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سيمون أسمر

إلهام شاهني

شجون في العناية املركزة
أسيل عمران مع زوجها خالد الشاعر 

أسيل وزوجها في »التلفزيون«
من خالل برنامج ال يريدان فضح فكرته

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
حتّضر الفنانة أسيل عمران 
ملشروع فني يجمعها مع زوجها 
املذيع خالد الشاعر، وهو عبارة 
عن برنامج تلفزيوني ستكون 
فكرته جدي���دة كلي���ا، وغير 
تقليدي���ة، وتتكتم أس���يل عن 
فكرته حتى ال تتم س���رقتها، 
فأس���يل كانت ب���دأت حياتها 
الفنية كمقدمة برامج أطفال، قبل 
االجتاه الى الغناء، وهذا األمر 
تؤكد انه ساعدها وشجعها على 
تقبل فكرة العمل الذي تستعد 
له حاليا، هذا بجانب الدعم الذي 

لقيته من زوجها.
وتؤكد أسيل ان زوجها دعمها 
بشكل كبير وشجعها بشكل ال 
حدود له خالل مسيرتها الفنية، 
وهذا الدع���م كان منذ اللحظة 
األولى من زواجها، خاصة ان 
زوجها كفنان، موقن بالرسالة 
الفني���ة، وبدورها، ورمبا لهذا 
الس���بب كان حريص���ا عل���ى 
متابعته���ا فنيا وتوجيهها الى 

األفضل كما أكدت أسيل.
لكن ماذا على صعيد الغناء؟ 
فأسيل التي تركت »روتانا« هي 
حاليا في إطار التعاقد مع شركات 

انتاج اخ���رى، حيث االتفاقات 
والنقاشات دائرة بينها وبني عدد 
من شركات االنتاج لالتفاق على 
صيغة تعاقد ترضي الطرفني، 
الكش���ف عن أسماء  ورفضت 
التي تتفاوض معها  الشركات 
اآلن حفاظا على سرية االتفاقات 
والتعاقد، من هنا تأخرت أسيل 
في طرح األلبوم الغنائي اخلاص 
بها وم���ن املتوق���ع ان تطرح 
خالل أيام أغنية »سينغل« لها 
هي كلمات بن س���الم، وأحلان 

عبدالقادر الهدهود.

شجون الهاجري في العناية المركزة

خالد السويدان
كثير من املتابعني لألعمال الدرامية يعتقدون ان 
الفنانني يتجردون من مش���اعرهم احلقيقية عندما 
يقدمون أدوارهم على الشاشة وال يعرفون ان الفنان 
عبارة عن كتلة من املشاعر واألحاسيس التي يسخرها 
لكي يقدم دورا جميال، وهانح���ن اليوم نرى ابداعا 
جديدا من  الفنانة املتألقة ش���جون التي دخلت الى 
العناية املركزة في احد املستش���فيات وهي في حالة 
تعيس���ة جدا بعد ان أصابها انهيار عصبي بس���بب 

املشاكل التي واجهتها.
»األنباء« قابلت شجون فكان هذا احلوار:

شجون سالمات وما تشوفني شر؟
اهلل يسلمك خالد ومشكور على السؤال.

