
الفنية السبت
16  يناير 2010

 مطـــــرب شــــاب 30
مـــو »حامـــد« ربه ان 
ألبومه األول راح يطلع 
بعد شهر هاأليام رافع 
خشمه على الصحافة.. 

احلمد هلل والشكر!

خشم
ممثل »نصحه« أحد 
املخرجـــن باالبتعاد 
 عن القيل والقال وإال 
مصيـــره  يكـــون 
استبعاده عن العمل.. 

زين تسوي فيه!

استبعاد
مطرب ما »سلم« 
 مـــن انتقـــاد زمالئه 
اللي معاه بالشـــركة 
بطريقة تعامله معاهم 
اللي فيهـــا فوقية.. 

عمره ما تبخر!

انتقاد

دنيا سمير غانم تنفي خطوبتهابعد أن أبدت إعجابها بالسيناريو
 القاهرة ـ سعيد محمود

نفت الفنانة دنيا ســــمير غامن خبر 
خطبتها من املنتج كرمي السبكي، وأكدت 
ان ما يربطها بكرمي مجرد صداقة واحترام 
فقط، كما انها ليست مرتبطة، وال تفكر 
في االرتباط حاليا النه مشروع مؤجل 

حلن االستقرار في عملها كفنانة.
واضافت في تصريح صحافي »انها 
تقرأ حاليا عددا من السيناريوهات املختلفة 
في السينما والتلفزيون، وايضا حتضر 
ملشروع مسرحي سيكون مفاجأة وتكتمت 

على تفاصيله حلن توقيع العقد.
كما تدرس حاليا 4 عروض مقدمة من 
شركات انتاج غنائية لتختار منها العرض 
املناســــب لها لتتعاقد مع الشركة التي 
ستتولى مهمة انتاج وتوزيع ألبوماتها 

الغنائية املقبلة.
واشارت دنيا الى انها تنتظر اذاعة آخر 
اعمالها، وهو مسلسل كارتون لالطفال 
بعنوان »حارة كلمني شكرا« الذي انتهت 
من تسجيله مؤخرا. وشاركها في البطولة 
رامز جالل وحســــن حسني، من تأليف 
واخراج محمد دندراوي، وانتاج شركة 
برو ميديا لالنتاج الفني، وتدور احداثه في 
اطار كوميدي حول العب كرة قدم مصري 
شاب عاش سنوات عديدة في اوروبا اثناء 
احترافه اللعب بأحد األندية الشــــهيرة 
هناك، قبل ان يعود للحارة املصرية التي 

نشأ فيها ليحاول تطويرها.

سيرة غادة السمان في فيلم سينمائي
دمشق ـ هدى العبود

ينهي املخرج السوري سمير ذكري قريبا تصوير فيلمه اجلديد »حراس الصمت« 
النسخة السينمائية لـ »الرواية املستحيلة، فسيفساء دمشق« لغادة السمان والذي 

يتضمن الكثير من السيرة الذاتية للكاتبة.
السيناريو كتبه ذكري بنفسه، ويخرجه للمؤسسة العامة للسينما في سورية 
بعــــد أفالم عدة هي »حادث النصف متر« و»وقائع العام املقبل« و»تراب الغرباء« 

و»عالقات عامة«.
ويلخص املخرج موضوع الفيلم قائال انه »حكاية فتاة تتكرر محاوالتها إلثبات 
ذاتهــــا عبر الكتابة، تتمرد على التقاليد واألعراف االجتماعية الســــائدة في زمنها 
وتنتصر في النهاية حن تعلن نفســــها كاتبة تتحــــدى حراس الصمت واملمنوع 

واحلرام«.
واضاف: »األديبة اطلعت على الســــيناريو وأبدت اعجابهــــا ألنه التقط روح 

الرواية«.
يشار الى ان غادة السمان هي كاتبة وأديبة سورية ولدت في دمشق عام 1942 
ألسرة شامية عريقة، ولها صلة قربى بالشاعر السوري الكبير نزار قباني، والدها 
د.أحمد السمان حاصل على شهادة الدكتوراه من السوربون في االقتصاد السياسي 
وكان رئيسا للجامعة السورية ووزيرا للتعليم في سورية لفترة من الوقت، تأثرت 
كثيرا به بسبب وفاة والدتها وهي صغيرة، كان والدها محبا للعلم واألدب العاملي 
ومولعا بالتراث العربي في الوقت نفســــه، وهذا كله منح شخصية غادة األديبة 
واإلنســــانة أبعادا متعددة ومتنوعة، سرعان ما اصطدمت غادة بقلمها وشخصها 

