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فيلم األسبوع

ــط»!

نـجـيــب الــري ـحــانــي وف ـ ــؤاد امل ـه ـنــدس.
ك ـ ــل م ـ ــا ن ـ ـهـ ــدف إل ـ ـيـ ــه ه ـ ــو إضـ ـح ــاك
الـنــاس بــاحـتــرام واح ـتــراف .ال بــد من
احترام عقلية املشاهد من خالل طرح
مــواضـيــع ذات قـيـمــة ،وال أه ــدف إلــى
النجاح أو الفشل ،بــل كــل مــا يهمني
هــو خ ــوض غ ـمــار الـتـجــربــة وإس ـعــاد
املشاهد».

لكن ماذا لو لم يحقق الفيلم اإليرادات
املتوقعة نظرًا إلى غياب نجوم ّ
شباك
التذاكر عنه؟ «الفيلم ال يخسر بحكم
ّعرضه على القنوات الفضائية ،كما
أنه في حال عدم تحقيقه أرباحًا على
ال ـشــاشــة ال ـك ـب ـيــرة ،فسيحققها على
الصغيرة .السينما تتميز بالخلود.
طوال حياتي ،لم أعمل في مجال الفن
بــدافــع «الـ َـسـ ّـبــوبــة»ّ (الــربــح بالعامية
امل ـص ــري ــة) ،لـكــن ألن ـن ــي مــؤمــن بالفن
السابع وبالفن عمومًا ،والتوفيق في
النهاية من عند الله».
ّ
وفي هذا السياق ،يلفت أديب إلى أن
مجموعة الوجوه الجديدة املشاركة
في «سعيكم مشكور» تمتلك املوهبة
وت ـن ـت ـظــر ف ــرص ــا أكـ ـث ــر خ ـ ــال األي ـ ــام
املقبلة إلثبات ذاتها.
ُ
من جهتها ،تعرب املمثلة والراقصة
املصرية دينا عن سعادتها بتجربتها
ّ
تجسد
الـسـيـنـمــائـيــة ال ـجــديــدة ال ـتــي
خ ــال ـه ــا ش ـخ ـص ـيــة زوج ـ ــة امل ـت ــوف ــى،
ّ
م ــؤك ــدة أن الـفـيـلــم ي ـق ـ ّـدم ع ــددًا كبيرًا
من الوجوه واملمثلني الجدد ،واصفة
إي ــاه ــم ب ــ«ال ـط ـم ــوح ــن وامل ـج ـت ـهــديــن
الـ ــذيـ ــن يـ ـب ــذل ــون ق ـ ـصـ ــارى ج ـهــدهــم
ليكون الفيلم شهادة ميالدهم».
امل ـم ـثــل الـ ـش ــاب أح ـم ــد ف ـت ـحــي ّيشير
ّ
إل ــى أن امل ـخ ــرج عـ ــادل أديـ ــب رش ـحــه
ل ـ ـلـ ــدور بـ ـع ــدم ــا «شـ ــاهـ ــد أدائ ـ ـ ـ ــي فــي
بعض األعمال وأثنى على موهبتي»،
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ّــت الـ ـ ـ ــذي ت ـ ـقـ ــول فـ ـي ــه دان ـ ــا
حـمــدان إنـهــا ت ــؤدي شخصية «فتاة
ّ
ّ
تتعرض للكثير من املواقف
متزوجة،
الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــة .هـ ـ ــذا ال ـف ـي ـل ــم سـيـعـيــد
الـ ـضـ ـحـ ـك ــة إلـ ـ ـ ــى وجـ ـ ـ ـ ــوه املـ ـص ــري ــن
مجددًا» .وتغتنم حمدان هذه الفرصة
تحية إلــى الشركة املنتجة،
لتوجيه ّ
خـصــوصــا أن ـهــا «خ ــاط ــرت بــالــوجــوه
الـجــديــدة ووق ـفــت إل ــى جــانـبـهــا» .أمــا
املمثل أحمد خليل ،فسيظهر كرجل
عــاجــز يـعـيــش عـلــى كــرســي مـتـحـ ّـرك،
ويراقب ما يحدث داخل أسرته خالل
العمل في مشاهد خفيفة.
ُ
ويعد فيلم «سعيكم مشكور يابرو»
عــودة لعادل أديــب إلــى السينما بعد
غياب سبع سنوات منذ تقديم «ليلة
الـبـيـبــي دول» بـطــولــة ن ــور الـشــريــف
وليلى علوي ومحمود عبد العزيز.

