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ح��ل الفن��ان ح�ض��ن ال��رداد �ضيف��ًا يف برنام��ج "ثالثي 
�ضو�ض��اء احلي��اة" ليك�ضف م��ن خالل احللق��ة عن اأكرث 
الأم��ور الت��ي تخفي��ه عل��ى اأر���ض الواقع. وق��ال ح�ضن 
الرداد اإنه يعاين من اأغرب فوبيا ممكنة وهي اإنه يخ�ضى 
امل�ض��ي على البالط، حي��ث اإنه وقع عليه يف وقت �ضابق 
مم��ا ا�ضطره للذهاب اإىل الطبي��ب لياأخذ ثالث غرز. اأما 
ع��ن فوبيا احليوانات، اأكد ح�ض��ن الرداد اإنه يكره القطط 
كث��راً مهم��ا كان نوعه��ا اأو لونه��ا. كما حت��دث ح�ضن 
ال��رداد عن املقالب يف حيات��ه، ليك�ضف اأنه وقع �ضحية 
اأكرث م��ن مرة يف مقال��ب �ضقيقته، الت��ي كانت حتر�ض 

على وقوعه يف الفخ يف �ضهر اإبريل من كل عام.

فيما يبدو اأن الفنان اأحمد حلمي يحر�ض على ا�ضعاد 
حمبي��ه لي���ض فقط عل��ى ال�ضا�ض��ة ولكن عل��ى اأر�ض 
الواق��ع، لتكون اآخر م��ا قام به هو قيام��ه بتو�ضيل 
طال��ب اإىل در�ضه! بداأ املوق��ف عندما حر�ض معجب 
اأن يلق��ي حتية عل��ى اأحمد حلمي ف��ور م�ضاهدته له 
يف منطق��ة املهند�ض��ن، ف��اإذا به طلب من��ه الأخر 
اأن يرك��ب معه لكي يقل��ه اإىل م��كان الدر�ض الراغب 
الذهاب اإليه. وك�ضف اأحمد حلمي من خالل مقطعن 
يجم��ع بينه وبن املعجب بعد اأن ركب معه �ضيارته 
ليق��ول يف اإح��دى املقاط��ع: " يا جماع��ة اأنا قابلت 
هذا الرج��ل يف ال�ضارع، اأوقفني وا�ضمه حممد، �ضاب 
جمي��ل جدا، ب�ضبب زحمة املهند�ض��ن قلت له: اركب 

اركب، وا�ضح اأنني م�ضطر اأن او�ضله".

�ضارك��ت الفنان��ة يا�ضم��ن عبد العزي��ز حمبيها على 
ح�ضابه��ا ال�ضخ�ض��ي عل��ى ان�ضتق��رام ب�ضوره��ا م��ن 
رحلته��ا احلالي��ة يف هولي��وود، لتفاج��ئ جمهورها 
ب�ض��ورة جتمعها مع النجم العامل��ي اآل بات�ضينو يف 
اأح��د املطاعم هناك. وظهرت يا�ضمن عبد العزيز يف 
ال�ض��ورة مع اآل بات�ضين��و ويبدو اإنه��ا قابلته �ضدفة 
يف اأحد املطاع��م لتلتقط معه �ضورة وال�ضعادة تغمر 
وجهه��ا. حمبو يا�ضم��ن عب��د العزيز انهال��وا عليها 
بالتعليقات الت��ي و�ضفتها باملحظوظ��ة ملقابلة اآل 

بات�ضينو والت�ضوير معه.
ويف �ضي��اق اآخر، ن���رت يا�ضمن عب��د العزيز �ضوراً 
اأخرى من رحلتها احلالية يف هوليوود على ح�ضابها 

على ان�ضتقرام، لتظهر متاألقة مليئة باحليوية.