باملجتمع الشامي )الدمشقي( الذي كان شديد احملافظة ابان نشوئها فيه.
أصدرت مجموعتها القصصية األولى »عيناك قدري« في العام 1962 واعتبرت 
يومها واحدة من الكاتبات النســــويات اللواتي ظهرن في تلك الفترة، مثل كوليت 
خوري وليلى بعلبكي، لكن غادة استمرت واستطاعت ان تقدم أدبا مختلفا ومتميزا 
خرجت به من االطار الضيق ملشاكل املرأة واحلركات النسوية الى آفاق اجتماعية 

ونفسية وإنسانية. دنيا سمير غامنغادة السمان

بعد إطاللتها في الحلقة األولى من »الضيف ضيفك«

حليمة بولند على شاشة »أبوظبي« الليلة
                مفرح الشمري

بعد اطاللتها املميزة عبر برنامج »الضيف ضيفك« الذي تبثه قناة mbc مع الفنان املصري 
رامز جالل تطل مســـاء اليوم ملكة جمال االعالميات العـــرب حليمة بولند على جمهورها 
مـــن خالل البرنامج املنوع »هال وغال« الذي تبثه قنـــاة »أبوظبي« الفضائية للحديث عن 
آخر مشاريعها االعالمية خاصة انها اصبحت مطلوبة للمشاركة في املهرجانات لنجوميتها 
املميزة في الساحة االعالمية اخلليجية والعربية، باالضافة الى احلديث عن اجلانب االنساني 

والشـــخصي واالجابة عن جميع التساؤالت التي طرحت 
في اآلونة االخيرة.

خالل االسبوع املاضي اطلت بولند في برنامج 
»مخيم فنون« في حلقة مسجلة سابقا حيث 
استضافها مع الشاعر الشيخ دعيج 
اخلليفة والفنان فيصل السعد 
الكوميدية  وكانت االجواء 
هي السائدة وقد فرضتها 
طبيعة البرنامج بإدارة 
املذيع مشعل الشايع، 
حيث تنوعت فقرات 
»مخيم فنون« بن لعبة 
الطائرة حيث كانت حليمة 
والشـــيخ دعيج اخلـلـيـفــة 
ومشعل الشايع واملخرج حسن 
اشـــكناني في فريق 
مبواجهة   واحد 

الفريق الثاني املنافس واستمرت االجواء الكوميدية 
واأللعاب في الهواء الطلق وركوب الدراجات حتى 
انتقل اجلميع للحديث عن املطاعم ومذاق األكالت 
املفضلـــة وتناولوا الغداء فـــي اخليمة املخصصة 

للفريق.
يذكر ان حليمة بولند ستزور سورية قريبا في 
اول زيارة لها لهـــذا البلد العزيز على قلبها بدعوة 

من احدى اجلمعيات اخليرية السورية.

يسرا

الحادثة كشفت لها أصدقاءها الحقيقيين

يسرا: نجوت من القتل بأعجوبة
القاهرة ـ سعيد محمود

كشفت الفنانة املصرية يسرا عن 
تعرضها حملاولة قتل، لكنها رفضت ان 
تفصح عن السبب، وشددت على انها 
كانت مرعوبة للغاية، وانها استفادت 
منها كثيرا في حياتها الشــــخصية 

والعملية.
واشــــارت الى ان هــــذه احلادثة 
جعلتها ترى اصدقاءها على طبيعتهم 
احلقيقية، وتعرف من يحبها بصدق 
ومن يكرههــــا وال يحب لها اخلير، 
الفتة الى ان هذه التجربة على رغم 
قسوتها ساهمت في تقوية اميانها 

باهلل سبحانه وتعالى.
واعربت الفنانة املصرية عن ثقتها 
الكبيرة في زوجها خالد سليم، خاصة 
ان حبهما وزواجهما جاء بعد اقتناع 
كامل، اثر فترة ارتباط طويلة، مشيرة 
الى انها ال تتخيل اخليانة من زوجها 

في اي وقت.
وقالت يســــرا ان اميانها الشديد 
باهلل تعالى ســــاعدها على جتاوز 
محنة فقدان جنينها قبل ســــنوات، 
حيث اعتبرت ما حدث قضاء وقدرا 

من عند اهلل سبحانه وتعالى.
ونفــــت ـ في الوقت نفســــه ـ ما 

تردد حينها مــــن ان اصرار املخرج 
يوسف شاهن على رقصها في احد 
مشاهد فيلم »املهاجر«، اثناء احلمل 
في الشهر اخلامس، هو سبب فقدان 
جنينها، مشــــيرة الى ان اختالطها 
بالقطط والكالب في ذلك الوقت هو 

