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ثقافة وفنون

مهرجان اال�سكندرية ال�سينمائي الـ 31يوا�صل فعالياته بم�شاركة ثالث وثالثين دولة

ّ
المعنوي والت�شجيع
فرح زين الها�شم لـ«البناء» :ال�سينما اللبنانية بخير وال تحتاج � اّإل �إلى الدعم

بوستر المهرجان

7

رغدة تعود �إلى الم�سرح الم�صري
في «الأم �شجاعة»

خالل الندوة حول فيلم «ترويقة في بيروت»

اف ُتتح األربعاء الماضي مهرجان
االس��ك��ن��دري��ة ال��س��ي��ن��م��ائ��ي ل���دول
حوض البحر المتوسط ،في دورته
الـ 31تحت ش��ع��ار «السينما في
مواجهة اإلره��اب» .وذلك في مكتبة
االسكندرية ،احتفاال ً من السينمائيين
بف ّنهم من خالل عرض الفيلم الفرنسي
القصير « 120سنة سينما» ،إضافة
إلى حضور كبير من مم ّثلي اتجاهات
سينمائية في دول كثيرة من العالم،
م��ك� ّرم��ي��ن أو م��ش��ارك��ي��ن ف��ي لجان
التحكيم أو صانعي أفالم يتنافسون
في مسابقات المهرجان.
وقال رئيس المهرجان األمير أباظة
إن الدورة الجديدة ـ التي تحمل اسم
الممثل المصري محمود ياسين ـ
تستمر أسبوعاً ،ويشارك فيها نحو
ثالثمئة فيلم تن ّوعت بين الروائية
الطويلة والقصيرة والتسجيلية،
وتم ّثل ثالث وثالثين دولة.
وك ّرم المهرجان المخرج الروسي
ك���اري���ن ش���اه���ن���ازاروف ،وال��ن��اق��د
الفرنسي فيليب غ���االدو ،والممثل
اإليطالي لو كاستيل .أما المك ّرمون
العرب فهم :الناقد الجزائري أحمد
بجاوي ،ومدير المركز السينمائي
في المغرب محمد صارم الحق .ومن
مصر الممثلة سوسن بدر ،والمخرج
محمد عبد العزيز ال��ذي صعد إلى
المسرح بصحبة ابنه الممثل كريم
عبد العزيز.
وتسلم المك ّرمون الدروع بحضور
وزي��ر الثقافة عبد الواحد النبوي،
ومحافظ االسكندرية هاني المسيري
الذي وصف االسكندرية بالتميّز طوال
تاريخها ،إذ كانت ملتقى للحضارات
والثقافات ،كما شهدت عام 1896
ع���رض ال��ف��ي��ل��م السينمائي األول
في مصر ،وأ ُ ّس��س��ت فيها الجمعية
األولى لمحبّي السينما ،واالستوديو
السينمائي األول.
يتنافس في المسابقة الرسمية
ل�لأف�لام ال��روائ��ي��ة ال��ط��وي��ل��ة ل��دول
البحر المتوسط  16فيلما ً من 15
دول���ة ،م��ن بينها إسبانيا والجبل
األسود وسلوفينيا وكرواتيا وألبانيا
واليونان وإيطاليا وقبرص.

