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شباك تذاكر

وافتتح «الفاجومي» الصيف األول بعد الثورة
محمد عبد الرحمن
ف�ي�ل��م ع��ن ال �ش��اع��ر امل� �ع ��ارض األش �ه��ر في
السنوات الخمسني األخ�ي��رة ،يفتتح أول
ص�ي��ف سينمائي ف��ي م�ص��ر ب�ع��د ال�ث��ورة.
لكنه
ال�خ�ب��ر ي�ب��دو اآلن ع��ادي��ًا وم�ت��وق�ع��ًاّ ،
م��ا ك ��ان ل�ي�ح��دث ل ��وال «ث� ��ورة  25ي�ن��اي��ر»،
ّ
ب��ل ك��ان ص� ّ�ن��اع الفيلم سيبحثون ع��ن أي
�ال م��ن ن �ج��وم ال �ش� ّ�ب��اك ل�ع��رض
م��وس��م خ� � ٍ
ف �ي �ل��م «ال � �ف� ��اج� ��وم� ��ي» (ت ��أل� �ي ��ف وإخ � � ��راج
ع �ص��ام ال �ش �م��اع) ،وك��ان��وا س�ي�ق�ف��ون عند
ش� ّ�ب��اك ال�ت��ذاك��ر منتظرين الجمهور ال��ذي
ستحضر قلة قليلة منه .لكن الثورة ،التي
غ� ّ�ي��رت ك��ل ش��يء ف��ي م�ص��ر ،أع�ط��ت الفيلم
بطاقة م��رور إل��ى ص��االت ال �ع��رض ،حيث

سيقدم عبر  60شاشة اعتبارًا من  25أيار
َّ
(م��اي��و) ال�ح��ال��ي ،إذ س�ي�ع� َ�رض الفيلم في
دور «الشركة العربية لإلنتاج والتوزيع»
وال�ش��اش��ات التابعة ل�ـ «املجموعة الفنية
املتحدة» .وك��ان تصوير «الفاجومي» قد
بدأ في الخريف املاضي بحضور الشاعر
أحمد فؤاد نجم ،وبطولة خالد الصاوي،
وصالح عبد الله ،وكندة علوش ،وجيهان
فاضل ...لكن فريق العمل والشركة املنتجة
(م �ي��دن��اي��ت ص� ��ن) ات �ف �ق��ا ع �ل��ى أن ت�ت�خ��ذ
�اء أخ� ��رى ت �ف��ادي��ًا ألي
ال�ش�خ�ص�ي��ات أس� �م � ً
مالحقات قانونية .ويستعرض الشريط
املراحل األبرز من حياة الشاعر الكبير (83
ع��ام��ًا) ورفيقه الشيخ إم��ام وغيرهما من
الشخصيات التي أسهمت في دعم تجربة

ن�ج��م وإم � ��ام .ورغ ��م وف ��اة األخ �ي��ر ق�ب��ل 15
ع��ام��ًا ،ك��ان ح��اض�رًا بقوة م��ع رفيقه أحمد
ف ��ؤاد ن�ج��م ف��ي م �ي��دان ال�ت�ح��ري��ر ،إذ كانت
«ي��ا مصر قومي وش��دي الحيل» من أكثر
األغنيات انتشارًا أي��ام الثورة ،وإن كانت

مقدمة الفيلم الذي
ّ
يتناول سيرة أحمد فؤاد
نجم ،تحوي مشاهد من
«ثورة  25يناير»

م��ن تأليف ش��اع��ر آخ��ر غير «ال�ف��اج��وم��ي»
وتظهر املقدمة
هو نجيب شهاب ال��دي��نُ .
اإلع�ل�ان �ي��ة ل�ف�ي�ل��م «ال �ف��اج��وم��ي» س�ي�ط��رة
الستينيات والسبعينيات ع�ل��ى أح��داث
ال � � �ش � ��ري � ��ط ،وخ� � �ص � ��وص � ��ًا ب � �ع� ��د ه ��زي� �م ��ة
�وال
1967م ��رورًا بنصر أكتوبر  1973وص� ً
إل � ��ى دخ� � ��ول أح� �م ��د ف� � ��ؤاد ن �ج��م وال �ش �ي��خ
إم � ��ام امل �ع �ت �ق��ل م� � ��رارًا ب �س �ب��ب ان �ت �ق��اده �م��ا
سياسات السادات ،لكن املقدمة اإلعالنية
تبرز أيضًا وج��ود مشاهد م��ن «ث��ورة 25
قبال
يناير» ،رغم أن أسرة الفيلم لم تعلن ً
أن األح� ��داث ستستمر ح�ت��ى  .2011وه��و
ّ
م��ا ي�ض��ع ال�ش��ري��ط ع�ل��ى م�ح� ّ�ك ف��اص��ل بني
ت�ق��دي��م س �ي��رة ش�خ�ص�ي��ة ث��وري��ة ش�ه�ي��رة،
واالستفادة التجارية من الثورة املصرية