عسى ما شر شفيچ؟
ماك���و واهلل احلمد هلل على كل حال والواحد أهم 

شي صحته بالدنيا.
ولكن شلي صار وخالچ تدخلني املستشفى وبالعناية 

املركزة؟

املش���كلة يا خالد الواحد ما يقدر يتكلم ولكن كل 
الل���ي اقدر أقوله اني قاعدة انصدم بحياتي بش���كل 
يومي خاصة ملا الواحد يجد أمل ويتعلق فيه ويشعر 
باحلنان واألمان حتى لو بعد فترة طويلة ورغم هذا 
األمل والعيشة اللي كل وحدة في مثل حالتي تتمناها 
تنصدم وتتفاجأ بأمور كثيرة حتصل من حولي جتعلني 
أكثر قوة ولكن القلب والصبر له حدود وانا ما اقدر 
أحتمل وصار هذا االنهيار اللي أدى الى دخولي الى 
العناية املركزة ولكن احلمد هلل على كل حال، طبعا 
هذه األحداث كلها من املسلسل اجلديد »دار األيتام« 
للكاتبة هبة حمادة واخراج منير الزعبي ويشاركني في 
البطولة فاطمة الصيفي وبثينة الرئيس وشوق ومالك 
ومجموعة كبيرة من الفنانني وسيعرض على قناة 
»الراي« في شهر رمضان ومن انتاج باسم عبداألمير 
وأمتنى ان يحوز هذا العمل إعجاب املش���اهدين ألن 
لألمانة هناك قصة رائع���ة ومعبرة وجميلة للعمل 
رمبا تكلم عنها الكثير ولكن لم يقدموها بهذه اجلرأة 

وبهذه التفاصيل املؤملة الرائعة.

وشنو جديد شجون؟
هناك حتضيرات أولية للعمل في مسلسل »زوارة 
اخلميس« مع القديرة سعاد عبداهلل وايضا سيكون 

لشهر رمضان.
ش��جون مو خايفة من ردة فعل املشاهد للدور اللي 

راح تقدمينه؟
أكيد طبعا، وأن���ا أي دور أقدمه أخاف منه ولكن 
اميان���ي بأني ممثلة واجب علّي تقدمي جميع األدوار 
مع اختالفها في الشكل واملضمون ألن الفنان رسالة 
واحنا قاعدين نقدم مناذج مختلفة في املجتمع ميكن 
األكثر يغفل عن هذه األش���ياء التي تكون حساس���ة 
ولكن في النهاية التوفيق من رب العاملني وإن ش���اء 

اهلل يحوز اعجاب املشاهدين.
كلمة أخيرة؟

أمتنى من اهلل ان يوفقنا ونرى اجلهد اللي قاعدين 
نتعبه في عيون املشاهد يتكلل بالنجاح وكل الشكر 
الى كل من ساندني ووقف معي خاصة في هذا العمل 

حتديدا ألني بالفعل تعبت فيه كثيرا.

بعد إصابتها بانهيار عصبي

سيمون أسمر: رامي عياش ظلم نفسه!
سعيد بإعادة برنامج »استديو الفن«

إلهام »مسيحية« تحب مسلمًا

فتحي عبدالوهاب و»التعصب«

القاهرة ـ سعيد محمود
بدأت النجمة إلهام شاهني تصوير فيلمها اجلديد »هابي 
فالنتني« والتي تقوم فيه بدور راهبة مسيحية تقع في حب 
رجل مسلم وتتزوجه وتنجب منه أوالدا ثم تقرر االنفصال 
عنه والعودة الى الدير مرة أخرى، الفيلم يعتبر ثاني جتربة 
انتاجية لها بعد فيلم »خلط����ة فوزية« والذي نال العديد 
من اجلوائز وهو من تأليف شهيرة سالم ومن اخراج منال 
الصيفي كما قررت الهام بدء تصوير فيلم »يوم الس����تات« 

في شهر ابريل املقبل من اخراج كاملة أبوذكري.

القاهرة ـ سعيد محمود
للمرة الثالثة يتم التعاون بني الفنان فتحي عبدالوهاب 
واملخرج مجدي أحمد بعد فيلم »خلطة فوزية« وفيلم »عصافير 
النيل« والذي نال عنه فتحي جائزة أحسن ممثل في مهرجان 

القاهرة السينمائي الدولي في دورته األخيرة.
هذه املرة التعاون من خالل فيلم لم يتم االستقرار على 
اس����مه ولكنه يناقش ظاهرة التعصب الديني والتشدد مع 
تأكي����د فتحي ان الفيلم ال يهاجم اجلماعات اإلس����المية او 
اإلخوان املس����لمني وامنا يطرح أسباب التشدد والتعصب 

الديني والذي أصبح ظاهرة.

