الجمعة  24تموز  2015العدد 2647

ثقافة وناس

تلفزيون
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على الشاشة

يوسف الشريف يجيد «لعبة إبليس»
للسنة الرابعة على
التوالي ،نجح الممثل
المصري في تأدية
ّ
مهمته بحرفية،
ّ
مقدمًا وجبة درامية
تشويقية مختلفة عن
كل ما شاهدناه في
شهر الصوم .المسلسل
من كتابة إنجي عالء،
وسيناريو عمرو سمير
عاطف ،وإخراج شريف
اسماعيل ،ويعاد عرضه
حاليًا على الشاشات

«أدهــم» بأخيه «سليم» أعقد من هذا
ّ
ـيء
بكثير،
فيقرر قتله ووراث ــة كــل شـ ٍ
ي ـم ـت ـل ـكــه .وفـ ــي س ـب ـيــل هـ ــذه ال ـغ ــاي ــة،
ّ
يــتـفــق مــع إح ــدى سـكــريـتــرات شقيقه
ذات املــاضــي األس ــود (شـيــري عــادل)،
مل ـســاعــدتــه ف ــي قـتـلــه ع ـبــر ّ
دس الـســم
ّ
لــه .يعتقد حينها بــأن العالم أصبح
مـلــك يــديــه :مـلـيــارات كـثـيــرة ،ومحطة
ت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون ،وال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج الـ ـسـ ـح ــري
ال ـع ـمــاق الـ ــذي ك ــان يـحـلــم بــإنـتــاجــه
ّ
يتكسر كل شيء
بــات سهل التحقق.
ب ـس ــرع ــة ب ــال ـغ ــة وبـ ــأحـ ــداث أك ـث ــر مــن
َّ
ّ
مشوقة حــن يعلم أن ّلشقيقه زوجــة
(ه ـ ـبـ ــة م ـ ـجـ ــدي) وي ـ ـحـ ــق لـ ـه ــا تـقـنـيــا
وقــانــون ـيــا أن ت ــرث ك ــل شـ ــيء .ليست
ه ــذه املـشـكـلــة ال ــوح ـي ــدة ،فــالـجـمـيــع ـ
تقريبًا ـ ـ فــي الـقـنــاة ّ يــرفــض التعامل
ٌ
مـعــه عـلــى أس ــاس أن ــه وريـ ــث شــرعــي
وذو خبرة أو حق في ّ
شيء.
أي
ٍ
ٍ ّ
تـ ـمـ ـت ــاز الـ ـقـ ـص ــة ب ــأنـ ـه ــا واح ـ ـ ـ ــدة مــن
ّ
أك ـثــر ال ـق ـصــص سـبـكــا ال ـتــي قــدمـتـهــا

ال ـع ـش ــرة امل ـن ـص ــرم ــة .ف ـفــي ك ــل حـلـقــةٍ
مـ ـف ــاج ــأة كـ ـبـ ـي ــرة .وب ـك ـل ـم ــة م ـف ــاج ــأة
ً
نحن نعني فعال مفاجأة مــن العيار
ّ
الصادم .أضف إلى كل هذا أن طبيعة
الشخصيات في العمل غير مسطحة
ّ
تتصرف
ـاض مـعـ ّـن
البتة ،ولديها م ـ
ّ
على أساسه .الكل ٍ ٌ
شرير وطيب .حتى
ّ
تصرفات بطولية محببة،
الشرير له
وحتى مرغوبة :لكن في النهاية يمكن

ّ
قدم المخرج
عروضًا سحرية
حقيقية ،وسيطر
على الممثلين

ال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــا امل ـ ـصـ ــريـ ــة خ ـ ـ ــال األع ـ ـ ـ ــوام