األخ �ي��رة .وه��و األم��ر ال��ذي سيحكم عليه
الجمهور الذي سيذهب إلى دور العرض
للمرة األولى كي يشاهد فيلمًا عن شاعر
قبال
مصري ،إذ لم تقدم السينما املصرية ً
ه ��ذه ال�ن��وع�ي��ة م��ن األف�ل��ام ،م�م��ا ق��د يفتح
ال�ب��اب لتقديم أع�م��ال ع��ن ش�ع��راء آخ��ري��ن،
أم�ث��ال ف��ؤاد ح ��داد ،وص�ل�اح ج��اه�ين وأم��ل
دنقل ،علمًا بأن األخير تحل ذكرى رحيله
ّ
الـ  28في  21الحالي أي في األسبوع الذي
ت�ن�ط�ل��ق ف�ي��ه ع ��روض «ال �ف��اج��وم��ي» .لكن
ذك ��راه ه��ذا ال �ع��ام تكتسب أه�م�ي��ة خاصة
بعد تصاعد االحتجاجات ضد إسرائيل
ب� �م ��ا اس� �ت ��دع ��ى م� ��ن ج ��دي ��د ق� �ص� �ي ��دة «ال
امللقب
تصالح» األشهر في مسيرة دنقل ّ
بـ «أمير شعراء الرفض».

zoom

فنانو لبنان:
سوريا يا
حبيبتي
هناء جالد
قدمت فيه مجموعة من الفنانني
في وقت ّ
تتغنى بمصر بعد
�ات
�
ي
�
ن
�
غ
أ
اللبنانيني
ّ
«ث� � � ��ورة  25ي � �ن� ��اي� ��ر» ،م� �ث ��ل دي � �ن ��ا ح��اي��ك
ونانسي عجرم وك��ارول س�م��اح��ة ...آث��رت
ش �ع �ب��ة أخ � � ��رى دع � ��م ال ��رئ� �ي ��س ال� �س ��وري
ونظامه بأغنيات لم تجد لها مكانًا على
حددت موقفهم
اإلذاعات اللبنانيةّ ،
لكنها ّ
مما يجري في سوريا.
ملحم زي��ن (ب� ّ�دي غ��ازل س��وري��ا) ،وف��ارس
علمنا ما نبايع إال
كرم (نحنا أبو باسل ّ
بالدم) ،ومي حريري (جنوبية وجايي رد
جميل) ،ومحمد إسكندر (منموت كبار)،
وأيمن زبيب (بتزعل دن��ي ـــــ ّ
صورها في
ش��وارع دمشق مع املخرج السوري تامر
إس� �ح ��ق) ،وم �ع�ي�ن ش��ري��ف (س ��وري ��ا ال�ل��ه
حاميها) وع�لاء زلزلي (منعيش الشام)،
وغ �ي��ره��م م ��ن ن �ج��وم امل �غ �ن��ى وج � ��دوا في
ال �ص �م��ت ع �م��ا ي �ج��ري ف��ي س��وري��ا ت�ه�م��ة،
فأرادوا نفيها سريعًا .هكذا ،قرروا مؤازرة
النظام السوري رغم مخاطر هذه الخطوة
ع�ل��ى م �س �ت��وى ج�م��اه�ي��ري�ت�ه��م ال�ش�ع�ب�ي��ة،
بعد ما شاهدناه من تجارب ُم ّرة ولوائح
ال �ع��ار وال �ق��وائ��م ال �س��وداء ال�ت��ي ق��د تلوح