بيروت ـ بولين فاضل
لم يكن يتصور أحد ان يطل املخرج س���يمون 
أس���مر بعد مش���وار عمر في ال� LBC على شاشة 
أخرى وحتديدا في برنامج »اس���تديو الفن« الذي 
حصد رواجه وجناحه على شاش���ة ال� LBC على 
مدار س���نوات. واذا كان البعض اعتبر ان خروجه 
م���ن ال� LBC حصل على طريق���ة »ُأحرج فُأخرج« 
فإن أسمر وفي لقاء إذاعي نفى ذلك اال انه أقر بأنه 
في السنوات األربع أو اخلمس األخيرة انزعج من 
بعض األشخاص الذين هيمنوا على احملطة لكنه 
مع ذلك أكمل عمله من دون مشاكل. وأضاف يقول: 
 ،LBC �ف���ي مرحلة من املراحل انتهى عقدي مع ال«
وعندما اجتمعت مع الشيخ بيار الضاهر قال لي: 
لست بحاجة الى عقد وفي أي وقت تريد اإلطاللة في 
برنامج الهواء سيكون حاضرا، وخالل سنة من انتهاء 
 Mition Fashion قدمت برنامجي LBC �عقدي مع ال
و»هزي يا نواعم« وعندما انتهى البرنامجان جاءني 
عرض من محطة MTV لتقدمي برنامج »اس���تديو 
الفن« على شاشتها وأنا أحب هذا البرنامج وكان 
يعنيني جدا إعادته الى الشاش���ة بعد غياب عنها 
 LBC �لثماني أو تسع سنوات، خصوصا انه في ال
لم يكن ورادا في الوقت احلاضر العمل على برنامج 
»استديو الفن« في ظل وجود »ستار أكادميي« الذي 
يبقى منه موسم واحد قبل انتهاء عقد ال� LBC مع 
الشركة االجنليزية املالكة حلقوقه، وعن األهمية 
التي يعلقها على برنامج »استديو الفن« قال: من 
املواسم األخيرة للبرنامج تخرج زين العمر وأمين 
زبيب وميريام فارس وسارة الهاني وغيرهم، ومع 
توقف البرنامج لم نشهد مغنني جيدين على الساحة 

اللبنانية بل شهدنا خالل السنوات اخلمس 
األخيرة كارثة في األصوات، 

وهذا أمر غير مقبول، 
من هنا تأتي أهمية 
وج���ود برنامج 
مثل »اس���تديو 
الف���ن«، كم���ا 
لفت الى انه ال 
البرامج  يحب 

اجلاهزة ويش���عر بأنها غير صادقة، وعما اذا كان 
 LBC �نقل مالحظاته هذه ال���ى القّيم األول على ال
الشيخ بيار الضاهر، أجاب: مضت سنة أو أكثر من 
دون ان أراه وحسب علمي ان انشغاالته كثيرة في 
اخلارج ونادرا ما يكون موجودا في بيروت، ثم من 
أنا كي انتقد الش���يخ بيار الضاهر؟! في النهاية ال� 
LBC محطته وهو حر بها واذا لم يسألني احد رأيي 

أفضل أال أعطيه.
وتوقف املخرج سيمون أسمر عند عالقته بالفنانني 
اللبناني���ني، فأكد ان عالقته جي���دة بكل الفنانني، 
مش���يرا الى ان بعض النجوم ليس���وا بحاجة الى 

تقييم منه أو من س���واه ألن املاليني من العرب 
أعطوا رأيهم بأصواتهم وكرس���وهم جنوما. 

وعما اذا كان صحيحا ما يتردد عن وجود 
عتب من قبله على الفنان وائل كفوري، 

أجاب: »ليس عندي أي عتب عليه وقد 
أحببت كثي���را أغنيته »حكم القلب« 
التي  وفضلتها على سائر األغنيات 
أصدرها أخيرا، وعن عالقته الوطيدة 
منذ فت���رة بالفنانة جنوى كرم، قال 

انه لم يتعرف اليها عن كثب س���وى 
منذ س���نة ولم يكن لديه حكم مسبق 

عليها س���وى ان ثمة مسافة بينها وبني 
بعض الناس.

