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عجبي!

المهرجانات العربية نجوم سوريون تحت الطلب!
رغم حظر الفيلم السوري
ألسباب سياسية في هذه
املهرجاناتّ ،خصوصًا
الخليجية ،إال أن فناني الشام
ال يقدرون على «زعل» هذه
املنابر .هكذا ،يهرعون
ّإلى املشاركة والحضور ولو
أنهم ال يملكون أي جديد
ّ
يقدمونه
وسام كنعان
ال ش� ّ�ك ف��ي أن منظر ال�س�ج��ادة ال�ح�م��راء
ُي�غ��ري كثيرًا ،خصوصًا عندما تكتسي
ب �ه��ا م �م � ّ�رات ال �ق��اع��ات ال�ض�خ�م��ة امل �ع� ّ�دة
ل�ح�ف�لات اف �ت �ت��اح واخ �ت �ت��ام م�ه��رج��ان��ات
ال� �س� �ي� �ن� �م ��ا ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة ،ألن � �ه � ��ا ت� �ت ��راف ��ق
م � ��ع ف �ل��اش � ��ات ك � ��ام� � �ي � ��رات ا ّمل � �ص� � ّ�وري� ��ن
والصحافيني ،وحضور مكثف للبرامج
ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة .ال� �س� �ج ��ادة ذات� �ه ��ا ن��ال��ت
ن �ص �ي �ب��ًا م� ��ن اه� �ت� �م ��ام إح � � ��دى ن �ج �م��ات
ال� ّ�درام��ا ف��ي ل�ق��اء ت�ل�ف��زي��ون��ي ،ح�ين قالت
بأنها «تفاجأ بزيادة طول السجادة بني
مهرجان وآخر».
ّ
ع �ل ��ى م �ق �ل��ب آخ� � ��ر ،ي� �ب ��دو أن ال �ف �ن��ان�ين
ال � �س� ��وري �ي�ن ه� ��م األك � �ث� ��ر ش �غ �ف��ًا وت ��وق ��ًا
ل �ل �م��رور ف ��وق ت �ل��ك ال �س �ج ��ادة ،م ��ن دون
أن يعنيهم ان�ق�س��ام ب�ع��ض امل�ه��رج��ان��ات
ح ��ول ال�ف�ي�ل��م ال� �س ��وري ،وت�ص�ن�ي�ف��ه بني
موال للنظام ومعارض له .ووصلت هذه
القضية إلى درج��ة سحب بعض األفالم
م�ث��ل «ص��دي �ق��ي األخ �ي ��ر» ل �ج��ود سعيد،
و«العاشق» لعبد اللطيف عبد الحميد
م��ن امل�ش��ارك��ة ف��ي مهرجانات عربية في
ّ ّ
بحجة أن أصحابها
السنتني األخيرتني،
يقفون مع «نظام يقتل شعبه» (األخبار
ّ
 !)2012/12/10ت�خ��ط��ى ال�ن�ج��وم مزحة
الديمقراطية السمجة التي تحاول إدارة
ب �ع� ّ�ض امل �ه��رج��ان��ات ال �ع��رب �ي��ة تقديمها
لصناع السينما ال�س��وري��ة ،ورم��وا هذه
ال �ت � ّ�ره ��ات خ �ل��ف ظ �ه��وره��م ،ث ��م وض �ب��وا
ح �ق��ائ��ب س �ف��ره��م ل �ي �ك��ون��وا دائ �م��ًا تحت

اكتفت نسرين طافش بالتباهي بفستانها البرتقالي في «مهرجان أبوظبي»
ال �ط �ل��ب؟! ك� ّ�ل �م��ا ّ
وج �ه ��ت ل �ه��م دع� ��وة إل��ى
مهرجان ،كانوا ّأول الحاضرين .التقطوا
ال �ص ��ور ال �ت��ذك��اري��ة وت �ح � ّ�دث ��وا ب�ح�س��رة
وأس �ف��وا ألن
واض�ح��ة ع��ن ضيق ال��وق��تِ ،
جعبتهم خاوية من ّ
أي عمل سينمائي،
ث � ��م وع� � � � ��دوا ب � � ��أن ي � �ت� ��راف� ��ق ح� �ض ��وره ��م
ف ��ي ال � � ��دورة امل �ق �ب �ل��ة ل �ل �م �ه��رج��ان ال��ذي��ن
يحضرونه بعرض شريطهم الجديد.
السيناريو ت�ك� ّ�رر لكن بشكل «مفلوش»
ه� � ��ذه امل � � ��رة ف� ��ي ال� � � � ��دورة ال� �س ��اب� �ع ��ة م��ن
«م�ه��رج��ان أب��و ظبي السينمائي» التي
اخ�ت�ت�م��ت ق �ب��ل أي � ��ام .ط ��ار ن �ج��وم ال �ش��ام
إل� ��ى ح �ف��ل االف� �ت� �ت ��اح ،ول� ��م ي �غ �ي �ب��وا ع��ن

