
SUPER     HERO
.. وأهل الفن

حنان المهدي:
شخصية »Hulk« أحبها

سماح جمال

كشفت الفنانة واملخرجة حنان املهدي أن اجلانب اإلنساني وعالقة 
االحترام والعطف التي متثلها ش���خصية»Hulk«، هي التي جعلته 
حتبها وتفضلها عن سواها من الشخصيات اخلارقة للعادة، واعترفت 
املهدي بأن ميله���ا إلى الواقع وطغيانه عل���ى اخليال هو جزء من 
تركيبتها الش���خصية، وش���ددت املهدي على أنه في حال امتالكها 
لقدراته اخلاصة فس���توظفها أوال في خدمة دولتها الكويت، وفيما 

يلي التفاصيل:

ما هي الشخصية املفضلة لديك؟
.Hulk ٭

 ما السبب الذي جعلك مولعا بهذه الشخصية لهذه الدرجة؟
٭ اجلانب اإلنساني من الشخصية املتمثل في طيبة القلب الشديدة، 
فه���و عندما يكون في ثورة غضبه يظل قلبه األبيض والطيبة هي 
الغالبة، وكيف أنه يحترم املرأة بصورة كبيرة وليست من الناحية 
العاطفية أو الرومانسية فقط، وهذا اجلانب احلنون املتناقض مع 

قوته وغضبه جتعل منه شخصية خارقة وجذابة بشدة.

فكرت في امتالك مجسمات أو قطع تذكارية من األفالم التي شاهدتها؟
٭ ال أح���ب فكرة اجلمع أو االحتفاظ بأش���ياء ماثل���ة، ألن طبيعة 
شخصيتي متيل أكثر إلى الواقعية أو اخليال الواقعي، وليس املطلق 
بصورة كاملة، وحتى مرحلة الطفولة خرجت منها بسرعة فتركيبة 

عقلي يغلب عليها النضج وليس اخليال.

متى كانت أول مرة شاهدت هذا الفيلم، وهل مازلت تشاهدينه؟
٭ كنت مبرحلة النضوج عندما شاهدته للمرة األولى، ولكن ليومنا 
هذا مازلت أش���اهد الفيلم، ولكنني اليوم أراه من عني ناقدة لبعض 
األمور فيه، لكن هذا ال ينفي حبي وتعلقي بالش���خصية ألنها متثل 
الش���عرة الفارقة بني حبه واحترامه للم���رأة وان يكون ضعيفا أو 

مهزوزا أمامها.

لو منحت فرصة اقتراض إحدى ممتلكاته أو قدراته اخلارقة، فماذا 
ستكون؟ وكيف ستساعد بها املجتمع؟

٭ سوف أحرص على تغيير الكثير من األمور التي حتتاج إلى قدرات 
اجلسمانية اخلارقة التي ميتلكها Hulk، سواء خلدمة ديرتي العزيزة 
الكويت، أو حتى يحتاجها املجتمع من مساعدات في مختلف املجاالت، 
كما كنت حريصة على خدمة اإلعالم الكويتي، وعموما أرى أن هذا 

النوع من اخليال يحتاجه املجتمع في الواقع الذي نعيشه.

أميرة عزام

أكد اإلعالمي اللبناني طوني خليفة ل�»األنباء« محبته والش��عب 
اللبناني للكويت مؤكدا أس��فه واستنكاره ملا حدث، مستذكرا للقراء 
جانبا من املواقف التي لن ينس��اها مؤكدا ان املواقف االيجابية ذات 
األبعاد اإلنسانية التي تبث روح السعادة في قلبه واملجتمع هي أجمل 
املواقف في حياته، مستشهدا بحلقة قدمها قبل عامني عن حاجة ماسة 
ألحد االطفال لزراعة قلب ولم تكن التبرعات التي وصلت له كافية، وقد 
فوجئ بعد احللقة باتصال أحدهم يخبره انه احد االمراء السعوديني 
وانه سيقوم بالتكفل الكامل بعملية الطفل وسفره، مشيرا الى انه لم 
يصدق واعتبره مقلبا يقوم به احد املازحني، ولكن في صباح اليوم 
التالي طلبت اجلهة املختص��ة التوقيع بإفادة عن املبلغ الوارد، وان 
األمير شاهد احللقة باملصادفة فلم يتردد في املساعدة، الفتا انه في 
اشد الس��عادة هذه االيام بعدما التقى بالطفل وقد مت شفاؤه قائال: 

