
اماراتي يهدي كلينك لمبرجيني!

مادلين تحرج زمالءها 

لجين تتهم أسيل بالسرقة

اصالة تتلقى اغرب رسالة 

  وشائعات
 "أهل العيب"

يعود بـ "عروس 
إسطنبول"

كلين��ك،  مريي��ام  اللبناني��ة  العار�ض��ة  ن���رت 
ع��ر �ض��فحتها الر�ض��مية عل��ى موقع التوا�ض��ل 
االجتماعي في�س بوك �ض��ورة ل�ضيارتها اجلديدة 
م��ن ط��راز ملرجين��ي افنت��ادور والت��ي تلقتها 
كهدي��ة من رجل اأعمال اإماراتي. وعّلقت مرييام 
كلين��ك عل��ى �ض��ورة ال�ض��يارة قائلًة :"�ض��يارتي 
اجلدي��دة، هدي��ة من ال�ض��يد فه��د من االإم��ارات. 
مل  ال�ض��يارة  ل��ون  والأن  لقيادته��ا".  متحم�ض��ة 
يعجب مرييام، كتبت على �ض��فحتها ال�ضخ�ضية 
عل��ى في���س ب��وك: "بدي ح��دا �ض��اطر يطر�ض��لي 

الالمبورغيني زهر وقت تو�ضل من دبي".

ك�ض��فت الفنانة مادلني ط��ر عر لقائها يف برنامج 
"بو�ض��وح" عن االأفالم التي ندمت على امل�ض��اركة 

بها ومنهم "�ضارع الهرم" و"ركالم".
واأ�ض��افت مادل��ني ط��ر اأن م�ض��اركتها يف الفيل��م 
ال�ض��هري "الطريق اإىل اإي��الت" كان له عامل يف عدم 
متثيلها �ض��ينما جم��دداً وجلو�ض��ها يف املنزل لفرتة 
طويلة، مما دفعه��ا لك�ر هذه النمطية بالتمثيل يف 

االأعمال التجارية الدارجة.
وتابع��ت مادل��ني ط��ر اإنه��ا بع��د اأن جرب��ت العمل 
يف بع���س االأعم��ال التجاري��ة مثل "�ض��ارع الهرم" 
و"ركالم"، اكت�ض��فت اإنه��ا اخت��ارت طريق��ًا خاطئًا، 

لتقرر عدم خو�س التجربة جمدداً.

اأعلنت االإعالمية ال�ض��عودية جل��ني عمران عر فيديو 
ن�رته عر ح�ضابها على موقع التوا�ضل االجتماعي 
�ض��ناب �ض��ات عن �رقة �ض��يارتها اجلدي��دة، متهمة 
بطريقتها املرحة �ض��قيقتها ال�ضغرى  الفنانة ال�ضابة 
اأ�ض��يل عم��ران الت��ي ظهرت تق��ود �ض��يارتها يف اأحد 

�ضوارع دبي. 
الفيدي��و ال��ذي حم��ل ال�ض��حكة وروح الفكاه��ة بني 
ال�ض��قيقتني وم��ن معهم��ا يف ال�ض��يارة، اأ�ض��ارت فيه 
جل��ني باأن اأ�ض��يل �رق��ت �ض��يارتها دون اأن تخرها 
لتتنّزه فيها مع ا�ض��دقائها، م�ضرية باأن �ضيارة اأ�ضيل 
معطل��ة. م��ن جهتها قامت اأ�ض��يل بوعد جل��ني باأنها 

�ضتقوم بالتفحيط ب�ضيارتها 

امتنناه��ا  ع��ن  اأ�ض��الة  ال�ض��ورية  النجم��ة  ع��ّرت 
و�ضعادتها بر�ض��الة �ض��غرية مليئة باحلب وال�ضعادة 

تلقتها من ابنتها �ضام الذهبي.
�ض��اركت اأ�ضالة جمهورها على "ان�ض��تغرام" ب�ضورة 
لبطاق��ة مزين��ة بالفرا�ض��ات وعلق��ت عليه��ا قائل��ة: 