عبدالرحمن جاسم

ظهر بطل العمل َ
بدور ْين مختلفين ألخوين غير شقيقين

ي ـ ـج ـ ـيـ ــد ي ـ ـ ــوس ـ ـ ــف ال ـ ـ ـشـ ـ ــريـ ـ ــف ل ـع ـب ــة
املـ ـسـ ـلـ ـس ــات تـ ـم ــام ــا .يـ ـع ــرف فـعـلـيــا
مـ ــن أيـ ـ ــن ت ــؤك ــل الـ ـكـ ـت ــف .ول ـل ـم ــوس ــم
الرمضاني الرابع على التواليّ ،
يقدم
ـري ل ـل ـج ـم ـهــور ال ـعــربــي
امل ـم ـث ـ ًـل املـ ـص ـ ً
وجـ ـب ــة درامـ ـ ـي ـ ــة ت ـشــوي ـق ـيــة تـخـتـلــف
ع ــن ك ــل م ــا يـ ـق ـ ّـدم ف ــي ش ـهــر ال ـص ــوم.
ينجح الـشــريــف فــي تـقــديــم مسلسله
«لـعـبــة إبـلـيــس» (كـتــابــة إن ـجــي عــاء،
وسـ ـيـ ـن ــاري ــو عـ ـم ــرو س ـم ـي ــر ع ــاط ــف،
وإخـ ـ ـ ــراج ش ــري ــف اس ـم ــاع ـي ــل) .ت ـقــوم
القصة على العالقة الدرامية املخيفة
بني أخوين (يؤدي دوريهما شريف)،
أحدهما ٌ
ثري يترأس قناة تلفزيونية،
والـثــانــي ســاحــر فقير يحلم بتقاسم
الثروة مع ّأخيه غير الشقيق ،الذي ال
يعترف بحقه في الثروةً .
ق ــد ت ـب ــدو ال ـق ـص ــة س ـه ـل ــة وب ـس ـي ـطــة،
لكن ال شــيء هكذا بالنسبة ليوسف
الشريف .فالقصة التي تجمع الفقير

للمال والسلطة والـنـفــوذ أن ّ
يغيروا
ّ
ـوش
الـجـمـيــع وي ـحــولــون ـهــم إل ــى وح ـ ٍ
كاسرة.
لـجـهــة الـتـمـثـيــل ،ي ـق ـ ّـدم ال ـشــريــف أداء
رائ ـع ــا ف ــي َ
دور ْيـ ـ ـ ــه .ف ــي دور الشقيق
األك ـب ــر ال ـث ــري وال ــذك ــي ف ــي الـتـعــامــل
م ــع ك ــل م ــا ح ــول ــه ،ه ــو رجـ ــل تـكـتـيــك
ّيحسب كــل ش ــيء بــدقــةٍ بــالـغــة ،حتى
أن ـ ــه ي ـخ ـت ــار م ــوت ــه وال ـت ــوق ـي ــت ال ــذي
ّ
ي ــري ــده .ي ـت ـكــلــم ب ـجــديــة ب ــال ـغ ــة ،وهــو
ّ
ق ـل ـي ــل االب ـ ـت ـ ـسـ ــام ،وي ـ ـت ـ ـحـ ــدث دائـ ـم ــا
بطريقةٍ فوقية قيادية .أما الشخصية
ال ـثــان ـيــة ،ف ـهــي م ــزي ــج ب ــن شخصية
الـ ـس ــاح ــر األمـ ـي ــرك ــي ك ــري ــس آي ـن ـجــل
(شكل الشعر ،طريقة اللبس ،تصوير
خدع سحرية مع الناس في املقاهي).
لكن فــي ال ـحــوار ،يستعمل لغة أقــرب
إلــى شخصية القرصان جــاك سبارو
الـتــي ّ
قدمها املمثل األمـيــركــي جوني
دي ـ ــب ،م ــن خـ ــال ال ـس ـخــريــة واملـ ـ ــزاح.
ً
ّ
يبدو أن الشريف قد بذل جهدًا هائال
ّ
في «لعبة إبليس» ،األمر الذي يخوله
ً
فعال ليكون واحـدًا من أفضل ممثلي
ه ــذا ال ـعــام (ب ـعــد خــالــد ال ـص ــاوي في
مسلسل «الصعلوك»).
ّ
ال ش ـ ــك أن بـ ــاقـ ــي ن ـ ـجـ ــوم امل ـس ـل ـســل
ب ــذل ــوا ج ـه ـدًا ك ـب ـي ـرًا أيـ ـض ــا ،فـظـهــرت
ال ـتــون ـس ـيــة ف ــري ــال ي ــوس ــف ف ــي دور
الـ ـنـ ـجـ ـم ــة الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة ص ــاح ـب ــة
الـبــرنــامــج امل ـع ــروف .كـمــا ّ ّأدى محمد
ري ـ ّـاض دور املحامي املحنك ال ــذي ال
يــوفــر وسيلة لـلــوصــول إلــى مبتغاه.
بدورهما ،أثبتت شيري عــادل وهبة
ّ
م ـج ــدي أن ـه ـمــا ق ــادرت ــان ع ـلــى تــأديـ ٌـة
أدوار ملتبسة بسهولة ،وهذي نقطة
ٍ
تحتسب لصالحهما.
تـ ـ ـقـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــا ،يـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدو امل ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــرج شـ ــريـ ــف
إسماعيل ق ــادرًا على تقديم عــروض
سحرية حقيقية في «لعبة ابليس»،
ّ
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا ج ـ ـ ـ ــزءًا ال ي ـ ـت ـ ـجـ ــزأ مــن
العمل ال ــدرام ــي .كما امـتــاز بسيطرة
جـ ّـيــدة على املمثلني وعلى الفواصل
الصوتية كما الصورية بني املشاهد.