»فرحت من اجل ذلك الطفل وش��عرت حني لقائه انه قطعة مني وان 
ما بداخله هو قلبي انا«. ومن املواقف الهزلية التي لن ينساها، لفت 
خليفة الى حلقة استضاف خاللها ضيفني تنازعا فهم احدهما برفع 
حذائه لضرب االخر، مشيرا الى انه لم يكن يتوقع، فمسك الضيف 
م��ن يده االخرى وليس من اليد التي بها احلذاء ولكنه اكتش��ف ان 
الضيف لم يقم بضرب اآلخر النه كان ذا جسد أقوى، فشعر انه خاف 
منه وحتجج بأن املذيع قد مسك يده! وفي موقف كوميدي، وخالل 
استضافته ل� »ايلي أيوب« والذي ميلك فوبيا عالية من القطط، اشار 
خليفة الى ان استديو البرنامج حينها كان صغيرا ويطل على شباك 
لزاوي��ة متر بها القطط احيانا، وخ��الل حديث الضيف يعلو صوت 
قطتني يبدو انهما في موسم التزاوج فيصيحان وتعلو مظاهر اخلوف 
بوجه ايوب، ولكنه حاول االستمرار في حديثه، الى ان حدثت املفاجأة 
وقفز القط في حضن ايوب، فانفجر خليفة من الضحك رغم إحراجه 

بأن ايوب مرعوبا.. فقال »اللي يخاف من القط يطلع له«.

نجالء فتحي.. 
المرض والسياسة.. 
وصراحتها سبب أزماتها 

اصدار كت����اب عن قصة حياتها.. وانها 
تنوي كشف املستور عن مجموعة من 
املش����اهير في مجال السياسة واالعالم 
والفن.. وفوجئ����ت بأن النيران اطلقت 
عليه����ا من كل جانب وتعرضت حلملة 
شرسة وتسريب اخبار خاطئة عنها.. 
الطري����ف انها لم ت����رد نهائيا واكتفت 
بابتسامتها الس����احرة.. ألنها لم تفكر 
يوما ان تكتب اي شيء يخص حياتها 

او ميّس غيرها.
صراحة جنالء فتحي الشديدة وعدم 
قدرتها على املهادنة سببا لها خالفا شديدا 
بسبب وجهات النظر املختلفة بينها وبني 
العاملي عمر الش����ريف ما أدى لثورته 
وقراره عدم العم����ل معها في اي عمل 
فني.. وظال في حالة خصام وجفاء حتى 
توفي.. فقد اعلنت جنالء في احد البرامج 
التلفزيونية ان »فيلم األراجوز« الذي 
لعب بطولته عمر الشريف فيلم سيء.. 
وكان بينهما اتفاق لتشاركه عمال فنيا.. 
فاتهمها بأنها ال تعرف ش����يئا عن الفن 
حتى تقيم أعماله.. وأكد فسخ التعاقد 

معها.
اهم شائعات مت ترويجها عن الفاتنة 
الدلوعة..كان زواجها من احمد زكي.. بعد 
قصة حب طويلة.. تلك كانت عناوين 
وسائل االعالم لفترة طويلة.. بدأت من 
ع����ام 1985 اثناء تصوير فيلم )س����عد 
اليتيم(.. وقي����ل ان غرامه بنجالء أدى 
الى طالقه لهالة فؤاد.. وان زواجهما لم 
يتم بسبب اختالف طباعهما فهي هادئة 
حتكم عقلها في كل تصرفاتها.. وتتعامل 
مع الفن مبتعة.. في حني كان زكي عصبيا 
عشوائيا يتعامل مع الفن بإدمان وهوس.. 
لذا خشيت من االرتباط به رسميا.. كل 
هذه االقاوي����ل مت ترديدها لفترة حتى 
خرجت جنالء بتصريح تس����تنكر فيه 
هذه الشائعات وتؤكد ان النمر االسود 
صديق فقط..وانه ال صحة الرتباطهما 
العاطفي.. وليس لها صلة بطالقه من 
زوجته هالة فؤاد.. وانها كانت في تلك 
الفترة ال تشغل بالها اال بابنتها وفنها 

فقط.. وأنها ال تهتم بالشائعات.

