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رادار

باسم يوسف راجع لـ«يناغش» السيسي
االعالمي املصري
وضع
ّ
الشهير حد ًّا للشائعات التي
توقعت توقف برنامجه،
ّ ّ
وغرد بأنه سيعود في
الخامس والعشرين من الشهر
الحالي .فماذا عن محتوى
الحلقات؟ وهل نشهد نقدًا
ّ
«ملطفًا» مع ّ
تغير املعادلة
السياسية في املحروسة؟

يسخر البرنامج
في حلقته األولى
من أغنية «تسلم
االيادي»

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ي�ت�ن� ّ�در امل�ص��ري��ون ع�ل��ى ش�ع��ار «م��رس��ي
راج � ��ع» ال� ��ذي ال ي� ��زال أن �ص��ار ال��رئ�ي��س
امل � � �ع � � ��زول م� �ح� �م ��د م � ��رس � ��ي ي � � � ّ
�رددون � � ��ه
بانتظام ،رغ��م م��رور أكثر م��ن  100يوم
على عزل ّأول رئيس منتخب بعد ثورة.
أول �ئ��ك األن �ص��ار أن�ف�س�ه��م ت��وق�ع��وا ع��دم
ع��ودة اإلع�لام��ي الشهير باسم يوسف،
وراه� �ن ��وا ع �ل��ى أن ال �ن �ظ��ام ال �ج��دي��د في
مصر لن يسمح بالسخرية منه ،تأكيدًا
على شكوك أنصار اإلخوان بأن برنامج
ً
«ال�ب��رن��ام��ج» ت��م إن�ت��اج��ه أص�ل�ا م��ن أجل
املساهمة في ّتشويه صورة مرسي .لكن
بعد فترة ت��وق��ف طالت أكثر م��ن أربعة
أشهر ،أعلن اإلعالمي املعروف قبل أيام
ع�ل��ى صفحته ع�ل��ى ت��وي�ت��ر ع��ن ع��ودت��ه
لجمهوره يوم الجمعة  25تشرين األول
(أكتوبر) ،أي الجمعة األولى بعد إجازة
عيد األضحى.
ك� � ��ان ُي � �ف � �ت ��رض أن ي � �ع� ��ود ب� ��اس� ��م إل ��ى
جمهوره قبل ذلك التاريخ ،لكن ظروف
وف ��اة وال��دت��ه امل�ف��اج�ئ��ة ح��ال��ت دون ب��دء
التحضيرات ،مع األخذ في االعتبار أن
ح�ظ��ر ال�ت�ج� ّ�ول امل �ف��روض ع�ل��ى ال�ق��اه��رة
ّ
وم � � ��دن م� �ص ��ري ��ة ع � � � ّ�دة ي� �ق ��ل ��ل إل � ��ى ح � ّ�د
كبير ع��دد ال�س��اع��ات امل�ت��اح��ة للتدريب
ّ
ّ
وال � �ب ��روف ��ات .وف �ي �م��ا ظ� ��ن ب �ع �ض �ه��م أن
إزالة الالفتات الدعائية من أمام مسرح
«رادي � � ��و» ح �ي��ث ي �ص � ّ�ور ال �ب��رن��ام��ج ،قد
يعني تأجيل ال�ب��رن��ام��ج ،ات�ض��ح الحقًا
ّ
لـ«األخبار» أن األمر يندرج ضمن خطة
ل�ت�ط��وي��ر امل�ن�ط�ق��ة ال �خ��ارج �ي��ة للمسرح
ك� �ك ��ل .وال� �خ� �ط ��ة إي� ��اه� ��ا ت � �ن� ��درج أي �ض��ًا
ض�م��ن س�ي��اس��ة أش �م��ل ل�ت�ط��وي��ر منطقة

