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سماح جمال

كش���فت الفنانة مونيا أنها تعتبر نفس���ها »املرأة احلديدية« وذلك 
الستمرارها في مسيرتها رغم كل العقبات التي تعرضت لها، واعتبرت 
 Braveheart في الفيلم الشهير Mel Gibson ان الشخصية التي قدمها
هي األقرب إليها، بل وتش���بهها في الكثير م���ن النواحي، ورأت ان 
اجلاذب في الش���خصية كونها حقيقية وليس���ت من نسج اخليال، 

وكشفت مونيا الكثير ل� »األنباء«، وفيما يلي التفاصيل:

ما هي الشخصية املفضلة لديك؟
٭ الش���خصية الت���ي لعبه���ا Mel Gibson ف���ي الفيل���م الش���هير 

.Braveheart

ما السبب الذي جعلك مولعة بهذه الشخصية لهذه الدرجة؟ 
٭ كيف أن هذه الشخصية استطاعت أن حترر بلدا كامال وهو اسكتلندا 
من اس���تعمار قوة عظمى مثل اململكة املتحدة، حتى أنه ليومنا هذا 
مازالت هناك قلعة سميت باسمه، واجلميل في هذه الشخصية أنها 
حقيقية وليست من نسج اخليال، بل وايضا ماتت وهي تدافع عن 

مبدأ اساسي وهو احلرية.

الفيلم طرح في عام 1995، فهل مازلت تشاهدينه؟
٭ بالطبع، مازلت أشعر بحماسة كبيرة بعدما اشاهده، وكلما رغبت 

في عمل شيء خارق للعادة أتابعه، ألنه يحفزني كثيرا.

لو منحت فرصة اقتراض احدى ممتلكاته او قدراته اخلارقة، 
فماذا ستكون وكيف ستساعدي بها املجتمع؟

٭ اعتقد أنها ستكون قيمة الشجاعة، ألن املجتمع بحاجة لها وليس 
للجبناء، فالشجعان هم من يبنون األمم ويدافعون عنها.

ترين أن هناك تقاطعاً بينك وبني هذه الشخصية؟
٭ اجل بالطبع، فأنا اعتبر نفس���ي »املرأة احلديدية«، فقد حتملت 
اإلهانات والس���ب والش���تم وحتى اخلوض في عرضي، ومع ذلك 
مازالت موجودة ولم اختف وسأبقى كذلك، إن شاء اهلل ولن يسكت 

اهلل لي حسا.

عبدالحميد الخطيب

لكل فنان اهداف وطموحات يريد حتقيقها، 
فالبعض يتمنى الوصول الى العاملية، وآخرون 
رغبتهم في صنع بصمة خاصة بهم في الوطن 
العربي أكبر من اي ش���يء آخر، وما بني هذا 
وذاك كان لنا لقاء س���ريع م���ع الفنانة هبة 
الدري لنعرف منها »ش���تبي« في مشوارها 

املهني، فإلى التفاصيل:

شتبي هبة في املستقبل؟
٭ ابي التوفيق من اهلل والنجاح في عملي، 

وان أقدم أدوارا الناس تتذكرها.

تعنني ان أدوارچ الناس تنساها؟
٭ ال، لك���ن كان عن���دي بع���ض اإلخفاقات 
في الس���ابق ول���ن أكررها م���رة اخرى في 

املستقبل.

وعلى املستوى الشخصي شتبي؟
٭ ان ش���اء اهلل يكون لبدوري أخوات، ألنه 
عمره صار سنتني ونص، وقررنا انا وزوجي 
نواف ان ننجب مرة أخرى وكله على اهلل.

هبة الدري: 
لن أكرر إخفاقاتي السابقة

وأتمنى أخوات لبدوري! شتبي

عبير صبري 
أزمات.. مشاكل.. صراعات ..دفنت حية بالقبر                         
والحجاب نقطة تحول في مشوارها الفني!    

