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مفرح الشمري

شجاعة.. أحالم!
االعتذار من األفعال النبيلة في حياة 

اإلنسان ويعطي األمل بتجديد العالقة 
وتعزيزها بينه وبني من أخطأ بحقه وذلك 

لتحسني العالقة بينهما، االعتذار مهارة 
اجتماعية ال يتقنها إال الشخص الواعي 
واملدرك ملا بدر منه جتاه اآلخرين سواء 

كانوا أصحاب نفوذ أو أناسا عاديني.
االعتذار هو أسلوب وتصرف راق وهو من 

الصفات السامية في عالم البشرية، ولكن 
ملاذا ينظر بعض منتسبي الوسط الفني 

واإلعالمي للمعتذر نظرة دونية حتمل بني 
طياتها الذل واخلضوع، ملاذا الهمز واللمز 

عندما جند ممثال يبادر باالعتذار إلى منتج 
أو مخرج أو إلى زميل له شعر بأنه أخطأ 

بحقهم ووجب عليه االعتذار، ملاذا ال نتقبل 
اعتذاره بصدر رحب ومنحو ما فات ألننا 
بشر ومن طبيعة البشر اخلطأ. واالعتذار 

عن األخطاء ال ينتهجه إال العقالء ألنه ميثل 
مظهرا حضاريا وانعكاسا ملستوى النضج 

والثقة في النفس لدى الشخص املعتذر.
السبب في كتابتي عن »االعتذار« هو 

متابعتي ملا كتب بحق الفنانة أحالم عبر 
مواقع التواصل االجتماعي بعد اعتذارها 

إلى الفنان عبداهلل الرويشد، لألسف البعض 
كتبوا أن هذا االعتذار جاء لوساطة فالن أو 
فالنة وكأنهم يعلمون الغيب وما يدور في 
قلب أحالم التي كانت شجاعة في اعتذارها 

العلني بعد شعورها بأنها أخطأت بحق 
الرويشد، ولذلك وجب منها االعتذار له 

بقناعة من خالل حسابها الشخصي على 
موقع تويتر من دون ضغوط أو من أجل 

الظهور في برنامج »فنان العرب« كون 
الفنان عبداهلل الرويشد من أعضاء جلنة 

حتكيمه كما يقول البعض!

أحالم »مع حفظ األلقاب« بشر والبشر 
يخطأون فلذلك شعرت بأنها اخطأت بحق 

عبداهلل الرويشد، لذلك اعتذرت بكل شهامة 
وال يعتبر هذا االعتذار »كسرة خشم« 
ألحالم كما علق البعض على اعتذارها 

والذين تناسوا أن االعتذار من شيم الكبار.
االعتذار هو شجاعة وقوة شخصية 

وتواضع وهو داللة على القوة واملسؤولية 
وليس على الذل واخلضوع كما يعتقد 
البعض الذين ال ميلكون الشجاعة التي 

متتلكها الفنانة أحالم بأن يعتذروا بنفس 
طريقتها وأمام العلن.

لألسف الشديد إن ثقافة االعتذار عندنا 
كعرب وخصوصا من يعملون في الوسط 

الفني واإلعالمي ال نفقهها كثيرا وكان 
املفروض على من »تطنزوا« على اعتذار 
الفنانة أحالم أن يشكروها كثيرا على ما 
قامت به ألنها قدمت درسا عظيما يحمل 
بني طياته معاني كثيرة جلميع منتسبي 

الوسط الفني واإلعالمي املطالبني بأن يحذو 
حذوها إذا كان لديهم زمالء »زعالنني«منهم 

بأن يعتذروا إليهم بكل شفافية، وان 
يبتعدوا عن املكابرة بأخطائهم وميتنعوا 

عن االعتذار لزمالئهم الذين اخطأوا بحقهم 
ألنهم أقوياء الشخصية حسب وجهة 

نظرهم، ولكن في احلقيقة شخصيتهم 
ضعيفة وال يستطيعون مواجهة املواقف 

الصعبة، لذلك جتدهم »يتحاشون« مالقاة 
من أخطأوا بحقهم حتى ال تطيح »هيبتهم« 

أمام جماهيرهم حسب اعتقادهم!
شكرا أم فاهد على اعتذارك الشجاع الذي 
أحرج البعض وكشف خططهم باستغالل 

ما حدث بينك وبني بوخالد ليكونوا هم 
في املقدمة! 