أم���ا األف��ل�ام ال��ع��رب��ي��ة ف��ي ه��ذه
المسابقة فهي «ج��وق��ة العميان»
للمغربي محمد مفتكر ،و«س���ارة»
للفلسطيني خليل المزين ،و«الحياة
سهلة» للبنانية لمياء جريج ،و«ح ّرة»
للتونسي معز كمون ،و«قصة يهوذا»
للجزائري رابح عامر ،ومن سورية
«الرابعة بتوقيت الفردوس» لمحمد
عبد العزيز ،و«األ ّم» لباسل الخطيب،
ومن مصر «سعيكم مشكور» لعادل
أديب.
وف����ي ه����ذه ال��م��س��اب��ق��ة ،يمنح
المهرجان الذي يستم ّر حتى الثامن
من أيلول الحالي ،جائزة أفضل فيلم،
وهي تمثال عروس البحر ،وجائزة
ي��وس��ف ش��اه��ي��ن ألف��ض��ل م��خ��رج،
وج���ائ���زة ن��ج��ي��ب م��ح��ف��وظ ألفضل
سيناريو ،وج��ائ��زة عمر الشريف
ألفضل ممثل ،وجائزة فاتن حمامة
ألفضل ممثلة ،أما جائزة أفضل مخرج
عمل أول أو ث��ان فتحمل اس��م كمال
المالخ الذي أسس الجمعية المصرية
لك ّتاب ون ّقاد السينما عام .1973
أم���ا مسابقة ال��ب��ح��ر المتوسط
ل�لأف�لام ال��ق��ص��ي��رة ،فتمنح جائزة
أحسن فيلم روائ��ي قصير ،وجائزة
لجنة التحكيم الخاصة ،وجائزة
أحسن فيلم وثائقي قصير ،وجائزة
لجنة التحكيم الخاصة ،ويتنافس
فيها  24فيلما ً أوروبيا ً وعربياً.
وينظم ال��م��ه��رج��ان قسما ً تحت
ع��ن��وان «فلسطين ف��ي مهرجانات
العالم» يعرض سبعة أف�لام هي:
«ناجي العلي بحضن حنظلة» لفايق
جرادة ،و«رقم خاص» لعمر العماوي،
و«ال تعطني سمكة بل علّمني كيف
أصطادها» إلي��اد األسطل ،و«أوت��ار
مقطوعة» ألحمد حسونة ،و«صرخة
طفولتي» ألحمد موقدي ،و«وصفة
�ب» لمحمد الجبالي ،و«ميرمية»
ح� ّ
لعبد الرحمن الحمران.
ّ
تنظم الجمعية المصرية
كما
لك ّتاب ونقاد السينما بالتعاون مع
نقابة المهن السينمائية برئاسة
النقيب المخرج مسعد فودة مسابقة
«ن���ور ال��ش��ري��ف» للفيلم ال��روائ��ي
العربي التي يشارك فيها  15فيلما ً

عربيا ً من عشر دول ،تتنافس للفوز
بجائزة مالية قدرها  50ألف جنيه،
مقدّمة من الجمعية المصرية لك ّتاب
ون ّقاد السينما لمخرج أفضل فيلم،
ويمكن للّجنة تقسيم الجائزة .كما
تمنح اللجنة أيضا ً جائزة أحسن
فيلم وجائزة لجنة التحكيم الخاصة،
أح��س��ن م��خ��رج ،أح��س��ن سيناريو،
جائزة (نور الشريف) ألحسن ممثل
وأحسن ممثلة ،جائزة اإلبداع الفني،
جائزة الناقد الكبير أحمد الحضري
للعمل األ ّول أو ال��ث��ان��ي للمخرج،
وي����رأس لجنة التحكيم المخرج
المصري الكبير عمر عبد العزيز.
يُعرض في هذة المسابقة للم ّرة
األول����ى فيلم م��ن إخ����راج الفنانة
السورية سالف فواخرجي بعنوان