خطف��ت الفنان��ة ريهام حج��اج الأنظ��ار اإليها مبجرد 
اأن ن���ر امل�ض��ور حممود عا�ض��ور �ضور اأح��دث جل�ضة 
ت�ضوي��ر خ�ضعت له��ا بعد�ضته على ح�ضاب��ه ال�ضخ�ضي 
عل��ى الفي�ض بوك. ريهام حج��اج تقم�ضت دور �ضاحرة 
ولكن على طريقتها اخلا�ضة، لرتتدي جمب�ضوت اأبي�ض 
الل��ون مع عب��اءة تعلوه م��ن ذات الل��ون، وحتى يبدو 
الأم��ر مقنع��ًا ظهر يف بع���ض ال�ضور احلم��ام الأبي�ض 
وه��ي مم�ضك��ة ب��ه لتب��دو وكاأنه��ا يف اإح��دى فق��رات 
ال�ضح��ر عل��ى امل�رح. ح��ازت �ض��ور جل�ض��ة الت�ضوير 
عل��ى اإعجاب حمبي ريهام حج��اج، الذين وجدوا اإنها 
ب��دت متاألقة باللون الأبي�ض ونحافتها لفتت الأنظار، 

بخالف اأن فكرة جل�ضة الت�ضوير خمتلفة.
النجم  زوجها  من  الأ�سبوع  نهاية  يف  الثاين  مولودها   Blake Lively ليفلي  بليك  ال�سهرية  الأمريكية  النجمة  اأجنبت 

.Ryan Reynolds الهوليوودي ال�سهري ريان رينولدز

يع��ود املمثل الرتكي اأجنن اأكيورك، ال�ضهر با�ضم "كرمي" يف العامل العربي 
للدراما الرتكية مب�ضل�ضل جديد بعنوان "ثمن العبودية".

وتعاق��د اأكي��ورك م��ع تيمور �ضاوج��ي الذي اأنت��ج �ضل�ضلة "ح��رمي ال�ضلطان" 
و"ال�ضلطان��ة كو�ضي��م" عل��ى بطولة امل�ضل�ض��ل اجلديد ال��ذي ت�ضاركه بطولته 
املمثل��ة �ضرين��اي �ضاريكايا، بطل��ة م�ضل�ضل "مد ج��زر"، ح�ضبما ذكر موقع 

الأوىل  امل��رة  ه��ذه ه��ي  وتع��د  الرتك��ي.   Gecce
الت��ي يلتق��ي فيه��ا اأكي��ورك و�ضاريكاي��ا التي 
�ضتتقا�ضى 50 األف لرة عن احللقة الواحدة، 

فيما يتقا�ضى اأكيورك 60 األف لرة.
وكان اآخر اأعمال اأكي��ورك م�ضل�ضل "الع�ضق 
الأ�ضود" الذي �ضاركته بطولته املمثلة توبا 
بيوك�ضت��ون، ال�ضهرة بعا�ضي� وحقق جناحًا 

كبراً داخل تركيا وخارجها.

تغ��زل الفنان ال�ض��اب امل�ري حممد ع��ادل اإمام 
يف جم��ال املذيع��ة الردني��ة ومقدم��ة الربام��ج 
ع��ال الفار���ض على ح�ضاب��ه ال�ضخ�ض��ي على موقع 

ان�ضتقرام.
ون���ر الفن��ان حممد ع��ادل اإم��ام �ض��ورة �ضيلفي 
جتمع��ه م��ع املذيعة ع��ال الفار���ض وكت��ب تعليقًا 
قائ��اًل: " م��ع العالمي��ة الأردني��ة ع��ال الفار���ض، 

تقريبًا عال من اأحلى املذيعات اللي �ضفتهم".
حمب��و الفن��ان حمم��د ع��ادل اإم��ام انهال��وا علي��ه 
بالتعليقات اجلميلة والكالم الرائع الذي يثبت حب 
اجلمهور لهما والتي تغزلت فيهما، ليثنوا بدورهم 
عل��ى جمال عال الفار�ض الطبيعي وخفة ظل حممد 

عادل اإمام.