 مطربة عربية مقيمة 
باخلليج قاعدة تفرفر على 

القنوات العربية علشان 
حتس انها موجودة في 

الساحة بعد سوالف الچذب 
اللي تقولها في حواراتها 

السابقة.. فاقد الشي
ال يعطيه!

منتج خليجي رفض 
استعانة احدى املمثالت 

اخلليجيات مبصمم أزياء 
عربي متعودة تلبس منه 
بعد ما رفضت هاملمثلة 

املشهورة مشاركة احدى 
املمثالت الشابات املثيرات 

للجدل.. شالسوالف!

ممثل يقول انه مخرج عمله 
اليديد ما يفهم ألنه مو راضي 

يوافق على زيادة مساحة 
دوره بالعمل الدرامي اللي 

قاعد يصوره هااليام علشان 
ال يقولون عنه انه قاعد 

يلمعه النه صديق املنتج.. 
واهلل انت اللي ما تفهم!

سوالفأزياء تلميع

بعد حتضير وتعب.. احلالني يلغي التصوير 
في إسطنبول ليعود إلى بيروت!

عاصي احلالني مع فريق العمل

الغناء ديانا حداد. واألغنية 
من كلمات أحمد علوي وأحلان 
املوسيقار طالل وتوزيع حسام 
كام���ل. وقد أمض���ى املخرج 
األنصاري ومعه فريق عمل 
كبير من التقنيني واملصورين 
فترة من الوقت في التحضير 
للتصوير، قبل أن يالقيه جنما 
الغناء عاصي وديانا، لتصوير 
مشاهدهما. وعن هذه التجربة 
األولى التي جمعت بني عاصي 
وديانا يقول عالء األنصاري، 
بصراح���ة نحن قضينا وقتا 
ممتعا مع شخصيتني محببتني 
لديهما ميزات أخالقية عالية 
ت���وازي مميزاتهم���ا الفنية. 

وقد تعاونا بش���كل ودي 
جدا م���ع متطلبات العمل 
والتصوير. لكننا بصراحة 
الفنان  عانينا قليال م���ن 
عاص���ي احلالن���ي، ومن 
التي كان يفاجئنا  مقالبه 
بها، فتتوتر أعصابنا قلقا 
قبل أن نكتشف أنه مجرد 
مقل���ب طريف. خصوصا 
عندم���ا حضرن���ا م���كان 
التصوير وكان يوما مرهقا 
جدا بالتحضي���رات فإذا 
بعاصي يتصل قبل موعد 
وصول���ه بدقائق ليبلغنا 
بأن���ه مضطر للعودة الى 
بيروت. فانهارت أعصابنا 
جميعا، ولم نستوعب أن 
يكون مبثل هذه الالمباالة، 
حيث قضينا نهارا كامال 
وفي مكان بعيد عن املدينة 
ونحن نحضر للتصوير، 
الكامل  وبكام���ل فري���ق 
ومعدات حتتاج جلهد كبير 
لتحضيرها. وبينما نحن 
في حيرة من أمرنا، وصل 
عاصي ضاحكا مبتس���ما 
ليتب���ني لن���ا أن���ه مجرد 
مقلب من مقالبه الطريفة. 
فارتاحت أعصابنا وبدأنا 
التصوير بجو أسري ممتع. 
وأعتق���د أن ه���ذا الكليب 
س���يعجب عاصي وديانا 
الكبير في  وجمهورهم���ا 

الوطن العربي.

خلود أبوالمجد

ع���اد املخ���رج ع���الء 
األنصاري ال���ى دبي بعد 
رحلة استغرقت أسبوعا 
كامال الى مدينة اسطنبول 
ف���ي تركيا، ق���ام خاللها 
بتصوي���ر ڤيدي���و كليب 
ألغنية مش���تركة جمعت 
العربي  الغناء  بني فارس 
عاصي احلالني وبرنسيسة 

عاصي وديانا

حال تستعد لتصوير 

»هب السعد«
احمد الفضلي

توصلت الفنانة الشابة حال التفاق نهائي مع اجلهة املنتجة ملسلسل جديد سيحمل 
عنوان »هب السعد« وذلك لتجسيد احد ادوار البطولة في العمل الذي سيصور 

في الفترة القادمة مبشاركة كم كبير من النجوم متهيدا لعرضه في رمضان 
املقبل. 

