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فرح الهاشم لـ »األنباء«: سعيدة باستمرارية 
جناح »ترويقة في بيروت«.. والقادم أفضل

مفرح الشمري

@ Mefrehs

يعــرض مركــز الثقافــة 
الســينمائية التابع للمركز 
القومي للسينما في القاهرة 
للمرة الثالثة فيلم »ترويقة 
في بيروت« وهو الفيلم الذي 
حظي باستقبال جماهيري 
كبير لدى عرضه في مهرجان 
االسكندرية السينمائي لدول 
البحــر املتوســط عام ٢٠١5 
وحصل على درع التميز من 
مهرجان السينما والتلفزيون 
في لبنــان الــى جانب دعم 
مادي للفيلم من وزارة الثقافة 
اللبنانية، كما عرض الفيلم 
في مهرجان الفيلم اللبناني 
في سيدني باستراليا وحصل 
علــى ترشــيح فيلــم العام 
واســتقبل لــدى عرضه في 
سينما »سوفيل« في بيروت 

بحضور جماهيــري كبير، كما عرض في 
مهرجان حمل اســمه فــي مدينة البندقية 
بإيطاليــا واســتمر عرضه ألربعة اشــهر 
متتالية وكتبت عنه الصحافة اإليطالية، 
كما عرض الفيلم في نادي السينما بالكويت 
وفي عدد مــن العواصم من بينها باريس 
وحظي بحضور جماهيري كبير عام ٢٠١6.
الفيلــم كما هو معــروف هو اول فيلم 
روائي وثائقي طويل للمخرجة الكويتية 
فرح الهاشم التي كتبت له السيناريو وقامت 
بعمل املونتاج الى جانب التصوير والتمثيل، 
وشارك فيه عدد من املمثلني اللبنانيني من 
بينهم بديع ابو شقرا وعبدالرحيم العوجي 
وزينة مكي وناتاشــا شــوفاني ومحمود 

حجيج وغيرهم.
ووصف فيلــم »ترويقة فــي بيروت« 
بالفيلم الصــادم ألنه يقدم مدينة بيروت 
بصــورة مختلفــة متاما عمــا ظهرت فيه 
فــي العديد من األفالم اي انه يتحدث عبر 
مجموعــة مــن النــاس عن ســر عالقتهم 

باملدينة التي يعيشــون فيها وينتقدونها 
واذا غادروها يحنون اليها يحاول الفيلم 
ان يكشف سر تلك العالقة املتناقضة بني 
حــب املدينة او التخلي عنها عبر ســياق 
روائي وثائقي خاص يحمل رؤية املخرجة 

جتاه بيروت.
العرض اجلديد للفيلم ٢٨ اجلاري في 
مركز الثقافة الســينمائية التابع للمركز 
القومي للسينما، وهو عرض مجاني مفتوح 
للجمهور وللمهتمني بالسينما من إعالميني 
وسينمائيني ونقاد وذلك بحضور مخرجة 
الفيلم فرح الهاشم ووالدتها الكاتبة القديرة 

عواطف الزين.
وعبرت املخرجة فرح الهاشم لـ »األنباء« 
عن سعادتها الستمرارية جناح هذا الفيلم 
الــذي بذلت فيه مجهودا حتى يظهر بهذه 
الصورة ويحظى بهذا النجاح في السينما 
اخلليجية والعربيــة والعاملية مؤكدة ان 
القــادم أفضل ألنها حريصــة على اخراج 
اعمال سينمائية تالمس الواقع حتى تصل 

للجميع دون استثناء.