وأض���اف: عندما تتع���اون جنوى مع 
أحده���م، تعرف كم 

تزيل من املسافة 
بينها وبينه وكم 
ُتبقي منها وما 

اكتشفته 

هو انها ذكية جدا و»ست بيت« ومحبة وتعرف ان 
تعيش وتستفيد من احلياة وهي تذهب الى اآلخر 

في كل ما تقوم به.
وعن الفنانة اليسا قال أسمر: هي بدورها ذكية 
ولديها نوع خاص من الغناء يعني ال أحد يغني مثلها، 
فغناؤها قريب جدا من القلب وهو يبرز في رأيي في 
الصاالت الصغيرة كما في االذاعة والتلفزيون، لكنه 
يضيع في املس���ارح الكبرى، وبسؤاله عن عالقته 
الراهنة بالفنانة نوال الزغبي، أوضح ان صداقته 
الوطيدة بها امتدت عشر سنوات 
تعاونا أثناءها مهنيا من 
خالل مكتب »استديو 
الفن« وعندما انتهى 
العقد بينهما بقيت 
الصداقة على مدى 
خمس أو س���ت 
سنوات لكن 
بدأت  حني 
خالفاته���ا 
مع زوجها 
ع���اد  م���ا 
تواصلهم���ا 
في اليوميات 
والسهرات، 
الى  مشيرا 
ان���ه عرف 

متأخرا مبشاكلها العائلية ولم يشأ التدخل خصوصا 
ان أحدا لم يطلب منه ذلك أو يسأله رأيه.

وتعليقا على ما يردده الفنان رامي عياش من انه 
تعرض للظلم يوم كان في مكتب »استديو الفن« 
قال: »رامي لم ُيظلم أبدا بل هو ظلم نفس���ه، كان 
معن���ا في املكتب وكنا بدأنا نعد له األغنيات وأول 
أغنية خاصة به »بغنيال وبدقال« جنحت كثيرا في 
العالم العربي وكانت تشبهه، وحني بلغ سن الثامنة 
عشرة كان عليه اما ان يوّقع عقدا مع املكتب أو ان 
يغادره، اال انه أتى يوما ش���اكيا عدم التعامل معه 
بالطريقة نفس���ها التي يتم فيها التعامل مع وائل 
كفوري، وكان ردي ان كل فناني املكتب هم مبثابة 
أبنائي لكن كل واحد له طريقه ولونه، فقال لي بأنه 
يستحق ان أعامله أفضل من وائل وعندها أجبته: 
ال تؤاخذني، عندما تصير مثل وائل كفوري أعاملك 
مثله، تريد ان تغادر املكتب مع الس���المة، وهذا ما 
حصل. كما توقف عن مغادرة الفنان باسم فغالي 
أخيرا مكتب »استديو الفن« بعد مشوار طويل من 
التعاون الوطيد بينهما، فأوضح ان باسم »زعل« 
في وقت من األوقات وأراد االنفصال والعمل مبفرده 
لكن هذا األمر مت بعيدا عن الصداقة واخلبز وامللح 
بينهما. وتابع يقول: باسم كان مبثابة ابني وحتى 
جلسات العمل والنقاش كانت تتم في بيتي وعلى 
مائدت���ي في حضور أبنائي الثالث���ة، عندما طلب 
االنفصال، حاول ان يسحب حقوقا مكتسبة للمكتب 
وعندها أحلت املوضوع على احملامي اخلاص بي، 
وف���ي مرحلة من املراحل طلب���ت من األخير غض 
النظر عن بعض األمور ألن هناك 
أش���ياء ال تنفع، وختم 
املخرج سيمون أسمر 
قائال: من سيئاتي أو 
حسناتي اني انقطع 
عمن ال يريدني حتى 
لو كان ابني، لذا 
منذ غادر باسم 
املكتب  فغال���ي 
ما عدت أس���أل 
عنه أو أعرف 

شيئا.