ومن جانبها كش���فت الفنانة حال عن اعتذارها عن عدم املش���اركة 
في عدة اعم���ال عرضت عليها مؤخرا منها مسلس���ل »احلاملون« 

الذي يصور حاليا وكذلك اعتذارها عن عدم املش���اركة في عمل 
سندريلال الشاش���ة اخلليجية الفنانة القديرة سعاد عبداهلل 
الذي يحمل عنوان »بيت العنكبوت« والذي يصور ايضا هذه 
االيام مبررة اسباب اعتذارها عن العملني اتخاذها قرارا اخذ 

فت���رة راحة واالبتعاد قليال عن العمل خصوصا ان الفترة 
املاضية شهدت قيامها بنشاط فني مستمر بدءا من تصوير 

االعمال الرمضانية في العام املاضي ومن ثم املشاركة في 
مسرحيتني في عيدي الفطر واألضحى املاضيني. 

وعن ردود االفعال التي تلقتها عن مش���اركتها في 
مس���رحية »نور الظالم« ذكرت حال خالل حديثها ل� 
»األنباء« ان هناك ردود افعال ايجابية حصلت عليها من 
قبل زمالئها في العمل وكذلك املقربون منها وجمهورها 
ال���ذي تواصل معها من خالل حس���اباتها في مواقع 

التواصل االجتماعي. 
موضحة انها فخورة بهذه اإلشادات، فبالرغم من 

انها انضمت مؤخرا ال���ى طاقم العمل بديلة عن الفنانة 
شيماء الى انها حصلت على العديد من ردود االفعال اإليجابية 

واملشجعة على االستمرار في الظهور باألعمال املسرحية االستعراضية 
في األعياد املقبلة. 

وفيما يتعلق بأس���باب عدم تسجيل صوتها على االغاني التي قامت 
بأدائها في املسرحية واإلبقاء على صوت شيماء ذكرت انه كانت مستعدة 
لتركيب صوتها على االغاني لكن القائمني على املسرحية وعلى رأسهم 
الفنانة هند البلوشي طلبوا منها عدم تسجيل الصوت واالكتفاء بأداء 
الدور نظرا لضيق الوقت فتس���جيل الصوت كان يتطلب وقتا طويال 
والعارض الصحي الذي حدث لشيماء التي كانت تنتظر مولودا جديدا 
تطل���ب مني االنضمام لفريق العمل بأس���رع وقت واحلمد هلل األمور 
سارت بشكل املطلوب وحققنا النجاح على الرغم من ان عملي مع طاقم 

املسرحية كان بوقت ضيق.

منافسة شرسة بني »يوم الستات« و»نوارة« و»خمس خمسات خمسة«

موسم »نص السنة« نسائي جداً..!

من����ال الصيفي وم����ن املقرر 
عرضه ايضا خالل موس����م 

نصف السنة. 
لذا، تبدو املنافسة نسائية 
بالدرجة االولى بني هالة خليل 
بفيلمها »نوارة« ومنال الصيفى 
بفيلمها اجلديد »خمس خمسات 
خمسة« واملخرجة كاملة ابو 

ذكري بفيلمها يوم للستات.
وفيلم »خمس خمس����ات 
خمس����ة« من بطول����ة أحمد 
السعدني، ريهام حجاج، أوس 
أوس، بيومي فؤاد، كلوديا حنا، 
عبداهلل مش����رف والراقصة 
األرجنتينية براندا، وهو من 
تأليف أمني جمال ومحمد محرز 
وطارق الكاشف، وإخراج منال 

الصيفي.

وفاروق الفيشاوي واياد نصار 
ونيللي كرمي وقد بدأ تصويره 
قب����ل اكثر من ع����ام ونصف 
وتوقف التصوير اكثر من مرة 
وقد وصلت ميزانيته الى نحو 
10 مالي����ني جنيه وترى الهام 
شاهني التي قدمت مؤخرا فيلم 
ريجاتا انه سيكون عمال مختلفا 
عن كل املوجود في الس����وق  
النجمة منة ش����لبي ستكون 
موجودة ايض����ا في ماراثون 
»نص السنة« من خالل فيلمها 
اجلديد »نوارة« والذي تعود 
به للسينما بعد سنوات من 
البطولة التلفزيونية وآخرها 
مسلسل حارة اليهود. والفيلم 
من اخراج هالة خليل وبطولة 
منة ش����لبي ومحمود حميدة 