اأجمل ما فيه". "التعبري عن احلب نعمٌة قد تكون 
اأما الر�ضالة التي كتبتها �ضام فقالت فيها: "اإىل اأجمل 
واأغ��ال فرا�ض��ة يف الدني��ا. اأم��ي الغالية اأ�ض��الة. اإنت 
احلي��اة واالأمل واجلم��ال وكل الدنية عندي، عاي�ض��ة 
ليكي ولر�ض��اكي يا اأغال �ضي فحياتي، بحبك حب ما 
بيو�ضف وكاأنك ن�ضي التاين وما برتاح اإال بر�ضاكي 

وجبنك داميًا يا رب".
تعّر�ست املمثلة الأمريكية ليند�سي لوهان حلادثة خطرة يف تركيا، حيث قطعت ق�سم من اأ�سبع يدها الي�سار. بينما كانت تقوم برحلة 

بحرية مع اأ�سدقائها.

اك��دت الفنان��ة من��ه �ض��لبي امل�ري��ة اأن ما ي��رتدد عن مو�ض��وع الفيلم 
غري �ض��حيح ونف��ت الفنانة علمه��ا مبا تردد ح��ول رف���س الرقابة على 
امل�ض��نفات، فيلمها اجلديد "اأهل العيب"، والذي كتبه ال�ضيناري�ض��ت تامر 
حبيب، ب�ض��بب تناول��ه العالقات املثلية. وقالت من��ة اإن الفيلم لي�س كما 

يتخيل��ه البع���س، واأن كل م��ا ن���ر ع��ن مو�ض��وع 
الفيل��م جمرد اأخبار وتكهنات، ال اأ�ض��ا�س لها 

من ال�ض��حة، موؤكدة اأن اأحداً من م�ضوؤويل 
الفيل��م مل يخره��ا ع��ن رف���س الفيلم. 
واعت��ذرت الفنانة ي�را عن امل�ض��اركة 
يف الفيل��م نظ��راً الن�ض��غالها بالدرام��ا 
التي ف�ضلت الرتكيز فيها، لتحل حملها 

الفنانة �ضو�ض��ن بدر، لت�ضارك منه �ضلبي 
بطولة الفيلم.

يع��ود املمث��ل الرتكي  ال�ض��هري "اأوزغ��ان دنيز" بطل 
م�ضل�ض��ل "لعب��ة القدر"  ال��ذي عر�س على ال�ضا�ض��ات 
العربي��ة والقى جناح��ا كبريا اإىل ال�ضا�ض��ة مب�ضل�ض��ل 
جديد من اإنتاج �ركة O3 الرتكية، و�ضيبث امل�ضل�ضل 

ب�ضكل ح�ري على قناة Star tv الرتكية.
و�ضيتقا�ض��ى اأوزغ��ان عن احللقة الواح��دة 129 األف 
لرية تركية، و�ضت�ضاركه بطولة العمل املمثلة الرتكية 
جي��زام كاراجا، ومريڤ��ى بلغور، ح�ض��بما ذكر موقع 

habertürk الرتكي.
وكان��ت اآخر اعمال اأوزغان دنيز، م�ضل�ض��ل لعبة القدر 
ال��ذي يعر���س حالي��ًا بن�ض��خته املدبلجة عل��ى قناة 
mbc 4 وت�ض��اركه بطولته املمثلة الرتكية خديجة 

�ضنديل.

الفن ر�ض��الة �ض��امية له��ا دورها املهم فى اإ�ض��عاد الب�رية 
ا، يعرف  واإ�ض��الح اأحواله��ا، فبغ��ري جمتمع �ض��وى اإن�ض��انيًّ
اجلم��ال ويجي��د تذّوقه، رمبا لن ن�ض��تطيع اقتنا�س �ض��فاء 
الروح ونقائها، وممار�ضة اإن�ضانيتنا كما يجب اأن منار�ضها.

