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تحت شعار «التط ّلع نحو العالمية»
• درة

ذاكرة الفن

انطالق الدورة األربعين لمهرجان
القاهرة السينمائي

«ياذا الحمام اللي لعي بغصون»

يعرض خالل فعالياته  160فيلم ًا من  59دولة

انطلقت فعاليات الدورة الأربعني ملهرجان
القاهرة ال�سينمائي ال���دويل اول ام�س
 2018/11/20و�سوف ت�ستمر �إلى التا�سع
والع�رشين منه ،ولقد �أُقيمت فعاليات
ال�سجادة احلمراء مع حفل االفتتاح على
خ�شبة امل�رسح الكبري يف دار الأوبرا
امل�رصية بح�ضور عدد كبري من النجوم
منهم :ح�سني وم�صطفى فهمي ،ي�رسا ،ليلى
علوي� ،إلهام �شاهني ،نادية اجلندي،
لبلبة ،هالة �صدقي ،ن�رسين طاف�ش،
درة� ،أروى جودة� ،رشيف
�صبا مباركّ ،
منري ،حممد رم�ضان ،ح�سن الرداد،
عمرو يو�سف ،وغريهم .ويرت�أّ�س هذا
امل��ه��رج��ان املنتج امل����صري حممد
حفظي «�أ���ص��غ��ر رئي�س يف تاريخ
املهرجان» برعاية وزيرة الثقافة،
الدكتورة �إينا�س عبد الدامي وذلك
ّ
ت��ت��ول��ى رئا�سته
ب��ع��دم��ا ك��ان��ت
الدكتورة ماجدة وا�صف .حتمل
ال��دورة احلالية من املهرجان
�شعار «التطلّع نحو العاملية»،

و�سوف ُيعر�ض خالل فعال ّياته  160فيلم ًا
من �أهم و�أح��دث �أفالم العام من  59دولة،
ّ
وتُ
�ستهل العرو�ض مع �أحد �أهم �أفالم 2018
وهو  Green Bookللمخرج الأمريكي بيرت
فاريلي.
وبد�أت فعاليات حفل االفتتاح بكلمة من رئي�س
ثم وزي��رة الثقافة ومن بعدهما
املهرجان ّ
جو ًا
املمثل ماجد ال��ك��دواين ال��ذي �أ�ضاف ّ
ّ
وتولت املمثلة
من الكوميديا على احلفل،
مهمة تقدمي هذا احلفل ال�ضخم،
�شريين ر�ضا ّ
وامتاز تقدميها بالروح العفوية واملرحة
مع �إطاللة مت� ّألقة ،ومتحورت كلمتها حول
�أهمية دور ال�سينما.
ثم متّ ت�سليم املمثل ح�سن ح�سني جائزة
فاتن حمامة التقديرية الثانية بعد م�سريته
احلافلة طيلة �أكرث من  50عام ًا ،كما �صدر
كتاب عن �أعماله من �إع��داد الناقد طارق
ال�شناوي ،وق��د �أدم��ع��ت عينا ح�سن �أمام
احل�ضور حني ت�سلمه اجلائزة ال��ذي وقف
م�ص ّفق ًا له بحرارة ،لكن �رسعان ما متالك
ح�سني نف�سه ومازح احل�ضور قائ ًال« :انا �سعيد

يكرموين و�أنا عاي�ش»� .أما جائزة
�إنهم حلقوا ّ
فاتن حمامة التقديرية الأول��ى فكانت من
ن�صيب النجم الربيطاين ريف فاينز ُ
امل ّ
ر�شح
مرتي ،كما نال كل من املو�سيقار
للأو�سكار
نْ
ه�شام نزيه ،واملخرج والكاتب والر�سام
الربيطاين بيرت غرينواي جوائز حتمل ا�سم
جائزة فاتن حمامة التقديرية وق ّدمت املمثلة
ليلى علوي جائزة غرينواي.
كما ت�س ّلم الفنان �سمري �صربي اجلائزة ذاتها
من الفنانة لبلبة التي قالت «�أحمد الله �أنّ ني
ح�رضت جميع دورات هذا املهرجان منذ 40
عام ًا �إلى اليوم» ،وعبرّ �صربي عن �سعادته
بن ْيل ه��ذه اجل��ائ��زة وه��و ما زال على قيد
احلياة و�أهداها �إلى م� ّؤ�س�س املهرجان الأديب
الراحل كمال املالّخ.
�أي�ض ًا ت�س ّلم املمثل العاملي رايف لوجنينج
جائزة من هذا احلدث العريق بيد املمثلة
نيلي ك���رمي ،وام��ت��دح مهرجان القاهرة
ال�سينمائي م�شيد ًا بالتنظيم الراقي وختم
بالقول�« :إنكم متلكون كل �شيء لتكونوا
العا�صمة العامل ّية لل�سينما».