يعرض في املركز القومي للسينما بالقاهرة 28 اجلاري بحضورها مع والدتها عواطف الزين

بوستر فيلم »ترويقة في بيروت«

املخرجة الكويتية فرح الهاشم

قتل وانتحار ومرض.. نهايات مفجعة للفنانني!
دالل العياف

اإلذاعة  أثرت مكتبات  شخصيات 
والتلفزيــون ورواد للفن ومبجالهم، 
أسعدونا وأضحكونا طوال سنني حياتهم 
العملية، وأبدعوا في خلق روح فنية 
عظيمة وأداء مبهــر يجتذب اجلميع 
من مختلف البلدان العربية، وحتى ان 
البعض وصل الى العاملية في إجنازاته 
الدرامية والتلفزيونية  الفنية وأعماله 
والسينمائية أيضا.  تفوقوا على انفسهم 
وأثبتوا بجدارتهم ان الفن هو سالح 
ذو حدين، لكن السؤال هنا يكمن في 
نهايات تلك الشخصيات الذين ابدعوا في 
فنونهم وتركوا لنا ارثا راقيا واصبحوا 
مدارس كبيرة، فما قدموه يدرس طبعا، 
حيث كانت نهاياتهم مفجعة نوعا ما، 
فمنهم من ُقتل ومن انتحر ومنهم من 
هزمه املرض ومن كانت نهايته غريبة 
جدا حتى انهــا أثارت حفيظة البعض 
للبحث وراء حقائق موتهم ألنهم ليسوا 
أناســا عاديني مروا في حياتنا مرور 
الكرام، بل هم من تركوا بصمة واضحة 
وأعماال خالدة، ومن ضمن هؤالء العظماء 
فنيا نستحدث اليوم عن عدد منهم وكم 
كانت نهاياتهم قاسياً وقعها في قلوبنا.

نيازي مصطفى
علــى الرغم من مــرور أعوام 
وأزمان علــى مقتل املخرج القدير 

نيازي مصطفى، إال أن التساؤالت 
مــا زالت مســتمرة حتى اآلن عن 
حقيقة مقتله، والتي تدفن بداخلنا 
سؤاال ملحا للغاية وهو »من حمل 
ســره معه ورحل في الثمانني من 
عمره؟«، فقد تعود الراحل أن ينام 
مبكرا ويستيقظ مبكرا ومن طبعه انه 
نظامي إلى أبعد مدى ومرتبا حلياته 
فقد كان يسكن احدى عمارات اجليزة 
الكبيرة والشهيرة واملكتظة بالسكان، 
وليس من السهل ارتكاب أي جرمية 
فيها بسهولة، وفي اليوم الذي قتل 
فيه انتهى مصطفى من تصوير فيلم 
»القرداتي« وعاد الى منزله وبدأ في 
الثامنة تناول عشائه وهو مسلوق 
ألنه كان يحرص آخر عشر سنوات 
حياته على ان يتناوله للحفاظ على 
صحته، وبعدها نزل الطباخ وأغلق 
الباب، واتصلت به أخته في الثامنة 
والنصــف ولكنه لم يرد وأيضا مت 
االتصال من قبل الكاتب الكبير الراحل 
عبداحلي أديب ولكنه لم يتلق ردا منه 
هو اآلخر، وفي الصباح جاء الطباخ 
من جديد واكتشف ان باب املطبخ 
الذي تعود ان يدخل منه مقفول وهو 
الذي اعتاد ان يتركه مفتوحا دائما، 
وطبعا هناك بقية للتفاصيل ولكن 
ما يحزن النفــس انه كما تواردت 
االخبار قتل في عوامته بعد تعذيبه 
عام 1986 وبقي القتلة مجهولني حتى 

اآلن ومات ودفن سره معه لألسف.

وداد حمدي
عرفت الفنانة وداد حمدي بأنها 
أشهر خادمة في السينما املصرية، 
وتوفيت بســبب 250 جنيها، حيث 
قتلها ريجيسير من اجل احلصول 
على املال واكتشف بعدها بأنها كانت 
مفلسة، فكانت شخصية مرحة وحتب 
الطرب والغناء وحاولت تقدمي موهبتها 
على بعض املسارح ولكنها فشلت، 
وبعــد دخولها عالم التمثيل حاولت 
البحث عن منزل لتسكن فيه عقب 
حدوث مشاكل مع عمها بسبب عودتها 
أعمالها  ليال من تصويــر  متأخرة 
الفنية، ومن ابرز أفالمها هي »بدور 
اخلادمة، الزوجة 13، إشاعة حب، ثورة 
املدينة، ورد الغرام« وتعددت زيجاتها 
وارتبطت باملوسيقار محمد املوجي 
والثاني الفنان محمد الطوخي وأشيع 
أيضا زواجها من الفنان صالح قابيل 
وإجنابها منه لكــن قابيل نفى ذلك 
اخلبر، ويبقى املعنى في قلب الشاعر.