التقالي��ع  وت��زداد  الكث��ريون،  ي�ض��تهر  الف��ن  ع��امل  وف��ى 
والتحوالت، ويظّل ال�ض��وء م�ض��احًبا مل��ن عرفهم وعرفوه، 
ورمبا كان هو نف�ضه �ضبًبا فى �ضهرتهم فى جماالت واأعمال 
اأخ��رى غ��ري الف��ن، فبف�ض��ل الف��ن تزده��ر حي��اة الفنانني 
والفنانات واأن�ض��طتهم. و�ضمن تقاليع الو�ضط الفنى – التى 
ظه��رت موؤّخًرا فى اأو�ض��اط الفنان��ات دون الفنانني الذكور 
– خط��وة اعتزال الفن والتوجه اإىل جمال الدعوة الدينية، 
بينما تالحقهن �ض��ائعات اأنهن اعتزلن بعد تلّقى اأموال من 
اأمراء و�ض��يوخ خليجيني، واأنهن يقمن با�ض��تغالل �ضهرتهن 
لتحقي��ق الرب��ح امل��ادي عر العم��ل ف��ى الدع��وة الدينية، 
ولكنه��ن يوؤّك��دن اأن ه��ذه اخلطوة تاأتي ع��ن قناعة واإميان 
به��ا، يتبل��ور ه��ذا فى انقط��اع بع�ض��هن عن عامل ال�ض��هرة 
وتفرغهن للدعوة والعب��ادة، بعيًدا عن اختالف الراأي حول 
ِح��ّل الفن م��ن حرمت��ه، وبعيًدا عن مق��درة الفنان��ات على 
ممار�ض��ة اأدوار الداعي��ات الديني��ات، ولكنه��ا تظ��ل ظاهرة 

ت�ضتحق الدرا�ضة والتتبع.
حال �ضيحة ويوم القيامة

حقق��ت حال �ض��يحة وج��وًدا فنيًّا ممّي��ًزا فى �ض��نوات قليلة، 
��ا كبرًيا م��ن ال�ض��هرة واجلماهريي��ة، ولكنها  واأ�ض��ابت حظًّ
توقف��ت فجاأة عن التمثيل، ورحل��ت اإىل خارج م�ر لفرتة، 
دون اأن يّت�ض��ح �ض��بب ه��ذه اخلط��وة، اأو �ض��بب عودته��ا – 

ا – فى دور الداعية الدينية. املفاجئ اأي�ضً
ولدت “حال” فى االإ�ضكندرية فى 23 دي�ضمر عام 1978، 
لعائلة فنية، فهى ابنة الفنان الت�ض��كيلى اأحمد �ضيحة، ولها 
3 �ضقيقات منهن اثنتان تعمالن فى جمال الفن، وكان اأول 
م�ضل�ض��ل ل� “حال �ض��يحة” م��ع الفنان ح�ض��ني فهمى، وكان 
اأول فيل��م لها هو “ليه خّليتن��ى اأحبك”، وظهرت باحلجاب 
الآخ��ر مرة فى فيلم “كامل االأو�ض��اف”، وق��د اعتزلت حال 
�ض��يحة التمثي��ل، واأعلن��ت اأن ه��ذا يرج��ع اإىل “اأنها حلمت 
باأه��وال يوم القيامة وعذاب النار ونعيم اجلنة، واأّثرت تلك 

الروؤي��ة عليها”. تزوجت “حال” من كندي اعتنق اال�ض��الم، 
وهاجرت معه اإىل اخلارج، ثم عادت اإىل م�ر عام 2014 
لتب��داأ فى الدعوة الدينية فى اأحد امل�ض��اجد ال�ض��هرية، ومن 
اأ�ض��هر اأعمال الفنانة املعتزلة حال �ضيحة:غاوي حب، ال�ضلم 
والثعبان، �ض��حر العيون، اأُريد ُخلًعا، عري�س من جهة اأمنية، 

واللمبي
حنان ترك وعالء ويل الدين

تاأث��رت الفنانة حنان ترك برحي��ل الفنان عالء وىل الدين، 
وذلك الرتباطها به على امل�ضتويني: ال�ضخ�ضى والفنى.