ت�شري ذاكرة الفن الى �أغنية كويتية من �أجمل اغاين الزمن
اجلميل عنوانها« :ياذا احلمام اللي لعي بغ�صون» ،بع�ض
النا�س يقولون «�سجع» بدال من «لعي» واملعني واحد،
واول من غنى هذه الأغنية مطرب الكويت الأول عبداللطيف
العبيد «الكويتي» رحمه الله ،وا�شتهرت �شهرة وا�سعة على
م�ستوى املنطقة ،و�سجلها للإذاعة ثم طلب منه وزير االعالم
ال�سابق جابر العلي رحمه الله ان ي�صورها للتلفزيون
�ضمن جمموعة من االغ��اين ،حفاظ ًا على ال�تراث الفني
ف�صورت بح�ضور كل الفنانني الكويتيني ومن بينهم عبدالله
الف�ضالة وحممود الكويتي و�سعود الرا�شد وعو�ض دوخي
وغريهم .وجتلى عبداللطيف الكويتي يف غنائها رغم تقدمه
يف ال�سن ،اما بيت االغنية الأول فيقول« :ياذا احلمام اللي
لعي بغ�صون ...و�شبك على عيني تبكيها»� .أيها ال�سادة
�شاعر هذه االغنية حممد بن حمد بن حممد ال�شهري بـ«ابن
لعبو» ،اول �شاعر كويتي �سارت ا�شعاره يف انحاء اجلزيرة
العربية ،وهو �صاحب ال�سامرية امل�شهورة.
«يا علي �صحت بال�صوت الرفيع» وكذلك �سامرية «�سقا
�صوب احليا مزن تهاما» وهو القائل يف الكويت « :حي
املنازل جنوب ال�سيف ...ممتدة الطول م�صفوفة...
دارالكرم واحل�شم وال�ضيف ...دار املناعري معروفه»،
وين�سب له الفن اللعبوين ،واغلب فنون املا�ضي تعتمد على
ا�شعاره وقد تويف يف الكويت عام  1826بعد ان ترك ق�صائد
�ستظل خالدة يف ذاك��رة ال�شعر والفن الكويتي ،انتهت
ذاكرة الفن.

وخز ابرة

• عبدالله الباروين

الفنان من يحافظ على
عالقاته مع زمالء دربه،
والفنان اليذكر زميله
ب�����س��وء ،وال��ف��ن��ان من
ي��ح�ترم ر���س��ال��ة الفن،
والفنان من يعرف �أن
الأخ��ل��اق ف���ن ،رحمك
الله ياعبدالله الباروين
رحمة وا�سعة ك��م كنت
رائع ًا ومثالي ًا ،وليت
ال��ف��ن��ان�ين ال�����ش��ب��اب
يجعلون من �سريته خط ًا
ي�سريون عليه.

أنغام تنتهي

من ألبومها الجديد
• �أحمد داود وزوجته درة

• �شريين ر�ضا

• �أحمد فهمي وهنا الزاهد

حسن سليمان لـ «الشاهد» :عمل يجمع
بين نجوم الكويت ولبنان

كتبت �سو�سن �أ�سعد:

• غافل الفا�ضل

قال مدير االنتاج ح�سن �سليمان� :إن الكامريا �ستدور يف غ�ضون
الأي��ام القليلة املقبلة بني الكويت ولبنان ،حيث �سيكون
الت�صوير ملدة �شهر يف الكويت و�شهر يف لبنان يف احدث عمل
درامي للمخرج الكبري غافل الفا�ضل».
وا�ضاف �سليمان ان العمل بعنوان «م�س�ألة وقت» الذي كتبه

بسبب حملة «كساء»

ميساء مغربي ترد على االنتقادات
الموجهة لها
تعر�ضت الفنانة مي�ساء مغربي
ملوجة من االنتقادات ب�سبب ن�رشها
�صورا لها �أثناء م�شاركتها يف �إحدى
احل��م�لات التطوعية ،حيث اعترب
البع�ض ت�رصفها نوعا من التباهي
والتفاخر والرياء.
وردت «م��غ��رب��ي» ،ع�بر ح�سابها
ال�شخ�صي على تطبيق «�سناب �شات»،
على االنتقادات ،قائلة« :يف �سورة
البقرة هناك �آي��ة كرمية تقول «وال
تبطلوا �صدقاتكم باملن والأذى كالذي
ينفق ماله رئاء النا�س» ،مبا معناه
ملا نحنا نت�صدق فاملفرو�ض نحنا
نحافظ على هذه ال�صدقة».
و�أ�ضافت�« :أزعجتني بع�ض التعليقات
على ح�سابي وح�ساب الزمالء الذين
�شاركوا يف حملة «ك�ساء» ،ويف منهم
ينتقد لي�ش مت�صورين ،قطعا يف
كتري من النا�س العاديني ميكن �أف�ضل
منا مباليني املرات مكانة وفعالية
وت�أثريا �أي�ضا».