وشيرين رضا واحمد راتب.
في الوقت نفسه يقوم الفنان 
رامز جالل بتصوير املشاهد 
املتبقية من فيلم����ه اجلديد 
»أهي غلط����ة« ليكون جاهزا 
للعرض في موسم إجازة نصف 
العام، ويشاركه البطولة سارة 
سالمة، حسن حسني، ومن 
تأليف لؤي السيد ومن إخراج 
أحمد البدري والفيلم تنويعة 
كوميدية عل����ى غرار االعمال 
السابقة التي قدمها رامز جالل.  
كما انتهى النجوم املشاركني في 
فيلم »خمس خمسات خمسة « 
من تصوير كافة مشاهدهم في 
العمل وهو بطولة ريهام حجاج 
واحمد السعدني وبيومي فؤاد 
وعبداهلل مشرف ومن اخراج 

القاهرةـ  محمد عبدالعزيز 

منافس����ة س����اخنة جدا 
سيشهدها موسم »منتصف 
العام« بني العديد من االفالم 
الس����ينمائية الت����ي تتنوع 
موضوعاتها بشكل كبير، وتبدو 
مب����اراة خاصة بني مجموعة 
من النجم����ات والفنانني غير 

احملسوبني على تيار بعينه.
فموس����م منتصف العام 
س����يخلوا ألول مرة بحسب 
الترتيبات احلالية من اي جنم 
كوميدي معروف، كما سيبتعد 
عنه جنوم االكشن املعروفون، 
ولذا تبدو املنافسة كبيرة ألن 
االيرادات لن تذهب الى جنم 

بعينه. 
الفيلم االول الذي اصبح 
عرضه مؤكدا في موسم »نص 
السنة« فيلم »من ضهر راجل« 
بطولة آسر ياسني والذي يعود 
للعزف السينمائي من خالل 
شخصية مالكم يقابل العديد 
من التحديات. ويش����ارك في 
الفيلم حشد من النجوم منهم 
محمود حميدة ومحمد لطفي 
وياسمني رئيس وهو من اخراج 
كرمي الس����بكي، وقد وصلت 
تكلفته الى نح����و 11 مليون 
جنيه ويعتب����ر رهانا خاصا 

على جنومية آسر ياسني.
الفيلم الثاني في ماراثون 
»نص السنة« هو فيلم »قبل 
زحمة الصي����ف« من اخراج 
محمد خ����ان وهو بطولة هنا 
شيحة وماجد الكدواني بعد 
فترة طويلة من االختفاء واحمد 
داود والنا مشتاق ويعود من 
خالله خان لإلخراج السينمائي 
بعد فيلم فت����اة املصنع قبل 
عامني وقد وصلت تكلفته الى 
نحو 9 ماليني جنيه وموضوعه 
مختلف لم يكشف عنه حتى 

اآلن.
اما الفيل����م الثالث والذي 
ينتظر فرص����ة العرض في 
موسم »نص السنة« فهو فيلم 
»الليل����ة الكبيرة« من اخراج 
سامح عبدالعزيز وبطولة حشد 
من كب����ار النجوم والنجمات 
منهم سمية اخلشاب وزينة 
واحمد رزق ووفاء عامر، واينت 
عامر، واحمد بدير وسيد رجب 
وصفية العمري ونيللى كرمي 
وياس����ر جالل وغيرهم وقد 
تعدت تكلفت����ه ال�20 مليون 
جنيه ويرى اجلميع انه خروج 
مختلف للسبكي من نوعية 
االعمال التجارية التي يقدمها 
على مدى السنوات املاضية، 
وقد كان مقررا ان يعرض الفيلم 
في موسم عيد االضحى املاضي 
لكنه خرج من خريطة العرض 
قبل ايام من املوسم بسبب عدم 
اكتمال عمليات املكس����اج له. 
يدخل في املنافسة ايضا فيلم 
»يوم للستات« من اخراج كاملة 
ابو ذكري وبطولة الهام شاهني 

بوستر فيلم »نوارة«

..وفيلم »خمس خمسات خمسة« سمية اخلشاب في مشهد من فيلم »الليلة الكبيرة«

مشهد من فيلم »يوم الستات«

حميدة وفاروق 
الفيشاوي يعودان 

للمنافسة ورامز 
جالل يبتعد 
عن البرامج 

سمية اخلشاب 
تنتظر احلكم ومنة 
شلبي تودع الدراما