المخرجة اللبنانية فرح زين الهاشم

ثقافي في رومانيا بم�شاركة �سور ّية الفتة
مهرجان
ّ

دوميتري�سكو :التاريخ بد�أ من ال�شام!
شاركت السفارة السورية في رومانيا ،إضافة إلى
 50سفارة أخرى ،في المهرجان الثقافي الذي أقامته
وزارت���ا الخارجية والثقافة الرومانيتان ومنظمة
«إيسكو» الثقافية تحت عنوان «مهرجان السفارات
الثقافي ...انشر ثقافتك» ،وذلك بهدف تعزيز أواصر
ال��ت��ع��اون وال��ت��واص��ل بين مختلف ث��ق��اف��ات العالم
وحضاراته.
شملت المشاركة السورية في المهرجان عرض كتب
ومنشورات ثقافية وسياحية عن سورية ،ومنحوتات
خشبية وموزاييك ،وأشغال يدوية تراثية ،وأقمشة
دمشقية وأزي���اء شعبية ،ونحاسيات وزجاجيات
مطعّ مة بالخزف والصدف ،ولوحات فنية ومخطوطات
عربية وأيقونات ،وذلك بالتعاون مع أبناء الجالية
السورية في رومانيا.
وخصصت السلطات الرومانية جناحين للمشاركة
ّ
السورية .األول في مقر المكتبة الوطنية وكان االكبر
بين أجنحة المشاركين .بينما يفتتح الثاني اليوم في
حديقة الشباب في العاصمة بوخارست.
وقال وزير الشؤون الخارجية الرومانية بوغدان
أوريسكو خ�لال االفتتاح ،إن المهرجان ح��دث فريد
في المشهد الثقافي الروماني ،ويهدف إلى الترويج
والتواصل تحت عنوان «انشر ثقافتك» .مشيرا ً إلى أنه
يتزامن مع عيد الدبلوماسية الرومانية التي تسعى إلى
المساهمة في الحوار بين الثقافات.

دوميتريسكو

من جهته ،ن ّوه المشرف العام على المهرجان روميو
دوميتريسكو بالمشاركة السورية المميزة .مشيرا ً إلى
أن الجناح السوري كان األول في هذا المهرجان من
حيث التنظيم والجدّية والتن ّوع في األعمال والمواد،
على رغم ما تم ّر به سورية.
وق���ال دوم��ي��ت��ري��س��ك��و :ي��ج��ب أن نحمي س��وري��ة،
وحضارتها وتراثها العريقين المع ّرضين للتدمير،
ويجب أن نفعل أيّ شيء نستطيع فعله لوقف هذه
الفظائع ،وللحفاظ على هذا التراث اإلنساني العظيم.
مؤكدا أن التاريخ بدأ من الشام.
وبعد االفتتاح ،قام وزير الدولة الروماني للشؤون
ال��ث��ق��اف��ي��ة ب���وغ���دان ستانوفيتش ب��رف��ق��ة ع���دد من
المسؤولين الرومانيين وممثلي السفارات والمنظمات
الدولية والمؤسسات الرومانية بجولة على أجنحة
المهرجان ،وتو ّقفوا مطوال ً في الجناح السوري وأبدوا
إعجابهم الشديد بالمعرض السوري وما تضمنه من
أعمال فنية وتراثية ثقافية وشعبية.
وأعرب ستانوفيتش عن حزنه العميق لما تع ّرضت

«رسائل الكرز» ،ومن الجزائر يشارك
ف��ي��ل��م «ال��ب��ئ��ر» م��ن إخ����راج لطفي
بوشوشي ،ومن لبنان يعرض فيلم
«ترويقة ف��ي ب��ي��روت» ،م��ن إخ��راج
فرح زين الهاشم ،وتشارك فلسطين
بفيلم «شروق الشمس في المريخ»
م��ن إخ����راج جيسيكا ه��اب��ي ،وم��ن
اإلم��ارات فيلم «دالفين» إخراج وليد
الشحي ،ومن مصر فيلم «المرسي أبو
العباس» ،إخراج عمرو منصور ،ومن
العراق فيلما «صمت الراعي» إخراج
رعد مشتت ،وفيلم «بحيرة الوجع»
إخراج جالل كامل.