القاهرة ـ محمد صالح

الفنانة عبير صبري مشوارها مع الفن مليء باملشاكل واألزمات التي اثرت كثيرا 
على جنوميتها لدرجة أن اعتزالها الفن ملدة خمس سنواجتعلها مادة خصبة للشائعات 
والدخول في مصادمات فكرية واعالمية مع البعض.. »األنباء« تفتح ملف عبير صبري 

مع املشاكل واألزمات واأليام الصعبة.
في عام 2002 أعلنت عبير أصعب قرارات حياتها حني قررت ارتداء احلجاب واعتزال 
الفن.. واالجتاه لتقدمي البرامج والكتابة.. وانهالت التعليقات املؤيدة واملعارضة لقرارها.. 
وعان����ت خالل تلك الفترة الكثير من األزمات املالية والنفس����ية والفكرية وحول تلك 
الفترة قالت عبير: ان فكرة ارتداء احلجاب كانت موجودة بداخلها ونفت أنها حصلت 
عل����ى مبلغ مالي مقابل ارتدائه.. ألنه نوع من اخليال املريض ان نتصور ان هناك من 

يدفع أمواال طائلة لفتاة او فنانة من اجل ارتدائها احلجاب.
وأكدت: عانيت الكثير والكثير خالل ارتدائي احلجاب نفس����يا وماليا وذهنيا فقد 
ابتعد عني املنتجون نهائيا ورفضوا فكرة ظهوري باحلجاب.. فاجتهت للكتابة وبعدها 

تقدمي البرامج التلفزيونية.. ولكن وقف احلجاب حائال الستمراري على الشاشة.
وتضيف: وقد استفدت من هذه التجربة ومن صدامي مع الرأي العام.. وأصبحت 
أكثر نضجا وتفهما للحياة، خاصة انني بتلك الفترة دخلت في صدامات فكرية عديدة 
مع أسامة أنور عكاشة ومع بعض شيوخ الدين وذلك بسبب آرائي الصادمة للمجتمع 

في بعض قضايا املرأة.
ونفت أن تكون املخرجة ايناس الدغيدي أو أي من األخريات ضغطن عليها لتخلع 
حجابها.. وتلقت عبير تصريحات قاس����ية من الفنانة املعتزلة سهير البابلي، حيث 
نصحتها بالعودة الى احلجاب مرة أخرى.. حتى يغفر اهلل لها ذنوبها.. وانها أخطأت حني 

عادت للفن بعد خلع احلجاب.. ولكن عبير لم تهتم بالرّد على نصيحة البابلي.
من أش����د املواقف الصعبة في حياة عبير صبري االنسانة والفنانة حني فوجئت 
بأحد األش����خاص املجهولني يقوم بنشر صور مزورة لها في أوضاع خادشة للحياء.. 
بل وس����خر كل جهوده لنشرها بشكل واس����ع النطاق وكأنه نوع من االنتقام منها.. 
ويطلب من املتابعني على الفيسبوك ضرورة نشرهم لها على املواقع قبل ان يعرضه 
ويكتش����ف اجلميع انه ال توجد صور او مقاطع ڤيدي����و نهائيا ال مزورة وال حقيقية 
وانه اراد التشهير بها فقط.. واإلساءة لسمعتها.. وبدال من ان تتخذ عبير اإلجراءات 
القانونية ضد هذا الشخص فاجأت اجلميع بأنها وكلت امرها هلل وهو املنتقم.. وانه 

سبحانه وتعالى سيرد لها حقها من هذا الشخص.

عملية تجميل

بعد انتهاء عبير من تصوير مسلسل )نسوان قادرة � جراب حواء( انتشرت اخبار 
في معظم املواق����ع االلكترونية والتواصل االجتماعي تؤكد ان عبير صبري خضعت 
لعملي����ات جتميل بوجهها وانها قد تظهر بنيو لوك جديد تظهر آثاره على ش����فاهها 
وخدها وحتت العني.. وقررت عبير ان ترد على تلك األخبار بشكل مختلف حيث نشرت 
على صفحتها الرس����مية صورة لها مع طبيبة التجمي����ل د.جيهان في العيادة.. وفي 
يدها حقنة.. وقالت انها جترى عملية جتميل لتصحيح األضرار اجلانبية لالستخدام 
املكثف ملنتجات التجميل أثناء تصوير األعمال الفنية ما أفسدته فترة التصوير التي 
اس����تمرت ألكثر من شهر ونصف لتعيد الرونق والصفاء لبشرتها املتعبة واملرهقة.. 