كشفت سوزان
نجم الدين عن تحضيرها
ستصوره في
مسلسال
ً
ّ
إمارة أبوظبي مع
رشا شربتجي

الختام أيضًا ،مدعومني بحسن التعامل
وال �ل �ي��اق��ة ال �ت��ي أج �ب��رت �ه��م ع �ل��ى اإلدالء
بتصريحات عابرة ومقتضبة لكاميرات
التلفزيونات الخليجية التي ال يقدرون
ع �ل��ى «زع� �ل� �ه ��ا» .ل ��م ي�ن�ت�ب��ه أح ��ده ��م إل��ى
ام �ت �ن��اع إدارة امل �ه��رج��ان ال�خ�ل�ي�ج��ي عن
دع� ��وة أي ف�ي�ل��م س � ��وري ،ك��ي ال ت �ق��ع في
ش��رك البلبلة التي سبق أن وقعت فيها
ّ
يخص الفيلم
مهرجانات أخ��رى ف��ي م��ا
السوري ومشاركته.
ّ
ه�ك��ذا ،أتحفنا املمثل باسل خياط بأنه
«ح�ض��ر للبحث ع� ّ�ن ممثلني ومخرجني
ج ��دد» ،وأض ��اف أن ��ه سيسعى ملشاهدة
أكبر عدد من األفالم .فيما كشفت سوزان
ً
ن �ج��م ال ��دي ��ن ع ��ن ت �ح �ض �ي��ره��ا م�س�ل�س�لا
ّ
ستصوره ف��ي إم��ارة أبوظبي م��ع زوج��ة
أخ �ي �ه��ا امل �خ��رج��ة رش ��ا ش��رب �ت �ج��ي ،وه��و
عمل س��وري م�ص��ري خليجي ،ستتفرغ
ب�ع��ده إلن �ت��اج ش��ري��ط س�ي�ن�م��ائ��ي .بينما
اكتفت املمثلة نسرين طافش بالتباهي
ب �ف �س �ت��ان �ه��ا ال �ب��رت �ق��ال��ي وال� �ح ��دي ��ث ع��ن
ش �خ �ص �ي��ة «ك� ��ات � �ي� ��ا» ال � �ت� ��ي ت �ج �س��ده��ا
ف ��ي م�س�ل�س��ل ت�ن�ت�ج��ه ش�ب�ك��ة  mbcوه��ي
شخصية غامضة وماضيها مجهول .أما
أس��ف ألن فيلمه «مريم»
عابد فهد ،فقد ِ
لباسل الخطيب لم يشارك في املهرجان
رغ� ��م ح �ص��ول��ه ع �ل��ى ذه �ب �ي��ة «م �ه��رج��ان
وهران» الجزائري ،الفتًا إلى فضل زوجته
اإلع�لام �ي��ة زي �ن��ة ي��ازج��ي ف��ي ن�ج��اح��ات��ه.
واك�ت�ف��ت األخ �ي��رة ب��إط�لاق أمنياتها بأن
تحمل األي��ام القادمة البسمة على وجه
الجمهور العربي ،في حني اعتبر املمثل
فارس الحلو أن املهرجان فرصة الطالع
املمثلني ع�ل��ى ال�ت�ج��ارب ال�ع��امل�ي��ة ،ووع��د
ب ��أن تستعيد ال�س�ي�ن�م��ا ال �س��وري��ة ألقها
ح�ي�ن ت �ه��دأ األم � ��ور ف ��ي ال� �ش ��ام .ع�ل�م��ًا أن
السينما السورية تعاني من التعثر قبل
األزمة بسنني طويلة.
م ��ن امل � ّ
�رج ��ح أن ت �ك ��ون ح �ف �ن��ة ال �ف �ن��ان�ين
ت� �ل ��ك م� ��ع ب� �ع ��ض زم�ل�ائ� �ه ��م ع� �ل ��ى أه �ب��ة
االس �ت �ع��داد ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ّ
أي مهرجان
ّ
عربي ،والحديث عن تجارب تلفزيونية
ال يملكون غيرها ،سواء شاركت األفالم
السورية في املهرجان أو ّ
غيبت .نجوم
س��وري��ا ه��م سلعته ال��وح�ي��دة للمشاركة
في كل املناسبات وال�ظ��روف والفصول،
فما الضير في ذلك؟!

