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مطرب يب���ي »يعوض« 
الس���احة  ع���ن   غياب���ه 
 يفك���ر ان���ه يش���ارك بأحد 
البرامج املسابقاتية علشان 
يكون متواصل مع جمهوره.. 

خير ان شاء اهلل!

تعويض
ممثل���ة كان »أملها« انه 
يكون اسمها في تتر املقدمة 
بعمله���ا اللي قاعد ينعرض 
انه  ب���س تفاجأت  هااليام، 
يطلع بالنهاية مع انه دورها 

مؤثر.. اهلل يعينچ!

اسم
مدي���ر انت���اج هاالي���ام 
»س���عيد« بالعم���ل مع أحد 
املخرجني الكب���ار بس اللي 
ان���ه وحدة من  منغث منه 
الفنانات قاعدة تشوه سمعته 

عنده.. القافلة تسير!

تشويه

نيللي كرمي

أخطاء نيللي كريم 
ُتضحك أسرة »الحارة«

اش���اعت الفنانة نيللي كرمي 
حالة من البهجة واملرح وس���ط 
الضغ���ط العصبي الذي مير به 
فريق عمل املسلسل التلفزيوني 
»احلارة« الذي يتم تصويره حاليا 
ويخرج���ه س���امح عبدالعزيز، 
حيث تقوم نيللي كرمي بتقدمي 
شخصية فتاة ش���عبية تدعى 
»منى« تتحدث بطريقة شعبية 
جدا ومميزة وخفيفة الظل وهو 
األمر الذي يصعب على نيللي أن 
تتحدث به حيث تخطئ فجأه في 
طريقة الكالم اثناء تقدمي املشهد، 
بحسب احد املواقع االلكترونية، 
حيث تتحدث بأسلوبها الطبيعي 
ويسيطر على العاملني حالة من 

الضحك ثم تع���ود نيللي كرمي 
العادة املشهد.

يأتي هذا التوتر العصبي الذي 
مير به فريق العمل نتيجة تكثيف 
تصوير املش���اهد خ���الل اليوم 
الواحد حيث يصل عدد املشاهد 
إلى 23 مشهدا يوميا ليلحق العمل 
بالس���باق الرمضاني، ويشارك 
في البطولة الفنانة سوسن بدر 
ومحمود عبد املغني ونيللي كرمي 

وصالح عبداهلل.
ومن املقرر أن تنتقل أس���رة 
املسلس���ل نهاية هذا االس���بوع 
إلى مناطق االباجية والس���يدة 
زينب ويستمر التصوير بها 20 

وكيل اإلذاعة خالد العنزييوما.

مفرح الشمري
 اك���د مع���د ومق���دم البرنام���ج احلواري 
»نقطة ضوء« الذي يبث على اذاعة البرنامج 
العام مساء كل س���بت الزميل االعالمي سعد 
احلرمل ل� »األنباء« انه مستمر في التصعيد 
واملطالبة مبقابلة وكيل االذاعة خالد العنزي 
وذلك للوقوف على السبب احلقيقي وراء طلب 
مراقب املنوعات أحمد الفضلي قطع البث عن 
احللقة التي استضاف فيها اخلبير االقتصادي 
حجاج بوخضور للحديث عن »اخلصخصة« 
وحجب االتصاالت الواردة لها من املستمعني 
وتهديده للمخرج يوس���ف الفايز بقطع رزقه 

ان لم يطرد الضيف!
واضاف في اتصال هاتفي انه على الرغم من 
طلب مراقب املنوعات استمرار حلقات البرنامج 

 اال انه يرفض املواصلة ف���ي تقدمي البرنامج 
الن اي اعت���داء عل���ى الضي���ف او على احد 
 افراد طاقم البرنام���ج هو مبثابة اعتداء على 
اسرة البرنامج طالبا من وزارة االعالم تزويده 
بقائمة االسماء املدرجة على القائمة السوداء 
حتى يتم طلب صحيفة س���وابق وشهادة »ال 
حكم عليه« عند استضافة اّي منهم مستقبال 

في االذاعة!
واشار الى انه متوقف عن مواصلة تقدمي 
البرنامج حتى يلبى طلبه مبقابلة وكيل االذاعة 
ليعرف منه ملصلحة من طلب مراقب املنوعات 
هذا الطلب من املخرج بايقاف احللقة، مشيرا 
الى ان هناك محاوالت حثيثة من قبل املراقب 
وبعض املسؤولني في املواصلة بتقدمي البرنامج 

وكأن شيئا لم يحدث!

الحرمل: أرفض مواصلة تقديم »نقطة ضوء«
ما لم أقابل وكيل اإلذاعة ألعرف الحقيقة!

الزعيم عادل إمام وفي اإلطار بوستر فيلم »األفوكاتو«

القاضي أصدر حكمًا بحبس عادل إمام لمدة عام
.. وبعد دقائق جاءه تلفون »من فوق«.. فاستقال على الفور 

وقفنا جميعا ومعنا عادل إمام، ودخلت هيئة احملكمة يرأسها 
املستشار مرتضى منصور.. جلست الهيئة وجلسنا.

