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قال �لنجم �مل�رصي �أحمد عز، �إنه مل يفكر يف و�س��امته عند 
�نتقاله �إىل مرحلة �لإرهابي �س��من �أحد�ث م�سل�سله �جلديد 
 ON "�أبوعمر �مل�رصي"، �لذي يذ�ع حاليًا على ف�سائية 
E �مل�رصية وعدد من �ملحطات �لعربية  و�أ�س��اف عز �أنه 
ينف��ذ متطلبات �ل�سخ�س��ية مهم��ا كانت، و"فخ��ر" لبد �أن 
يظهر بتلك �لهيئة �ل�س��كلية يف مع�س��كر �لإرهابيني، م�سري�ً 
�إىل �أن��ه تخلى عن و�س��امته يف �أعمال �س��ابقة، لأنه ي�س��ع 
�لتفك��ري يف "مالحم��ه" يف �آخ��ر �هتماماته.وي�س��ارك يف 
بطول��ة "�أبوعم��ر �مل���رصي" �أروى ج��ودة و�أمل بو�سو�س��ة 
ونادي��ة كوند� وفتح��ي عبد�لوهاب و�س��ري فو�ز وحممد 
�ل�رصنوب��ي وعارف��ة عبد�لر�س��ول ومتي��م عب��ده، �س��يناريو 

وحو�ر مرمي نعوم و�إخر�ج �أحمد خالد مو�سى.

ق��ال �لنج��م �مل�رصي هاين �س��المة، �إن �ملخ��رج روؤوف 
عب��د �لعزيز �تب��ع تكني��كًا �إخر�جيًا خمتلفًا يف م�سل�س��له 
�جلدي��د "فوق �ل�س��حاب"، �لذي ُيعر�ض حالي��ًا علي عدد 
من �ملحطات �لف�س��ائية. و�أ�ساف �سالمة، �أنه ل يتدخل 
يف �ل�س��اأن �لإخر�جي، لأنه لي�ض ملمًا بتفا�سيله، بح�سب 
قوله، م�سري�ً �إيل �أن خمرج م�سل�سله هو �لأجدر بالرد علي 
�لنتقاد�ت �ملوجهة لالإخر�ج. ويف �سياق خمتلف، �أعرب 
�لفنان عن �سعادته بردود �لفعل �لتي تلقاها عن م�سل�سله 
�جلدي��د، موؤكد�ً �أن �أغلبها تركز علي تفا�س��يل �سخ�س��ية 
"ماندو"، �لتي مل يج�سد مثلها يف �سابق �أعماله بح�سب 
�لتعليقات �لو�ردة �إليه وفقًا لقوله، متمنيا �إزدياد �حلالة 

�لتفاعلية من �جلمهور خالل �حللقات �ملقبلة. 

تقدمت ممثلة �س��ابة ب�س��كوى بتهمة �لغت�ساب يف باري�ض 
�سد �ملخرج و�ملنتج �لفرن�سي لوك بي�سون �لذي ندد �ل�سبت 
به��ذه �لتهام��ات "�لوهمي��ة" وقال م�س��در ق�س��ائي: "مت 
�لتقدم ب�س��كوى لأفعال مو�س��وفة باأنها �غت�ساب من قبل 
مقدمة �ل�س��كوى و�لتي ح�س��لت على ما يب��دو ليل �خلمي�ض 
�جلمع��ة يف باري���ض" م��ا �أدى �إىل فت��ح حتقي��ق" و�أف��ادت 
م�س��ادر مطلع��ة ب��اأن ممثل��ة وعار�س��ة �أزي��اء يف �ل�27، 
توجه��ت �ىل مرك��ز لل�رصطة لالإب��الغ عن �أفعال "ح�س��لت 
�لليل��ة �ل�س��ابقة يف فندق بري�س��تول" �لفخم يف �لعا�س��مة 
�لفرن�س��يةو�أدلت باإف��ادة بع��د ذل��ك �أك��دت فيها �أنه��ا تقيم 
عالق��ة حميم��ة م��ع �ملخ��رج �لبال��غ 59 عامًا منذ �س��نني 
تقريبًا ت�س��عر �أنها ملزم��ة بها نظ��ر�ً �إىل عالقتهما �ملهنية 