انني اث���ق في وجودهم.. وبدأت خالل 
التسعينيات تعيد حساباتها وتختار ما 
يحافظ على مكانتها واسمها فرفضت 
أفالما عديدة وجدتها لن تضيف السمها 
أو رصيدها.. وفضلت ان تعيش حياة 
هادئة مع زوجها حمدي قنديل وابنتها 
وقرة عينيها ياسمني.. وهما كل حياتها.. 
الكتابة وهي هوايتها  ومتارس هواية 
املفضلة منذ شبابها املبكر وكانت تعبر 
عن نفسها ببعض اخلواطر والقصص 
القصيرة وكتبت أفكارا عديدة بعضها 
اكتمل وبعضها توقف وكانت جتربتها 
في فيلم »غدا سأنتقم« جيدة وأشاد بها 
النقاد... وتفرغت لألعمال اخليرية حيث 
اهتمت برعاية أنشطة إحدى جمعيات 
األطفال وهي جمعية )ابنتي( لأليتام 
اخليرية وتهدف اجلمعية لرعاية األطفال 
األيتام وتربيتهم وخدمة مجهولي النسب 
وتعليم األطفال األيتام خاصة الفتيات 
منهم التطريز واملش���غوالت اليدوية. 
وضعت جنالء نفسها في موقف صعب 
تس���بب ف���ي خصامها م���ع العندليب 
عبداحلليم حافظ حني ش���اركت معه 
في مطلع السبعينيات بطولة املسلسل 
اإلذاعي »أرجوك ال تفهمني بس���رعة« 
واتفق معها ان تكون بطلة فيلمه اجلديد 
الش���جرة« بشرط  الضخم »أبي فوق 
وحيد.. وه���و ان تختفي متاما.. حتى 
يبدأ تصوير الفيلم لكنها خالفت االتفاق 
وش���اركت في عدة أفالم فغضب حليم 
وأسند الدور إلى ميرڤت أمني لتنطلق 
األخيرة إلى النجومية بسرعة الصاروخ.. 
وسعت جنالء إلنهاء غضب حليم.. وان 
يتم الصلح معه بأي وسيلة.. وهو ما 
حدث بعد فترة، وبدأت تش���ق طريقها 
نحو مكانة مميزة في هوليوود الشرق 
خالل السبعينيات، وحتولت بالتدريج 
إل���ى فتاة أحالم هذا اجليل، وكانت مع 
الالتي  ميرڤت أمني منوذجا للممثالت 
يجمع���ن بني املالم���ح الغربية واألداء 

املصري في التمثيل.
وم����ن اصعب ما صادفته جنالء في 
مشوار حياتها حينما نشر انها تنوي 

بخير وعلى قيد احلياة.. وذلك ما أصابها 
بالغضب اكثر لش����عورها ان هناك من 
يتمنى وفاتها او يتاجر بحياتها من اجل 
هدف في نفسه دون مراعاة ملشاعرها 

ومشاعر أسرتها ومحبيها.

الزوج..والسياسة 

تس���بب اخت���الف وجه���ات النظر 
السياسية لإلعالمي حمدي قنديل زوج 
الفنانة الكبيرة جنالء فتحي في اتخاذها 
قرارا باالعتزال.. واالس���رار حول هذا 
املقربني  القرار واس���بابه يرويها احد 
منها حيث اكد ان بعض السياس���يني 
سابقا حاولوا اقناع جنالء ان تضغط 
على زوجها ويكف عن انتقاد الوزراء 
واملس���ؤولني بالدولة ولكنها رفضت 
التدخ���ل في عمل زوجه���ا وآرائه..فما 
كان من املس���ؤول االعالمي بالدولة اال 
ان اوصي بعدم اسناد اعمال فنية لها.. 

وان تكون معزولة فنيا.
.. وكانت في ذاك الوقت مطلوبة في 
أعمال تلفزيونية وسينمائية، واقتنعت 
انها وصلت ملرحلة ش���عرت فيها أنها 
قدمت كل ما تريد، وأن البحث عن عمل 
مميز ليس باألمر الهني، وبالتالي عندما 
يتوافر هذا العمل فهي مستعدة للوقوف 
أمام الكاميرا من جديد، وهو ما حدث معها 
في مسلسل »زي القمر« الذي صورت 
منه حلقتني حتت إدارة املخرج محمد 
خان، ثم توقف التصوير بدون مبرر أو 
احترام من اجلهة املنتجة لنجوم العمل 
وقيمتهم الفنية وكأن جنالء كانت هي 
املس���تهدفة، وتكرر مع فيلم »بطل من 
اجلنوب« الذي غامرت بإنتاجه لتقدمي 
قصة بطولية لبناني���ة، لكنه لم يجد 
ترحيبا من اجلمهور، فشعرت انها لم تعد 