كانت قد دارت بني حنان وعالء اأحاديث فنية ودينية ُقبيل 
وفات��ه، وظلت الكلمات الدينية تراود عقل حنان ترك لفرتة 
طويل��ة، فبداأت تفّكر فى اعت��زال الفن وارتداء احلجاب، وقد 
اأعلن��ت هذا خ��الل عملها فى فيلم “اأح��الم حقيقية”، وبعد 
ا وتفرغت للعم��ل مع املنظمات  �ض��هور اعتزلت الف��ن نهائيًّ
االإن�ض��انية وم�ض��اعدة الفق��راء، وتاأث��رت باخلط��ب الدينية 

لل�ضيخني: احلبيب على اجلفري وعمرو خالد.
ع��ادت حنان مرة اأخرى للفن ولكن باحلجاب، ومن اأ�ض��هر 
اأعم��ال ترك ال�ض��ينمائية: �ض��هر الليايل، العا�ض��فة، �ض��حك 
ولع��ب وج��ّد وح��ب، اإ�ض��ماعيلية رايح ج��اي، ج��واز بقرار 
جمهوري، جاءنا البيان التايل، �ض��باب على الهواء، وتيتو، 
وفى التليفزيون م�ضل�ضالت: املال والبنون، ال�ضقوط يف بئر 
�ض��بع، ن�ض��ف ربيع االآخر، لن اأعي�س يف جلباب اأبي، اأمرية 

يف عابدين، اأوبرا عايدة، وهامن بنت با�ضا.
�ضهري رمزي ت�ضتجيب ل� “الدر�س”

قررت الفنانة �ضهري رمزى اعتزال االأ�ضواء بعد �ضهرة طاغية 
و�ضلت اإليها، وذلك عام 1985، واأعلنت ارتداءها احلجاب، 
ث��م ارتداء النقاب، ولكنه��ا ما لبثت ان خلعت النقاب لتعود 

مرة اأخرى للتمثيل، ولكن يف هياأتها املحّجبة.
وقال��ت �ض��هري – يف لق��اء تلفزي��وين – اإنه��ا نادم��ة الأداء 
بع�س امل�ض��اهد اجلريئة ف��ى اأعمالها، واإنها ت��رى اأن الفن 
ر�ض��الة وم�ض��مون اإيجاب��ي اإذا ما مت تقدميه ب�ض��كل �ض��اٍم، 
كما اأ�ض��افت اأنها قررت ارتداء احلجاب بعد اأن قامت باأداء 
فري�ض��ة احلج، و�ض��ماعها لدر�س دينى اأث��ر فيها، وما زالت 
م�ضتمّرة فى الدعوة الدينية وم�ضاعدة الفقراء واملحتاجني، 
م��ن خ��الل التعام��ل معه��م ف��ى دور االإيت��ام واجلمعيات 
االأهلية واخلريية. من اأ�ض��هر اأعمال الفنانة املعتزلة �ض��هري 

رم��زى: الطي��ور املهاجرة، كفاين ي��ا قلب، ابنت��ي والذئب، 
�ض��اطئ احل��ب، مراهقة م��ن االأري��اف، رحلة العم��ر، وكان 
احل��ب، امل��راأة الت��ي غلبت ال�ض��يطان، ه��ي والرج��ال، دنيا 

البنات، امل�ضاجني الثالثة، وال�ضجعان الثالثة.
�ضم�س البارودي وروؤية الر�ضول

فنان��ة ذات وج��ه مالئكي فاتن، ع�ض��قها اجلمهور جلمالها 
ال�ض��ارخ واأ�ض��لوبها الفني املثري، التحقت بركب النجومية 

وهي طالبة فى الثانوية العامة.
 اإنه��ا الفنانة املعتزلة �ض��م�س الب��ارودي، والتي تعتر اأول 
فنانة فى الو�ض��ط الفني تعلن اعتزالها متاًما للفن وهي يف 

