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مطرب »فصل« على ش���ركة 26
انتاج���ه بعد ما ق���ررت تأجيل 
طرح ألبومه بعد مونديال كأس 
العالم علشان ما تتأثر مبيعاتهم.. 
ليش الفصلة ش���ركتك أبخص 

بالسوق!

تأجيل
مقدم���ة برام���ج اعتقدت انه 
»نور« ويهها راح يفتح لها أبواب 
القنوات الفضائية بعدما طلعت 
من قناته���ا بس للحني وال قناة 
مقتنعة بطلتها.. قعدي بالبيت 

وايد أبرك!

أبواب
كومبارس »منادينها« لعمل 
كوميدي حلقاته منفصلة يصور 
هاأليام طلبت مبل���غ كبير من 
 منتج العمل اللي قام وطردها من 
املكتب ألنه انصدم باللي طلبته.. 

صچ كومبارس!

مبلغ

املخرج يوسف الفايز وكيل اإلذاعة خالد العنزي

البش���ري«،  ام���ا »ابوالعال 
فلخصه���ا لي ف���ي صوت على 

احلجار:
ياصاحبي ياصديقي

ياللي طريقك طريقي
انا يوم ما اعيش لنفسي
ده يوم موتي احلقيقي.

»طواحين الهواء«

عاش اسامة انور عكاشة مثلما 
البش���ري  ابوالعال  عاش بطله 
)دون كيشوت( يصارع طواحني 
الهواء، حالم في زمن غارق في 
املوبق���ات، مثالي في زمن »خد 
الفلوس واج���ري«، املتوهم ان 
لالنسان قيمة في زمن اصبحت 
هذه القيمة صفرا على الشمال، 
ال تستطيع ان تشتري رغيف 

خبز او سندوتش طعمية.
هو دون كيشوت الذي صارع 
طواحني الهواء فلم تكسر هذه 

الطواحني الغبية اال رقبته.
الكبير وتركنا  الكاتب  مات 
لطواحني الهواء نصارعها مثله 
لعلنا ننجح � ال أقول في قهرها 

� امنا في انقاذ رقابنا منها.

صديقه الصدوق

ضمير أبلة حكمت

أقرب أصدقائه  سألت األس���تاذ عن 
الى قلبه فقال دون تفكير: الفنان نبيل 
احللفاوي، وعلى فكرة الى جانب انه فنان 
كبير فهو شاعر أيضا وله ديوان رباعيات 

رائع. وأسمعني احدى رباعياته: 
لو سعدك زمانك وبقيت لوا من دول 

تأمر وتنهي وتبقى صاحب القول 
نصيحة مني عشان ماتتهزأش 

اوعى تعمل لوا ع اللي شافك صول.
سرحت ولم انطق من روعة الرباعية 
التي رمبا على حد قول االستاذ تلخص 
مأس���اة مجتمع انفتاحي طغى فيه على 
الس���طح من ال قيمة لهم، وانداس حتت 

األحذية الكثير من الشرفاء!

معروف من هي فاتن حمامة ومعروف 
قدر هذه الفنانة.. سيدة الشاشة العربية.. 
حدثتها املخرجة الالمعة انعام محمد على 
لتحمسها لعمل درامي في التليفزيون، 
فكان شرط القديرة الوحيد ان يكون كاتبه 

هو االستاذ أسامة أنور عكاشة.
الكبي���ر يدرك قيم���ة الكبير.. وكان 
مسلس���ل )ضمير ابلة حكمت( البسيط 

في سياقه.. العميق في معناه.

يريد ان يتعلم ويدرك قيمة من 
يجلس امامه ويشرف بلقائه.

»ويرفرف العمر الجميل الحنون«

قال لي اس���امة انور عكاشة 
ضمن ما قاله: ان اهم اسباب جناح 
مسلسالته هم املخرجون الكبار 
امثال محمد فاضل واس���ماعيل 
عبداحلافظ وجمال عبداحلميد، 
ثم فاجأني: وتترات املسلسالت 
املغن���اة، س���اعدت على جناح 
املسلسالت بدرجة هائلة ألنها 
تترجم ببراعة الفكرة التي احتدث 
عنها في 30 حلقة بكلمات بسيطة 
وغاية في الروعة كتابة وحلنا 
وغناء. وذكر لي تتر مسلس���ل 
»زيزينيا« الذي كتبه احمد فؤاد 

جنم واختار هذا اجلزء:
وياموج بحر الليالي

عديتك وانت عالي
ودفعت املهر غالي

بااليام والسنني.
ومن »اربيسك«:

العم��ر اجلمي��ل  ويرف��رف 
احلنون

ويفر ويفرفر برقة قانون.