أك ـث ــر م ــن ع ـق ــد ،ه ــو دخ ـ ــول شــركــة
 GFKعـلــى ال ـخــط .شــركــة ساهمت
فــي تحطيم مفهوم الـقـنــاة األول ــى،
وأدخـ ـ ـل ـ ــت مـ ـفـ ـه ــوم ــا ج ـ ــدي ـ ـدًا إل ــى
الساحة اإلعالمية اللبنانية ينتج
إح ـص ــاءات تـسـيــر تـبـعــا للبرنامج
امل ـ ـ ـعـ ـ ــروض عـ ـل ــى ال ـ ـق ـ ـنـ ــاة ون ـس ـب ــة
مشاهدته.
ّ
ظل االنقسام ّ
سيد املوقف
مع ذلك،
بخصوص الشركتني اإلحصائيتني
والخلفية طبعًا :املصالح املشتركة
بني القناة والشركة .هــذا االنقسام
ّ
الذي لم يجد طريقًا للحل بعد ،أدى
حتمًا دورًا هامًا في تراجع السوق
اإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ،فـ ـض ــاع ــت الـ ـش ــرك ــات
املـ ـعـ ـلـ ـن ــة :أيـ ـ ــن تـ ـض ــع إع ــان ــاتـ ـه ــا؟
وضــاعــت الـطــاســة ومـعـهــا األم ــوال
املفترض توزيعها عــى نحو عــادل
ب ــن امل ـح ـط ــات ت ـب ـعــا إلن ـتــاجــات ـهــا
طـبـعــا ،ع ــدا تــأثــر الـقـطــاع اإلعــانــي
ب ـم ـج ـمــوع األزمـ ـ ـ ــات واملـ ـض ــارب ــات
والفوضى في القطاع اإلعالمي ،وال
ّ
سيما الفضائي منه.
ســوق اإلعــانــات كــانــت م ــدار بحث
فـ ــي األي ـ ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة بـ ــن رؤسـ ـ ــاء
م ـج ــال ــس إدارة الـ ـقـ ـن ــوات املـحـلـيــة

(ب ـع ـي ـدًا ع ــن ع ــدس ــات ال ـكــام ـيــرات)،
ّ
وخ ـصــوصــا أن ه ــذه ال ـس ــوق تثير
ً
ج ــدال واس ـع ــا ،ي ـبــدأ بـتـلــزيــم شركة
إحـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاءات م ـ ـ ــوث ـ ـ ــوق ب ـ ـ ـهـ ـ ــا ،وال
ينتهي بــالـحــديــث عــن امل ـضــاربــات
والتقنيات وتــوزيــع أجـهــزة قياس
نسب املشاهدة في املنازل.
وبـ ـ ــال ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــث عـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع ال ـ ـبـ ــث
الـ ـف ـض ــائ ــي فـ ـ ّـي لـ ـبـ ـن ــان ،ال بـ ــد مــن
اإلشارة إلى أنه تديره واقعًا وزارة
االتـصــاالت بموجب القانون الرقم
 531ال ـ ـصـ ــادرعـ ــام  .1996ق ــان ــون
دخـلــت مــن خــالــه عـشــرات القنوات
الفضائية إلــى لبنان تحت عنوان
«مـ ـك ــات ــب ت ـم ـث ـي ـل ـيــة» ف ــي بـ ـي ــروت،
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا هـ ـ ــي فـ ـ ــي ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ت ـت ـخــذ
مـ ــن ال ـع ــاص ـم ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ق ــاع ــدة
إلنتاجاتها املختلفة.
فوضى القنوات الفضائية املنتشرة
كالفطر توازيها فوضى في شركات
الـكــابــات الـتــي تمثل الـيــوم الطبق
ال ـســاخــن ع ـلــى ط ــاول ــة اجـتـمــاعــات
رؤس ـ ـ ــاء م ـج ــال ــس إدارة امل ـح ـطــات
في الــوزارات املعنيةُ .يفتح النقاش
اليوم بعد صمت طويل أيضًا حول
ح ـقــوق ه ــذه ال ـق ـن ــوات ف ــي اقـتـطــاع