اأوج �ضهرتها و�ضبابها وجمالها.
ذهبت �ض��م�س الأداء منا�ض��ك احلج والعمرة وعند قر ر�ضول 
اهلل �ض��لى اهلل عليه و�ض��لم، وقفت تدع��و الأبنائها وزوجها، 
وراأت “�ض��م�س” – ح�ضب روايتها – الر�ضول �ضلى اهلل عليه 
��ِعقت وظّلت تقول: “يا حبيبى يا  و�ض��لم واقًفا اأمامها، ف�ضُ
ا،  ر�ض��ول اهلل”، ومنذ ذل��ك الوقت قررت اعت��زال الفن نهائيًّ
حت��ى اأن النقاد هاجموها واّدعوا اأنه��ا تّلقت اأموااًل مقابل 

تركها للفن.
من اأ�ض��هر اأعمال الفنانة املعتزلة �ض��م�س البارودي: حّمام 
املالطيل��ي، ام��راأة �ض��ّيئة ال�ض��معة، فرقة امل��رح، حكاية 3 
بن��ات، ه��ي والرج��ال، ليل��ة الزف��اف، رحلة ح��ب، املتعة 
والع��ذاب، عامل ال�ض��هرة، اتنني على الطريق، �ض��اطئ احلب، 

املطلقات، واجلبان واحلب.
�ضهري البابلي يف مرمى الدعاة

تاأثرت الفنانة املعتزل �ض��هري البابلي بكلمات الدعاة واأهل 
الذكر، فكان��ت حت�ر جمال�س الذكر والدين فى امل�ض��اجد، 
لت االعتزال واالختفاء بعيًدا عن  ورغم �ضهرتها الكبرية ف�ضّ

اأ�ضواء ال�ضهرة واملجد.
عادت �ض��هري البابل��ي للعمل الفن��ي بحجابها يف م�ضل�ض��ل 
“قل��ب اأمرية” عام 2006، ومن اأعم��ال الفنانة املعتزلة 
�ض��هري البابلي ال�ض��ينمائية: حدوتة م�ري��ة، غرام تلميذة، 
لعبة احلب واجلواز، لن اأعود، حلظة �ض��عف، اأخطر رجل فى 
العامل، ليلة القب�س على بكيزة وزغلول، ومن امل�ضل�ض��الت: 
ع��م حم��زة، ج��راح عميق��ة، مل��ن نحي��ا، االأي��دي الناعمة، 
بكي��زة وزغل��ول، وتظ��ّل م�رحيتا: ريا و�ض��كينة ومدر�ض��ة 
امل�ضاغبني، من اأهم اأعمالها واأكرثها �ضهرة لدى اجلمهور.

قصص توبة وحجاب أشهر الفنانات المعتزالت

بغداد
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بعباءت��ني، احمل قلق��ي، املُّ خط��اك املتعرثات وهن 
يبحث��ن عن كفيل لك يف رمل كرب��الء، يل اأن اأقف انا 
الغري��ب بينك وبني االأم�س واأق��ول: متى تتوقفني عن 
االنتظ��ار موالتي؟ لق��د رحل جي�س ابن �ض��عد وبقيت 
االأع��راب هن��ا بانتظار ان يتم متليكه��م االر�س التي 

قطعوا على ادميها روؤو�س بني ها�ضم، كلهم.
للغرب��ة وج��ه زينب، ولفاطم��ة بيت لالأح��زان هناك، 
وم��ا بني البي��ت وبني عب��اءة زين��ب، يخ��رج العراق 
الطم��ًا على راأ�ض��ه وهو ي�ض��يح: انها لهي املوا�ض��اة، 
ولنا نحن الال...ن�ض��ّمى اأن نحتف��ي بالقتلة، كل قاتل 
عربي ي�ض��هر �ض��يفه بوجه احل�ض��ني حتى ينال ر�ض��ا 
والة الربيع ال�ض��لفي، ولل�ض��حايا ان يتلذذوا بحالوة 
الدعاء على جدران اأي حائر ح�ض��يني اأبقانا حائرين 