«مفاجأة»
أمل عرفة

ّ
قدمت مي حريري أغنية «جنوبية وجايي رد جميل»
في األف��ق ،مثلما حصل مع فناني مصر.
ن�ج��وى ك��رم أي�ض��ًا رك�ب��ت ال�ق�ط��ار وق� ّ�دم��ت
أغ �ن �ي��ة «ب �ش ��ار ال �ق��ائ��د» ل �ت� َ
�واج��ه ب�ع��ده��ا
بموجة من االنتقادات التي طاولتها عبر
بعض املواقع اإللكترونية.
األغ� �ن� �ي ��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ل ��م ت �ج��د ال �ن �ج��اح
ن�ف�س��ه ال ��ذي ح�ظ�ي��ت ب��ه أغ �ن �ي��ات س��وري��ة
م �ن �ه��ا «ب� �ع ��دك ي ��ا وط� �ن ��ي» ال �ت��ي ل� ّ�ح�ن�ه��ا
وغ�ن��اه��ا ج ��ورج وس ��وف ،ب�ع��دم��ا اقتبس
ك �ل �م ��ات �ه ��ا ع � ��ن أغ� �ن� �ي ��ة س� �ب ��ق ل �ل �م �غ �ن �ي��ة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة م��اي��ا ي��زب��ك ت�ق��دي�م�ه��ا للبنان
خ�ل�ال االج�ت�ي��اح اإلس��رائ�ي�ل��ي ع��ام .1982

وق� ��د ص� � � ِّ�ورت األغ �ن �ي��ة ف ��ي س ��وري ��ا على
ي��د امل �خ��رج ه��ان��ي ال�ش�ي�ب��ان��ي ،ك�م��ا سبق
للفنانة السورية نورا رحال تقديم أغنية
«منحبك» للرئيس األس��د ،ومثلها سامر
ك��اب��رو ،ال ��ذي ق��دم «ي��ا ق��ائ��دن��ا ي��ا ب�ش��ار».
قدمت املمثلة صفاء سلطان أغنية
فيما ّ
«سوريا العز» ،التي ّ
عبرت من خاللها عن
حبها وشكرها لبلدها ،علمًا بأن األغنية
ّ
ولحنها هيثم
التي كتبها لؤي دروي��شّ ،
زي ��اد ص � ّ�ورت ت�ح��ت إدارة امل �خ��رج سيف
ال�ش�ي��خ ن�ج�ي��ب .وم �ن��ذ أي� ��ام ،وزع املكتب
اإلع�ل�ام ��ي ل�ل�م�م�ث�ل��ة وامل �غ �ن �ي��ة ّال �س��وري��ة

أم��ل ع��رف��ة بيانًا صحافيًا كشف فيه عن
اس �ت �ع��دادات �ه��ا ل�ت�س�ج�ي��ل أغ �ن �ي��ة ج��دي��دة
لبلدها وتصويرها على طريقة الفيديو
(راجع الكادر).
وم � ��ع ت �خ� ّ�ب��ط ال �ف �ن��ان�ي�ن ال� �س ��وري�ي�ن ب�ين
اإلدالء ب �ت �ص ��ري �ح ��ات م� ��ؤي� ��دة ل �ل �ن �ظ��ام
والتهليل لإلصالحات املنتظرة ،اقتنص
أه ��ل امل�غ�ن��ى ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ون ال �ف��رص��ة ،ف�ق� ّ�دم
الفنانون الذين يغنون باللهجة املصرية
تتغنى باملحروسة بعد
أعماال وأغنيات
ً
«ثورة النيل» ،فيما ّ ّ
توجه أصحاب اللون
البلدي إلى سوريا.

ّ
بعدما غنت للمنتخب السوري «قولوا
الله» من كلمات وألحان والدها املوسيقي
سهيل عرفة ،وأدت أغنية ثانية للحفاظ
على البيئة بمشاركة املمثل السوري باسل
خياط ،ونسرين طافش ،وفرقة «كلنا
(الصورة) تقديم
سوا» ،تنوي أمل عرفة
ّ
ّ
أغنية جديدة قالت إنها ستمثل مفاجأة
ّ
لجمهورها .وأض��اف��ت إنها على وشك
تسجيل أغنية وتصويرها على طريقة
الفيديو كليب .وكانت املمثلة واملغنية
السورية قد أعلنت في وقت سابق إيقاف
ّمختلف أنشطتها اإلعالمية والفنية
ّ
ألنها ترى أن الوقت غير مناسب في ظل
األوضاع الصعبة والحرجة التي ّ
تمر بها
ّ
سوريا .وختمت بأنها تراهن على وعي
شعبها ووحدته لتجاوز األزمة.