تحت الضوء

 ...ونجوم مصر في قبضة الكوكايين
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ّ
ص��دم��ة ج��دي��دة ت �ل��ق��اه��ا ال��وس��ط ال�ف�ن��ي
امل � �ص� ��ري أول م� ��ن أم � ��س ب �ع ��د ان �ت �ش��ار
خ�ب��ر ال�ق�ب��ض ع�ل��ى املمثلة ال�ش��اب��ة دينا
ال �ش ��رب �ي �ن ��ي ( )1985ب �ت �ه �م��ة ت �ع��اط��ي
ال �ك��وك��اي�ين .ال�ن�س�خ��ة األول� ��ى م��ن الخبر
ّ
أك��دت أن بطلة مسلسلي «موجة ح��ارة»
و«تحت األرض»
(إخراج محمد ياسني) ّ
(حاتم علي) كانت في شقة صديق لها
في ضاحية الزمالك في القاهرة من أجل
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى «ت ��ذك ��رة» ك��وك��اي�ين من
رفيقها ال��ذي يتاجر ب�ـ«ال�س� ّ�م األب�ي��ض».
ل�ك��ن س��رع��ان م��ا ان �ت �ش��رت رواي� ��ة أخ��رى
ّ
صباح أمس تؤكد أن الشقة كانت تحوي
ً
ك��وك��اي�ين ف �ع�لا ،غ�ي��ر أن امل�م�ث�ل��ة ل��م تكن
ت�ت�ع��اط��اه ،وأن ت�ح�ل�ي��ل ال ��دم أث �ب��ت ذل��ك.
بعيدًا عن مصير الشربيني التي حظت
ب �ت �ع��اط��ف زم�ل�ائ �ه��ا ف ��ي ال ّ��وس ��ط ال�ف�ن��ي
بعد ان�ت�ش��ار ال�خ�ب��ر ،وت�م��ن��ى جمهورها
أن تخرج من األزم��ة ساملة ،بات واضحًا
أن شبح تعاطي املخدرات واإلتجار بها
يحوم حول نجوم املحروسة في العقود
الثالثة األخيرة.
ق �ب��ل أس��اب �ي��ع ،ت ��م ال �ق �ب��ض ع �ل��ى امل�م�ث��ل
أح �م��د ع��زم��ي ف ��ي ش� ��رم ال �ش �ي��خ بتهمة
ت�ع��اط��ي امل �خ ��درات م��ع س��ائ�ق��ه ال �خ��اص.
وأمضى عزمي خمسة أي��ام في الحبس
قبل أن يخرج على ذم��ة القضية .ص� ّ�رح
ّ
ب �ع��ده��ا ب� ��أن ال �ق �ص��ة ك��ان��ت خ�لاف��ًا بينه
وبني ضابط شرطة بسبب رغبة األخير

ألقي القبض على دينا الشربيني بتهمة تعاطي الكوكايني
ّ
التحر ّش بالفتيات املعجبات بعزمي،
في
مضيفًا أن��ه لجأ إل��ى امل�ح��ام��ي مرتضى
منصور للحصول على ال �ب��راءة .تطول
جلسات املحاكمة غالبًا ف��ي ه��ذا النوع
م��ن ال�ق�ض��اي��ا ،وه��و م��ا ت�ك� ّ�رر م��ع املمثلة
ن�ي�ف�ين م �ن ��دور ب�ط�ل��ة ف�ي�ل��م «ال �ل ��ي ب��ال��ي
بالك» (بطولة محمد سعد) التي ال تزال
تحاكم على ذمة قضية إتجار باملخدرات
ّ
تورطت فيها في آذار (مارس) املاضي.
في صيف  ،2010اعتقلت شقيقة املمثلة
زي�ن��ة بالتهمة نفسها ،ل�ك��ن س��رع��ان ما
ّ
ح�ص�ل��ت ع�ل��ى ال� �ب ��راءة ،وق �ي��ل وق�ت�ه��ا إن
نفوذ شقيقتها هو السبب .لكن في كل