«ترويقة في بيروت»

المخرجة اللبنانية ف��رح زين
الهاشم عبّرت لـ«البناء» عن سعادتها

بالمشاركة في ه��ذا المهرجان عبر
فيلمها «ترويقة في بيروت» ،الذي
عُ ��رض أ ّول م��ن أم��س األرب��ع��اء في
نادي «سبورتينغ» ،وأيضا ً في نادي
«الغون» ،وأيضا ً في «قاعة إيزيس»
في فندق «هيلتون غرين بالزا» أمام
لجنة التحكيم ال��خ��اص��ة ب��األف�لام
العربية ،وض��م��ن مسابقة الفنان
الراحل نور الشريف ،بحضور نخبة
من الن ّقاد والسينمائيين والجمهور.
وأعقب العرض ن��دوة أداره��ا الناقد
د .ياقوت الديب ،أجابت خاللها فرح
على أسئلة الحضور التي آثارها
الفيلم ،متحدّث ًة عن تفاصيل فيلمها
الروائي الطويل األول.
الفيلم ال��ذي سيُعرض أيضا ً غدا ً
األحد في «نادي السيارات» ،عبارة
عن رحلة داخ��ل مدينة بيروت ،من
خالل صديقتين تجمع بينهما أمنيات
وأح�ل�ام مشتركة .وه��و م��ن بطولة
ناتاشا شوفاني وب��دي��ع أب��و شقرا
وزينة مكي ومحمود حجيج وعبد
الرحمن العوجة وغيرهم .ويشارك
الفيلم في المسابقة الرسمية التي
ترأس لجنة تحكيمها الفنانة إلهام
شاهين.
تقول فرح لـ«البناء» :المهرجان
أكثر من رائع ،وأع�دّه تجربة جميلة
في مسيرة األلف ميل .أما بالنسبة
إلى العرض األول في «قاعة إيزيس»،
فكان أكثر من رائع ،إذ امتألت القاعة
بالجمهور والن ّقاد والسينمائيين.
وت���ل���ت ال����ع����رض ن������دوة ش��ه��دت
نقاشات ومداخالت رائعة ،ولمست
اي��ج��اب��ي��ة ك��ب��ي��رة م��ن خ�ل�ال ردود
الفعل والمداخالت التي عبّرت عن
إعجاب بما طرحه الفيلم من مسائل.
ٍ
صدموا حيال بيروت ،إذ إنّ
والبعض ُ
الفيلم قدّم لهم المدينة بصورة غير
تلك الراسخة في أذهانهم .قدّم لهم
بيروت الثقافة والفنّ واأللفة والسهر
والمقاهي والتن ّوع ،ال بيروت المشاكل
والتجاذبات السياسية.
وت��ت��اب��ع :ك��ث��ي��رون م���ن ال��ن��ق��اد
وصفوني بالجريئة ،ووصفوا الفيلم
بأنه ج��ريء وأ ّن��ه كسر ك� ّل القواعد
وال��ت��اب��وات ف��ي السينما .ك�� ّل هذه

النقاشات وردود الفعل جعلتني
أت��ف��اءل بالفوز ،وزادت من إيماني
بأ ّنني من خ�لال ه��ذا الفيلم ،قدّمت
إض��اف � ًة م��ا إل��ى السينما ف��ي لبنان
والعالم العربي.
وت��ض��ي��ف :أس��ت��ط��ي��ع ال��ق��ول إنّ
المهرجان بر ّمته تظاهرة فنية مميّزة،
ت��ع � ّرف��ت خ�لال��ه إل���ى فنانين كبار
كالقدير محمود ياسين والرائع دريد
�ح��ام ،كما فتح الباب أمامي على
ل� ّ
مصراعيه للتع ّرف إلى مخرجين كبار
وشباب ،واالستفادة من خبراتهم من
خالل الجلسات والنقاشات.
وتختم ف��رح :ث ّمة من يقول أن ال
سينما لبنانية ،وإن ُوج���دت فهي
مبتذلة أو أكثر من عاديّة .لكنّ من
ش��اه��د أف�لام��ا ً ن��وع��ي��ة ظ��ه��رت إل��ى
العلن ّ
مؤخراً ،لتراجع عن هذا القول.
السينما اللبنانية بخير ،وال تحتاج إلاّ
إلى الدعم المعنويّ  ،والتشجيع الذي
يخرج بها من النطاق اللبناني إلى
الفضاء العالمي األرحب.