ع��ادل امام ه��و املمثل الأعلى اأج��راً يف العامل العربي بن 
امل�ضل�ضالت 

،ويف كل ع��ام  يرتقب امل�ضاهدون جمموعة من امل�ضل�ضالت 
من خمتل��ف ال��دول العربية، م��ن اخلليج وم���ر و�ضوريا. 
وق��د ا�ضتهر العديد من املمثل��ن خالل عدة عقود من خالل 
هذه امل�ضل�ض��الت وارتفعت اأجورهم وفق��ًا ل�ضعبيتهم، حتى 
اأ�ضبح��ت متث��ل اجل��زء الأكرب م��ن ميزانية الإنت��اج. وفيما 
اأج��ور املمثلن بالرتتيب وفقًا للتقارير الإعالمية وتقارير 

مواقع التوا�ضل الإجتماعي.
ه��ل تريد اأن تعرف ما ه��ي الأجور اخليالية التي يتقا�ضها 

الروؤ�ضاء التنفيذين لل�ركات العمالقة؟ 
اأما اأعلى اأجور املمثلن العرب فهي: 

اإمام: -1 عادل 
ياأتي املمثل امل���ري عادل اإمام يف املرتبة الأوىل، فيما 
ت�ض��ر التقارير الإعالمية اإىل اأنه تلقى اأجر يبلغ 40 مليون 
جني��ه م���ري )4.5 ملي��ون دولر( ع��ن دوره يف م�ضل�ضل 
ماأمون و�ركاه. وهو الأعلى بن اأجور الفنانن العرب.

-2 �ضعاد العبداهلل وحياة الفهد:
يف الع��ام 2013 تلق��ت الفنانتان �ضعاد العب��د اهلل وحياة 
الفه��د ع��ن م�ضل�ضلهما“البي��ت بيت��ك( مبل��غ ملي��ون دينار 
كويت��ي )3.3 ملي��ون دولر(. ومتث��ل �ضعاد العب��د اهلل هذه 
ال�ضنة يف م�ضل�ضل �ضاق البامبو املقتب�ض عن الرواية للكاتب 
�ضعود ال�ضنعو�ضي، بينما متثل حياة الفهد يف بياعة الرخي. 
ومن املتوقع اأن اأجر املمثلتان يرتاوح يف نف�ض املعدل.

-3 حممود عبد العزيز ويحيى الفخراين:
يف املرتب��ة الثالث��ة اأي�ضًا يتعادل كل م��ن يحيي الفخراين 
وحممود عبد العزيز الذين �ضيمثالن يف م�ضل�ضلن خمتلفن. 
ويق��در اأج��ر املمثلن ب��� 30 ملي��ون جنيه م���ري )3.1 
ملي��ون دولر(. ومث��ل يحيي الفخ��راين يف م�ضل�ضل ونو�ض، 
بينما ميثل حممود عبد العزيز يف م�ضل�ضل راأ�ض الغول.

4– غادة عبد الرازق وحممد منر:
يف املرتب��ة الرابع��ة كل من غادة عبد ال��رازق وحممد منر 
مببل��غ 22 مليون جني��ه )2.4 ملي��ون دولر(. ميثل حممد 

منر للمرة الأوىل يف م�ضل�ضل املغني، فيما مثلت غادة عبد 
الرازق يف م�ضل�ضل اخلانكة.

-5 م�ضطفى �ضعبان:
ي�ض��ارك الفن��ان م�ضطف��ى �ضعب��ان يف م�ضل�ض��ل كومي��دي 
بعن��وان اأبو البن��ات، وقد و�ضل اإجره يف ه��ذا امل�ضل�ضل اإىل 

18 مليون جنيه )2 مليون دولر(.
6– نيلي كرمي:

امل�ضل�ض��ل التي لعبت بطولته نيلي كرمي حمل عنوان �ضقوط 
ح��ر، وقد و�ض��ل اأجر املمثل��ة ال�ضابة يف امل�ضل�ض��ل اإىل 17 

مليون جنيه )1.9 مليون دولر(.
-7 ي�را:

من امل�ضتغرب اأن حتت��ل ي�را املرتبة ال�ضابعة بينما تعترب 
م��ن اأهم املمثالت يف العامل العربي. ي�را متثل يف م�ضل�ضل 
فوق م�ضتوى ال�ضبهات، وبلغ اأجرها 15 مليون جنيه )1.6 

مليون دولر(.
-8 مي عز الدين وزينة:

 بل��غ اأجر كل من م��ي عز الدين وزينة مبل��غ مليون دولر. 
تلع��ب م��ي ع��ز الدين البطول��ة يف م�ضل�ض��ل وعد، اأم��ا زينة 

فمثلت الدور الرئي�ضي يف م�ضل�ضل اأزمة ن�ضب.
-9 جمال �ضليمان:

يح�ض��ل جمال �ضليم��ان على اأجر منخف���ض باملقارنة مع 
زمالئ��ه من املمثلن امل�رين. املمثل ال�ضوري الذي مثل 
يف م�ضل�ض��ل اأفراح القبة على اأجر يرتاوح بن 400 و600 
األف دولر. وغالب��ًا ما يتقا�ضى الفنانون ال�ضوريون الأجر 

الأقل بن اأجور املمثلن العرب.
-10 وائل �رف:

املمث��ل الذي لع��ب دور معتز يف ب��اب احلارة يتلق��ى اأجراً 
يقدر ب� 500 األف دولر. 

أجور الممثلين العرب: أعلى 10 ممثلين أجرًا في المسلسالت 

بغداد
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عا�ضوراء قّمة يف احلما�ضة وقّمة يف الرتاجيديا؛ فلم يب�ر 
تاري��خ الب�ري��ة حما�ضًة به��ذا الرق��ي، ول تراجيديا بهذه 
الدموية، ومباذا ميكن مقارنة الراميانة والإلياذة واأوديزه 
واأناهيد اأو ال�ضاهنامة ب�ضفر عا�ضوراء؟ وعا�ضوراء حما�ضة؛ 
لأن قائده��ا ترّجل فرداً اأمام احلك��م الفا�ضد وال�ضفاك، فلم 
يبايع يزيداً وقال: مثلي ل يبايع مثله، ومل ير�ضخ للبط�ض 
وال�ضلط��ة ومل ير�ض بالذّل والهوان بدي��اًل؛ لأنه قال اإين ل 
اأرى امل��وت اإل �ضعادة واحلياة مع الظاملن اإل برمًا؛ فظّل 
ثابت��ًا على موقفه قاتل واأثق��ل باجلراح حتى ُقتل، وكانت 

كّل جراحاته من وجهه، اأي اأنه مل ُيدبر اأمام القوم.
امل�ضه��د  عل��ى  الطاغي��ة  ه��ي  العاطفي��ة  الروؤي��ة  ظّل��ت 
العا�ضورائ��ي؛ وذل��ك ب�ضب��ب تغّي��ب ال�ضيع��ة ع��ن ال�ضاح��ة 
ال�ضيا�ضي��ة حتت �ضغط بع�ض العوامل، اأما يف القرن الرابع 
ع���ر وبعدما دخل الت�ضّيع مع��رتك ال�ضيا�ضة بقوة، فقد بداأ 
يغلب طاب��ع ال�ضيا�ضة يف قراءة معطيات عا�ضوراء، فبينما 
كانت الروؤية العاطفية ترّكز على م�ضاب احل�ضن وتبكيه.. 
اإىل ذل��ك مف��ردات  ال�ضيا�ضي��ة واأ�ضاف��ت  الروؤي��ة  ج��اءت 
ال�ضيا�ضة والن�ضال واحلما�ض��ة عند احل�ضن، موظفًة املاآمت 

