
حـــــولالعـالم
السبت

6  فبراير 2010

35

متثال ام كلثوم امام الفندق الذي يحمل اسمها في منطقة الزمالك

أم كلثوم ال تزال الصخرة الصلبة للغناء العربي
 رغم مرور 35 عامًا على وفاتها

باكستاني يتهجم على إلهام شاهين ويسألها: 
كيف ستقابلين اهلل يوم القيامة؟

القاهرة � ايالف: تعرض���ت الفنانة املصرية »إلهام 
شاهني« ملوقف عصيب عندما تهجم عليها رجل باكستاني 
كان متواجدا في معرض القاهرة الدولي للكتاب الثاني 
واالربع���ني بالتزامن مع الندوة الفنية باملعرض ضمن 
أنش���طته بعنوان »مهرجانات وجوائز« حيث اقتحم 
الرجل الباكستاني الذي يجيد التحدث باللغة العربية 
الندوة التي كانت قد قاربت على االنتهاء ووجه لها سؤاال 
فاجأ به اجلميع وهو: كي���ف تقابلني اهلل يوم القيامة 
بأعمال���ك؟ مما اضفى التوتر عل���ى القائمني والفنانني 
واجلمهور في آن واحد. الباكس���تاني الذي كان يرتدي 
جلبابا ابيض وبلحية طويلة، رفض االعمال التي قدمتها 

»إلهام ش���اهني« طوال تاريخها الفني واصفا ما قدمته 
بالفج���ور، فاحمر وجه »إلهام« الت���ي عجزت عن الرد 
وحاولت عبور هذا املوقف بابتسامة، لكن غلب عليها 
الهجوم وسط دهش���ة اجلميع. املخرج »مجدي محمد 
علي« الذي شارك »إلهام« في فيلمها »واحد صفر« انبرى 
للدفاع عنها وسأل الرجل: هل تشاهد السينما؟ فأجاب 
بالنفي، فقال له مجدي: ش���اهد السينما اوال، وتعرف 
على الرسالة التي نقدمها حتى تكون صادقا، وال ترمي 
الناس بتهم الفجور. فس���أله الرجل مرة اخرى: كيف 
ستقابلون اهلل؟، فرد املخرج بعصبية سنقابله ونحن 

افضل منك الننا اصحاب رسالة واضحة.

القاهرة � أ.ف.پ: أقيم مبتحف القاهرة عرض فوتوغرافي 
الس���طورة الغناء املصري أم كلثوم اشتمل على صور 
نادرة لكوكب الشرق منذ بداية ظهورها بالغترة والعقال 
وهي طفلة في طماي الزهايرة الى ان صارت ملء السمع 

والبصر في العالم كله.
وكوكب الش���رق أم كلثوم رغم م���رور 35 عاما على 
رحيلها اليزال حضورها مهيمنا على أساس���يات الغناء 
العربي مهما تقادم الزمن ومهما صعد من جنوم جدد في 
سماء احلياة الفنية والغنائية العربية. فأم كلثوم الظاهرة 
مألت حياة العرب فنا وحبا وطربا مع صعود اإلذاعات 
العربية في الثالثينيات من القرن املاضي متجاوزة العديد 
من املطربني واملطربات بقوة صوتها وحضورها. وسطع 
جنمها بشكل اكبر مع صعود جنم الزعيم املصري الراحل 
جمال عبدالناصر حيث أصبحت اإلذاعة املصرية احملطة 
الرئيسية للعرب على املستويات السياسية والثقافية 
والفنية، اال ان الناقد الفني والسينمائي طارق الشناوي 
يؤكد »البد من االعتراف ان حضور ام كلثوم اآلن ليس 
كما كان في الس���تينيات مع تعدد القن���وات الفضائية 
واإلذاعات. ورغم ذل���ك فعلينا ان نعترف بان ام كلثوم 
كصوت وكأغان لن متوت وستبقى حتتل حيزا مهما«. 
ويشير الى ان »بعض أغانيها ماتت وهي حية ولم يعد 
احد يتذكرها، لكن هناك أغاني فعال لن متوت وستبقى 
مع االجيال املقبلة«. يعتبر الشناوي ان »أم كلثوم جزء 
مهم جدا في حياتنا الغنائية بيد ان املساحة التي حتتلها 

لم تعد مثل مساحتها في املاضي، فاملساحة التي حتتلها 
تتقلص مع ايقاع الزمن الذي يجعل من الناس تتجه شاءت 
ام أبت للتعامل مع اجلديد الذي قد ال يعيش ملدة طويلة 
مثل املاضي«. ويضيف »التغيير سنة احلياة خصوصا ان 
االختيارات لم تعد محدودة مع تغير النمط االستهالكي 
في الواقع العربي والعاملي. وهذا رافقه أيضا متغير في 
االستهالك الفني وتنوعاته املختلفة«. ويؤكد ان »قيمة أم 
كلثوم من الناحية الفنية والغنائية تظل مسألة محسومة 

بأنها قيمة كبرى ال ميكن االستهانة بها«.
من جهته يعتقد الناقد الغنائي واملوسيقي امجد مصطفى 
ان »الغناء العربي هو أم كلثوم بصفة عامة فلن جتد احدا 
م����ن مختلف األجي����ال لم يدندن أغني����ات الم كلثوم حتى 
اجليل الصغير«. ويتابع »لم نعش حالة حب او عش����ق اال 
وكانت أغنيات أم كلث����وم إحدى املرجعيات الفنية لنا مبا 
في ذلك ايضا اجليل الصغير. وبقي صوتها أساسا لقياس 
ق����وة او ضعف او جمالية اي صوت غنائي نس����ائي يبرز 
على الس����احة الفنية العربية«. ويش����دد على ان »املطربة 
الوحيدة التي اجمع عليها العرب هي ام كلثوم )..( اليزال 
يحصل املؤلفون وامللحنون الذين عملوا مع ام كلثوم على 
أعلى إيرادات مثل رياض السنباطي وبليغ حمدي والشيخ 
زكريا احمد«. ويش����ير مصطفى ايضا الى انه خالل »فترة 
عرض مسلسل ام كلثوم قبل ثماني سنوات تقريبا ارتفعت 
مبيعات أشرطتها وبعض اغانيها بشكل كبير، ألنه كشف 
عن قيمة اغان لم يقدرها اجليل اجلديد فعاد لش����راء مثل 