كتب وتوثيق

تجدر اإلش��ارة إلى أنّ المهرجان
في هذه الدورة سيصدر عشرة كتب
ه��ي« :ظ��واه��ر ال��ت��م� ّرد ف��ي السينما
المصرية» ،تأليف د  .أحمد شوقي
عبد الفتاح ،وكتاب «سحر الحوار
مع الخمسة الكبار» تأليف الناقد
السينمائي الراحل ابراهيم الدسوقي،
وكتاب «فاتن حمامة العصر الذهبي
للسينما» ،تأليف الناقد السينمائي
ال��راح��ل عبد ال��ن��ور خليل ،وكتاب
«عمر الشريف اسكندرية هوليود»
تأليف الدكتور وليد سيف ،و «كتاب
ونقاد السينما  42ك ّما ً من الثقافة
السينمائية» ت��أل��ي��ف د .صبحى
شفيق ،و«سحر الموسيقى في أفالم
ص�لاح أب��و سيف» تأليف د .رانيا
يحيى ،وكتاب «ف��ارس الكوميديا ـ
محمد عبد العزيز» تأليف نادر عدلي،
�ب ـ محمود
و«رح��ل��ة الشقاء وال��ح� ّ
ياسين» تأليف أشرف غريب ،وكتاب
«س��وس��ن ب��در ملكة م��ن الجنوب»
تأليف الناقد طارق الشناوي.