وس ��ط ال �ب �ل��د ال �ت��ي ت �ع��ان��ي م��ن ان�ت�ش��ار
كبير للباعة الجوالني على بعد أمتار
م��ن م�س��رح برنامج «ال�ب��رن��ام��ج» .ورغ��م
ال �س� ّ
�ري��ة ال �ت��ي ي�ف��رض�ه��ا ب��اس��م ي��وس��ف
وزم�ل�اؤه على تفاصيل امل��وس��م الثالث
ّ
من عمله ،إال أن مصادر في شبكة قنوات
ّ
«س��ي .ب��ي .س��ي» كشفت لنا أن تصوير
ح �ل �ق��ات امل��وس��م ال �ج��دي��د س �ي �ك��ون ي��وم
ُ
الخميس ال األرب �ع��اء ،ع�ل��ى أن ت�ع��رض
ّ
املحدد كل جمعة ،بما يتيح
في موعدها

«كلو براس» ...عبدو حكيم
باسم الحكيم
ب�ع��د ع�ش��ر س �ن��وات ف��ي م�س��رح األط �ف��ال،
انتقل املمثل وامل�خ��رج ع�ب��دو حكيم إلى
م �س��رح ال �ك �ب��ار ف��ي أول ��ى ت �ج��ارب��ه «ك�ل��و
ب��ال��راس» ال �ت��ي كتبها ول �ع��ب بطولتها
م��ع رينيه غ��وش .ب��دأ العمل أخ�ي�رًا على
خشبة «مسرح بابل» ،بحضور مجموعة
ّ
م � ��ن امل� �م� �ث� �ل�ي�ن وال� � �ك � ��ت � ��اب وامل� �خ ��رج�ي�ن
واملنتجني ،منهم :ج�ه��اد األط ��رش ،تقال
ّ
ش�م�ع��ون ،كميل س�لام��ة ،أس�ع��د ح��ط��اب،
إليسار ح��ام��وش ،الكاتبة السورية ريم
ّ
حنا ،املخرجة ليليان البستاني واملنتج
م�ط��ان�ي��وس أب ��ي ح��ات��م وس ��واه ��م .بطال
امل�س��رح� ّ�ي��ة رج��ل وام � ��رأة ،فيما األح ��داث
ت � � ��دور ف� ��ي م� �ك ��ان واح� � � ��د ،أراده ح�ك�ي��م
ّ
غير واض��ح امل�ع��ال��م .األك�ي��د أن األح��داث
ال �ت��ي ت� ��دور ب�ي�ن زوج�ي��ن ت�ح�م��ل م�لام��ح
م ��ن ح �ي��اة ك��ات �ب �ه��ا وب �ط �ل �ه��ا ال � ��ذي ي�م� ّ�ر
سريعًا على عناوين كثيرة مرور الكرام،
م��ن دون ال ��دخ ��ول ف��ي أع �م��اق أي منها
ك��ال �ت �ح��رش ،وم �خ��اض ال � ��والدة وامل ��وت،
وتربية األطفال ،والـ«واتس أب» ...يراهن
ح�ك�ي��م ع�ل��ى ع�م��ل م�خ�ت�ل��ف ع��ن ال�س��ائ��د.
ّ
ّ
إيجابية سمعها عن ّ
نص
يتسلح ب��آراء
م�س��رح�ي�ت��ه م��ن ع��اي��دة ص �ب��را ،وك� ��ارول
ع� ّ�ب��ود ،وت�ق�لا ش�م�ع��ون ،وك�م�ي��ل س�لام��ة،
وي� �ع ��رب ع ��ن س �ع��ادت��ه ب �ق �ب��ول ت��رش�ي��ح
ن� ّ�ص��ه ف��ي «م �ه��رج��ان ال �ش��ارق��ة» كأفضل
ن � ّ�ص ع��رب��ي ،ب �ع��د ت �ج��اوز م�ه�ل��ة ت�ق��دي��م
النصوص بأكثر من أسبوعني .في «كلو
بالراس» ،يعود حكيم إلى التمثيل بعد

