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ويك أند

زيارة خاصة

«سعيكم مشكور يا برو» ...ضحك «للــكبار فقــ

يمكن إعتبار هذا الفيلم المصري
الجديد بمثابة «مغامرة» يراهن فيها
المخرج عادل أديب على  14اسمًا جديدًا
في عالم الفن ،رغم مشاركة أسماء
معروفة مثل الراقصة «دينا» .تدور األحداث
خالل ثالثة ّأيام في ّقالب اجتماعي ـ
كوميدي ،فيما يتوقع القائمون عليه ّ
أن يكون دعوة للتفاؤل والفرح في ظل
التوترات التي تعانيها المحروسة

القاهرة ــ عباس محمد
فــي إحــدى فيالت منطقة املنصورية
في القاهرةّ ،
صور املخرج عادل أديب
املـشـهــد األخ ـي ــر م ــن فـيـلـمــه «سعيكم
مـشـكــور ي ــا ب ــرو» ال ــذي يـضــم لـلـمـ ّـرة
األولــى  14وجهًا جــديـدًا ،إضافة إلى
الراقصة واملمثلة دينا ،وأحمد خليل،
وط ــارق التلمساني ،وبـيــومــى فــؤاد،
وأحـمــد فتحي ،وحـســام داغ ــر ،ودانــا
ّ
ح ـم ــدان ،ون ــور ق ــدري .علمًا ب ــأن «يــا
ب ــرو» عـبــارة مستخدمة فــي عــدد من
الــدول العربية ومستوحاة من اللغة

النص األصلي للبريطاني دين كريغ
ُ
وق ِّدم في أكثر من خمس دول
اإلنكليزية ،معناها «يا أخــي» .يقول
م ـخ ــرج ال ـع ـمــل لـ ــ«األخـ ـب ــار»« :قـ ـ ّـررت
خ ـ ــوض ه ـ ــذه الـ ـتـ ـج ــرب ــة ال ـش ـب ــاب ـي ــة
لـتـغـيـيــر م ـس ــار ال ـس ـي ـن ـمــا امل ـص ــري ــة،
والــوقــوف إلــى جانب الصناعة التي
عــانــت الكثير فــي املــاضــي ،وإلعـطــاء
فرصة أكبر للوجوه الجديدة».
ّ
ويلفت أديب إلى أن الشريط يدور فى
إط ــار اجتماعي ـ ـ كــومـيــديُ ،
ويعتبر
دعــوة للتفاؤل والـضـحــك ،بعد حالة
املـلــل والـيــأس الـتــي أصــابــت املجتمع
املـ ـص ــري إبـ ـ ــان ف ـت ــرة ح ـك ــم اإلخـ ـ ــوان

الممثل جالل الزكي ومن خلفه زميله مصطفى أبو سريع خالل تصوير أحد المشاهد

املسلمني وما أعقبها من توترات ّفي
الشارع .ويضيف ّأن الفيلم ُ
سيصنف
«للكبار فـقــط» بسبب احـتــوائــه على
ّ
بعض األلفاظ الجريئة التي يتطلبها
ّ
الـسـيــاق ،موضحًا أن األح ــداث تــدور
فــي ثالثة أ ّي ــام ،وفــي مكان واحــد هو
«يمر اليوم ّ
منزل املتوفىّ :
األو ّل بشكل
عادي ،وفي اليوم الثاني يتوفى أحد

األش ـ ـخـ ــاص .أمـ ــا ف ــي ال ـث ــال ــث فـ ُـي ـقــام
ـان الفقيد
ال ـع ــزاء .وم ــع وص ــول جـثـمـ ّ
إلى املنزل ،يكتشف الجميع أنه يعود
إل ــى ش ـخــص آخـ ــر ،ل ـت ـبــدأ امل ـف ــارقــات
الكوميدية بني أفراد العائلة».
ّ
وي ـش ـي ــر عـ ـ ــادل أديـ ـ ــب إل ـ ــى أن «ه ــذا
الـ ـن ــص تـ ــم ت ـن ـف ـي ــذه فـ ــي أكـ ـث ــر مـ ــن 5
دول م ـن ـه ــا ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ،وف ــرنـ ـس ــا،

وال ـه ـن ــد ،والـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،وك ــان
ال ـ ـهـ ــدف مـ ـن ــه إظ ـ ـهـ ــار م ـع ـن ــى ث ـقــافــة
ال ـح ـيــاة ،وتــأث ـيــر املـ ــوت عـلــى الـبـشــر.
ّ
وف ــي الـنـسـخــة امل ـص ــري ــة ،ن ــرك ــز على
حــب الحياة ونـحــاول إيـصــال رسالة
ّ
مـفــادهــا أن عـلــى األرض مــا يستحق
الحياة» .النص األصلي يحمل توقيع
البريطاني دين كريغ في فيلم Death

( at a Funeralمــوت في جنازة) الذي
صدر عام .2007
ّ
ويتابع املخرج بأن «سعيكم مشكور»
بـمـثــابــة «ع ــودة إل ــى زم ــن الكوميديا
الـ ــراق ـ ـيـ ــة كـ ـم ــا فـ ــي شـ ــريـ ــط «إشـ ــاعـ ــة
حـ ــب» (إخ ـ ـ ــراج ف ــات ــن ع ـبــد ال ــوه ــاب)
للنجوم عمر الشريف ويوسف وهبي
وسـ ـع ــاد ح ـس ـن ــي ،وكـ ـم ــا ف ــي أع ـم ــال