على ما �أو�سحت �مل�سادر نف�سها

تر�أت �لفنانة �لتون�س��ية فريال يو�س��ف من م�س��اركتها يف بطولة �مل�سل�س��ل �لتون�سي "�ُسورب"، معترة �إياه من �أ�س��و�أ �لتجارب �لتي مرت عليها يف م�سو�رها �لفني.  وكتبت فريال، 
عر �سفحتها �ل�سخ�سية مبوقع �لتو��سل �لجتماعي في�ض بوك: "�أعتذر من كل �للي كانو� توقعاتهم كبرية بخ�سو�ض ظهوري بعد غياب 13 �سنة عن �لأعمال �لدر�مية �لتون�سية،

�أ�س��ادت �لنجمة �مل�رصية نيللي كرمي، مبو�طنتها ب�سمة 
�لت��ي ت�س��اركها بطول��ة م�سل�س��لها �جلدي��د "�ختف��اء"،  
�ملعرو���ض حالي��ًا عل��ى ف�س��ائية DMC  �مل�رصي��ة 
وعدد من �لف�س��ائيات �لعربية، معترة �إياها من �أقوى 
�ملمث��الت �ملوج��ود�ت عل��ى �ل�س��احة �لفني��ة يف م�رص 
و�أ�س��افت نيلل��ي، �أنه��ا مل تقل��ق م��ن وج��ود ب�س��مة يف 
م�سل�س��لها ب�سبب �آر�ئها �ل�سيا�س��ية، متابعة "�أنا بطبعي 
ل �أتدخل يف �ختيار �لأبطال، ولكني �سعدت فور تر�سيح 
ب�س��مة ل�سخ�سية �س��ولفا"، حيث وجدتها �لأن�سب للدور 
و�أي��دت �ق��ر�ح �ملخ��رج و�ملوؤلف ب�س��دة  وي�س��ارك يف 
بطول��ة "�ختفاء" ه�س��ام �س��ليم وحممد مم��دوح و�إنعام 
�سالو�سة وحممد عالء ور�نيا من�سور و�إ�سماعيل �رصف، 

من تاأليف �أمين مدحت و�إخر�ج �أحمد مدحت.
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�سية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�سع �لكامري� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

غانم تحدث ضجة 
باالنستغرام

 ثمانية نصائح للحفاظ على 
نضارة بشرتك في رمضان   

"العاصوف" يثير حفيظة 
السعوديين 

عادل إمام.. الشاهد الذي "شاف كل حاجة!"

مصرية تتحدث عن إغتصاب 
ابنتها: "هذا ما شعرت به"

�س��اركت �لنجم��ة �مي��ي �س��مري غ��امن متابعيه��ا عل��ى تطبيق 
"�ن�ستغر�م" مبجموعة من �ل�سور �لتي ظهرت فيها باحلجاب 
�لأ�سود مع مكياج قوي. و�أثارت �لنجمة �مل�رصية �سجة كبرية 
من خ��الل �إطاللته��ا �لرم�س��انية �لت��ي �ختارت فيه��ا عباءة 
�س��ود�ء مع حجاب وت�رصيحة �س��عر عالية رف��ع فيها �حلجاب، 
و�كمل��ت �لطالل��ة مبكي��اج قوي �س��يطر عليه �للونني �لأ�س��ود 
و�خلم��ري، وحقق��ت �س��ورها �إعج��اب �للف م��ن متابعيه��ا 
وتعليقاتهم �لتي تغزلت بجمالها. من جهة ثانية، ن�رصت �ميي 
�أي�سًا مقطع فيديو طريف �أثارت من خالله �سجة كبرية، حيث 
ظه��رت يف �ل�سخ�س��ية �لتي تقدمه��ا مع زوجها ح�س��ن �لرد�د 
يف م�سل�س��ل "عزمي و�أ�س��جان" وهي حتاول �أن مي�سي �لهاتف 
�خلليوي �إل �نها مل تتمكن من ذلك، �لأمر �لذي �أثار جدًل كبري�ً 

بني متابعيها �لذين �أثنو� على طر�فتها.