مع محمد هنيدي
مش حتقدر ّ
تغمض عينيك
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
منذ بداية عام  2015وحتى اآلن ،لم تنجح األفالم التي
ُعرضت في الصاالت املصرية في منافسة فيلم محمد
هنيدي األخير «يوم مالوش الزمة» سواء على مستوى
اإليرادات أو الكوميديا .املمثل املصري الشهير ،نجح
في إثبات قدرته على انتزاع الضحكات سواء بمفرده
أو بـمــن شــاركــوه صـنــاعــة الـشــريــط .الفيلم وصــل ّأول
من أمس إلى الصاالت اللبنانية ،بعدما حقق نجاحًا
كـبـيـرًا فــي ش ـبــاك ال ـتــذاكــر امل ـصــري م ـقــارنــة ب ــإي ــرادات
باقي األفالم املنافسة وفي ظل الظروف الصعبة التي
عاشها املصريون طوال شهر شباط (فبراير) املاضي.
أكدت التجربة سعي هنيدي إلى التجديد دائمًا على
كــل امل ـس ـتــويــات ،ول ــو تـمـ ّـســك بــالـظـهــور فــي شخصية
الشاب الذي تجاوز األربعني بقليل ويبحث عن الحب
واالرت ـ ـبـ ــاط ،م ــا ي ـعـ ّـرضــه مل ــواق ــف كــوم ـيــديــة مـتـتــالـيــة.
ّ
تجسد في التعاون مع
جديد هنيدي في هــذا الفيلم
والكاتب املـعــروف عمر طاهر واملخرج
السيناريست ّ
أحمد الجندي .إنه الثنائي نفسه الذي سبق أن أنجز
ألحمد مكي أحد أهم أفالمه «طير إنــت» ( .)2009هذا
التجديد أخــرج ّبطل فيلم «هـ ّـمــام في أمـسـتــردام» إلى
ً
مجال مغاير ،تمثل ّأوال في الخطوط العريضة للقصة
ّ
الـتــي تعتمد على أبـطــال عــدة مــن دون االنـّتـقــاص من
وج ــود هـنـيــدي عـلــى ال ـشــاشــة .وه ــذا مــا وف ــر عـشــرات
املــواقــف املضحكة مــن مختلف املـصــادر طــوال أحــداث
الفيلم .يدور «يوم مالوش الزمة» حول شاب يستعد
للزواج بعدما تجاوز األربعني ،وتبدأ األحداث صباح
يــوم الــزفــاف ،لكن عالقة قديمة لم تكتمل تعود فجأة