مطلوبة فنيا فقررت االنعزال متاما.
مرت بفترة عصيبة وألنها قوية وال 
تبالي مبن يتآمر عليها فضلت االبتعاد 
واعترفت أنها ال تستطيع مبفردها أن 
تفعل كل شيء.. الن مقاومة الطوفان 
حتتاج إل���ى قوة.. رغم أنها ال تعرفهم 
وال تع���رف هدفه���م م���ن وراء هذا اال 

القاهرة ـ محمد صالح

زهرة السينما و..وفتاة احالم الشباب 
في السبعينيات النجمة جنالء فتحي.. 
حققت قدرا كبيرا من النجومية والتألق.. 
وبقدر جناحها كانت مشاكلها وازماتها.. 
ويكف����ي انها اضطرت لالنس����حاب من 
املشهد الفني بإرادتها خوفا من انعزالها.. 
وتعرضت للعديد من الش����ائعات التي 
اصابتها بأزمات نفس����ية.. وحاليا متر 
بأقصى اختبار لها وهو مرضها مبرض 

نادر.
 »األنباء« تستعرض املواقف الصعبة 

في حياتها.
تعرض����ت ألزمة صحي����ة مفاجئة 
وس����افرت في س����رية تامة للعالج من 
مرض صدفية نادر فش����لت في العالج 
منه في مصر.. تعرضت له منذ عامني.. 
ولكنها زادت في الفترة املاضية ووصلت 
إلى العظام.. وتوجهت ألحد مستشفيات 
سويسرا على أمل الوصول لعالج له.. 
لكن السرية تبددت عندما أعلن زوجها 
اإلعالمي حمدي قنديل عبر حسابه على 
موقع التواصل االجتماعي إصابة زوجته 
مبرض نادر.. ومت اختراع عالج له حديثا 
مت إجازته في الواليات املتحدة األميركية 
واليابان وأن جنالء فتحي ستحصل على 
أربع حقن في أول شهر من شهور العالج. 
وانها مصابة بصدفية مستعصية تستلزم 
العالج بحقن بيولوجية اخترعت حديثا 
بسويس����را وان عالجها يستغرق عدة 
أسابيع لرقابة اآلثار اجلانبية.. املعروف 
ان جنالء كانت تعرضت عام 2003 ألزمة 
صحية بالقلب وأجرت عملية جراحية 
وامرها األطباء باالبتعاد عن االنفعاالت 
واألشياء التي تسبب املنغصات واملتاعب.. 
ولم يطالبوها بالتوقف عن العمل.. واكثر 
املواقف ايالما لنفس����ها كان منذ شهور 
قليلة حني انتشرت شائعة وفاتها بسبب 
مرضها الن����ادر.. وفوجئت بالكثير من 
اسرتها واصدقائها يصابون بالهلع من 
اخلبر.. واضطر زوجها وابنتها الصدار 
بيان وتصريحات تؤكد للرأي العام انها 

٭ مواقف زوجها السياسية وراء اعتزالها.. ومذكراتها قنبلة موقوتة
٭ شائعة وفاتها أزعجتها.. وزواجها من أحمد زكي أغضبها

وقيود مجتمعية مختلفة.

يعني بصراحة أال ترغب في الوصول 
للعاملية وال ما تبي؟

٭ خليني أوصل عربي����ا وبعدها أفكر 
في العاملية.

عبدالحميد الخطيب

لكل فنان أه����داف وطموحات يريد 
حتقيقها، فالبعض يتمنى الوصول إلى 
العاملية، وآخرون رغبتهم في صنع بصمة 
خاصة بهم في الوطن العربي اكبر من 
أي ش����يء آخر، وما بني ه����ذا وذاك كان 
لنا لقاء سريع مع املخرج منير الزعبي 
لنعرف منه »شيبي« في مشواره املهني، 

فإلى التفاصيل:

مخرجنا العزيز منير الزعبي، نبي نعرف 
منك »شتبي« الفترة الياية في عملك 

كمخرج؟
٭ أس����تعد هذه الفترة لدخول السوق 
املصري من خالل التصدي إلخراج عمل 
ضخم، وهش����وف شنو يصير، وأمتنى 

التوفيق من رب العاملني.

مو ودك توصل لهوليود؟
٭ إذا جات فرصة مناسبة ليش ال، وللعمل 
نحن منتلك قدرات عالية جدا وال ينقصنا 
شي عن هوليود، ونقدم مسلسالت كثيرة 
رغم العقبات الت����ي تواجهنا من رقابة 

منير الزعبي: 
خليني أوصل عربيًا 

..وبعدها أفكر في العالمية شتبي

موقف ال ينسى

طوني خليفة:                    
»اللي يخاف من القط يطلع له«!
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