هذه األش����رطة«. ويؤكد مصطفى ان »اكثر الطلبات ركزت 
خصوص����ا على اغنية »رق احلبيب« الت����ي قام بتلحينها 

محمد القصبجي«.
ويوضح ان ذلك »يش���ير دون لبس الى ان ام كلثوم 
موجودة بقوة في الساحة الغنائية وحق األداء العلني 
يوضح عدد املرات التي تذاع فيها األغاني ويعطي مؤشرا 
على مبيعات األش���رطة اخلاصة به���ا والتي يعتقد انها 
التزال األفضل على صعيد األغنية العربية حتى اآلن«. 
ويعتبر ان »وجود أم كلثوم أساس���ي في احلياة الفنية 
وم���ن يتحدث عن غياب ام كلثوم فهو يحلم ألن ذلك لم 
يحصل ولن يحصل. فقد ظهرت أصوات كثيرة وأصوات 
كثيرة اختفت وبقيت ام كلثوم املرجع األساسي للغناء 
العربي واألقرب للكمال الفني«. ويوضح ان »الثقل الذي 
متثله ام كلثوم عكس نفسه في كم الفنانات اللواتي حاولن 
إعادة تقدمي أغانيها وأصبح���ن من ابرز األصوات التي 
حتاول ان تستفيد من املجد الذي حققته ام كلثوم ومن 
بينهن من اجليل اجلديد مي فاروق وريهام عبداحلكيم 
وآمال ماهر ورحاب مطاوع وكان سبقهن سوزان عطية 

وعزيزة جالل«.
ويؤكد امللحن واملوسيقار املدافع أبدا عن األصالة في الغناء 
العربي حلمي بكر ان »أم كلثوم قامة شامخة ال ميكن لها ان 
تتك����رر ومهما صعد من مغنني فهم حاالت زائلة يلحق بها 
اجليل اجلديد لبعض الوقت. اال ان األصالة والغناء والطرب 

احلقيقي البد له ان يعود ملمثلته احلقيقية أم كلثوم«.

)أ.ف.پ( صور نادرة لكوكب الشرق  في املتحف  تالميذ احدى املدارس اثناء زيارة املتحف عرض في متحف القاهرة ألم كلثوم

الفائز  باليانصيب اإلسرائيلي.. يرافق هيلتون

السعودي  
وعارضات األزياء

سعودي يلتقط صورا لعارضات يقدمن ازياء 
للمصممة السعودية امينة اجلاسم خالل عرض في 
بيروت ملصممي ازياء لبنانيني وعرب.    )أ.پ(

في مانهاتن بنيويورك قامت النجمة پاريس هيلتون بتصوير 
إعالن لصالح مسابقة اليانصيب اإلسرائيلي والتي ستمنح الفائز 

بعدها فرصة مرافقة هيلتون في جولة تسوق.
)أ.ف.پ(  

جاكرتا � أ.ش.أ: أثار فيلم رعب اندونيسي جدال واسع 
النطاق على الساحة االندونيسية، حيث دعا مجلس العلماء 
املسلمني )أعلى جهة اسالمية باندونيسيا( امس السلطات 
املعنية بحظر عرض الفيلم بزعم تخريبه لعقول الصغار 

والشباب واحتوائه على مشاهد اباحية وعنيفة.
وقال عضو مجلس العلماء املسلمني أمير شاه تامبونان 
في تصريح له ان فيلم »دورة شبح بونشاك« يحتوي على 

مش���اهد خالعية وعنف مبالغ فيه، مشيرا الى أن املجلس 
حث الرقابة االندونيسية على حظر عرض الفيلم حلماية 
االطفال والشباب واخالقيات املجتمع. وأشار تامبونان الى 
أن تأثيرات مدمرة ستلحق بالشباب االندونيسي حال عرض 
ذلك الفيلم الذي يجسد قصة خيالية المرأة توفيت خالل 
ممارس���تها للعادة السرية وحتولها الى شبح بعد وفاتها 

من أجل االنتقام من االشخاص الذين ظلموها.

»فيلم رعب« يثير جداًل واسعًا في إندونيسيا

بنكرياس اصطناعي لعالج السكري

صحتك

لندن � يو.بي.آي: قال باحثون من جامعة »كمبردج« 
البريطانية ان »بنكرياسا اصطناعيا« ميكن أن يستخدم 
لتنظيم معدالت الس���كر في أجسام األطفال املصابني 

بالسكري من النوع األول.
وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي س���ي( ان 
جتارب مخبرية بينت ان دمج جهاز إحساس حقيقي 
يقيس معدل الس���كر مع مضخ���ة تعطي جرعات من 
االنسولني ميكن أن يحسن على نحو فعال من درجة 

ضبط وتنظيم معدالت السكر في اجلسم.
وأظهر البحث الذي نشرت مقتطفات منه في مجلة 
»النسيت« الطبية البريطانية ان اجلهاز اجلديد يقلل 
بش���كل ملموس من االنخفاضات احلادة اخلطيرة في 

معدالت السكر باجلسم.