غ�ي��اب س �ن��وات ،ت�ف� ّ�رغ خاللها ل�لإخ��راج.
يشير إل��ى أن��ه ي�ق��ف ع�ل��ى م�ف�ت��رق ط��رق،
«فقد مررت خالل األشهر املاضية بأزمة
نفسية ،انعكست إي�ج��اب��ًا على حياتي،
واعتبر أن��ي وصلت إل��ى مرحلة نضوج
ف�ن��ي ،وب� ّ�ت ق��ادرًا على كتابة ه��ذا النوع
من املسرح العبثي» .وعن سبب تمسكه
ب �م �ه �م��ة اإلخ� � � ��راج ،إل� ��ى ج ��ان ��ب ال �ك �ت��اب��ة
وال �ب �ط��ول��ة ،ي��وض��ح «أن �ن��ي أع ��رف كيف
أدي� ��ر ال�ل�ع�ب��ة اإلخ ��راج � ّ�ي ��ة ج � ّ�ي� �دًا ،ألن�ن��ي
أعمل في ه��ذا املجال منذ عشر سنوات.
وألن النص خ��اص ج �دًا ،أنطلق فيه من
الخاص إلى العام .كما أن بعض خطوط
امل� �س ��رح � ّ�ي ��ة ت �ح �م��ل ش �ي �ئ��ًا م� ��ن ح �ي��ات��ي
ال�ش�خ�ص� ّ�ي��ة ،وب��ال�ت��ال��ي ل��ن ي �ك��ون ه�ن��اك
أصدق مني في تنفيذه» .في موازاة ذلك،
ال يتخلى عبدو حكيم عن مسرح الطفل
ال� ��ذي ي�ع�ت�ب��ره وج ��ه ال �س �ع��د ع �ل �ي��ه .ل ��ذا،
ّ
ّ
مسرحية «ن��ور واألب��واب السبعة»
يقدم
ّ
التي تحمل مالمح من القصة الشهيرة
«بياض الثلج واألقزام السبعة»ّ ،
طوعها
بطريقته وكتبها ف��ي عمل يتوجه إلى
الصغار على غرار معظم أعماله السابقة.
ّ
ينضم إل��ى بطلي مسلسل «حبيب
كما
م�ي��را» زي��اد ب��رج��ي ودال �ي��دا خليل ،وهو
م��ن ك�ت��اب��ة ك�ل��ود صليبا وإخ ��راج سيف
ال �ش �ي��خ ن�ج�ي��ب وإن� �ت ��اج ش��رك��ة «م ��روى
غروب» التي بدأت تصويره أخيرًا.
«ك �ل ��و ب � ��ال � ��راس» :ح �ت��ى  10ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي
(نوفمبر) ــ «مسرح بابل» (الحمرا ـ بيروت) ـ
لالستعالم01/744033 :

ل �ف��ري��ق ال �ع �م��ل ال �ل �ح��اق دوم � ��ًا ب��أح��دث
ال �ت �ف��اص �ي��ل وامل � ��واق � ��ف ال� �ت ��ي ت�س�ت�ح��ق
ّ
تتغير مدة
تسليط ال�ض��وء عليها .ل��ن
َّ
ال�ب��رن��ام��ج ،وس�ت�ك��ون ك��ل حلقة مقسمة
إلى ثالث فقرات كما اعتاد املشاهد ،مع
ّ
يخص الفقرة الثالثة التي
ف��ارق كبير
س�ت�ش�ه��د اس �ت �ض��اف��ة ن �ج��وم م�ص��ري�ين
وعرب في حوارات على طريقة باسم ،مع
التقليل من استضافة الفرق املوسيقية
التي كان لها النصيب األكبر في املوسم