للظهور وتفسد كل شيء ،لتتوالى املفاجأت التي يقع
معظمها في قاعة حفلة الــزفــاف ،فيما ينصب تركيز
البطل وسط كل األزمات على أن يمر اليوم بأقل ضرر
ً
ممكن .وهو ما يحدث فعال في النهاية ،لكن مع حدوث
مفاجأة غير متوقعة.
املـخــرج أحـمــد الـجـنــدي اخـتــار مــن الـجـيــل الـجــديــد كل
األقـ ــارب واملــدعـ ّـويــن وفــريــق عـمــل ال ـف ـنــدق .كــل ه ــؤالء،
نجحوا في تجربة إضحاك الجمهور للمضحكني .فقد
ّ
تــألــق فــي الفيلم على سبيل املـثــال ال الحصر بيومي
ف ـ ــؤاد ،وم ـح ـمــد م ـم ــدوح ،وه ـش ــام إس ـمــاع ـيــل ،وأح ـمــد
فـتـحــي ،ومـحـمــد ث ــروت ،ومـحـمــد أســامــة ،إضــافــة إلــى
صــاحــب شخصية «ع ـمــاد» املمثل هــاشــم خليل الــذي
يتوقع أن يكون له مستقبل واعــد في مجال التمثيل.
ّ
عـلـمــا ب ــأن بـ ــوادر ه ــذا املـسـتـقـبــل كــانــت قــد ظ ـهــرت مع
أدائــه بطولة بعض اإلعــانــات التجارية .يضاف إلى
ما سبق ظهور الفنانة روبي بشخصية جديدة تمامًا،
ونجاحها في إخافة األطفال الذين حضروا ملشاهدة
ً
الفيلم ،فضال عن إتقان ريهام حجاج لتقديم تفاصيل
شخصية العروس ،من دون أن ننسى استفادة الفيلم
من خبرة املمثلة القديرة هالة فاخر من خالل دور األم،
ورســوخ أداء ليلى عز العرب في دور والــدة العروس.
ّاإلتقان إنسحب أيضًا على ضيوف الشرف خصوصًا
أنه تمت االستفادة من دقائق ظهورهم املعدودة ،كما
حدث مع طارق عبد العزيز في شخصية املأذون ،ومع
سامي مغاوري الذي ظهر كمدير أمن ،ومع الصيدلي
ال ــذي جـ ّـســده مـحـمــد عـبــد الــرح ـمــن .بــاخـتـصــار ،فيلم
متابعة
«ي ــوم مــالــوش الزم ــة» مـنــاســب لـكــل مــن يــريــد
ّ
قـصــة لطيفة وج ــدي ــدة ومـضـحـكــة ،كـمــا ب ــدا الفـتــا أنــه
ّأول فيلم يهتم بجمهور نــادي «الزمالك» لكرة القدم،
بينما كــان االهـتـمــام مصبوبًا خــال س ـنــوات طويلة
على نادي األهلي أو على املنتخب الوطني.
صاالت «أمبير» (« ،)1269بالنيت» (« ،)01/292192فوكس»
«فوكس» ()01/285582

محمد هنيدي
وريهام حجاج
في مشهد من
الفيلم

م ـب ـل ــغ  6آالف لـ ـي ــرة ل ـب ـن ــان ـي ــة مــن
املبلغ الذي يدفعه املواطن اللبناني
ملـصـلـحــة ه ــذه ال ـش ــرك ــات ،ع ـلــى أن
ت ــدور عجلة امل ـفــاوضــات األسـبــوع
امل ـق ـب ــل بـ ــن الـ ـش ــرك ــات والـ ـقـ ـن ــوات
إليجاد ّ تسوية ترضي الطرفني في
ظل تعنت أصحاب الكابالت وعدم
ّقبولهم هذه «التنازالت».
إنها استفاقة أخرى إذًا على حقوق

إمكانية اللجوء إلى منصة
رديفة تبث «الباقة الموحدة»
بموجب عقد
امل ـح ـطــات الـلـبـنــانـيــة املـ ـه ــدورة من
خـ ـ ــال ال ـ ــدف ـ ــع نـ ـح ــو الـ ـلـ ـج ــوء إل ــى
القانون عبر إنشاء «باقة موحدة»
تـحـمــي حـقــوقـهــا وت ـحــاســب إع ــادة
ب ــث م ــواده ــا م ــن دون دف ــع مـقــابــل
مادي.
ّ
وف ــي ح ــال تـعــثــر عملية الـتـفــاوض
م ــع أصـ ـح ــاب الـ ـك ــاب ــات ،سـيـجــري
اللجوء إلى «آخر الدواء» ،أي ّ
الكي!
امل ـق ـصــود بــال ـكـ ّـي هـنــا ه ــو الـلـجــوء