ونادى احلاجب: عادل امام محمد .
رد امام واقفا: أفندم.

 نظر اليه املستشار مرتضى منصور وأمره بان يدخل قفص 
االتهام مشيرا بيده الى جهته.

لم يصدق عادل امام ما س����معه وسأل باستنكار شديد: أنا 
أدخل القفص؟ فرد مرتضى منصور: ايوه.. حضرتك حاتدخل 

القفص عشان انطق باحلكم.
حاول عادل امام ان يستوعب املوقف ولعله في حلظتها ظن 
انه يؤدي دورا في عمل سينمائي، لكن الصدمة أوجعته وأرجعته 
بسرعة الى الواقع الذي رآه اليما.. فأعاد السؤال بدهشة اكبر: 

أنا ادخل القفص؟!

داخل القفص

وهنا عال صوت مرتضى منصور وجتهم وجهه وأمره بدخول 
القفص طواعية، بدال من جره وإلقائه داخله.

فوقف عادل إمام بثبات يحسد عليه وقال: ال يا سيادة القاضي 
مش عادل امام اللي يدخل القفص.

وأحس مرتضى منصور باحلرج الشديد من حتدي إمام له، 
ولم يس����تطع إرغامه على التنفيذ، فاعتدل في جلسته واصدر 
احلكم: حكمت احملكمة حضوري����ا على املتهم عادل امام محمد 

بالسجن ملدة عام مع الشغل والنفاذ.
وفي هذه اللحظة حدث هرج ومرج ش����ديدان داخل القاعة 
وطار اخلبر أسرع من البرق الى جهات عليا، وبعد 15 دقيقة من 
رفع اجللسة عاد مرتضى منصور مرة اخرى الى القاعة وكانت 

املفاجأة أكثر سخونة من احلكم بحبس عادل امام.
جلس مرتضى منصور على كرسيه قائال: هدوء من فضلكم.. 
ثم امسك بالقلم وكتب وهو يردد ما يكتبه بصوت عال: أدركت ان 
القانون في مصر ال يطبق اال على الغالبة.. لذا أتقدم باستقالتي 
من فوق منصة العدالة، وكرر كلمة »العدالة« كأنه يؤكد غيابها 

أو لنقل عجزها عن محاكمة الكبار.

أشهر المحامين

املدهش ان مرتضى منصور بعد استقالته اشتغل باحملاماة 
ليصبح واحدا من أشهر احملامني في مصر وليصبح ايضا عضوا 
في مجلس الشعب وشخصية عامة يشار اليها بالبنان، وما من 
مرة أراد فيها ان يعبر عن نزاهته وش����جاعته اال ويذكر واقعة 
او موقعة عادل امام واس����تقالته بسببه من فوق املنصة، رغم 
تأكيده ان »ما محبة اال بعد عداوة«، ملمحا الى الصداقة القوية 

اآلن بينه وبني النجم الكبير.
لكن تبقى في حلق عادل إمام ش����وكة كلما تذكر ان الوحيد 
ال����ذي جترأ عليه وأصدر حكما بحبس����ه هو مرتضى منصور 
الذي رغم تأكيده املس����تمر على صداقت����ه ب�»الزعيم« ال يفوت 
مناسبة اال ويقول مفاخرا: »أنا اللي حكمت على عادل إمام في 

عز مجده بالسجن«.

بالطبع لم يكن هذا اسمه، لكنه أراد ان يدلل على ما أحدثه اسم 
»سبانخ« من سخرية مقيتة باحملامني، وعلى الضرر البالغ الذي 
وقع عليه وعلى زمالئه من مجرد ان اس����م احملامي في الفيلم 
»سبانخ«، ومضى احملامي في مرافعته أمام املستشار مرتضى 
منصور بعد ان ذكر اس����مه احلقيقي: نحن وأنتم قوام العدالة 
في مصر، اذا اهتز هذا الصرح اهتز املجتمع بأكمله، فقد جعلنا 

املدعو عادل امام »مسخرة« بكل ما حتمله الكلمة من معان.
وتقدم محام آخر ومعه حقيبة مالبس، فتحها وأخرج منها 
مالبس )حرميي( داخلية بألوان مختلفة وقال: هل يعقل يا حضرات 
القضاة ان يخرج محام محترم مالبس زوجته الداخلية بطريق 
اخلطأ ويعتذر لكم قائال: »ال مؤاخذة.. اصلي مراتي مستنياني 
في العني السخنة عشان نحتفل بعيد جوازنا«، ثم يدس املالبس 

مرة أخرى في حقيبته ويخرج أوراق القضية؟
هل يعقل ان نهوي وننزلق مبستوى املهنة الوقورة الى هذا 

احلد من االسفاف والتردي، فقط إلضحاك اجلماهير؟

النطق بالحكم

طيلة حوالي 6 جلسات حضرتها كلها وكان عادل امام حاضرا 
الى ان جاءت جلس����ة النطق باحلكم وكان����ت القاعة مزدحمة 
عن آخرها مبحرري الصحف الذين استش����عروا من اجللسات 
الس����ابقة ان اجللسة اخلتامية ستأتي مبفاجأة بل قنبلة.. وقد 

كان، فدعوني أصفها لكم تفصيال:
الساعة احلادية عشرة صباحا.. املكان.. محكمة بوالق الدكرور، 
القاعة رقم 4.. عادل إمام يجلس في اول الصف مرتديا نظارة 

سوداء متجهما جدا على غير عادته.
حلظات.. دخل احلاجب: محكمة.