الثاني من البرنامج .وإذا كانت حلقات
املوسم الثاني قد وصلت إلى  29حلقة،
ّ
ّ
تتوقع بعض املصادر أن يقلص العدد
ف ��ي امل ��وس ��م ال� �ج ��دي ��د ،ب �س �ب��ب ارت� �ف ��اع
الكلفة اإلنتاجية للحلقات ،خصوصًا
أن ف ��ري ��ق ال �ب��رن��ام��ج ق � � ّ�رر زي � � ��ادة ع��دد
االسكتشات واالوب��ري��ت الساخرة التي
القت نجاحًا كبيرًا املوسم املاضي ،مثل
اسكتش «جماهير» وأوب��ري��ت «قطري
ح �ب �ي �ب��ي» (االخ � �ب ��ار  )2013/4/8على
حساب مقاطع الفيديو .من املنتظر أن
يحصل اإلعالم «الليبرالي» املناصر ملا
جرى في « 30يونيو» على نصيبه من
سخرية باسم يوسف ،كما فعل األخير
م��ع اإلع �ل�ام امل �ت �ش� ّ�دد ق�ب��ل ع ��زل م��رس��ي.
وع� ��ن ال� �ج ��دل ح� ��ول ت��وج �ي��ه ان �ت �ق��ادات
مباشرة للقائد ال�ع��ام للقوات املسلحة
امل �ص��ري��ة ع�ب��د ال �ف �ت��اح ّال�س�ي�س��ي ،ق��ال��ت
املصادر لـ «األخبار» إنه من املتوقع أال
ّ
يمس يوسف بالسيسي بنقد مباشر،
ّ
لكنه سينال من أصحاب املصالح الذين
يبالغوا فى دعمهم للسيسي ،وحاولوا
ال��دف��ع ب��ه ك�م��رش��ح رئ��اس��ة رغ ��م إع�لان��ه
ع� ��دم ن� ّ�ي �ت��ه خ� ��وض االن� �ت� �خ ��اب ��ات .ل�ك��ن
ّ
من من ناحية أخ��رى ،يتوقع أن يسلط
االعالمي الضوء على انتهاكات الجيش
والشرطة في التعامل مع التظاهرات في
بعض الحاالت التي قد يكون استخدم
فيها ما ُوصف بـ«القوة الغاشمة» .كما
سيكون ألغنية «تسلم األيادي» (كتابة
وألحان مصطفى كامل وغناء عدد من
الفنانني) نصيب كبير من النقد .ومن
املنتظر أن يكون ذلك في الحلقة األولى
من املوسم الثالث ألكثر برنامج مصري
مثير للجدل بعد «ثورة يناير».
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◄ امل � � �خ� � ��رج ب � ��اس � ��ل ال � �خ � �ط � �ي� ��ب ف��ي
اإلسكندرية ،حيث يشارك فيلمه «مريم»
إلى جانب 14فيلمًا عربيًا وأجنبيًا ،ضمن
ال��دورة التاسعة والعشرين من «مهرجان
االس� �ك� �ن ��دري ��ة ال �س �ي �ن �م��ائ��ي ألف� �ل��ام دول
ال �ب �ح��ر امل �ت��وس��ط» (ب�ي�ن  9و 14ت�ش��ري��ن
األول /أك�ت��وب��ر) ،وك��ان الفيلم ال��ذي ت��ؤدي
بطولته (سالف فواخرجي ،ديمة قندلفت،
م �ي �س��ون أب� ��و أس� �ع ��د ،ومل� ��ى ال �ح �ك �ي��م) قد
ح��از أخ�ي�رًا ج��ائ��زة «ال��وه��ر ال��ذه�ب��ي» في
«مهرجان وهران للفيلم العربي» .الخطيب
أش � ��ار ل �ن��ا إل� ��ى ّأن ع� �ن ��وان م �ق��اب �ل �ت��ه ف��ي
«األخبار» ( 2013/10/9ــ «باسل الخطيب
ّ
غير رأيه في األزمة السورية!») أثار نوعًا
ّ
ّ
من اللبس .لذا ،شدد مجددًا على أن «الذي
ّ
تغير بالنسبة إل�ي��ه ليس رأي��ه ف��ي األزم��ة
السورية ،بل وجهة نظره إزاء أعمال فنيةّ
عنها خالل هذه املرحلة» .وهذا ما يتوافق
تمامًا مع ما ورد في نص املقابلة.
◄فاز مسلسل الويب اللبناني «فساتني»
ب��ال �ج��ائ��زة ال �ك �ب��رى ل�ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ك�ي��م في
مهرجان  Marseille Web Festوجائزة
أف� �ض ��ل م �م �ث��ل ل �ب �ت��را س ��رح ��ال ف ��ي دور
«ع �ل �ي��ا» ف��ي امل �س �ل �س��ل .وف� ��از «ف �س��ات�ين»
بعدما تنافس مع  25مسلسل ويب ّقدمت
م��ن  10ب�ل��دان مختلفة م��ن بينها فرنسا
وإي �ط��ال �ي��ا وإن �ك �ل �ت��را وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة.
وحضرت منتجة «فساتني» كاتيا صالح
من «بطوطة فيلمز» احتفال توزيع الجوائز
ف��ي مرسيليا الفرنسية .و«ف�س��ات�ين» هو
ع �ب��ارة ع��ن مسسل تفاعلي ع�ل��ى شبكة
اإلن �ت ��رن ��ت ،ت �ت �م �ح��ور ق�ص�ت��ه ح ��ول ث�لاث
ن�س��اء ف��ي الثالثني ونضالهن ف��ي الحياة
اليومية.
◄ ت �س �ت �ع��د امل �م �ث �ل��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ن��ادي��ن
ال��راس��ي (ال�ص��ورة) لتصوير مسلسلها
ال � �س� ��وري ال �ج��دي��د «ح��رم �ل��ك آغ � ��ا» ال ��ذي