السبب.
واوضحت يسرا ان قصة زواجها 
لم تأخذ فترة طويلة، النها وزوجها 
كانــــا يعرفان بعضهمــــا جيدا منذ 
فترة، معتبرة ان الصدق هو اقرب 
طريق لزوجها، وهو الذي جمعهما 

سريعا.
واعترفت بأنها فنانة مثيرة للجدل، 
وانهــــا حتب هذا االمر جدا، النه امر 
صحي الي فنان، لكنها انتقدت ـ في 
الوقت نفســــه ـ بعض من ينتقدها 
لشــــخصها وليس ألعمالها، بسبب 

خالفاتها معهم في وجهات النظر.
ونفت يســــرا ان تكــــون فكرت 
في اعتــــزال الفن فــــي اي وقت من 
االوقات حتت اي ضغوط نفســــية، 
لكنها اعترفــــت بأنها مرت بظروف 
صعبة كثيرة، كانــــت فيها حالتها 
سيئة للغاية، وكانت ترفض العمل 

وقتها.

د.أسامة أبو طالب والزميل عماد النويري في الندوة التعقيبية

مشهد من فيلم »تذكرة إلى القدس«

عرين العمري في مشهد من الفيلم

»جبر« غسان عباس مع أحد املستوطنني

ضمن أنشطة مهرجان القرين الثقافي الـ 16

»تذكرة إلى القدس« كشف معاناة الفلسطينيين
مفرح الشمري

عاش جمهــــور مهرجان القرين 
الثقافــــي في دورته الـــــ 16 املعاناة 
الفلسطيني من  اليومية للشــــعب 
خــــالل الفيلم الســــينمائي »تذكرة 
إلى القدس« تأليف وإخراج رشــــيد 
مشــــهراوي الذي عرض مساء امس 
األول على خشــــبة مســــرح متحف 
الوطني بحضــــور مدير  الكويــــت 

املهرجان م.علي اليوحة.
تدور احــــداث الفيلم حول رجل 
عاشــــق للسينما اسمه جبر وجسد 
دوره الفنان غسان عباس، حيث يقوم 
الرجل بعرض األفالم التي صورها 
في مدارس الضفة الغربية ويوضح 
فيها ممارسات القمع التي متارسها 
قوات االحتالل الصهيوني التي اقامت 
احلواجز لقطع اوصال الضفة الغربية 
لتنكشف للمشاهد املعاناة احلقيقية 
الفلســــطيني في ظل هذه  للشعب 
املمارسات القمعية من خالل شخصية 
ام ابراهيم املرأة العجوز التي يستولي 
املستوطنون على بيتها غرفة غرفة 
وال يتركون لها سوى غرفة صغيرة 
مظلمة فــــي الوقت الذي متاطل فيه 
احملاكم االسرائيلية في التحقيق في 
قضيتها بعد ان طالبتهم باخلروج 

من منزلها.
»تذكــــرة إلى القــــدس« يوضح 
لالجئــــن  املعيشــــية  الظــــروف 
الفلســــطينين من خالل شخصية 
سناء التي جســــدتها الفنانة عرين 
العمري زوجة جبر التي تعمل لدى 
الهالل االحمر الفلســــطيني بعد ان 
تركت اهلهــــا في مخيم عن احللوة 
في جنوب لبنان لتعيش مع زوجها 
في مخيم »قلنديا« على بعد نحو 15 

كيلو مترا شمال القدس.
نهاية الفيلم كانــــت جميلة من 
خالل عرض جبر فيلما في ســــاحة 
البيــــت الذي احتله املســــتوطنون 
في القدس مبســــاعدة ابنة صاحبة 
البيت في اشــــارة الى اميان املخرج 
الفلسطينين  رشيد مشهراوي بأن 

سيعودون يوما ما الى القدس.
بعد نهاية العرض الســــينمائي 
عقدت نــــدوة تعقيبية ادارها الناقد 
الســــينمائي الزميل عماد النويري 
مبشــــاركة اســــتاذ قســــم التمثيل 
العالي للفنون  واالخراج باملعهــــد 
املسرحية د.اســــامة ابوطالب الذي 
اشاد بفكرة الفيلم الذي كشف للجميع 
معاناة الشعب الفلسطيني وفضح 

املمارسات االسرائيلية بحقه.

ملكة جمال اإلعالميات العرب 
حليمة بولند

)كرم دياب(