�أك��دت �لفنانة لقاء �س��ويد�ن �أنها �أ�س��يبت بحال��ة من �لبكاء 
�له�س��تريي و�لإنهي��ار بع��د �أن �س��اهدت �للقط��ات �خلا�س��ة 
باغت�س��اب وقتل وتغ�س��يل �بنتها جمانة، و�لتي ج�سدت دور 

رمي يف م�سل�سل "�سد جمهول" مع غادة عبد �لر�زق. 
وقالت �س��ويد�ن "�مل�س��هد بالن�س��بة يل كان �س��عب و�سادم 
ورغ��م ق�س��وة �ل��دور �إل �أنني �س��عيدة بالنجاح �ل��ذي حققته 
�بنت��ي وهي �أي�س��ًا �س��عيدة ب��ردود �لأفع��ال و�إ�س��ادة �لكثري 

بدورها ".
و�أ�س��افت: "�إذ� كانت لديها رغبة يف �لإ�ستمر�ر بالتمثيل لن 

�أعار�سها لأنها موهوبة بالفعل".
ويذك��ر �أن �ل�س��ابة جومان��ا ف��وؤ�د جنحت يف ج��ذب �لإنظار 
�إليه��ا بع��د م�س��اركتها يف بطولة �مل�سل�س��ل، ونال��ت �إهتمام 
�مل�ساهدين باأد�ئها رغم �أنها ما ز�لت ببد�ية م�سو�رها �لفني.

1 - �لتوقف عن تناول �لكافيني
ين�س��ح يف �سهر رم�س��ان، بالتخفيف قدر �لإمكان من تناول 
�مل�رصوب��ات �لت��ي حتت��وي عل��ى ن�س��بة عالية م��ن �لكافيني، 

خا�سًة �لقهوة و�ل�ساي و�مل�رصوبات �لغازية.
2 - �لإكثار من �ملك�رص�ت

للمك���رص�ت مث��ل �لكاج��و و�لل��وز دور كبري يف جتديد �س��باب 
�لب�رصة، لحتو�ئها على ن�س��بة عالية من �لألياف و�لأحما�ض 

�لدهنية.
3 -  �لتخفيف من �ل�سكريات

�لتاأث��ري�ت �ل�س��لبية لل�س��كريات على �جل�س��م ل تنته��ي، ومن 
بينها �ل�س��يخوخة �ملبكرة للجلد، فهي ت�سعف جهاز �ملناعة، 

وتوؤدي �إىل �نهيار �لكولجني و�لإيال�ستني.
�أ�سعة �ل�سم�ض 4 -  جتنب 

يف �أ�س��هر �ل�س��يف �حلارة، يوؤدي �لتعر�ض لأ�سعة �ل�سم�ض �إىل 
�أ�رص�ر �س��ديدة عل��ى �لب�رصة، ناهي��ك عن �لت�س��بب باجلفاف، 

�لذي يوؤثر على ن�سارة �جللد.
5 -  �لأطعمة �لطبيعية

يف�س��ل تن��اول �لأطعم��ة �لت��ي ُيح�س��ل عليه��ا م��ن م�س��ادر 
طبيعية، وينطبق ذلك على منتجات �لعناية بالب�رصة.