ي� �ع ��رض ف� ��ي رم � �ض� ��ان امل� �ق� �ب ��ل .وس �ي �ت��م
تصوير العمل بني لبنان ودبي وأبو ظبي
تحت ادارة املخرج سيف الدين السبيعي
وإنتاج «كالكيت».
◄ ن� �ش ��ر م� ��وق� ��ع «ك� �ل� �ن ��ا ش � ��رك � ��اء ف��ي
ال ��وط ��ن» أم ��س ش��ائ �ع��ة ع��ن وف� ��اة امل��ذي��ع
ال �س��وري الشهير م��وف��ق ال�خ��ان��ي ال��ذي
اشتهر طيلة أربعة عقود بتقديم برنامج
«من األلف إلى الياء» ،مساء كل خميس
ع �ل��ى ال �ت �ل �ف��زي��ون ال � �س ��وري ،ق �ب��ل أن يتم
إيقافه قبل سنوات .لكن الخاني اتصل بنا
ليؤكد أنه بخير وبصحة جيدة ،ويمارس
ن�ش��اط��ات��ه ال�ي��وم�ي��ة امل �ع � ّت��ادة ف��ي دم�ش��ق.
وت��وج��ه ب��ال�ش�ك��ر إل��ى ك��ل َم��ن س��أل عنه،
وتمنى على املواقع توخي الدقة في نشر
األخبار واالبتعاد عن رمي الناس بشرور
شائعاتها.
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ّ
◄ ك ��ان م �ق��ررًا أن ي �ح��ل ال �ك��ات��ب ال��زم�ي��ل
أس�ع��د أب��و خليل ضيفًا ع�ل��ى برنامج
«م ��ن واش �ن �ط��ن» (ك ��ل ث�ل�اث ��اء )18:05
على قناة « الجزيرة» للحديث عن اللوبي
ّ
ال �ص �ه �ي��ون��ي ف ��ي أم� �ي ��رك ��ا ،ل �ك��ن��ه ف��وج��ئ
برسالة على هاتفه ال�خ��اص تفيد بإلغاء
ه��ذه املقابلة بعدما ُح�ج��زت ل��ه غ��رف��ة في
فندق في سان فرانسيسكو لهذا الغرض.
وال ي�ع��رف م��ا إذا ك��ان م�ق��ال��ه األخ �ي��ر في
صحيفة «األخبار » بعنوان «نهاية الحلم
القطري» (األخ�ب��ار  )2013/10/5ذا صلة
بما حدث.