ريموت كونترول

ماريا رسولة «االعتدال»

«»mtv

< 22:00

ت �ط��ل م ��اري ��ا م �ع �ل��وف (ال � �ص� ��ورة) مع
وسام بريدي في برنامج «مش غلط».
ّ
اللبنانيًة أن�ه��ا باتت
وت��ؤك��د اإلع�لام�ي��ة
أقرب إلى االعتدال ،كاشفة عن أسباب
ص��داق��ات�ه��ا ال�ق� ّ
�وي��ة ع��رب� ّ�ي��ًا ،وت�ع� ّ�ب��ر عن
رأي �ه��ا ف��ي م��وض��وع ال �ث��ورات ،وكيفيةّ
متابعتها م��وض��وع س��وري��ا ،وم ��ا إذا
كانت قد انقلبت على حلفاء األمس.

اضحك مع ليليان وغسان

«الجديد»

< 20:40

ي �س �ت �ض �ي��ف غ� �س ��ان ال ��رح� �ب ��ان ��ي ف��ي
ب��رن��ام��ج «غ � ّ�ن م��ع غ �س��ان» ه��ذه الليلة،
املايسترو إيلي العليا ،الذي سيستمع
مع غسان إلى «املواهب» ،ثم تطل املمثلة
الكوميدية ليليان نمري (الصورة) في
حلقة تتضمن بعض املواقف املضحكة
وامل �ق��ال��ب .أم��ا ال�ض�ي��ف امل �ف��اج��أة ،فهو
الشيف ريشار.

سنرجع ولو بعد ألف عام

«»nbn

< 20:30

 63ع��ام��ًا أث�ب�ت��ت ّأن ال�ج�ي��ل ال �ث��ال��ث من
الالجئني الفلسطينيني ،لم ّ
تدجنه دروس
األنظمة العربية وال ضغوط الغرب .بعد
 15أي��ار (مايو) ،ال أحد يستطيع القفز
ف ��وق ح��ق ال �ش �ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،أك��ان
ً
ّ
عربيًا مفاوضًا أم غربيًا متجاهال .هكذا
يستهل عباس ضاهر «آخر كالم» ،الذي
يتناول فيه ما جرى أمس وأبعاده.

اللبنانيات والجنس ...اآلخر

«املستقبل»

< 22:00

تستقبل ريما كركي في برنامج «بدون
زع� ��ل» ،وزي ��ر ال�س�ي��اح��ة ف ��ادي ع� ّ�ب��ود،
واإلع �ل�ام� ��ي ول �ي��د ع � ّ�ب ��ود (ال � �ص� ��ورة)،
واملمثلة جناح فاخوري ،وناتالي فضل
ال �ل��ه .وت �ط��رح م�ع�ه��م م��وض��وع ص��ورة
ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ات ف ��ي ال � �خ� ��ارج ،ث ��م ت�ك��ري��م
الفنانني وحقوقهم ،وكيف يتخيل املرء
نفسه من دون الجنس اآلخر.

سحر تريد ...الشيخ سعد

«أخبار املستقبل»

ريكاردو يحتفي بالجدارة

< 21:00

ب�ي�ن ال� �ت� �ف ��اؤل وال� �ت� �ش ��اؤم أي� ��ن أص �ب��ح
تأليف الحكومة ال�ج��دي��دة؟ وه��ل ب��دأت
ال �ت �ط ��ورات اإلق �ل �ي �م� ّ�ي��ة ت�ل�ق��ي ب�ظ�لال�ه��ا
ع�ل��ى ال��داخ��ل ال�ل�ب�ن��ان��ي؟ ه ��ذه األس�ئ�ل��ة
وغيرها تناقشها سحر الخطيب مع
ّ
التنفيذية في القوات
نائب رئيس الهيئة
اللبنانية ج��ورج ع��دوان (ال�ص��ورة) في
برنامج «الحد الفاصل».

«»Otv

< 22:00

يستضيف ري �ك��اردو ك��رم ف��ي «ح��دث
آخ� ��ر» ،رج ��ل األع �م ��ال ال �ع��راق��ي خليل
ُالب ّنية ،الذي ينتمي الى واحدة من أبرز
ال�ع��ائ�لات ال�ن��اف��ذة ماليًا .عمل ف��ي سن
العاشرة في بيع املواد الغذائية ،وينشط
ال� �ي ��وم وق� ��د ب �ل��غ ال � �ـ  57ف ��ي ت��أس�ي��س
وكاالت مركبات ومولدات ،وفي التأمني
واملصارف.