وفي »الراية البيضاء« احد 
اهم اعماله، الصراع بني القيمة 
واملادة متمثال في املعلمة فضة 
املعداوي والس���فير املرموق، 
القيمة التي انه���ارت او كادت 
لوال التصدي بقوة وثبات لكل 

من يريد ان يواريها التراب.

»أميرة في عابدين«

سألت االس���تاذ عن »اميرة 
م���ن عابدين« إح���دى روائعه، 
فابتسم وصحح لي االسم قائال 
»اميرة في عابدين«، استغربت 
وسألته: وهل هناك فرق؟ اجاب: 
فرق السما واالرض، »اميرة من 
عابدين« ع���ادي، ال توحي بأي 
شيء، لكن »اميرة في عابدين« 
فيها كل املعن���ى الذي اقصده، 
مبعنى ان البطلة لن تكون اميرة 
بحق اال في عابدين، مبعنى اكثر 
وضوحا، اننا ل���ن نكون امراء 
ونستعيد هيبتنا احلقيقية والتي 
نستحقها اال بالعودة الى اجلذور 

واالصول.
وكأنن���ي تلمي���ذ جنيب في 
محراب استاذ، أصغي بأدب من 

واالخير شخصية موجودة في 
حياتنا، تلك الش���خصية التي 
حتب دائما التقرب من الكبير، 
هي شخصية صعلوكة لكنها 
تس���تمد قوتها من هذا الكبير 
صاحب الس���لطة واملال، وهذا 
الكبي���ر ال يس���تغني عن هذا 
الصعلوك. وفي جملة حوارية 
كتبتها على لسان حافظ رضوان 
الكبير: مختار برهامي ال ميكن 
ايدي  استغني عنه، عشان ملا 
تتوسخ االقي حاجة امسحها 

فيها!

»الحب وأشياء أخرى«

وخلص لي االستاذ روايته 
»احلب واشياء اخرى« في هذه 
العبارة شديدة االيحاء: مش مهم 
انك تكون زي اللي بتحبه، لكن 
املهم ان تكون على نفس قدره 
ومكانته. وهذا ما لم يدركه بطل 
املسلسل سامح مدرس املوسيقى 
الذي تزوج من طبيبة »د.هند« 
ويراها في مكانة ارفع منه ألنه 
فاقد � عن ع���دم وعي � لقيمة 

نفسه.

السؤال، ومن احساسه بقدره 
وعلو شأنه استشهد بعمل ليس 
له، حدثني عن »اوبرا عايدة« 
التي كتبها شاب غير معروف 
خطفه املوت في حلظة وعمره 
32 س���نة اثر حادث أليم.. هذا 
الشاب اسمه اسامة غازي ويقول 
الكات���ب الكبير عن���ه: لو قدر 
اهلل ل���ه ان يعيش، لصارعني 
مصارعة النب���الء على التألق 
واالبداع.. كنت ارى ش���بابي 
في هذا الولد، كان يدرك معنى 
الدراما احلقيقي.. من يش���اهد 
اوبرا عايدة يتذكر ش���خصية 
»الفيل« ويعل���ق بذهنه متاما 
مثل س���يد اوبرا احملامي بطل 
املسلس���ل، وال ينسى »اخلالة 
الزوج  او »منجي«  س���توتة« 
البخيل وغيره كثيرون، كلهم 
ابطال على الورق وفي العمل 
الدرامي، وبالنسبة لي عندما 
نشاهد »الشهد والدموع« على 
قدر ما نتذك���ر »زينب« بطلة 
العمل او شوقي واخاه حافظ 
على قدر ما نتذكر دولت هامن 
وجنية اخلادمة ومختار برهامي، 

هذا االمر على احلركة السياسية 
في البلد، صحيح انه في »ليالي 
احللمية« كان هناك تنافر بني 
سليم البدري وسليمان غامن، 
لكنه تنافر الراغبني في االقتراب 
والتوحد ليخلقا جيال بعدهما ال 
يعرف اال مصلحة نفسه وليذهب 

اآلخرون الى اجلحيم.
التح���دث  لس���ت بص���دد 
باستفاضة عن »ليالي احللمية« 
واال ما حتدثت عن غيرها من 

اعمال رائعة اخرى وكثيرة.

