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بيروت ـ بولين فاضل
ردا عل���ى ما ذك���ره احد 
املواقع االخبارية االلكترونية 
ع���ن خض���وع الفنانة أمل 
حجازي للتحقيق القضائي 
اقامة،  وخروجه���ا بس���ند 
أوضحت أم���ل ان ما حصل 
هو جلسة عادية لالستماع 
الى افادتها في قضية قدمية 
عمرها نحو خمس سنوات 
وتتعلق بتع���رض منزلها 
للسرقة. وأضافت ان الدعوى 
هي دعوى قدح وذم من قبل 
س���ائقها الذي كان استدعي 
للتحقيق مع���ه في قضية 
الس���رقة، فاعتبر في حينه 
ان ف���ي االمر اهان���ة وتقدم 
بدعوى قدح وذم. وقالت امل 
ان بعض وسائل االعالم فهمت 
املوضوع خطأ، فكتبت رمبا 
على ذوقها، بينما االمر لم يعد 
كونه جلسة استماع عادية 
مع القاضي. على صعيد آخر، 
أوضحت حجازي انه خالفا 
ملا تردد، ف���إن املطعم الذي 
متلكه مع زوجها في وسط 
بيروت لم ُيقفل وإمنا حتول 
املأكوالت  من مطعم يق���دم 
اللبنانية الى مطعم مختص 

باالسماك وثمار البحر.

مطرب���ة »وعدت« ملحن 
شاب بأنه راح تكون أغنيته 
الياي  ألبومها  موجودة في 
ب���س هاملطربة تفك���ر انها 
تلغي األغنية بسّبة اتصاالته 

املزعجة.. عمره ما تبخر!

ألبوم
ممث�ل������ة »س���عيدة« 
باملشاركة في أحد األعمال 
الدرامي���ة الل���ي تص���ور 
احلني منغثة من زميلة لها 
قاعدة تشوه صورتها عند 

املنتجني.. اهلل يعينچ!

تشويه
منتج صاحب ابتس���امة 
عريضة هاألي���ام متضايق 
انه عمله م���ا راح ينعرض 
في رمضان خاصة انه مكلفه 
مبالغ كبي���رة.. كل تأخيرة 

فيها خيرة!

مبالغ

صورت »آخر من يعلم« بحضور ابنتها وابنة شقيقتها مطربة الحنطور تتعرض للسرقة

القاهرة ـ سعيد محمود
تعرضت املطربة الشعبية أمينة الشهيرة مبطربة 
احلنطور للسرقة خالل وجودها في بيروت، حيث 
كانت تصور برنامجا مع احدى القنوات الفضائية، 
وعندما عادت للسيارة فوجئت بسرقة حقيبة يدها 
بكل ما حتتويه، حيث كانت حتتوي على كاميرا و6 

آالف دوالر، فضال عن أوراقها الشخصية.
وعلى الفور قام���ت أمينة بتحرير محضر في 
قسم االشرفية ببيروت، ووعدها رجال األمن هناك 

بعودة متعلقاتها.

صباح: دخلت المستشفى ألن جسمي امتأل بالمياه
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

 لم تسلم الشحرورة صباح للمرة الرابعة على التوالي منذ مطلع العام 
2010 من شائعة وفاتها حيث وبابتسامة دائمة نفت صباح ل� »األنباء« اخلبر 
واشارت الى انها كانت دخلت املستشفى بسبب وعكة صحية بعد ان امتأل 

جسدها باملياه وبسبب تعب في القلب. 
صباح سجلت مساء االثنني املاضي حلقة تكرميية من برنامج »آخر من 
يعلم« »حيث س����جلت ايضا حلقة مع هيفاء وهبي مساء الثالثاء املاضي« 
ذلك في مبنى بيروت في س����تديو ال� »ام بي سي« وهذه احللقة من القالئل 
للبرنامج التي س����مح للصحافة بحضورها خالل تس����جيلها، وشاركت في 
احللقة الفنانة رويدا عطية التي غنت ثالث اغنيات للشحرورة، وحضرت 
ايضا هويدا ابنة صباح من أميركا نهاية االسبوع املاضي خصيصا للمشاركة 
في احللقة، وكذلك حضرت ابنة شقيقة صباح جانني فغالي املقيمة في مصر 
والتي ستؤدي اغنيتني خلالتها كعربون محبة، وتخلل خالل تصوير احللقة 
ش����هادات حية مصورة من كل من املمثل حس����ني فهمي، واملمثلة مرمي فخر 
الدين، ومن ابنتها هويدا وابنها الدكتور صباح، وعدد من أزواجها السابقني، 

وأضاءت تقارير ستعرض في احللقة على أزياء صباح 
 أما حلفاء اروى في الكواليس فكانوا الصحافي املصري وجدي احلكيم، 
واملؤلف املوس����يقي هان����ي مهنا، وصديق الفنانة صب����اح جوزيف غريب، 