إلــى منصة رديفة تبث هــذه الباقة
اللبنانية بموجب عقد ّ
يدر عائدات
م ــالـ ـي ــة عـ ـل ــى الـ ـ ـقـ ـ ـن ـ ــوات ف ـ ــي ح ــال
االشتراك أو الشراء على نحو كامل.
وإل ـ ــى ذل ـ ــك ال ـ ـحـ ــن ،ت ـ ــدور م ـج ــددًا
عجالت التفاوض بني الطرفني على
أمل االتفاق ،وإيجاد تسوية تعامل
باملثل؛ فكما «تدفع هــذه الشركات
لقنوات مشفرة كـ OsnوbEin sports
ل ــاس ـت ـح ـص ــال ع ـل ــى ص ــورت ـه ـم ــا،
كان من الواجب أن تعامل القنوات
ّ
يصر عليها
املحلية باملثل» .مسألة
رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة «ال ـش ـب ـك ــة
الــوط ـن ـيــة ل ــإرس ــال» ( )nbnقــاســم
س ــوي ــد فـ ــي ح ــدي ـث ــه ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»،
مـشــددًا على مـبــدأ «املـحــاسـبــة» في
حــال املخالفة وخــرق حقوق إعــادة
ال ـب ــثّ ،إذا م ــا ات ـف ــق ع ـلــى ال ـخ ــروج
مــن «جــنــة» الـكــابــات إلــى «بوكيه»
(باقة) خاصة بهذه القنوات.
االجتماعات ستتكثف كما السابق،
وسـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــون ج ـ ــول ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة ع ـلــى
وزارات الـعــدل ،وامل ــال ،واالقتصاد،
واإلعـ ـ ـ ـ ــام ،واالت ـ ـص ـ ــاالت لـلـضـغــط
مــن عـلــى أص ـحــاب ال ـكــابــات جهة،
والسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ت ـح ـق ـيــق

ُ
املطالب التي طرحت مطلع الشهر
املــاضــي .مـطــالــب تلحظ بمجملها
إج ـ ـ ـ ــراء ت ـخ ـف ـي ـض ــات عـ ـل ــى رس ـ ــوم
الـ ـه ــات ــف ،واإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت ،وت ـكــال ـيــف
سيارات النقل املباشر.
وف ـ ــي ظ ــل ه ـ ــذه ال ـح ــرك ــة امل ـكــوك ـيــة
ألصحاب القنوات اليوم وجوالتهم
وص ــوالتـ ـه ــم ع ـل ــى ال ــرس ـم ـي ــن فــي
س ـب ـي ــل إيـ ـ ـج ـ ــاد ح ـ ـلـ ــول ألزم ــاتـ ـه ــم
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة ،تـ ـبـ ـق ــى األسـ ـئـ ـل ــة
مـ ـش ـ ّـرع ــة ح ـ ــول اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ال ـب ــث
الـ ــرق ـ ـمـ ــي امل ـ ـف ـ ـتـ ــرض بـ ـل ــوغ ــه ب ـعــد
ش ـه ــري ــن وف ـ ــق ات ـف ــاق ـي ــة «ج ـن ـيــف»
( ،)2006وبموجبها تستطيع هذه
القنوات االستحصال على خدمات
ّ
ستدر األمــوال على
إعالمية وفيرة
ّ
ج ـيــوب ـهــا ،ك ـمــا أن ذل ــك سيعفيها
م ــن ت ـكــال ـيــف ت ـت ـكـ ّـبــدهــا ف ــي الـنـقــل
وأعمدة اإلرسال ،إذ ستصبح هناك
شبكة مـ ّ
ـوحــدة مركزها التلفزيون
الرسمي .وستحصل كل قناة على
صـ ـ ــورة ن ـق ـي ــة ،وت ـت ـم ـتــع بـ ـت ــرددات
ك ـث ـي ــرة ت ـت ـيــح ل ـه ــا إنـ ـش ــاء ق ـن ــوات
متخصصة رديفة .ويبقى األمل في
ّ
إق ــرار قــانــون جــديــد لــإعــام ،ينظم
الفوضى الحاصلة في هذا القطاع.