لترد بشكل عملي وحديث عن شائعات عمليات التجميل.
تعرضت املمثلة املصرية عبير صبري ملوقف محرج جدا بسبب ارتدائها حذاء ذي 
كع����ب عال.. وهو ما لم تعتد عليه عبير.. ففي افتت����اح املهرجان الدولي لفيلم املرأة 
مبدينة سال املجاورة للعاصمة املغربية الرباط في دورته السادسة.. كانت مضطرة 
الرتداء حذاء عالي الكعب حتى تس����ير على الس����جادة احلمراء.. وهي ال جتيد 
السير بهذا احلذاء طوال حياتها.. ولكن الظروف اضطرتها.. وأجرت اكثر من 
بروڤة قبل االفتتاح.. ولكن لم تتوقع ان تسقط على السجادة احلمراء وامام 
كاميرات اإلعالم وبشكل مفاجئ.. مما وضعها في موقف حرج للغاية.. خاصة 
انه����ا ظلت لفترة طويلة على األرض ال تس����تطيع الوقوف على قدميها من 
األلم.. ناهيك عن الرضوض والكدمات التي نالتها.. ولم تسلم ايضا من نقد 

وسائل االعالم املصرية لظهورها بفستان قصير جدا.

أزمة نفسية

تسببت شخصية )متيمة( التي جسدتها عبير صبري في مسلسل )ألوان 
الطيف( في اصابتها بأزمة نفسية شديدة وانهيارها عصبيا واضطرارها للتردد 
على أحد األطباء النفسيني.. حيث كانت الشخصية مصابة مبّس شيطاني مما 
جعل عبير تضطر الستخدام طاقتها الذهنية والنفسية الظهار آثار هذا املّس.. 
ثم جاء مش����هد دخولها القبر.. وطلبت من املخرج ان تؤدي هذا املشهد بنفسها 
وعند االس����تعانة ببديل.. واثناء التصوير ومع بدء دخولها القبر وجدت نفسها 
تتخيل بالفعل أنها ماتت وتدخل القبر.. فأصيبت برعش����ة ش����ديدة وحالة من 
اخلوف املصاحب لعدم االس����تقرار النفسي من رهبة القبر واملوت.. وبعد انتهاء 
التصوير وجدت نفسها مازالت تعيش داخل الشخصية وان حالتها النفسية غير 
مستقرة.. فترددت على الطبيب النفسى الستعادة هدوئها النفسي.. خاصة انها 
تعرضت في املسلسل لالعتداء عليها من زوجها.. وهو ما ترك اصابات حقيقية 

على جسدها بعد التصوير.
واجهت عبير صبري أزمة كبيرة حني مت اتهامها بالذهاب الى احد 
املشعوذين من اجل مساعدتها في حتقيق حلمها بالزواج من رجل 
يحبها ويش����ترط ان يكون ثريا وتنجب من����ه اطفاال.. والغريب 
هذه االتهامات مت نشرها في بعض وسائل اإلعالم على انها 
حقيقة واقعية.. وانهالت التعليقات الساخرة والغاضبة 
على مواقع التواصل االجتماعي.. مما جعل عبير تخرج 
في بعض وسائل االعالم املرئي واملقروء لتنفى تلك 
الشائعات.. وتؤكد كذب كاتبيها ومروجيها.. وأكدت 
انها تؤمن باهلل وحده وانه القادر على حتقيق 
احالمها التي من اهمه����ا اجناب اطفال ولكن 
ليس عن طريق الدج����ل.. الذي ال ميلك لها 
ضرا وال نفعا.. وانها لن تتزوج عبر بوابة 

مشعوذ.
عبير صبري مع شقيقتها مروة

موقف ال ينسى

أميرة عزام

روى الفنان خالد املنقاح 
ل� »األنباء« موقفه الذي لن 
ينساه خالل تصوير مسلسل 
»طاش ما طاش«، الفتا الى 
ذكرياته ف���ي صحراء الربع 
اخلالي خالل مشهد مع الفنان 
الى  القصبي، مشيرا  ناصر 
ح���ادث تعرض ل���ه الفنان 

فهد اخلليف���ي معهما خالل 
تصوير املشهد الذي اصاب 
اخلليفي فاضطر طاقم العمل 
الى االس���تعانة بالطائرات 
الشراعية وطائرات حماية 
الى  البيئة لنق���ل اخلليفي 
املستشفى ليمضي 3 اشهر 

في فترة العالج.
م���ن جهة اخ���رى، لفت 
املنقاح الى الصعوبات التي 

مت���ر بالفنان���ني يضطرون 
لتحمل ساعات عمل طويلة 
والتعرض للخطر احيانا من 
اجل تقدمي مواقف كوميدية او 
مشاهد درامية للجمهور، فقد 
مت الغاء املشهد الذي تعرض 
فيه اخلليفي للحادث، مؤكدا 
وجود العديد من املواقف التي 
يتعب خاللها الفنان من اجل 

مشاهديه.

خالد المنقاح: 
الخليفي حملته الطائرات للمستشفى!

مونيا: 
أعتبر نفسي »المرأة الحديدية«!