تحت المجهر

اإلعالم اللبناني
يغرق ُوالدولة
آخر من ينقذ

زينب حاوي
كــان املشهد سرياليًا عندما خرج
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة «ت ـل ـفــزيــون
لبنان» طــال املقدسي من اجتماع
ّ
ضم رؤساء مجالس إدارة القنوات
امل ـح ـل ـيــة ورئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ت ـمــام

(عبد ّالحليم
حمود ــ
لبنان)

ســام في منتصف الشهر املاضي.
نقل املقدسي عن سالم دعمه للخطة
«اإلن ـق ــاذي ــة» ملـحـطــات الـتـلـفــزة ،وال
سـ ّـي ـمــا مـضـيـهــا ف ــي إنـ ـش ــاء «بــاقــة
م ـ ــوح ـ ــدة» م ــدف ــوع ــة .ه ـ ــذا امل ـش ـهــد
املضحك املبكي ينسحب على باقي
الـ ــوزرات اللبنانية املـعـنـيــة ،وعلى

الصحوة التي جمعت أكثر األقطاب
اللبنانيني تنافسًا .هــؤالء جمعهم
هـ ّـم واح ــد :إنـقــاذ الـقـطــاع اإلعــامــي
من حالة التدهور االقتصادي التي
ت ـع ـصــف ب ــه م ـنــذ أك ـث ــر م ــن خـمــس
سنوات ،في ظل التراجع الكبير في
املردود اإلعالني.
أرادت ال ـ ـ ـق ـ ـ ـنـ ـ ــوات ،ع ـ ـلـ ــى رأس ـ ـهـ ــا
«امل ــؤسـ ـس ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ل ــإرس ــال»
راعية هذه الخطة بشخص رئيس
مجلس إدارتها بيار الضاهر ،وقف
الـعـجــز املــالــي الـحــالــي ال ــذي وصــل
ه ــذا ال ـعــام إل ــى مــا يــزيــد عـلــى 120
مـلـيــون دوالر أم ـيــركــي ،فــي مقابل
مداخيل لم تتعد الـ  60مليونًا.
ملـ ــاذا ْ
وصـ ــف امل ـش ـهــد بــالـســريــالــي؟
ّ
ببساطة ،ألن القطاع اإلعالمي ـ وال
ّ
سيما املرئي واملسموع ـ مهمل من
قبل الحكومات املتعاقبة منذ أكثر
عامًا بفعل القوانني البالية
من ُ 15
الـ ـت ــي لـ ــم ت ـ ـحـ ـ َّـدث م ـن ــذ ع ـ ــام 1994
(ق ــان ــون  ،)382/94وأيـ ـض ــا بفعل
األم ـ ــر ال ــواق ــع ال ـ ــذي فـ ــرض وقـتـهــا
وسياسية ما
محاصصة طائفية
ّ
زالت قائمة حتى اليوم .إنها حالة
مــن الفوضى أف ــادت منها القنوات

نفسها والسلطات السياسية.
إضــافــة إلــى هــذا الــواقــع الفوضوي
ال ـب ّـع ـيــد ع ــن امل ــأس ـس ــة وال ـت ـن ـظ ـيــم،
ظ ـ ـ ــل ـ ـ ــت س ـ ـم ـ ــة اح ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــار ال ـ ـس ـ ــوق
اإلع ــان ــي ،ول ـس ـنــوات ع ـ ّـدة ،طاغية
في بعض الشاشات املحلية بفعل
النتائج اإلحصائية ال ـصــادرة عن
شــركــة «إي ـب ـس ــوس» ال ـتــي ان ـفــردت
بهذا امليدان طوال السنوات العشر
املــاض ـيــة .وف ــق إح ـص ــاءات الشركة
ّ
املذكورة ،ظلت هذه القنوات تحتل
املراتب األولــى في نسب املشاهدة،
وبــالـتــالــي اس ـت ـحــوذت عـلــى حصة
كبيرة مــن ســوق اإلعــانــات ،بينما
غرقت زميالتها في الغنب والعجز
املالي.
وبقي الوضع على ما هو عليه إلى
أن أت ــى ت ــاري ــخ يـسـجــل ف ــي تــاريــخ
شهر تشرين
اإلعالم اللبناني ،وهو ّ
األول (أكـتــوبــر)  .2014إنـهــا لحظة
انتفاضة ســت قـنــوات لبنانية من
ثمان على الشركة الفرنسية،
أصل
ٍ
وانـ ـسـ ـح ــابـ ـه ــا مـ ــن إح ـص ــائ ـي ــات ـه ــا
مـتـهـمــة ّإي ــاه ــا ب ـ ـ «ع ـ ــدم الـشـفــافـيــة
ّ
والـ ـت ــزوي ــر» .ول ـع ــل أبـ ــرز م ــا أسـهــم
في كسر هــذا الصمت الــذي استمر