سعاد حسني
»السندريلال« سعاد حسني التي 
برحيلها وحقيقة وفاتها ذرفت دموع 
كثير مــن محبيها، وهناك قصص 
حول مقتلها منها ما ميكن تصديقه 
ومنها الغيــر مقنع، ولكن غموض 

الوضع وقصة قتلها ال يزاال على 
لســان كل من احبهــا واحب تلك 
الشخصية املرحة التي تغني للربيع 
وااليجابية، وقد وردت أخبار حول 
انها سقطت من شرفة منزلها في بلد 
الضباب لندن عام 2001 وتراوحت 
األقاويل بني قضيــة قتل وحادثة 
انتحار ألنها لم تتحمل شكلها من 
عاقبــة املرض وتوابعــه وهي من 
الكاميرا وجهها ورمبا من  عشقت 
االكتئاب ولكن الســر لم يكتشف 

حتى اآلن.

أنور وجدي
فتى الشاشة الوسيم أنور وجدي 
الذي أســر وخطف قلوب الفتيات 
آنذاك يقال انه أصيب مبرض وراثي 
في كليته وحتامل على مرضه لوقت 
طويل لكنه حني تزوج من حب حياته 
الفنانة القديرة ليلى فوزي توفي بعد 
الزواج بفترة قصيرة في النمســا 
ليعود إلى مصر جثة هامدة عام 1955.

عماد حمدي
نهاية الفنان القدير عماد حمدي 
بســبب إصابته بحالة من االكتئاب 
بعد وفاة شقيقه التوأم عبدالرحمن، 
فاعتزل الفن وتوفي وحيدا في شقته 
نتيجة أزمة قلبية عام 1984 ولم يكن 
معه مصاريــف اجلنازة حتى. وهو 

من مواليد محافظة سوهاج في 
صعيد مصــر ووالده كان 

موظفا بسيطا، وتزوج 
مــن الراقصة حورية 
محمــد ثــم الفنانة 
فتحية شريف وأجنب 
منها ابنا ومن ثم تزوج 
الفنانة شادية وختاما 
بالفنانة نادية اجلندي.

بليغ حمدي
أما املرهــف وصاحب 

بليغ  امللحن  العالي  اإلحســاس 
حمدي والذي كان أسطورة في مجاله 
وعبقري، فقد مت اتهامه ظلما بحادثة 
انتحار فنانة مغربية صاعدة قوتها 
والتي توفيت اثر قفزها من شرفة 
شقته ليمضي سنوات عمره هاربا 
خارج مصر ويعود بعد تبرئته ليعاني 

من مرض الكبد وتوفي عام 1993.

عمر الشريف
ومن النجومية واألضواء الى دار 
املسنني، حيث انتهى املطاف بالنجم 
العاملي األنيــق اجلنتل الراحل عمر 
الشــريف وقضى سنواته األخيرة 
مبأساوية وحيدا في أروقة دار العجزة 
ناسيا كل تفاصيل حياته بعد أن أصيب 
مبرض الزهامير وانتهت قصته األليمة 

في 2015 عن عمر ناهز الـ 83.

وداد حمدي وقاتلها

سعاد حسني في أيام شبابها وفي اخر ايامها

عمر الشريف أنور وجدينيازي مصطفى

جمال العازمي: األبواب مفتوحة للمواهب السينمائية 
للمشاركة حتى منتصف سبتمبر املقبل

أميرة عزام

@amira3zzam

كشــف كبير املخرجني بتلفزيون 
الكويت جمــال العازمي لـــ »ألنباء«، 
عن انه بدعم وتشــجيع من مدير عام 
قناة كويت سبورت عادل عطااهلل، مت 
اختياره ليكون رئيسا للجنة التحكيم 
ملهرجان LAHFF السينمائي ومقره لندن 
العاصمة، مشيرا الى ان املهرجان سيقام 
خالل الفترة من ١٠ الى ١4 أكتوبر املقبل، 
وهو املهرجان الرائد والوحيد في أوروبا 
الذي يقوم بتشــجيع صانعي األفالم 
علــى تقدمي جمع أفضل ما عندهم في 
العالم من أفالم وقصص مستقلة حتت 
 LAHFF - London Art مظلة مهرجان

.House Film Festival
ودعــا العازمي من خالل »األنباء« 
جميــع املواهب الشــابة فــي الكويت 
والعالــم العربي الى املشــاركة قبيل 
منتصف ســبتمبر آخر موعد لتسلم 
املشــاركات، موضحا أن هناك فئتني، 
األولى ألفالم احملترفني والثانية للهواة 
والتي ال يشترط فيها أي جودة وامنا 
الفكرة واملضمون، داعيا املوهوبني ممن 
ميلكــون أفكارا قيمة أو مواهب رائدة 
للمشاركة في املهرجان الذي يقام في 
أكتوبر املقبل الختيار األعمال األفضل 