6 - �لإكثار من �رصب �ملاء
حتت��اج �لب���رصة �إىل �لرطي��ب ب�س��كل د�ئ��م، ونظر�ً لل�س��يام، 

ُين�سح بالإكثار من �رصب �ملياه و�ل�سو�ئل بعد �لإفطار.
 7 -  �لفو�كه و�خل�رصو�ت �لطبيعية

تاأكد من �حل�سول على ح�سة يومية من �خل�رصو�ت و�لفو�كه 
�لطبيعية، �لتي ت�س��اعد على جتديد �لب�رصة، وت�سمن �لتخل�ض 

من �سموم �جل�سم. -8  �لتخفيف من منتجات �لألبان
غالب��ًا م��ا ترتبط منتج��ات �لألبان م��ع �لبث��ور و�لندفاعات 
�جللدي��ة، ويف�س��ل خالل �س��هر رم�س��ان با�س��تبد�ل منتجات 
�لألب��ان باأطعم��ة بديلة، فعلى �س��بيل �ملثال، ين�س��ح بتناول 

حليب �للوز �أو �لأرز بدًل من �حلليب �لعادي.  

د�أب �ملمث��ل �ل�س��عودي نا���رص �لق�س��بي عل��ى تق��دمي �أعمال 
رم�سانية مميزة تنتقد �ملجتمع �ل�سعودي ب�سكل كوميدي، ما 

يجعل �أعماله حمط �أنظار �ملتابعني يف كل �سباق رم�ساين.
و�خت��ار �لق�س��بي هذ� �لع��ام �لبتعاد ع��ن �لكوميدي��ا قليال، 
باختي��اره عم��ال فني��ا در�مي��ا ير�س��د ب�س��كل ج��ريء تاريخ 
�ململكة �لعربية �ل�س��عودية يف �س��تينيات �لقرن �ملا�سي، قبل 

�لتحول �لديني �لذي �سهدته �لبالد يف ما بعد.
وكان��ت �جلماهري �لعربية يف �نتظار هذ� �لعمل �ملثيل للجدل 
منذ رم�س��ان �ملا�سي حيث كان مقرر� عر�سه يف تلك �لفرة 

�إل �أنه مت تاأجيله لهذ� �لعام.
�ل��كل يح��اول يظهر تاريخ��ه وتاري��خ �جد�ده ب�س��كل م�رصف 
ماعد� نا�رص �لق�سبي �للي فاهم �ن حياة �لنحالل و�لنفالت 

ب�سكل �لرخي�ض هو ما�سينا وهو ماي�سعى له بحا�رصنا 
ومن��ذ �حللق��ة �لأوىل م��ن �مل�سل�س��ل، �أث��ري ج��دل كب��ري ب��ني 
�مل�س��اهدين �ل�س��عوديني خا�س��ة، و�س��جت مو�قع �لتو��س��ل 
�لجتماع��ي بانتق��اد�ت �مل�س��تخدمني �لت��ي �نق�س��مت ب��ني 
�إيجابي و�س��لبي. وعر كثريون عن رف�سهم لبع�ض �لتفا�سيل 
�لتي يحتويها �مل�سل�س��ل، حيث ر�أى �أ�س��حاب �لتيار �ملحافظ 
يف �ململكة �لعربية �ل�س��عودية �أن �لعمل يحاول ت�سويه �سورة 
�ملجتم��ع �ل�س��عودي، و�إظه��اره مبظه��ر ل يتما�س��ى م��ع قيم 

�ملحافظة �لتي تت�سم بها �ململكة.