والصحافي شادي خليفة.
البد من االش����ارة الى ان احدى املؤسس����ات اللبنانية العاملة في مجال 
املوض����ة كانت كرمت ايضا منذ فترة قصيرة صباح على طريقتها اخلاصة 
باطالق تشكيلة جديدة من حقائب اليد حتمل صورها وحملت احلقائب ضمن 
مجموعة »سارة باج« اسم »صباح لألبد«، ومطبوع عليها صور لها وكذلك 
أس����ماء أغنياتها األكثر ش����هرة، ومت عرض التشكلية في الغاليري اخلاص 
باملؤسسة في بيروت بحضور صباح والعديد من محبيها الذين اشتروا من 

صباحاملجموعة والتقطوا صورا معها. أمل حجازي

أمينة

أمل حجازي في جلسة استماع قضائية

ان يسترد كرامته.
وحكى الشناوي ملصطفى امني انه اتصل بهذه الفنانة 
بعد اكتشافه حقيقتها وأسمعها القصيدة لعلها تفيق، 
اال انها وببرود عجيب علقت قائلة: حلوة أوي يا كامل.. 

يا سالم لو اغنيها!
أخذ مصطفى أمني كامل الشناوي وذهبا الى عبدالوهاب 
في منزله وعرضا عليه القصيدة، وكأنه كان ينتظرها.. 
أبهرته كلماتها ففجر طاقات����ه وإبداعاته حلنا عمالقا 

وعمال فنيا غير مسبوق.
كتب مصطفى أمني احلكاية في »أخبار اليوم« دون 
ان يش����ير الى الفنانة املقصودة اال رمزا وكان عنوان 

املقال: من قتل كامل الشناوي؟
لكنه فوجئ بالفنانة التي لن اذكر اسمها ترفع ضده 
قضية أمام احملكمة تتهمه بالتشهير بها ولم جتد احملكمة 
في القضية أي لوم على الكاتب الكبير فأخلت سبيله 

بضمان منصبه.
أم����ا األزهر فله حكاية مع القصيدة فبعد ان غناها 
عبدالوهاب ثم جناة ومن بعدها عبداحلليم التفت األزهر 

الى كلمات القصيدة واستوقفه هذا البيت:
ورأيت انك كنت لي ذنبا سألت اهلل اال يغفره فغفرته.

ورفع األزهر قضية ضد الش����ناوي اال ان احملكمة 
اعتبرت هذا اللون من الكتابة ش����طحات ش����اعر ولم 

حتكم ضده بشيء.
ويبدو ان قصة حب كامل الش����ناوي لهذه الفنانة 
احتوته وسيطرت عليه فكتب أكثر من قصيدة تترجم 

وجعه. فكتب قصيدة غناها فريد االطرش:
ال وعينيك ياحبيبة روحي 

لم اعد فيك هائما.. فاستريحي 
وكتب لعبداحلليم حافظ: 

انت قلبي فال تخف 
واجب.. هل حتبها 

والى اآلن لم يزل نابضا فيك حبها 
لست قلبي أنا اذن 

امنا انت قلبها
هكذا عاش الشناوي للحب ومات للحب ولعل ابرع 

بيت يترجم هذا املعني من قصيدة له:
انا عمر بال شباب 

وحياة بال ربيع 
اشترى احلب بالعذاب 

اشتريه.. فمن يبيع؟

او رمبا تذكر هو اآلخر قصة حب مشابهة فراح االثنان 
يبكيان مبرارة.

قال لكامل الشناوي: ليست قصيدة.. بل قنبلة فنية... 
أكملها وامتعني:

ال تخجلي ال تفزعي مني فلست بثائر 
انقذتني من زيف احالمي وغدر مشاعري 

ورأي��ت انك كنت لي قيدا حرصت العمر اال اكس��ره.. 
فكسرته

ورأيت انك كنت لي ذنبا سألت اهلل اال يغفره..
فغفرته.

سأله: الى هذا احلد كنت حتبها؟
فضحك كامل وعيناه تلمعان: نعم.. لكن.. 

وأكمل اجابته بالقصيدة:
كوني كما تبغني لكن لن تكوني لن تكوني 

فأنا صنعتك من هوايا ومن جنوني 
ولقد برئت من الهوى ومن اجلنون 

املؤلم ان كامل الشناوي ظل يحب هذه الفنانة حتى 
مات ورمبا بعد مماته لم ميت حبها في قلبه وما كتبه 
في نهاية القصيدة مجرد احساس رجل مخدوع يحاول 

           أحمد عفيفي 
بعيدا عن حكايتها ودوافع كتابتها. هي 
واحدة من اروع القصائد التي سمعناها 
حلنا وغناء، فكل ما تخطه يد شاعر ليس 
بالضرورة ان يكون معبرا عن حالة بعينها، 
فالشاعر أساسا موهبة وعنده من اإلحساس 
ما يجعله يتقن الكتابة فنا وإبداعا، فتصل 
الينا ببساطة متناهية ونستشعرها كأننا 

بالضبط عشناها.
لكن هناك قصائد كتبت عن وجع حقيقي 
وعن جتربة مريرة ترجمها الش����اعر في 
أبي����ات وكأن كل كلمة فيها مغموس����ة بدمه 
وآالمه.. ملفوفة بأوجاعه وانكس����اراته، والقصائد من 
هذا النوع أو التي تأتي وليدة جتربة حقيقية، البد ان 
تصل وبسرعة البرق لقلب املتلقي، حتى ان لم يكن قد 