أقيم على مسرح ميامي في القاهرة مؤتمر صحافي إلعالن تفاصيل العرض
المسرحي الجديد «األم شجاعة» ،الذي ُتجري «بروفاته» حالياً ،وهو من إنتاج
فرقة «مسرح الطليعة» التابعة للبيت الفني للمسرح .وشهد المؤتمر حضور
الفنان فتوح أحمد رئيس البيت الفني للمسرح ،والفنان محمد دسوقي مدير
فرقة «مسرح الطليعة» ،وبطلة العرض الفنانة السورية القديرة رغدة .كما
حضر الفنانون محمد متولي وأمل عبد الله وهند عبد الحليم ومحمد نشأت،
والمخرج محمد عمر والكيروغراف محمد عبد الصبور.
وعبّر الفنان فتوح أحمد عن سعادته بهذا العمل ،مؤكدا ً أنه سيكون من أهم
األعمال التي س ُتن َتج في البيت الفني للمسرح هذه السنة.
وقالت الفنانة رغدة خالل المؤتمر :أشعر وكأنني كنت على خشبة المسرح
أمس ،إذ كانت التجربة األخيرة التي قدّمتها هنا على مسرح «ميامي» مسرحية
نص «األم شجاعة» األصلي لبريخت كان نصا ً
«بلقيس» عام  .2011وذكرت أن ّ
نص مختلف
جافا ً وصلبا ً في كلماته ،إال أن المخرج محمد عمر تمكن من إعداد ّ
نص «األم شجاعة» فقط.
تماماً ،مستلهما ً الشخصيات عن ّ
وقالت رغدة إنها تتوقع أن يحقق هذا العرض نقلة كبيرة في مسرح الدولة.
وتحدث المخرج محمد عمر قائالً :ال أكتفي هنا بتقديم عرض مسرحي جديد،
لكنني أطرح قضية هامة جدا ً من خالل العمل يحتاج إليها مجتمعنا .إذ يناقش
النص الذي كتبه بريخت الصراع المذهبي بين البروتستانت والكاثوليك في
ّ
الحروب التي استمرت ثالثين سنة منذ عام  1618إلى عام  ،1648لكنني
تجاوزت تسمية الجبهات المتصارعة وتصنيفها مذهبيا ً وحصرها في الديانة
المسيحية ،كي ال يحسب على العرض أنه يأخذ موقفا ً من دين بعينه ،أو يهاجم
جهة بعينها .ولم أرغب كذلك في تحويل المذاهب إلى المذاهب المتصارعة
في الديانة اإلسالمية ،والتي نعرفها ونشعر بها حولنا ،إنما رغبت في تجريد
المسألة تماماً ،ألن صراعا ً مذهبيا ً كهذا موجود بالفعل في ك ّل األديان .فالفكرة
أشمل وأه ّم وأع ّم من فكرة الديانة فقط.
وقال الفنان محمد دسوقي مدير عام الفرقة :إلى جانب إنتاج فرقة «مسرح
نص الكاتب العالمي بريخت «األم شجاعة» ،ينتج «مسرح الطليعة»
الطليعة» ّ
أيضا ً خالل هذه الفترة مسرحية «الحالل» ،وهي من تأليف أشرف حسني ،ومن
إخراج محمد ابراهيم .وكذلك مسرحية «قواعد العشق األربعون» وهي كتابة
نص «األم شجاعة» ال
جماعية ومن إخراج عادل حسان .الفتا ً إلى أن أهمية ّ
نص إنساني ،فهو يطرح فكرة
تتوقف عند كونه نصا ً عالميا ً فحسب ،ولكنه ّ
كيف تكسب من وراء الحرب وكيف تد ّمر عالما ً وتد ّمر مجتمعا ً ِباسم الدين.
فأنا في مسرح الطليعة أستعيد فكر الناس ووجدانهم مرة أخرى« .مسرح
الطليعة» يقدّم لك ّل الك ّتاب والر ّواد شرط أن يكون العمل غير تقليدي ويميّزه
الفكر الطليعي.
وأضاف عمر :أنا مؤمن ج ّدا ً بضرورة تقديم عناصر شابة جديدة في العرض،
وقد رأيت هند عبد الحليم في رواية «هنا آنتيغون» ،وطلبت أن تكون معنا في
هذه الرواية وهي تقدم شخصية ابنة األم شجاعة .وكذلك الفنانة أمل عبد الله،
فهي ممثلة شابة وتاريخها مش ّرف في مسرح الدولة .وأيضا ً الفنان محمد
نشأت يقوم بدور االبن األصغر لألم شجاعة ،ويشارك في البطولة أيضا ً الفنان
القدير محمد متولي والفنان هشام اسماعيل.
مسرحية «األم شجاعة» للكاتب األلماني برتولد بريخت ،ومن إخراج محمد
عمر وبطولة :رغ��دة ،محمد متولي ،أمل عبدالله ،هشام اسماعيل ،هند عبد
الحليم ،محمد نشأت .سينوغرافيا محمد سعد ،كيروغراف محمد عبد الصبور،
أشعار محمود جمعة ،موسيقى وألحان عطية محمود ،ومن المق ّرر عرضها خالل
كانون األول المقبل.

المر�صد
هل ال�صداقات
في �أو�ساط الم�شاهير تدوم؟
} هنادي عيسى

له آثار تدمر من تخريب وتدمير من قبل إرهابيي تنظيم
«داعش».
من جهته ،قال رئيس مؤسسة «إيسكو» الثقافية
التي ساهمت في تنظيم المهرجان سارميزيا فيتكو:
إن الجناح السوري جزء من الروح السورية التي ّ
تدل
وديني واسع في سورية ،والتي تعتبر
ثقافي
على تن ّوع
ّ
ّ
مثاال ً جيدا ً لكي نعيش معا ً تحت هذه السماء.
ومن المق ّرر أن يتم ضمن فعاليات المهرجان الثقافي
ع��رض مجموعة من األف�لام للسفارات المشاركة ،إذ
ستشارك السفارة السورية بالفيلم السينمائي السوري
العالمي «مريم» للمخرج باسل الخطيب في صالة
سينما ستوديو بوخارست.
وستصدر اللجنة المنظمة للمهرجان مجلة خاصة
بهذه الفعالية أطلق عليها اس��م مجلة «بوخارست
تايم» ،وتتضمن عرضا ً لفعاليات المهرجان الثقافي
ول��ق��اءات م��ع س��ف��راء ال���دول المشاركة وم��ن ضمنها
لقاء مع السفير السوري في رومانيا الدكتور وليد
عثمان.