يتح��دث �لأديب و�لإعالم��ي �ملغربي، يا�س��ني عدنان، حول 
ق�س��ية باتت ملحة �ليوم �أكرث من �أي وقت م�سى، بينما متر 
جمتمعاتن��ا �لعربية بتحولت غري م�س��بوقة ومت�س��ارعة �إىل 
حد ي�س��عب فيه حتدي��د مالحمها و�لإمل��ام باأبعادها، وهي 
جت��ذر �لعن��ف و�لطائفية �لنابعني من ما ي�س��مى ب��� "ثقافة 
�لكر�هية"، ويف �لوقت نف�س��ه ياأمل مثقفون ومعنيون بالفن 
و�لأدب و�لإعالم باأن تتمكن �لثقافة و�لإعالم �مل�س��وؤول من 

عالج مر�ض خبيث كهذ� يف نف�ض �لإن�سان.
 ويقول عدنان: ل ميكن �أن نبد�أ �حلديث عن �لثقافة يف �لعامل 
�لعرب��ي دون �أن ننطلق من �ل�س��عر، وهو دي��و�ن �لعرب، و�إذ� 
عدنا ل��ه منذ �جلاهلية وتتبعنا ع�س��وره �لأدبي��ة �ملتعددة، 
�سنكت�س��ف �أنه يف �س��و�ده �لأعظم قدح وم��دح، و�لهجاء فيه 
بالذ�ت لي�ض غر�س��ًا عاديًا من �أغر��ض �س��عرنا �لعربي، �أبد�ً، 
�لهج��اء غر���ض يكاد يره��ن ثلث حمت��وى ديو�نن��ا �لعربي، 
و�لهج��اء بالنهاي��ة يف �أدبنا �لعربي و�س��عرنا، مر�هنة على 
�لكر�هية �أ�سا�س��ًا، كيف تكره �س��عر�ً، كيف ت�س��تثمر �لكر�هية 
يف ق�س��يدتك، كي��ف حتر�ض عل��ى كر�هية �لآخر عر �ل�س��عر، 
ونحن نفرح لهذ�. وي�س��يف: "عندم��ا كان �جلرير و�لفرزدق 
يتهاجيان يف �إحدى جمال�س��هما يف �لزمن �لأموي، مر رجل 
ب�س��يط ��س��مه �لر�عي �لنمريي، ف�س��األه �أحدهم��ا �أيها �لر�عي 
م��ن �أحبب��ت، فاأجاب �لفرزدق عندي �أف�س��ل م��ن جرير، فما 
كان م��ن جري��ر �إل �أن قال له "فغ�ض �لط��رف �إنك من منري، 
ف��ال كعب��ًا بلغت ول كالب��ًا"، وذهب �لر�ع��ي �إىل قبيلته وما 
�إن و�س��ل حتى وجد �أ�رص�فها بالب��اب مينعونه �لدخول على 
�أ�س��ا�ض �أنه جلب لهم �لذل و�لع��ار". ويقول �لكاتب و�لرو�ئي 
�لإ�س��باين، �أندري��ا بارب��ا: "�لعن��ف و�لكر�هي��ة مو�س��وعان 
مث��ري�ن لالهتمام يف �لأدب لي�ض فق��ط لكونه حولنا يوميًا، 
لك��ن لأننا بالفعل نحتاج لنقا�س��ه و�لتفكري في��ه وهذ� لي�ض 
�س��هاًل لأن��ه بحاجة للخي��ال وعقل ق��ادر عل��ى �لتفكري فيه 

وو�س��ع نف�س��ك مكان �ل�س��حية ولفعل ذلك نحت��اج ملخيلة 
غني��ة و�لكث��ريون ل يقوم��ون بهذ�، فه��م عنيف��ون لأنهم ل 
ميلك��ون خميل��ة كافية لو�س��ع �أنف�س��هم م��كان �ل�س��حية". 
وي�سيف: "�أن ت�سبح �سحية جتربة �سعب ت�سورها ل يعتقد 
�أولئك �أنهم قد يكونون كذلك يف هذه �حلالة ي�س��تطيع �لأدب 
�لإب��د�ع كاأن يب��ادل �جل��الد و�ل�س��حية �ملكان مث��اًل فرمبا 
يعط��ي �س��ورة ملرتكبي �لعنف لي�س��عرو� بال�س��حايا، ولكن 
هذ� �س��الح ذو حدين �إذ ميكن مترير ر�سائل بالعك�ض يف هذه 
�مل�س��األة، وتزخ��ر �لر�س��ائل �لإعالمية و�لأدبي��ة و�لفنية يف 
كث��ري من �لأحي��ان باأفكار �لكر�هية و�لعن�رصية". وبح�س��ب 
�لعديد من �لباحثني و�لنقاد يف �لأدب �لعربي، فاإن �لق�سائد 