ممنوع التغريد
ّ
ضد أردوغان
أقالت صحيفة «ملييت» التركية أحد
محرريها املعروفني ،قدري غورسيل ،بعد
نشره تغريدة أوحى فيها بمسؤولية
للرئيس رجب طيب أردوغان عن الهجوم
االنتحاري الذي تبناه «داعش» في سوروج.
وأعلنت الصحيفة ،في بيان مقتضب أمس
ّ
أن السبب يعود إلى «مواقفه التي تؤثر على
بيئة العمل».

رحيل ألين روفايل لحود
ّ
غيب املوت أمس الصحافية ألني روفايل
لحود ،شقيقة الفنان روميو لحود .وينقل
جثمان الراحلة غدًا إلى مسقط رأسها
في عمشيت حيث يوارى الثرى في مدافن
العائلة.

كايتي دخلت عالخط
انضمت املغنية األميركية كايتي بيري
(الصورة) إلى الجدل الذي بدأ أخيرًا على
تويتر بني زميلتيها نيكي ميناج وتايلور
سويفت حول العنصرية والنسوية
وصناعة املوسيقى بعيد إعالن الترشيحات
لجوائز  .MTV VMAوقفت صاحبة
أغنية  I Kissed a Girlإلى جانب ميناج
التي استنكرت عدم ترشيح ًفيديو كليب
أغنيتها «أناكوندا» ،منتقدة في سلسلة
تغريدات عدم تقدير وإظهار ثقافة
السود .وبعدما اعتبرت تايلور سويفت
نفسها مغنية بالحديث ،سارعت كايتي
إلى استغراب منطق دفاعها عن نفسها بـ
«تحريض نساء على أخريات» ،من دون أن
ّ
بأن هناك من ُي ّ
رجح أن تكون
تذكرها .علمًا

«لعبة إبليس» يوميًا  9:30صباحًا بتوقيت
بيروت على قناة «املسلسالت»

حريات

صحافيو تونس:

ابحثوا عنهم في قاعات المحكمة
تونس ــ نورالدين بالطيب

وق ـ ــف ث ــاث ــة ص ـح ــاف ـي ــن مـ ــن ق ـنــاة
«ال ـح ــوار الـتــونـســي» ّأول مــن أمــس
أم ــام قــاضــي التحقيق فــي محكمة
مـ ـن ــوب ــة م ـ ــن ض ـ ــواح ـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
ال ـ ـتـ ــون ـ ـس ـ ـيـ ــة ،إل ـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب م ــدي ــر
صـحـيـفــة «ال ـج ــري ــدة» اإللـكـتــرونـيــة
نـ ــورالـ ــديـ ــن بـ ــن تـ ـيـ ـش ــة .ص ـحــاف ـيــو
«الـحــوار التونسي» هــم سفيان بن
حميدة ،وحمزة البلومي ،وإنصاف
ألـبــوغــديــري ،بينما رفضت رئيسة
تحرير «الجريدة» شهرزاد عكاشة
االسـتـجــابــة لــدعــوة الـنـيــابــة العامة
احتجاجًا على صيغة الدعوة.
وكل هؤالء سيحاكمون في القضية
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا الـ ـ ـت ـ ــي رف ـ ـع ـ ـهـ ــا ال ــرئـ ـي ــس
امل ــؤق ــت ال ـســابــق مـنـصــف امل ــرزوق ــي
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ش ــري ــط ف ـي ــدي ــو بـثـتــه
ً
قـنــاة «ال ـح ــوار الـتــونـســي»ّ نـقــا عن
«ال ـجــريــدة» تـبـ ّـن الحـقــا أن ــه مفبرك
وخ ـضــع لعملية مــون ـتــاج أخــرجــت
تـ ـص ــري ــح املـ ـ ــرزوقـ ـ ــي فـ ــي قـ ـط ــر مــن

