االثنين  16شباط  2015العدد 2519

ثقافة وناس

نجوم

23

كواليس

نور الشريف ...سالمة قلبك
القاهرة ــ نجالء أبو النجا
م ـ ــا زال تـ ـ ـض ـ ــارب األن ـ ـ ـبـ ـ ــاء ي ـس ـي ـطــر
عـلــى املـشـهــد ف ــي م ــا يـتـعـلــق بحقيقة
ال ـح ــال ــة ال ـص ـح ـيــة ل ـل ـم ـم ـثــل امل ـص ــري
ّ
تحسن
نور الشريف .هناك من يؤكد
وضعه ،وهناك من ينفي ذلــك ،مؤكدًا
ّأن بـطــل فـيـلــم «حـبـيـبــي دائ ـم ــا» ّ
ربـمــا
ي ـع ـي ــش ّأي ـ ــام ـ ــه األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة .ال ـح ـق ـي ـقــة
ّ
الوحيدة أن نور الشريف عانى أخيرًا
من تدهور كبير في حالته الصحية،
ما استدعى سفره إلــى لندن للعالج،
برفقة طليقته املمثلة بوسي وابنتيه
ســارة ومــي .وذك ــرت التقارير الطبية
ّ
أن الشريف يعاني من آالم شديدة في
قدميه تمنع وصول الدم إلى األطراف،
فيما تـتـ ّ
ـردد أنباء أخــرى عن إصابته

بسرطان الرئة الذي عانى منه أخيرًا،
وت ـس ـبــب ب ـف ـقــدانــه ال ـك ـث ـيــر م ــن وزن ــه،
وتدهور صحته بعد خضوعه لعالج
ً
مـكـثــف ،فـضــا عــن تـجـ ّـمــع الـكـثـيــر من
املياة في رئتيه.
وكـ ـ ــان األط ـ ـبـ ــاء ق ــد ط ــال ـب ــوه ب ــإج ــراء
جلسات عالج طبيعي لتحسني دورته
ال ــدم ــوي ـّـة ،وم ـن ـع ــوه م ــن ال ـع ـم ــل ،إلــى
درجــة أنــه ألغى مسلسله الرمضاني
«أوالد مـنـصــور الـتـهــامــي» إل ــى وقــت
ّ
محدد .وفي تصريح صــادم جدًا
غير
أم ــس ،أك ــد امل ـخــرج عـمــر عـبــد الـعــزيــز،
ال ـص ــدي ــق امل ـ ـقـ ـ ّـرب م ــن نـ ــور ال ـشــريــف
وش ــريـ ـك ــه فـ ــي ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن األع ـ ـمـ ــال،
ّأن ك ــل م ــا يـ ـت ـ ّ
ـردد ع ــن ت ـحـ ّـســن صحة
املمثل املخضرم «غير صحيح إطالقًا.
فاألمور تسير في نفق مظلم وحالته

عامر فهد ينضم
إلى «دنيا»
ّ
تتدهور بشكل غير متوقع .وكل يوم
تـتــأخــر حــالـتــه الـصـحـيــة بشكل ينذر
بخطر كبير».
ّ
وتمنى عبد العزيز عودة نور الشريف
إل ــى مـصــر فــي أق ــرب وق ــت ،ليستمكل
عالجه فيها «في ّأيامه األخيرة حتى

تضارب األنباء حول
حقيقة وضعه الصحي
ي ـمــوت إذا قـ ـ ّـدر ال ـلــه ف ــي وط ـن ــه .هــذه
هي أمنية نــور نفسه .يريد أن يموت
ويــدفــن وســط أهـلــه وجـمـهــوره» .كالم
املخرج املـصــري ،أ ّكـ ّـدتــه الفنانة فيفي
عبده التي قالت إنـهــا «تــدعــو الله أن

ّ
ينجي نور الشريف من مرضه» ،األمر
الــذي شاركتها فيه املمثلة دالل عبد
ال ـع ــزي ــز ،واإلع ــام ـي ــة ب ــوس ــي شـلـبــي.
رغم ذلك ،حاول املخرج حسني صالح
ّ
نفي الخبر ،واإليحاء بــأن صحة نور
الشريف ّ
جيدة ،الفتًا إلى انزعاجه من
األخبار حول تدهور وضعه الصحي.
بـ ـ ـ ــدوره ،أوضـ ـ ــح س ــام ــح ال ـصــري ـطــي،
ّ
وكيل نقابة املهن التمثيلية ،أن بطل
ّ
م ـس ـل ـســل «الـ ـ ـح ـ ــاج مـ ـت ــول ــي» ب ـخ ـيــر.
ّ
ّ
إال أن الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ل ـ ــم يـ ـ ـص ـ ــدق ه ــذا
ّ
ال ـكــام ،خـصــوصــا أن الـصــريـطــي أكــد
ّ
أن ال ـش ــري ــف يـ ـج ــري ف ـح ــوص ــات فــي
الــواليــات املـتـحــدة ال فــي لـنــدن .إذًا ،ال
شيء مؤكدًا حول وضع نور الشريف،
ف ـي ـمــا ي ــدع ــو ل ــه ال ـج ـم ـهــور بــال ـش ـفــاء،
متمنيًا عودته إلى وطنه ساملًا.