�لتي ت�س��تثمر يف �لكر�هي��ة و�لهجاء حتدي��د�ً كان لها تاأثري 
وح�س��ور كب��ري، وه��ي ماثلة يف �مل��وروث �لأدب��ي �لعربي.  
ويق��ول عدنان: "�أحيل على �ل�س��عر لعمق و�أهمي��ة هذ� �للون 
يف ثقافتن��ا �لعربية و�لإ�س��المي، ولأننا يف �لوقت �لذي كنا 
نق�س��م فيه �س��عرنا �إىل مدح وهجاء، كانت �ل�س��عوب �لأخرى 
تفع��ل �س��يئًا �آخر بال�س��عر، مث��ل �لإلي��اذة و�لأودي�س��ة كيف 
�أن �لنا���ض تفخ��ر باملع��ارك ولكن بق�س��ائد ل تت���رصب لها 
�لكر�هي��ة، ولننظ��ر لأ�س��عار �لفر���ض و�لهن��د، وكل حكمتها، 
نتعل��م منها ف��ن �لعي�ض، وكيف حت��ب بدء�ً من �لرومان�س��ية 
�لعاطفية �لنبيلة وحتى �لح �جل�سدي �حل�سي، ولكن بالنهاية 
�ملحبة هي �لأ�سل، ولكن نحن ك�سعوب ل ي�سرينا فعل طرد 
�حل��ب خارج��ًا ونفرح بالكر�هي��ة و�لهجاء ون�س��تثمر فيهما 
ونعتر ذلك �س��اأنًا �س��عريًا ل ي�سرينا يف �سيء".  "مثاًل حني 
ناأخذ ق�س��ائد �ملتني، �س��اعر �لعربية �لأول، و�أنا عا�س��ق له، 
لك��ن �أع��رف باأن ق�س��ائده مرت��ع خ�س��ب للكر�هي��ة، مثاًل 
تتجل��ى �لعن�رصي��ة ح��ن يق��ول "ل ت�س��ر �لعبد �إل و�لع�س��ا 
مع��ه، �إن �لعبي��د لأجنا���ض مناكي��د"، هن��ا قم��ة �لعن�رصية، 
ول �أفهم ق�س��يدة عربية حتتفي ويثمنه��ا �لقارئ و�جلمهور 
�لع��ام وه��ي جت��ايف �لإن�س��انية عن�رصية بغي�س��ة". ويقول 
عدنان: "م�س��كلتنا �أننا �أمة �س��اعرة ل تع��رف كيف تتخل�ض 
من مو�س��وعات خارجة من �ل�س��عر لتبحث عن��ه حقًا د�خل 
ه�سا�س��ة �لكائن، �ل�س��اعر ه�ض بطبيعته، �ل�س��عر�ء �لكبار يف 
كل �لعامل يكتبون من موقع �له�سا�سة ل �لقوة و�لفخر، فمثاُل 
�ملتنب��ي "�أنا �لذي نظر �لأعمى �إىل �أدبي"، "�أنا ترب �لندى"، 
�إل��خ من ه��ذه �لأنا �ل�س��اعرة �ملت�س��خمة وكل ذلك، �س��ورة 
لو�قعنا، خ�س��ال جعلتنا نعي�ض ونتعاي�ض بالكر�هية، ونحن 
ك�س��عوب لدينا قدرة على كر�هي��ة �لآخر بكرم حامتي وفرح 
كبري بدء�ً من �ل�س��عر وحتى �لدين، فالن�س��و�ض يف �لإ�سالم 
�لت��ي تدع��و للعط��ف و�لرحم��ة و�لتعاي�ض و�حلري��ة ل نحث 
عنه��ا، بل نبح��ث يف �لن�ض عما نرهب به ع��دو �هلل وعدونا، 

عن �لقتل و�لإق�ساء و�ل�سيطرة".