وت��اب��ع��ت�« :أن���ا ق�صدي مل��ا نحنا
ن�صور الأعمال التطوعية ،فهو لي�س
للتباهي �أب��دا� ،إمن��ا لتعم العدوى
الإيجابية ،هنالك الكثري من البنات
وال�شباب يقلدون النجوم وامل�شاهري
والفنانني وامل�ؤثرين� ،أكيد رح
يقلدونهم بالأعمال التطوعية،
فالت�صوير هو غايته �إنو النا�س
تعرف عن هذه الأعمال والأن�شطة
واجلمعيات ،ولي�س للتباهي لأن
بني العبد وربه ال تدخلوا �أنف�سكم
بالنيات».
يذكر �أن م�سل�سل «قلبي معي»،
هو �آخر عمل درامي �شاركت فيه
مي�ساء مغربي ،وامل���أخ��وذ عن
ق�صة لها ،وعر�ض يف رم�ضان قبل
املا�ضي ،وكان من بطولة :حممود
بو�شهري ،ودمية اجلندي ،و�أمل
حممد ،و�إبراهيم الزدجايل ،و�أحمد
العمري ،و�إخ���راج با�سم �شعبو،
و�سيناريو وحوار عثمان جحا.

للتلفزيون مبارك الف�ضلي ويقوم ببطولته جمموعة من
الفنانني الكويتيني واللبنانيني ومن ه�ؤالء النجوم حممود
بو�شهري� ،شهد اليا�سني،حممد العجيمي ،مي البلو�شي ومن
لبنان النجم العربي الكبري حممد رفيق علي باال�ضافة الى
زينه مكي ور�شا مرت�ضى.
وذكر ان العمل طرح جديد يعالج م�شاكل تهم املجتمع العربي
ككل و�سيتم عر�ضه يف عدد من املحطات التلفزيونية قريب ًا.

• مي�ساء
مغربي

• ح�سن �سليمان

ت�ضع الفنانة امل�رصية
�أن��غ��ا م حالي ًا بع�ض
النهائية
اللم�سات
على �ألبومها اجلديد،
ليكون جاهز ًا لطرحه
يف ���ش��ه��ر دي�سمرب
املقبل.
وت��ت��ع��اون �أن��غ��ام يف
الأل���ب���وم اجل��دي��د مع
ه��اين فرحات ،وعدد
من ال�شعراء وامللحنني
واملوزعني ،و�سيكون
الأل����ب����وم باللهجة
امل�رصية.
ُيذكر �أن �أنغام كانت
• انغام
ق��د ك�شفت يف مقابلة
تلفزيونية لها �أنها تزوجت ثالث مرات ،ومنها زواجها من
املمثل امل�رصي �أحمد عز ،م� ً
رس
ؤكدة �أنها مل تتزوج يف ال� ّ
وحتى من �أحمد عز ،ف�أهلها و�أ�صدقا�ؤها واجلريان كانوا
على علم بهذا الزواج ،لكنه مل يكن معلوم ًا للجمهور.

نجوى كرم طرحت أحدث
كليباتها «الليلة ليلتنا»

ط��رح��ت النجمة اللبنانية جن��وى ك��رم �أح��دث
كليباتها «اللّيلة ليلتنا» ،والتي �ستقوم بطرحه
كامال عرب قناتها على يوتيوب ،وح�ساباتها على
مواقع التوا�صل االجتماعي خالل الأيام القليلة
املقبلة.
يذكر �أن �شم�س الأغنية ت�ستعد لإحياء حفل
غنائي يف الأردن يوم  23نوفمرب احلايل ،ومن
املتوقع �أن ي�شهد احلفل ح�ضورا جماهرييا
كبريا ،نظرا لل�شعبية التي تتمتع بها جنوى
يف �أنحاء العامل العربي.
وت�شدو �شم�س الأغنية اللبنانية خالل
احل��ف��ل ب��ب��اق��ة م��ن �أغ��ن��ي��ات��ه��ا التي
كبريا من كل حمبيها
تلقى تفاعلاً
ً
وع�شاقها ،مثل« :ما يف نوم ،هيدي
حكي ،يخربيتك» ،وغريها من
الأغاين.
وم��ن املقرر �أن حتيي جنوى
حفلاً �آخ��ر يف ال�سويد 15
دي�سمرب املقبل ،وتعكف
كرم حالي ًا على االنتهاء
م��ن ت�سجيل �أغ���ان
�ألبومها اجلديد
املقرر طرحه
خالل الفرتة
املقبلة.

• جنوى كرم

