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كرمي عبدالعزيز

كريم عبدالعزيز يستعد لـ »11 سبتمبر«
القاهرة ـ سعيد محمود

يقوم حاليا الفنان كرمي عبدالعزيز بعقد 
جلس����ات عمل مع كل من املخرج أحمد نادر 
جالل والسيناريست أحمد فهمي لالستقرار 
على التفاصيل النهائية لفي����لمه اجل����ديد 
»11 سبتمبر« وهو اسم مؤقت، حيث لم تستقر 
أسرة الفيلم بعد على االسم النهائي. وجار 
حاليا ترشيح باقي ابطال العمل املقرر البدء في 
تصويره اوائل شهر مايو املقبل، كذلك يستعد 

املخرج أحمد نادر جالل ملعاينة بعض اماكن 
التصوير في القاهرة وخارجها الختيار عدد 

منها لتصوير مشاهد الفيلم اخلارجية به.
يذكر أن آخر أعمال كرمي عبدالعزيز فيلم 
»والد الع����م« والذي عرض في موس����م عيد 
االضحى املاضي، الفيلم م����ن تأليف عمرو 
سمير عاطف، وإخراج شريف عرفة، ويشارك 
في بطولته كل من منى زكي وشريف منير 

وانتصار وإميان.

حنان ترك
.. »القطة العمية«

ب����دأت الف����نانة ح���نان 
ت���رك تص����وير مسلس���ل 
العم����ية« باحلي  »الق���طة 
الريف���ي مبدين���ة االن�ت���اج 
املق���رر ان  االعالم���ي، ومن 
تن����تقل الى منطقة املقط����م 
الس���تكمال تصوير املشاهد 
اخلارجي���ة هن���اك. حي���ث 
يس���تغرق تصوير املشاهد 
اخلارجية أس���بوعا بعدها 
ستبدأ في تصوير اول املشاهد 
الداخلية للمسلسل داخل احد 
س���تديوهات مدينة االنتاج 

االعالمي.
العمية«  مسلسل »القطة 
اخراج محمود كامل يشارك 
في بطولته عمرو يوس���ف 
وأميرة هاني ورجاء اجلداوي 
ومحمد جمعة ومحمد محمود 
عبدالعزيز ومحمد رمضان 

وعالء مرسي.
املسلسل يقدم حنان ترك 
في شخصية كوميدية جديدة 
ألول مرة عليها، إذ جتس���د 
ش���خصية احملامية »جناة 
عبدالرحمن« التي تعمل لدى 
محام كبير، ويعرض املشاكل 
التي متر بها من خالل القضايا 
التي تتولى مهمة الدفاع فيها، 
وذلك في اطار من التشويق 

والكوميديا اخلفيفة.

حنان ترك

»قارئة الفنجان« زرعت الخوف
في قلبه وتنبأت بالنهاية الحتمية

في ذكرى

العندليب
.. ده عمر جرحي أنا 

أطول من األيام 
أحمد عفيفي

مات عبداحلليم.. لم يكمل االذاعي الشهير جالل معوض، 
حتشرج صوته واحسسنانه خلف املذياع يبكي دون ان 
نرى دموعه، حلظات صمت كأنها املوت احلقيقي، البعض 
حتجرت الدموع في عينيه، والبعض اآلخر انهمرت عيناه 
نهرا، وصوت عبداحلليم � كأنه يواسينا � ينطلق بشجن 

يهز القلوب هزا: اى دمعة حزن ال.. ال.. ال.
يوم غريب االثنني 30 مارس عام 1977، منذ 33 سنة، 
كان عبداحلليم )العندليب( في مستش����فاه بلندن، اقول 
مستشفاه وال أقول املستشفى، فكأنه صارت بيته االساسي، 
اليغ����ادره اال ليعود اليه، رمبا امضى فيه اياما اكثر مما 

قضى في حجرته وعلى فراشه.
عبداحلليم ال����ذي ترجم اوجاعه غناء »في يوم.. في 
ش����هر.. في سنة.. تهدى اجلراح وتنام وعمر جرحي انا 
اطول من االيام«، هذه االغنية حتديدا التي كتبها الرائع 
مرسي جميل عزيز وحلنها العبقري كمال الطويل، يوم 
مات عبداحلليم اسالت دموع املاليني حزنا وأملا، فقد كان 
عبداحلليم رغم مرضه العضال ميأل الدنيا بهجة وسعادة 

حتى وهو يشدو بكلمات حزينة. 
موته كان بعيدا عن ادراك محبيه رغم انه مكتوب قبل 
ان نول����د، لكن امر اهلل نفذ، وودع حليم دنيانا، لكنه لم 
يزل يس����كن القلوب ويغذي احاسيسنا بأجمل الكلمات 

وأنقاها حبا وعشقا.
قشر البرتقال

ك����ي نكتب عن عبداحلليم، رمبا نحتاج الى صفحات 
جري����دة، ولن تكفي، لكن وبعد 33 س����نة أرثيه بكلمات 
مقتضبة نح����اول فيها رصد اهم محطات����ه الفنية بدءا 
من االغنية التي قذفه اجلمهور بس����ببها بقشر البرتقال 
مبجرد ان بدأها، مرورا بصعوده رويدا رويدا الى القمة، 
وصوال الى »قارئة الفنجان« التي زرعت اخلوف في قلبه 
»لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود«، وبشرته 
بالنهاية احلتمية »وسترجع يوما ياولدي مهزوما مكسور 
الوجدان وس����تعرف بعد رحيل العمر بأنك كنت تطارد 