يج�س��د �لنجم �مل�رصي عادل �إمام يف رم�سان هذ� �لعام �سخ�سية 
كاتب �س��حفي ورو�ئي )ه��الل كامل(، تقع يف ي��ده وثائق هامة 
ترتب��ط بخيان��ة وف�س��اد عدد من �مل�س��وؤولني، فيب��د�أ رحلة �لبحث 
عن �حلقيقة. من �س��من �أحد�ث م�سل�س��ل "عو�مل خفية" �لذي يلعب 
بطولت��ه �إمام، يظهر "هالل كامل" م��ع �لإعالمية ملي�ض �حلديدي 
�لت��ي تظهر ب�سخ�س��يتها على نف�ض �لف�س��ائية، بينم��ا تدير حلقة 
�س��اخنة يف برنام��ج تلفزي��وين "هن��ا �لعا�س��مة" يك�س��ف لل��ر�أي 
�لعام تفا�س��يل ق�سية ف�ساد كرى تتورط فيها �سخ�سيات نافذة، 
ويكون هذ� �لك�سف نقطة حتول يف �لأحد�ث وبد�ية مو�جهة �رص�سة 

يخو�سها هالل مع �سبكة ف�ساد مت�سعبة من �أ�سحاب �لنفوذ.
�إن ذل��ك �خللط بني �لو�ق��ع و�خليال، وبني �ل�سخ�س��يات �حلقيقية 
و�سخ�س��يات �مل�سل�س��ل ه��و حرك��ة يف �جتاه��ني توؤك��د عل��ى �أن 
�حر�في��ة �ملمث��ل، وجت�س��يد �سخ�س��يات خيالي��ة مكتوب��ة عل��ى 

�لورق، ت�سبح حقيقة ماثلة، تقابلها حركة من �سخ�سيات و�قعية 
حقيقية تتاخم حدود ف�س��ادها وجر�ئمها ح��د �خليال �لذي يعجز 
�لو�قع عن ��س��تيعابه.  ل ين�س��ى م�سهد� يف م�رصحية �لفنان عادل 
�إمام �ل�سهرية "�ساهد ما �ساف�ض حاجة" بينما كان يج�سد �سخ�سية 
مقدم بر�مج �لأطفال �رصحان عبد �لب�سري �لريء �خلائف من كل 

�سيء.. وكان �مل�سهد �سامتا بالكامل
�حلرك��ة  م�س��توى  عل��ى  �لد�خلي��ة  �ل�سخ�س��ية  مفرد�ت��ه  ي�س��نع 
وتعب��ري�ت �لوجه حتى يتقم�ض �ل�سخ�س��ية، لتتحرك ردود �أفعاله 
وعقل��ه �لباط��ن يف �إطار �ل�سخ�س��ية �لتي يج�س��دها، فاإذ� �أ�س��فت 
�إىل م��ا �س��بق جممل خرت��ه يف �لدر�م��ا �مل�رصحية و�ل�س��ينمائية 
و�لتلفزيونية جتدك �أمام "زعيم" حقيقي ي�س��تطيع �أن يكت�سبك �إىل 
�سفه ك� "�سحفي" ي�سر �أغو�ر ق�سايا �لف�ساد، ويد�فع عن �حلقيقة 

�لتي ير�ها "هالل كامل" وعادل �إمام معا.

"الكراهية" كثقافة في العالم العربي.. بين الشعر والفن واإلعالم ايمي 
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