رادار

ِكملت مع «السلطان» محمد و «األمير» ُمعين!
زكية الديراني
ال أح ــد يـعـلــم كـيــف اسـت ـطــاع امللحن
وال ـشــاعــر ف ــارس إسـكـنــدر أن يجمع
بني الفنانني محمد إسكندر (والده)
ومعني شريف عبر دويتو «سلطان
وأم ـيــر» الـتــي تـصــدر قــريـبــا ،وت ــروي
ّ
قصة اجتماعية من الواقع اللبناني.
اعتاد كاتب أغنية «عبالي حبيبي»
ّ
(غنتها إليسا) أن يستوحي أعماله
مــن مشاكلنا وقضايانا ومشاغلنا
االجتماعية على غرار الزواج املدني
ف ـ ّـي أغ ـن ـي ــة «م ـ ـ ــاري روز» و«ال ـع ــال ــم
جنت» التي ّ
الهوس في
تحدثت عن
ّ
التقاط السلفي ،وكلتاهما غناهما
والده محمد.
ّ
نجح ف ــارس فــي إيـجــاد خــط غنائي
خ ــاص ل ــوال ــده عـبــر أغ ـن ـيــات تطغى
ع ـل ـي ـهــا «ال ـ ــذك ـ ــوري ـ ــة» ،ب ـي ـن ـمــا ُع ـ ّـرف
م ـعــن ب ــامل ــواوي ــل الـجـبـ ـ ـ ـ ـ ـلـيــة ولــقــب
ب ــ»خ ـل ـي ـف ــة امل ـ ـطـ ــرب ال ـ ــراح ـ ــل وديـ ــع
الـ ـص ــاف ــي» ،فـكـيـ ـ ـ ــف ح ـص ــل الـجـمــع
بـيـنـهـمــا؟ فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ه ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،ي ـبـ ّـرر
ً
ف ــارس إسـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــدرلــ«األخـبــار» قــائــا:
«هـ ـن ــاك ع ــوام ــل عـ ـ ـ ّـدة م ـش ـتــركــة بــن
م ـ ـح ـ ـمـ ــد ومـ ـ ـ ـع ـ ـ ــن ،أه ـ ـ ّـم ـ ـه ـ ــا أنـ ـهـ ـم ــا
اب ـن ــا بـيـئــة واح ـ ـ ــدة ،وكــراكـتـيــرهـ ـ ـ ـمــا
م ـ ـت ـ ـشـ ــابـ ــه عـ ـ ـل ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة
االجتماعية.

كــذلــك إن مــوضــوع «سـلـطــان وأمـيــر»
قريب من شخصيتيهما ،وقد تفاعال
م ـع ــا مـ ــع ك ـل ـم ــات ـه ــا ووافـ ـ ـق ـ ــا عـلـيـهــا
مباشرة».
وعــن كيفية والدة الـتـعــاون املنتظر
ب ــن ال ـف ـنــانـ ّـن ،يــوضــح كــاتــب أغنية
«ال ـع ــال ــم ج ــن ــت» أن «ع ــاق ــة صــداقــة
ت ــرب ــط ال ـث ـن ــائ ــي م ـن ــذ فـ ـت ــرة طــوي ـلــة

معين
شريف
يتوسط
ّ
فارس
اسكندر
ووالده

وستتكرس قريبًا بـ ّ
ّ
ـأول دويتو ،وقد
ي ـصـ ّـور عـلــى طــريـقــة الـفـيــديــو كليب،
عـلــى أن يتبعه املــزيــد مــن املـشــاريــع
الغنائية معًا.
ومــن املتوقع أن تصدر األغنية قبل
عيد األم ( 21آذار  -م ــارس املقبل)».
وي ـ ـتـ ــابـ ــع ال ـ ـشـ ــاعـ ــر« :ب ـ ـعـ ــدمـ ــا ن ـجــح
الفنانان اللبنانيان فــي إطاللتهما