األح � ��وال ،ب ��ات ه ��ذا ال �ن��وع م��ن القضايا
إما
منقسمًا إلى مسارين ال ثالث لهماّ ،
أن ينجح ال�ف�ن��ان ف��ي ال �خ��روج م��ن ال�ف��خ
ّ
ّ
يتورط حتى يتوفى
ويتعلم ال��درس ،أو
ب �ت��أث �ي��ر امل � �خ� ��درات ،أو ي��دخ��ل ال �س �ج��ن.
وال�ح��ال��ة األخ�ي��رة انطبقت على ممثلني
ك�ب�ي��ري��ن ،ه�م��ا سعيد ص��ال��ح ،وال��راح�ل��ة
ماجدة الخطيب ،فكالهما دخل السجن
بتهمة تعاطي املخدرات .الخطيب دخلته
م��رت�ين :األول ��ى ع��ام  1982بتهمة ده��س
م��واط��ن ب��ال�خ�ط��أ وه ��ي م �خ �م��ورة حيث
ق�ض��ت أش �ه �رًا وراء ال�ق�ض�ب��ان ،وال�ث��ان��ي
ملدة خمس سنوات ابتداء من عام 1985

بتهمة تعاطي امل�خ��درات .إال أنها عادت
ل�ل�ت�م�ث�ي��ل واس �ت �م ��رت ف ��ي ال �ب�ل�ات��وه��ات
حتى وفاتها ع��ام  .2006أم��ا صالح ّ
فتم
إل �ق��اء ال�ق �ب��ض ع�ل�ي��ه ل�ل �م��رة األول � ��ى ع��ام
 1991ب�ت�ه�م��ة ت�ع��اط��ي ال�ح�ش�ي��ش ،لكنه
خرج سريعًا ،قبل توقيفه مرة أخرى عام
 1996ودخوله السجن ملدة سنة.
ت �ض� ّ�م ق��ائ�م��ة ال�ف�ن��ان�ين ال��ذي��ن ع��ان��وا من
أع � ��راض اإلدم� � ��ان وت �ع��اف��وا م �ن��ه ف ��اروق
ال �ف �ي �ش��اوي ،وم ��دح ��ت ص ��ال ��ح ،ف �ي �م��ا لم
ي�ن�ج��ح ح��ات��م ذو ال �ف �ق��ار ( 1952ـ � �ـ)2012
ف��ي إق �ن��اع ال��وس��ط ال �ف �ن��ي ب�ش�ف��ائ��ه كما
ت� � ّ
�ردد ،وظ��ل م�ن��زوي��ًا ع��ن األض� ��واء حتى
ّ
وفاته بصمت .ويعد مجدي وهبة (1944
ـ � �ـ )1990أش�ه��ر م��ن ت��وف��وا ب�ج��رع��ة زائ ��دة،
ي�ل�ي��ه امل �ط��رب ع�م��اد ع�ب��د ال�ح�ل�ي��م (1960
ّ )1995عم النجمة أنغام الذي عثر عليه
ميتًا في ش��ارع مجاور ملنزله في مدينة
ّ
الجيزة ،وت��ردد حينها أن السبب جرعة
م�خ��درات زائ ��دة .وك��ان املوسيقار حلمي
بكر قد كشف لنيشان في برنامجه «أنا
ّ
وال �ع �س��ل  »2خ�ل�ال رم �ض��ان امل��اض��ي أن
 70ف��ي امل�ئ��ة م��ن ال��وس��ط الفني يتعاطى
امل � � �خ� � ��درات .أص� � ��اب ك �ل��ام ب �ك ��ر ج �م �ه��ور
الفنانني بالصدمة ،ليؤكد ما ُيشاع كل
فترة عن معاناة أحد الفنانني أو املنتجني
م��ن ال�س�م��وم ال�ب�ي�ض��اء ،ل�ك��ن م��ن دون أن
ّ
تتسرب أخبار
يقع في قبضة الشرطة أو
ّ
مصح متخصص،
خضوعه للعالج في
ّ
فتظل التهمة عبارة عن خبر مشكوك فيه
ومؤكد في الوقت نفسه.