حتى هذه الغفلة!.
قب��ل �ض��تني �ض��نة م��ن كرب��الء، كان��ت زين��ب حتمل 
طفال ا�ض��مه العبا�س، كان��ت تدلل هذا الك��ون الباذخ 
بالغ��رية، قم��ر ي�ض��عى ب��ني يديه��ا، كان��ت كلَّه حني 
تغف��و االع��ني او حني ت�ض��طف االقدام لل�ض��الة بني 
ي��دي اهلل، كان العبا���س يحبو لكفالتها من��ذ ان تعّلم 
كيف مي�ض��ك بالقم��ر، وحني كرت كف��اه اوقفها لها، 
كان��ت زين��ب خيمت��ه التي تظلل��ه من احل��زن، وكان 
العبا���س ظهراً لقدميها وهي ت�ض��عد اىل ظهر كربالء 
لت�ضقط ا�ضنام اأمّية، كانت خيمته الكرى حني تنوح 
الفاختة، واأقول طوبى لكفيك يا عبا�س و�ض��فاه زينب 
تغم�ضها بالدمع حتى ال ياأكل جودها الرتاب ،وطوبى 
لعباءتك ال�ض��وداء موالت��ي وهي تقط��ر باالأكف على 
ج�ضد العلقمي وهو ي�رب اخر قطرات املاء من جبني 

العبا�س.
دث��ار ليل��ك ايته��ا الزينبية موح���س، وللنهار اأ�ض��ئلة 
ال�ض��بايا، واأق��ول ي��ا زين��ب: يا جب��ل ال�ض��ر ترّفقي 
باأدمعن��ا واأن��ت تقف��ني هن��اك، بينن��ا وبين��ك راأ���س 

ح�ضينيٌّ وكّفان قطيعان اأنبتهما عليٌّ يف العبا�س.
لزين��ب هذا الليل نافذة وب��اب يبحثان عن يد تطرقه 
يف لي��ل املواج��ع، ال اح��د هن��اك يجيبك ع��ن يومنا 
ه��ذا، للح�ض��ني كرب��الء الدم، ول��ك ه��ذي الكربالءات 
التي تو�ضحت بال�ض��واد، الروؤو�س التي تو�ضدت الرملة 
حملته��ا الن�ض��وة اىل حي��ث ينتظره��ا رحي��ل جدي��د، 
واأق��ول ي��ا ابنة الباب ال��ذي باطنه الرحم��ة وظاهره 
الع��ذاب: كيف تاأّتى لك اأن تخرجي يف ليل الغا�رية 
تبحث��ني ع��ن ج�ض��د تغ�ّض��لينه بالدم��وع وع��ن كّفني 
تقبلينهما باخل�ض��وع؟ وكيف ميكن ل�ضوتك اأن يحمل 

كل هذه الثورات؟
خ�ضابك �ضدر، وحّناوؤك هذا الدم العلوي الذي يفي�س 
بالفواطم، ه��ذا الليل جمٌل يحم��ل ركابك وهو يبحث 
ع��ن كفيل يخرج م��ن قره ليجيء اليك كم��ا البحر...
كم��ا النح��ُر، اأراي��ِت بحرا مقط��وع الكف��ني يلثم عتبة 

مرقدك املوح�س اال من ب�ضع عيون حريى؟
�ض��الم عليك يوم ول��دِت، ويوم ك��رت، ويوم خرجت، 
وي��وم �ُض��بيِت، وي��وم نطقِت...�ض��الم علي��ك م��ذ كنت 
زين��ب ومّلا تزال..�ض��الم عل��ى خدرك امل�ضبّي..�ض��الم 
على �ض��وتك العلوّي..�ض��الم عل��ى دمعتك ال�ض��كيبة..
�ضالم على تربتك الغريبة...ايتها احل�ضني يف الن�ضاء... 
ايتها الكربالء التي حفظت دم ال�ضهداء...�ض��الم عليك 
يااأمرية ال�ض��بايا...ايتها الباليا...�ض��الم على �ضياك..
�ض��الم على ُبكاك...�ض��الم عل��ى العلويات ت�ض��اقطنها 
يداك .�ض��الم على خباك..على عيونك الدامعات...على 

جفونك ال�ضاهرات...اغفري للجميع انهم نائمون!.
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