كل الشخوص..أبطال

اذكر خالل اللقاء ان قلت له: 
كل شخوص رواياتك ابطال في 
العمل، ليس مبعنى انهم اسماء 
كبيرة، ولك���ن حتى وان أداها 
ممثلون صغار، اال اننا نعيش 
معهم ونتفاعل ونذكر مواقفهم 
الصغيرة املؤثرة في س���ياق 
العم���ل ككل، فهل وانت تكتب 
تقصد ذلك االمر بعكس غيرك 
حيث االعمال تركز على البطل 
االوحد، الكل يدور في فلكه فال 
نرى على السطح اال هو؟ اعجبه 

يسحبه، تركها وظن انه بتركه 
التدخني س���يودع الكتابة الى 
االبد.. يضحك االس���تاذ وهو 
يقول لي قبل ان نبدأ حوارنا: 
كذبة كبيرة ووهم اكبر من يظن 
ان الدخان محفز على االبداع، 
كالم فارغ، فقد توهمت انني لن 
اقدر على الكتابة بعد االقالع عن 
هذه اآلفة اللعينة، لكنني كتبت 
بعده اعماال رمبا افضل من كل 
االعمال التي كتبتها وفي يدي 

سيجارة.

األبيض وأسود

 يومها دار احلديث بيننا عن 
اعماله وبداياته منذ »الفارس 
االخير« ايام التلفزيون »االبيض 
واسود«.. ومسلس���له اآلخر 
»وأدرك ش���هريار الصباح«.. 
عمالن يحمالن قيمة فكرية عالية 
جديدة على جمهور التلفزيون 
اجلالس في البيوت الذي يحب 
التقليدي���ة، وعرف  احلدوتة 
اس���امة انور عكاش���ة بذكائه 
وفطنته هذا االمر، فكان مسلسل 
»الشهد والدموع« اول بطاقة 
تعارف بينه وب���ني اجلمهور 
»البيتوتي« على حد تعبيره، 
العادية..  احلدوتة املصري���ة 
لكنها تعكس اوضاع امة، صراع 
عائلي بني اشقاء واقارب يترجم 
صراعا سياسيا مصريا وعربيا 
انتهى بنكسة دون ادانة مباشرة 

للزعيم في وقتها.

أحلى لياليه

ومن بعد الش���هد ودموعنا 
التي س���الت على ح���ال امة، 
اخذنا الرجل لنعيش معه احلى 
لياليه.. »ليالي احللمية« ليؤرخ 
في خمس اجزاء تاريخ مصر منذ 
ما قبل الثورة الى عهد مبارك، 
وال أح���د كبيرا كان او صغيرا 
تس���أله عن »ليالي احللمية« 
اال وعرفه���ا واثنى عليها ثناء 
العمل وثقله..  املدركني لقيمة 
سليم البدري وسليمان غامن، 
او الباشا والعمدة، او ان اردت 
الدقة املال والسلطة.. ملن تكون 
الغلبة؟ ادرك اسامة انور عكاشة 
بحسه ان الزمن القادم هو زمن 
ب���ني االثنني وهو ما  التزاوج 
حادث اآلن في حكومة مصر، 
منبها منذ 20 سنة الى خطورة 

أحمد عفيفي
فرق كبير ان تلتقي مع واحد 
والس���الم وب���ني ان تلتقي مع 
استاذ في مجاله، وكلمة استاذ 
هنا لها معنى ومدلول، فنحن 
نخاطب من ال نعرفهم: يا استاذ 
فالن، ولكن عندما نقول مثال 
عن محمد عبدالوهاب االستاذ، 
فنحن نقصدها، وعندما نطلق 
على فؤاد املهندس االستاذ فنحن 
نعنيها، وعندما نقول عن اسامة 
انور عكاشة االستاذ، فإمنا نريد 
ان نعلي من شأنه ونضعه في 
مكانه الذي يليق مبن هم على 

قدر قامته.
منذ 8 س���نوات كان لي مع 
اس���تاذ الدرام���ا التلفزيونية 
واديبها اسامة انور عكاشة لقاء، 
اذك���ره واذكر تفاصيله كأنني 
كنت معه باالمس، واالستاذ � 
ملن ال يعرفه عن قرب � انسان 
في غاية الرقة والتواضع وخفة 
الظل، كان اللقاء في بيته بحي 
املريوطية في الهرم، يومها تأخر 
عن موعده معي 10 دقائق نتيجة 
مرور القاه���رة الذي ال يرحم، 
فإذا باالستاذ يعتذر بأدب جم 
العشر، رغم  الدقائق  عن هذه 
انني واثن���اء انتظاري له في 
مكتبه كنت مستمتعا وعيني 
تتفحص املكان بصوره املعلقة 
على اجلدران ألراه مع جنيب 
محفوظ ويوسف ادريس وجمال 
الغيطان���ي، واطال���ع مكتبته 
الكتب..  أمهات  فتزغلل عيني 
قدمية وحديثة، غير اجلوائز 
التي حص���ل عليها من الدولة 
التي تربى فيها ومن دول عربية 
متعددة عرفت قيمته فأنزلته 

املكانة التي تليق به.