مر بتجربة مشابهة. 
عن قصيدة »ال تكذبي« أحتدث.. تلك التي كتبها كامل 
الشناوي وحلنها عبد الوهاب وعاش قصتها راويا عن 

كاتبها الصحافي الكبير مصطفى أمني.
ال تكذبي 

اني رأيتكما معا 
ودعي البكاء فقد كرهت األدمعا 

ما أهون الدمع اجلسور اذا جرى 
من عني كاذبة فأنكر وادعى

بداية، رغم ما نستشعره من قوة في عباراتها، اال 
أنها تنزف دما، فقد كان كامل الشناوي شاعرا فذا، كان 
يكتب كثيرا ومن كتاباته نلمس انه لم يكن محظوظا 
بالقدر الكافي في عالقاته باجلنس اآلخر.. أحب كثيرا 
وانكسر قلبه كثيرا ايضا، لكنه لم يحب في حياته مثلما 
أحب )...(.. كانت فنانة.. عشقها عشقا لم يعشه بكل 
ه����ذا الوهج من قبل، رغم انها لم تكن جميلة بالدرجة 
التي ُتعجز اللسان عن النطق عندما تطل في عينيها، 
لكنها كانت أنثى ناعمة تتسلل الى قلبك دون استئذان 
وجتلس فيه و»تربع رجليها«، ولو »شاطر«، أخرجها 

او انزعها من مكانها.
هكذا تسللت الفنانة الى قلب شاعرنا، سرقت قلبه 
كلصة محترفة وكانت هذه السرقة هي أجمل ما عاشه 
الش����اعر في حياته.. ما أحالها سرقة عندما تصادف 

رغبتك وتلقى منك قبوال.
أحبها وكأنها األنثى الوحيدة التي خلقها اهلل على 
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منه احلضور فورا وكان � حسب كالم مصطفى أمني � 
يبكي، فذهب اليه مسرعا، حكى له عنها وعن خداعها 
له والدموع تنسال من عينيه كاألطفال لدرجة ان سالت 

معها دموع مصطفى امني لوعة وتعاطفا.
أراد مصطفى ان يخفف عنه وجيعته فقال له: انت 
شاعر وفنان.. اكتب جتربتك في قصيدة.. الق بأوجاعك 
على الورق.. صدقني سترتاح ورمبا تشفى الى االبد 
وتأخذ مناعة ضد الغدر وأالعيب النس����اء. قال كامل: 
لقد كتبت بالفعل.. وال اعرف كيف طاوعتني يدي وهي 

تهتز على ان تسطر ابيات القصيدة.
واسمعه مقاطع منها:

 ماذا أقول ألدمع سفحتها أشواقي إليك 
ماذا أقول ألضلع مزقتها خوفا عليك 

أاقول هانت 
أاقول خانت 

أاقولها لو قلتها اشفي غليلي 
يا ويلتي يا ويلتي ال

 ال لن اقول أنا فقولي
ومعروف عن مصطفى امني، كما يقول عن نفسه، 
ان دموعه غالية وعزيزة، غير ان الشناوي وهو يلقي 
بكلماته مبللة بالدموع لم يتمالك مصطفى امني نفسه، 

االرض، واس����تمر هذا احلب قرابة العامني حتى ملت 
الس����ارقة من غنيمتها، ولم يعد القلب الذي احتضنها 
ونامت فيه.. ُيدفئها، فراحت تبحث عن قلب آخر غير 
عابئة مبن انكس����ر وانكوى وجعلها تسرقه وتسكن 

حناياه وتستعمرها.
اكتش����ف كامل الشناوي ان من أحبها حتب غيره.. 
وكل همساتها الناعمة له انتقلت بها الى غيره، كالنحلة 

متطر عسال، لكن لدغتها قد متيتك.
رآها بعينه مع حبيب آخر تبادله النظرات بنفس 
العيون الناعسة التي فتتت أحاسيسه، وتلقي بسنارتها 

للصيد اجلديد، فكتب:
 اني رأيتكما 

اني سمعتكما 
عيناك في عينيه في شفتيه 

في كفيه في قدميه 
ويداك ترتعشان من لهف عليه 

تتحديان الشوق بالقبالت تلذعني بسوط من لهيب 
بالهمس باللمس باآلهات 

بالنظرات باللفتات 
بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب 

يقول مصطفى أمني في مقال طويل كتبه في »أخبار 
الي����وم« وهو يحكي قص����ة »ال تكذبي«، انه كان أقرب 
املقربني لكامل الشناوى وكان يعرف بقصة حبه وجنونه 
بهذه الفنانة، وفي يوم طلبه كامل في التلفون وطلب 

ال تكذبي
الشاعر كامل الشناوي

 قصة حب خادعة دمرت كامل الشناوي.. 
وحكاها مصطفى أمين .. فوصلت به إلى ساحات المحاكم 