سياقه .وهــو التصريح الــذي يهدد
فـ ـي ــه الـ ـشـ ـع ــب الـ ـت ــونـ ـس ــي ب ـن ـصــب
املشانق.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ت ــم إيـ ـ ــداع رئـيــس
تحرير مجلة «قوس قزح» املوجهة
ل ــأط ـف ــال م ـن ـجــي ال ـش ــاب ــي الـسـجــن
ب ـع ــد صـ ـ ــدور ح ـك ــم ب ـح ـب ـســه ثــاثــة
أشـهــر على خلفية نـشــره ملـقــال عام
 2012عــن كيفية صنع املــولــوتــوف،
األمــر الــذي دفــع وزارة شــؤون املــرأة
واألسرة إلى مقاضاته.
لـ ــم ت ـن ـت ــه س ـل ـس ـلــة ال ـق ـض ــاي ــا ال ـتــي
تــاحــق اإلعــامـيــن هـنــا ،إذ تالحق
رئـيــس تـحــريــر جــريــدة «آخ ــر خبر»
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ن ــورال ــدي ــن امل ـب ــاركــي
تهمة «التواطؤ مع اإلرهابيني» بعد
ن ـش ــره صـ ــورة ل ـس ـي ــارة ف ــي محيط
العملية اإلرهابية التي هزت تونس
ف ـ ــي أح ـ ـ ــد فـ ـ ـن ـ ــادق م ــديـ ـ ّن ــة س ــوس ــة
ال ـس ــاح ـل ـي ــة ،وي ـش ـت ـبــه أنـ ـه ــا كــانــت
تقل اإلرهــابــي سيف الــديــن الــرزقــي
ال ــذي قتل  37سائحًا معظمهم من
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــن .واعـ ـتـ ـب ــرت ال ـن ـيــابــة

ال يمكن تطبيق
القانون الجنائي في
قضايا نشر

ّ
العامة أن الصحيفة املذكورة نشرت
وثــائــق مــن شــأنـهــا «ال ـتــأث ـيــر» على
سير البحث في الجريمة.
ت ــزام ــن هـ ــذه ال ـق ـضــايــا ب ـش ـكــل غير
مـسـبــوق ،أث ــار حفيظة جـهــات عـ ّـدة
أبــرزهــا «الـنـقــابــة الـعــامــة لــإعــام»،
و«ال ـن ـق ــاب ــة الــوط ـن ـيــة لـلـصـحــافـيــن
التونسيني» ،و«املنظمة التونسية
للدفاع عن اإلعالميني» ،و«جمعية
الصحافيني الـشـبــان» ،و«االئـتــاف
املــدنــي للدفاع عــن حرية التعبير».
ّ
تــرى هــذه الـجـهــات أن الصحافيني

منأى
«ليسوا فوق القانون وال في
ّ
ّ
التتبع في حــال أخـطــأوا» ،لكنه
من
ال يمكن تطبيق الـقــانــون الجنائي
الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـفـ ــرض عـ ـق ــوب ــات سـج ـنـيــة
ف ــي ق ـض ــاي ــا ن ـش ــر ،ف ــي ح ــن يـمـكــن
محاسبة املخطئني وفــق الفصلني
 115و 116املتعلقني بقضايا النشر
والطباعة.
مـعــركــة هــذيــن الـفـصـلــن مـتــواصـلــة
منذ حكم الترويكا التي كانت ّأول
م ــن رفـ ــض تـطـبـيـقـهـمــا ف ــي قـضــايــا
ال ـن ـش ــر .وإذا ت ــواص ــل تـجــاهـلـهـمــا
وإخ ـض ــاع أه ــل اإلعـ ــام إل ــى قــانــون
ّ
الجنايات ،فإن حرية الصحافة التي
تعيشها تونس منذ رحيل الرئيس
زيــن الـعــابــديــن بــن علي بشكل غير
مسبوق ،ستنتكس .وهو ما يرفضه
اإلع ــامـ ـي ــون وم ـن ـظ ـم ــات املـجـتـمــع
املدني .فهناك إجماع تونسي على
ّ
أن ح ــري ــة ال ـص ـح ــاف ــة ه ــي املـكـســب
الــوح ـيــد الـ ــذي تـحـقــق للتونسيني
خـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات األرب ـ ـ ـ ــع ون ـص ــف
السنة بعد سقوط النظام السابق.

أغنية سويفت  Bad Bloodالتي حصلت
على سبع ترشيحات في MTV VMA
تتمحور حول بيري.

رامي يرقص
بعد غياب عن الكليبات لفترة طويلة،
أطلق املغني اللبناني رامي عياش كليب
(كلمات سليم عساف
أغنية «يال نرقص»
ّ
وألحان رامي عياش) الذي وقعه فادي
حداد .العمل الجديد مليء بأجواء الصيف،
ويظهر رامي بلوكات ّ
مميزة ومختلفة.

زفاف آيتن عامر
عامر
احتفلت املمثلة املصرية آينت ّ
بزفافها على مدير التصوير محمد عز
العرب في سهرة أقيمت في القاهرة.
وحضرت املناسبة مجموعة من الفنانني
منهم :نبيلة عبيد ،وإلهام شاهني،
ومصطفى قمر ،وفيفي عبده ،ودنيا سمير
غانم ،ودنيا عبد العزيز ،ومحمد رمضان،
ولقاء سويدان.