خيط دخان«.
حليم ابن قرية احللوات في مدينة الزقازيق ش����رق 
القاهرة، جاء الى العاصمة يحمل صوتا شجيا حساسا، 
ملفوفا برغبة عارمة في النجاح واثبات الذات، معجونا 
بدفء مش����اعر يفتت القلوب ويخترقها دون عناء منه 

ودون ارادة منا. 
حني غنى اولى اغنياته في مسرح باالسكندرية »صافيني 
مرة وجافيني مرة«، كان اجلمهور وقتها يسمع عبدالعزيز 
محمود وعبدالغني الس����يد وكارم محمود وعبداملطلب 
وقنديل مطربني لهم قيمتهم وال ش����ك، كلماتهم بسيطة 

وش����عبية »اسأل مرة عليا قل لي قسوتك ليه«، »منديل 
احللو يا منديله على دقة قلبي باغنيله«، »يا س����مر يا 
جميل ياب����و اخلالخيل ياللي املنديل راح ياكل من خدك 
حتة«، فكيف بعبداحلليم يغني لنفس اجلمهور »كنا سوا 
قلبني احلب جمع شملنا والعني تقول للعني احنا اتخلقنا 
لبعضنا«، فكان يستحق من وجهة نظر املستمعني وقتها 

القذف ب� »قشر« البرتقال. 
رحلة النجاح

لم يدب اليأس او االحباط في قلب حليم وأصر على 
لونه اجلديد حتى انه، وبعد س����نتني من حادث مسرح 
االسكندرية غنى نفس االغنية في حديقة االندلس بالقاهرة 
حيث اجلمهور اكثر رقيا، فإذا بها � اقصد االغنية � تكتب 
ش����هادة ميالد مطرب جديد وواعد س����يمأل سماء الدنيا 
طربا وشجنا. وبدأت رحلة النجاح، تصاحبها وتالزمها 
رحلة مرض اخذت منه حياته، لكن احلياة صراع وكفاح 
� هكذا كان يق����ول � ومادمنا نتنفس، فلنحاول ولنعش 
حلظتنا ونستمتع املوت آت وال شك، لكن من البالهة ومن 
غير املنطقي ان منوت قبل ان يجيء، خوفا منه وترقبا 
لقدومه. هكذا عاش عبداحلليم حافظ، اليخش����ى املوت، 
لكن بإحساس����ه كان يعرف انه قريب، بل يكاد يتنفسه، 
فغرق في فنه وكأنه يريد ان يعيش بعد مماته اكثر مما 

عاش في حياته.
اغاني كثيرة غناها العندليب تعيش في وجداننا حتى 
االن »نعم ياحبيبي نعم، الليالي، اهواك، نار ياحبيبي نار، 
اعز الناس«، واالخيرة كانت عنوان كتاب وزع � واليزال 
� ماليني الطبعات وكتبه بع����د رحيله محاميه وصديق 

عمره مجدي العمروسي.
حكايته مع السندريال

سعاد حسني اجلميلة الفاتنة سندريال الشاشة املصرية 
احبها عبداحلليم واحبته، لكن السؤال الذي لم يجد اجابة 
حتى اآلن: هل تزوجها ام ال؟ البعض يؤكد ذلك والبعض 
اآلخ����ر ينفي متاما ورغم قصة احل����ب التي جمعت بني 
االثن����ني اال انهما لم يجتمعا معا في فيلم كبطل وبطلة، 
ش����اركته سعاد فقط كأخته في فيلم »البنات والصيف« 

وكانت البطولة لزيزي البدراوي.
واستمرت عالقة احلب بني حليم والسندريال وانتهت 
مبوت االثنني � ويالها من مصادفة � في لندن، االول على 
سريره في مستشفاه، والثانية بالقفز منتحرة من اعلى 

بناية كانت تسكنها.
حليم وعبدالناصر

يأخذ البع����ض، خاصة من احملس����وبني على التيار 

اليس����اري في فترة الستينيات على عبداحلليم انه كان 
صوت السلطة او لنقل صوت عبدالناصر، او قل صوت 
الثورة، فقد كان املتحدث الرسمي � فنيا � للثورة ترجمها 
بغنائه كأروع ماتكون الترجمة »دي مسؤولية، بلدي يا 
بلدي، يا أهال باملعارك، وصورة للشعب الفرحان حتت 
الراية املنصورة«، وبعد الصورة جاءت النكسة لتكسر 
ظهر عبداحلليم وعبدالناصر والشعب العربي كله، ليدرك 
حليم ومعه صالح جاهني مؤلف اغاني الثورة كم عاشا في 

كذبة كبيرة وساهما في ترويجها دون قصد منهما.
وبعد النكسة بكى عبداحلليم كأنه لم يبك في حياته 
وغنى اغنية »عدى النهار« التي كتبها عبدالرحمن االبنودي 
ليشحذ الهمم من جديد ويعلن التحدي »وبلدنا ع الترعة 
بتغس����ل ش����عرها، جانا نهار مقدرش يدفع مهرها، ابدا 
بلدن����ا للنهار، بتحب موال النهار، ملا يعدي في الدروب، 

ويغني قدام كل دار«.
كان حليم يعشق التحدي منذ قشر البرتقال الى النكسة 
العسكرية، لكن الش����يئني الوحيدين اللذين لم يستطع 
حتديهما املرض وامل����وت االول »هد حيله«، والثاني لم 
يرحم����ه، فأخذه وهو في قمة جناحه وعمره لم يتعد ال� 
48. مات عبداحلليم، وأستعير كلمات النهاية منه »وداع 
يا دنيا الهنا وداع ي����ا حب يا احالم، ده عمر جرحي انا 

اطول من االيام«.