َنَفس سيجارة

يومها كان االستاذ لتوه عائدا 
من رحلة عالج في أميركا خضع 
فيها لعملي���ة جراحية دقيقة، 
قال له االطب���اء بعدها: بينك 
وبني املوت »نفس سيجارة«.. 
اس���حبه ان اردت وارحل. كان 
اسامة انور عكاشة يدخن في 
اليوم 140 س���يجارة.. تخيل 
الرق���م.. ال يكت���ب او يقرأ اال 
والسيجارة في يده حتى ولو 
لم تكن مشتعلة، وعندما عرف 
ان موت���ه مرتبط بنفس واحد 

الكاتب الكبير في لقاء مع الزميل أحمد عفيفي منذ 8 سنوات

ليالي الحلمية
.. تبكي فارسها

فاتن حمامة في »ضمير أبلة حكمت«

العمدة صالح السعدني وإنعام سالوسة في »ليالي احللمية«

أثناء استضافة الخبير االقتصادي حجاج بوخضور على الهواء

مراقب المنوعات لمخرج »نقطة ضوء« اإلذاعي: 
أوقف الحلقة وإال أقطع رزقك!

مفرح الشمري
أكد الزميل اإلعالمي س����عد احلرمل 
ل�»األنباء« انه بص����دد ايقاف برنامجه 
االذاعي »نقطة ضوء« الذي يبث مساء كل 
سبت عبر أثير اذاعة البرنامج العام وذلك 
على خلفية ما حدث في حلقته املاضية 
التي استضاف فيها اخلبير االقتصادي 
حجاج بوخضور والذي حتدث عن مزايا 
اخلصخصة وعيوبها األمر الذي أغضب 
مراقب املنوعات باإلذاعة أحمد الفضلي 
ال����ذي بدوره اتصل مبخ����رج البرنامج 

يوسف الفايز أثناء بث احللقة على الهواء 
طالبا منه ايق����اف البرنامج وإال يقطع 
رزقه ألن ضي����ف البرنامج عليه »بالك 

لست« في اإلعالم!
وأض����اف احلرمل: لم أتوقع مثل هذا 
التصرف على الهواء والضيف موجود 
في االس����تديو من مراقب املنوعات مع 
مخرج العمل الذي أبلغني مبا طلبه منه 
املراقب الذي هدده بقطع رزقه األمر الذي 
أزعجني وأزعج أسرة البرنامج خاصة ان 
الضيف لم يخرج عن اخلطوط احلمراء 

أثناء حديثه عن اخلصخصة.
املبك����ي ان خبر  وق����ال: املضح����ك 
استضافتي للخبير االقتصادي حجاج 
بوخضور كان منشورا في »األنباء« فلماذا 
لم يبلغ مراقب املنوعات أحمد الفضلي 
مخرج البرنامج يوسف الفايز بأنه ممنوع 
من االستضافات اإلذاعية ويفعل ذلك أثناء 
بث البرنام����ج على الهواء ويريد ايقاف 
احللقة وإال يقطع رزق املخرج فهل يعقل 
ان يحدث هذا في وزارة اإلعالم خاصة ان 
اخلبير االقتصادي حجاج بوخضور تتم 

استضافته كثيرا في البرامج التلفزيونية، 
فكيف تتم استضافته بالتلفزيون ومينع 
ظه����وره في برامج اإلذاعة ويس����مح له 

بالدخول الى الوزارة بسيارته؟
وأشار احلرمل الى انه سيطلب مقابلة 
وكي����ل اإلذاعة خالد العنزي لش����رح ما 
حصل ل����ه بالتفصيل وبعدها س����يقرر 
ايقاف برنامجه الذي تناول في حلقاته 
الس����ابقة العديد من املوضوعات املهمة 
منها تعديل املناهج ومباني وزارة التربية 

املتهالكة.