◄ كشفت مصادر داخل قناة «الجديد»
ّ
ّ
يستعد لتصوير
أن املغني علي الديك
ّ
امل��وس��م الثاني م��ن برنامجه «غنيلي ت
ّ
غنيلك» (السبت  20:40على «الجديد»)
نافية خبر انتقاله إلى قناة ،mtv
قريبًاّ ،
ب�ع��دم��ا ح��ق��ق ب��رن��ام�ج��ه نسبة مشاهدة
عالية.
◄ ي�س�ت�ع��د االع�ل�ام ��ي م��ال��ك مكتبي
م�ق� ّ�دم برنامج «أح�م��ر بالخط العريض»
( )lbciإلط�ل��اق ق �ن��اة ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة على
شبكة االنترنت تابعة لصحيفة «النهار»،
ول �ك��ن ال �ف �ك��رة ال ت� ��زال ق �ي��د ال�ت�ح�ض�ي��ر
وتتطلب بعض الوقت لتبصر النور.
ّ
◄ أك � � ��دت وف� � ��اء م��وص �ل �ل��ي أن� �ه ��ا ل��م
ت�ن�س�ح��ب م ��ن «زن� � ��ود ال� �س ��ت »3ب ��ل ّإن
ال �ش��رك��ة امل�ن�ت�ج��ة ه��ي ال �ت��ي اس�ت�ب��دل�ت�ه��ا
ف��ي الحلقات األرب��ع األخ�ي��رة دون مبرر
أو سابق إن��ذار .وق��ال��ت املمثلة السورية
ل� �ـ«االخ� �ب ��ار»« :س �ت �ك��ون ل�ل�ق�ض��اء كلمة
الفصل في املوضوع وستتضح الحقيقة
للجميع» .وكان املخرج تامر إسحاق قد
أنهى تصوير ثالث أجزاء «زنود الست»
مطلع ال�ش�ه��ر ال�ح��ال��ي ع��ن ن� ّ�ص للكاتبة
رماح جوبان ،ومن بطولة وفاء موصللي
وش�ك��ران مرتجى ،وبمشاركة ع��دد من
ّ
ّ
الفنانات والفنانني السوريني كضيوف
على العمل مثل سلمى املصري ،ومرح
ج �ب��ر ،وم� � ��رام ع �ل��ي ،ودان� � ��ة ج �ب��ر ،ول�ي��ا
م �ب��اردي ،ورش ��ا ال��زغ�ب��ي ،وأي �م��ن رض��ا،
وأندريه سكاف ،وخالد حيدر.
◄ ع � � � ��ادت امل� �م� �ث� �ل ��ة ن � �ي � �ك� ��ول س ��اب ��ا
(ال � �ص� ��ورة) إل ��ى م ��زاول ��ة ن �ش��اط �ه��ا بعد

إنجابها ابنتها قبل أشهر وأطلقت عليها
اس�م�ه��ا ،وأح �ي��ت أم ��س س �ه��رة لتنشيط
السياحة في مصر ،من تنظيم جمعية
«ال ��روت ��اري» ف��ي ال �ق��اه��رة ،ض�م��ن حملة
تحمل شعار «يدًا بيد لنبني مصر».
◄ ع��اد غ�س��ان م�س�ع��ود م��ن إسبانيا
ل�ل�اس �ت �ق ��رار ف ��ي ب� �ي ��روت م� �ج ��ددًا ب�ع��د
االن �ت �ه��اء م ��ن ت �ص��وي��ر دوره ف ��ي فيلم
 Exodusب��إدارة املخرج ريدلي سكوت.
ويلعب املمثل ال�س��وري دور املستشار
األكبر للفرعون «رمسيس» الذي يروي
ق �ص��ة ال �ن �ب��ي م ��وس ��ى ،وس �ي �ع��رض في
الصاالت بتقنية .3D
◄ ّ
كرمت «منظمة األم��م املتحدة إلغاثة
وت�ش�غ�ي��ل ال�لاج �ئ�ين» (األون � � ��روا) ول�ي��د
ت��وف�ي��ق ع�ل��ى أع �م��ال��ه ال��وط �ن �ي��ة ،ودع�م��ه
املستمر للقضية الفلسطينية وحقوق
ال �ش �ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ف ��ي ص ��راع ��ه مع
االحتالل ضمن سهرة أقيمت في دبي.
◄ س� ّ�ج �ل��ت ش �ي��ري��ن ع �ب��د ال ��وه ��اب
دويتو يجمعها للمرة األول��ى مع املغني
العراقي ماجد املهندس .االغنية تحمل
ع � �ن ��وان «ق� � ��ول ص ��اح �ب ��ي» م ��ن ك �ل �م��ات
ال�ش��اع��ر ري ��اض ع��زي��ز ،وأل �ح��ان ص�لاح
الشرنوبي .ومن املقرر طرحها في نهاية
الشهر الحالي.
◄ من املتوقع أن تفتتح اليسا املوسم
الثالث من برنامج «صوال» الذي ّ
تقدمه
أص ��ال ��ة ن � �ص ��ري ،وي � �ص ��ور ق��ري �ب��ًا ف��ي
أب��وظ�ب��ي .فهل تكشف النجمة اللبنانية
ل��زم�ي�ل�ت�ه��ا ال �س��وري��ة ح�ق�ي�ق��ة ارت�ب��اط�ه��ا
برجل أعمال لبناني ،ودخولها القفص
الذهبي قريبًا؟.