حــدى
معًا خــال استضافتهما فــي إ ّ
حـ ـلـ ـق ــات ب ــرن ــام ــج «هـ ـي ــك م ـن ـغ ــن ــي»
ّ
(قدمته مايا دياب سابقًا على ،)mtv
وجدا أن التعامل معًا قد يكون خيارًا
صائبًا».
وعن طبيعة األغنية ،يقول إسكندر:
«سلطان وأمير» (توزيع عمر ّ
صباغ)
أغنية اجتماعية في الدرجة األولى،
وتعالج إحدى القضايا الشائكة في
مجتمعنا».
ّ
امللحن
وعــن أعماله الـجــديــدة ،يلفت
ّ
إلى أن «هناك تعاونًا قيد التحضير
مــع الـفـنــان راغ ــب عــامــة عـبــر أربـعــة
أع ـ ـمـ ــال ،مـ ــن ب ـي ـن ـهــا أغ ـن ـي ــة وط ـن ـيــة
الف ـتــة ،مــن املـتــوقــع أن ت ـنــال إعـجــاب
متابعيه».
وعـ ــن مـصـيــر األعـ ـم ــال ال ـت ــي ت ـحـ ّـدث
عـنـهــا ســابـقــا مــع الـفـنــان مـلـحــم زيــن
ولكنها لم تبصر النور بعد ،يجيب:
«ل ـ ــأس ـ ــف يـ ـق ــع الـ ـ ـل ـ ــوم عـ ـل ــى ش ــرك ــة
«روتــانــا» التي تـ ّ
ـؤجــل إص ــدار ألبوم
ً
زي ــن ،ف ـضــا عــن أن األخ ـيــر مشغول
بأسفاره ،لكن يتوقع أن يبصر النور
قريبًا».
ويـ ـخـ ـتـ ـت ــم فـ ـ ـ ــارس إس ـ ـك ـ ـنـ ــدر ك ــام ــه
بــال ـقــول« :تـنـتـظــر األغ ـن ـيــة ال ـي ــوم أن
يـضــع ال ـف ـنــانــان صــوتـيـهـمــا عليها،
لـتـكــون جــاهــزة للمستمعني ،الـهـ ّـمــة
ّ
همة الشباب».

استقرت «غولدن الين» والنجمة
أمل عرفة (الصورة) على اسم
مخرج ثاني أجزاء مسلسل
«دنيا» الذي يتم تحضيره ملوسم
دراما رمضان  ،2015وتكتبه أمل

ّ
بالشراكة مع الكاتب سعيد حناوي،
وسيكون العمل من إخراج عامر
ّ
ويرجح البدء بتصويره خالل
فهد.
شهر آذار (مارس) املقبل ،وهذا
يعني أن فهد لن يخرج الجزء
الحادي عشر لـ «بقعة ضوء» .ما
يتقاطع مع تسريبات «سما الفن»
الشركة املنتجة للسلسلة االنتقادية
الشهيرة منذ بداية التحضيرات
للموسم الدرامي ذاته.

«حديث البلد»
مع ميريام فارس

ّ
سجلت منى أبو حمزة الحلقة
األولى من املوسم الجديد من
برنامج «حديث البلد» الذي يعرض
على قناة  mtvواستضافت فيها
ّ
املغنية ميريام فارس .يذكر أن
العمل التلفزيوني سيبصر النور
قريبًا ،ويحافظ على فقراته كما
هي.

تغطية خاصة لـ «المنار»
في مناسبة ذكرى «الشهداء القادة»
(راغب حرب ،وعباس املوسوي،
وعماد مغنية) ،تعرض قناة
«املنار» اليوم تغطية خاصة لذلك
الحدث .وفي هذا السياقّ ،
يقدم
برنامج ّ
«حبة مسك» ( )16:00حلقة
خاصة تحمل عنوان «قادة القلوب»
إضافة إلى عنوان الحساب املفتوح.
ّ
ثم تبث «املنار» الخطاب املرتقب
للسيد حسن نصرالله (،)18:30
تليها نشرة أخبار استثنائية،
على أن تعرض حلقة خاصة من
برنامج «بني قوسني» للتعليق على
الخطاب.

«حبيب ضحكات» راغب
طرح راغب عالمة كليب أغنيته
«حبيب ضحكاتي» (كلمات أحمد
ماضي وألحان زياد برجي) الذي
أخرجه وسام سميرة .ويستكمل
ّ
املسجلة
عالمة تصوير الحلقات
من برنامج «إكس فاكتور» ()mbc
الذي يشارك في لجنة تحكيمه إلى
جانب إليسا ودنيا سمير غانم.

نبيلة «نجمة العرب»
تبدأ قناتا «روتانا سينما» و
 lbcاألربعاء املقبل ( )20:00عرض
برنامج «نجمة العرب» الذي يبحث
عن املواهب التمثيلية في العالم
العربي .تشهد الحلقة األولى بداية
الرحلة من القاهرة ،حيث قامت
نبيلة عبيد باختيار املواهب التي
ّ
تقدمت إلى البرنامج بمشاركة
املمثلة سوسن بدر واملخرج أحمد
شفيق اللذين انضما إلى اللجنة.