وامل�ضائب فيما ي�ضّب يف �ضالح الهدف الأ�ضلي.
يف ال�ضاب��ق، كان��ت الروؤية العاطفية حتّج��م عا�ضوراء عند 
حدود الرتاجيدي��ا وتخت�ر �ضخ�ضية احل�ضن يف معاناته 
ورزّيته، وي�ضهد على ذلك ما و�ضلنا من عناوين وما تواتر 
عل��ى الأل�ضن م��ن قامو�ض املاأ�ضاة، م��ن قبيل م�ضطلحات: 
الب��كاء، الدم��ع، امل�ضيبة، احل��زن والغم، الب��الء والبتالء، 
الع��زاء، املاأمت، الظماأ، الأ�ر. اأم��ا يف الوقت احلا�ر وبعد 
غلبة الطابع ال�ضيا�ضي على قراءات عا�ضوراء، جتّلى عن�ر 
احلما�ض��ة بّينًا، فلم يع��د احل�ضن فيه رمزاً للع��زاء واملاأمت 

واإمنا اأ�ضبح رمزاً للحرّية واخلال�ض
اإّن ه��ذا التح��ّول يف مف��ردات املا�ض��ي واحلا���ر كفي��ٌل 
بتف�ضر التمايز اجلوه��ري يف روؤى الفريقن؛ ففي ال�ضابق 
كان��وا يرّددون احل�ضن يف كلمتن هما: امل�رع واملقتل، 
اأم��ا يف الوقت احلا���ر فيمكن مالحظة �ضي��وع مفردتن 
متّج��دان اإجنازات احل�ضن هما: الث��ورة وال�ضهادة، والبون 
�ضا�ض��ٌع ج��داً بن الروؤيتن، كما يت�ضح لن��ا اأّن هذا التحّول 
مل ي��اأت من منطل��ق لفظي اأو م��ن التف��ّ  يف �ضياغة هذا 
اللف��ظ اأو ذاك، واإمنا كان نابعًا من اختالف الروؤية جلوهر 

ومعنى احل�ضن وعا�ضورائه؛ 
بعب��ارة جممل��ة، اإذا كان��ت نظرتن��ا لعا�ض��وراء �ضيا�ضي��ًة 
باعتبار احلما�ض��ة اأ�ضاًل فيها، فالنتيجة �ضتكون »الإ�ضالم 
احلما�ض��ي«، و »ح�ض��ن ال�ضهادة«، ولي���ض ح�ضن امل�ضيبة 
والع��زاء، ب��ل »ح�ضن الدم« ولي�ض ح�ض��ن الدمع، و�ضيكون 
فيخل��ق  احل�ضيني��ة  احلما�ض��ة  م��ن  ملهم��ًا  اإ�ضالم��ًا  ه��ذا 
احلما�ضات ويهّد �روح الظاملن ب�ضالح ال�ضهادة ويروي 
�ضج��رة احلري��ة بالدم��اء الأبية. نع��م �ضيظّل الب��كاء اأي�ضًا 
مف��ردًة من مفردات هذا الإ�ضالم، لك��ّن هدف احل�ضن لي�ض 
الب��كاء، كذل��ك ال�ضفاعة حا���رة بن املف��ردات لكّن دور 
احل�ض��ن لي���ض مقت�راً عليها ول��ن يكون �ضفيع��ًا لكّل من 

هّب ودب.
�ضيدي ياح�ضن مازال رحل��ك املحروق بانتظارك، ما زال 
ايتامك يتاأملون نظرة من��ك ،مازلن ن�ضاءك بثياب خمرقة 
وعي��ون ذابلة وقلوب حمروقة بانتظ��ارك هناك على التل 

الزينبي .
اتعل��م �ضيدي الكرمي مازال اتباعك وحمبوك ،يتمنون روؤية 
طلعتك البهية التي مل تغرها �ربات اللعن �ضمر ومل تنل 
منها الدماء التي غطت حليتك املقد�ضة ومل تغرها �ضفاهك 
الذابلة ول خدك الذي ر�ضم على الرتاب حكاية احلرية .

 ف�ضالم عليك يوم ولدت ويوم قتلت �ضهيدا ويوم تبعث حيا 
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