ف��ي األس �ب��وع ال�م��اض��ي ،حصلت ح��ادث�ت��ان ف��ي ال��وس��ط الفنّي،
أظهرتا أنّ عالقات المشاهير في ما بينهم مجرد عالقات وقتية
تنتهي م��ع زوال المصلحة .وال ش��يء اس�م��ه وف��اء وإخ�ل�اص أو
«خبز وملح» .وك� ّل ال��و ّد ال��ذي شهدناه في السنوات األخيرة على
الـ«سوشل ميديا» ،مج ّرد مجامالت لحفظ ماء الوجه .أما إذا ّ
توطدت
أي هزّة في اختالف وجهات
عالقة ما بين نجمين ،فال تصمد أمام ّ
النظر ،خصوصا ً إذا قام أحد الطرفين بتوجيه انتقاد فنّي في غير
محله للطرف اآلخر .هنا تقع الكارثة وتنقلب الصداقة إلى عداوة،
ويبدأ التراشق اإلعالمي واإللكتروني بين الطرفين .ومثاالً على
ما ذكرناه أعاله ،قبل سنة تقريباً ،نشأت صداقة ق ّوية بين المخرج
ناصر فقيه والمغنّية إليسا بعدما استضافها في برنامجه الشهير
«هيدا حكي» .وم ّذاك أصبح الفقيه الرفيق الدائم لسهرات إليسا .كما
أنّ التواصل بينهما على «تويتر» كان يومياً .وفي حفالتها كنّا نراه
في الصف األول .حتى أ ّنه انتقد عددا ً من الفنانين وآخرهم مروان
خوري إرضا ًء لصديقته .واستم ّرت هذه الصلة قوية إلى األسبوع
الماضي ،إذ حصل تالسن بين «الصديقين» على «تويتر» على خلفية
تأييد الفقيه التظاهرات التي حصلت في وسط بيروت ،واعتبار إليسا
أنّ تص ّرفات المتظاهرين تقود إلى الفوضى .هنا اشتعلت المواقف،
فكتب المخرج« :إنّ المرأة عندما تصل إلى عمر معيّن يجب ألاّ نر ّد
عليها مهما قالت ،ألن للعمر ح ّقاً» .فردّت «ملكة اإلحساس» أن فقيه
مج ّرد متابع لها على مواقع التواصل االجتماعي! وهكذا ،انتهت
صداقة لم تدم طويالً بسبب اختالف في الرأي حيال السياسة.
الحادثة الثانية وقعت بين المطربين نجوى كرم ومعين شريف،
الذي استدرجته إحدى الزميالت التي تتر ّبص لكرم بسبب خالفات
بينهما ،فجعلت شريف يهين «شمس الغنية» ويعيّرها بعمرها
وينتقد أغنيتها األخيرة «بوسة قبل النوم» بشك ٍل مهين ال بطريقة
نقدية فنية .فما كان من كرم إلاّ أن ردّت لشريف الصاع صاعين،
واتهمته بقلّة الوفاء وعدم الذكاء ،الذي لو امتلكه لوصل إلى مكانة
أهم في الف ّن نظرا ً إلى موهبته الف ّذة .وأنّ ك ّل الوسط الفني يعلم أنّ
بيت نجوى كرم كان مفتوحا ً لمعين شريف في بدايته ،وشاركها
ع��ددا ً من الحفالت .إلاّ أنّ حقد زميلة ،وع��دم ذك��اء معين ،جعاله
يضرب بعرض الحائط «الخبز والملح» الذي لقيه في منزل آل كرم.
إذاً ،عالقات النجوم «ال��و ّدي��ة» ال ت��دوم ،إذ تنهار عند المنعطف
األول ،والغزل الذي نتابعه على مواقع التواصل االجتماعي ،مج ّرد
مجامالت تزول بسرعة.