من كل العالم.
وأوضح العازمي أن التقدمي ليس 
له أي شروط ال جنسية وال عمر وامنا 
املنافســة احلقيقية الكتشاف األفكار 
اإلبداعية كالتي حتارب الفساد مثال او 
املواهب السينمائية كمخرج او ممثل 
او مصــور.. الخ، مضيفا انه مهرجان 
ذو قيمة جوهرية لتشــجيع املنتجني 
واملخرجني من جميع أنحاء العالم على 
ســرد القصص وإنتاج فيلم مســتقل 
يعكس رؤيتهم ونظرتهم املســتقلة. 
وتشجيع صانعي األفالم على استكشاف 
طرق جديدة لرواية القصص ميكن أن 
تؤثر على محيطهم وتبرزهم للعالم، كما 
يلتزم املهرجان بصناع األفالم املستقلني 
من جميع أنحاء العالم ويولي اهتماما 
خاصــا لألفالم والقصــص التي تؤثر 
على اجلمهور احمليط بعاملهم وصانعي 
األفالم. وأشــار الى أنه ميكن مشاركة 
األفــالم التــي مت تصويرهــا بجميــع 
التقنيات منخفضة اجلودة أو متناهية 
الصغر أو بدون ميزانية وجودة أفالم 
- ألي سبب كان - من غير املرجح أن 
حتصل على اهتمام محلي، أو عرض أو 
توزيع، ولكن كمفهوم أو قصة أو رسالة 
ميكن أن تبرز وتصل إلى اجلمهور في 
جميع أنحاء العالم، مشيرا الى ان األفالم 
التي تؤثر على املجتمعات وتؤيد كل 

أنواع حقوق اإلنسان والقيم وتروي 
قصصا عن الســالم أو البيئة أو تؤيد 
حركة مستقلة أو أفراده هذه هي األفالم 
املطلوبة في هذا املهرجان سواء كانت 
رسائلها مباشرة أو غير مباشرة إلى 
العالم وذلك باعتبار ان تلك األفالم تظهر 
قيمة وقوة الســينما وصناعة األفالم 
كوسيلة للتعبير العاملي، موضحا ان 
LAHFF تريد متثيل وجه صناعة األفالم 
املســتقلة في العالم وإتاحة الفرصة 
لصانعــي األفالم بجميع أنحاء العالم 
 LAHFF لعــرض أفالمهم. وعن جوائز
املخصصة لفئة املسابقة ملوضوعات 

اجلائزة، الى إرسال بريد إلكتروني على 
contact@lahff.uk للحصول على حزمة 
وتفاصيل اجلائــزة. يذكر أن املخرج 
جمال العازمي لــه أكثر من 6٠٠ عمل 
إخراجي من أفالم وإعالنات وفالشات 
وســهرات ووثائقيات مت تقدميها بني 
١٩٩٠ حتــى اآلن وخــالل ٣٩ عامــا له 
العديد من املشاركات الدولية املشرفة 
التي مثل فيها وطنه الكويت من آسيا 
ألوروبا، كما انه تتلمذ على يد الكبار 
أمثال يوسف شاهني وعلي بدرخان، كما 
أنه معروف لدى األوساط السينمائية 

العربية والعاملية.

خاصة، ذكر العازمي انها عدة جوائز، 
وهــي: أفريقيا جائــزة خاصة، أفضل 
صــورة، أفضل مخــرج، جائزة جلنة 
التحكيم، أفضل فيلم ملخرج أول مرة، 
أفضل الرســوم املتحركة أفضل فيلم 
وثائقي وجائزة اإلجناز اخلاص ٢٠١٩.
وأضــاف قائــال: كــرس مهرجــان 
LAHFF جائزة خاصة للفنانني اجلدد 
واملخضرمــني، ومنظمــي الفعاليــات 
الفنية، واملواهب في جميع أنحاء العالم 
لالحتفال بنجاحهم املهني واحتضانهم 
ومنحهم التقدير الذي يستحقونه، داعيا 
من يرغب في التقدم للحصول على هذه 

بعد اختياره رئيساً للجنة حتكيم مهرجان »LAHFF« السينمائي بلندن

London Arthouse Film Festival 2019 العازمي في مقدمة بوستر مهرجان مدير عام »كويت سبورت« عادل عطاهلل

ملشاهدة الڤيديو..اثناء العملكبير املخرجني في تلفزيون الكويت جمال العازمي

بليغ حمديعماد حمدي