بعد عصر االنفتاح الساداتي حتدث عن هذا االمر، لكن ليس بكل 
هذا الهزل الذي قدمه عادل امام، وعندما اقول »الهزل« ال اقصد 
االس����تخفاف بالفيلم، ألن اله����زل كان من ضرورات الدراما من 
وجهة نظر املؤلف واملخرج رأفت امليهي، يريد ان تصل رسالة 
من وراء شخصية »حسن سبانخ« غير ان رسالته لم تصل اال 
للمحامني الذين احت����دوا ضد الفيلم وعادل امام وكادوا يلقون 

باالخير وراء القضبان.
وألن بطل الفيلم هو عادل إمام، وألن املفروض ان نضحك اذا 
ما رأينا هذا النجم، حش����ر املخرج لقطات كثيرة لم يكن موفقا 
فيها أبدا، ولم تثر احملامني فقط، بل املشاهدين ايضا، فالزوجة 
مثال � أدت دورها الفنانة يسرا � ما ان ترى زوجها »سبانخ« اال 
وتخلع مالبسها وترمتي في أحضانه سواء في البيت أو املكتب 
او املستشفى.. وهي مبالغة الستدرار الضحكات من اجلمهور، 

غير انها لم تضحك اال مؤلفها.
أيضا بالغ الفيلم مبالغة س����خيفة وهو يصور قاضيا على 
املنصة يغازل ش����اهدة ف�»يالعب حواجبه« لها قائال: »قوليلي 

ياحلوة.. ايه معلوماتك عن املوضوع«؟

السيد »ملوخية«

ونعود الى القضية التي كانت مثيرة في الواقع أكثر مما هي 
مثيرة على الشاشة، فبعد ان رفع احملامون قرابة املائة قضية 
يطالبون فيه����ا مبعاقبة عادل إمام وحبس����ه، حضرت إحدى 
اجللسات ووجدت محاميا تقدم نحو املنصة وقدم نفسه لهيئة 
املستشارين قائال: أنا احملامي سيد »ملوخية«.. ضجت القاعة 
كلها بالضحك حتى هيئة احملكمة نفسها لم تتمالك نفسها وغرقت 
مثلنا جميعا في الضحك، وهذا ما أراده »السيد ملوخية« الذي 

أحمد عفيفي 

من رأى غير من سمع، ولقد رأيت وعشت تفاصيل هذه القضية من اولها 
آلخرها، لم اترك جلسة اال وحضرتها، فاملتهم فيها النجم عادل امام قبل 
ان يطلقوا عليه »الزعيم«، والقاضي فيها هو املستشار مرتضى منصور الذي 

صار اسمه بعد هذه القضية حتديدا ملء السمع والبصر.
ان حتكم على جنم بقامة عادل امام، عادي، ال مشكلة ان كانت قضيته 
قضية شخصية، اختلس مثال او ضرب »واحد في الشارع« وأحدث به عاهة 
مستدمية، هنا ال تعفيه جنوميته من العقاب مثله مثل املعلم »كرشة اجلزار« 
واالس�طى »جادون« العجالتي، فاملفترض امام القانون يتس�اوى »الوزير 
والغفير«، لكن ان حتكم بالسجن ملدة عام مع الشغل والنفاذ على عادل 
امام بسبب فيلم قام ببطولته، فهذا ما اثار ضجة وقتها كانت 

حديث الشارع املصري ملدة طويلة.

والفيلم الذي احدث كل هذه البلبلة هو »األڤوكاتو« 
الذي كتب قصته وأخرجه رأفت امليهي، وبس����ببه 
أقيمت اكثر من مائة دعوى قضائية ضد عادل امام 
وحده من محامني كبار اعتبروا ان بطل الفيلم استهزأ 
بهم ومسح بكرامتهم االرض حني تقمص دور محام 
»أونطجي«، مهرج، يلعب بالبيضة واحلجر، يتحايل 
على القانون ويبحث في ثغراته كي يبرئ متهمني 

ثبتت عليهم االدانة بدالئل دامغة.
لكن ليس هذا كله فقط ما أثار احملامني، فاس����م 
عادل امام في الفيلم اثار غيظهم ومألهم غال منه، فقد كان بطلنا 
في األڤوكاتو اس����مه »حسن سبانخ«، واختيار االسم له داللته 
عند كاتب السيناريو، لكن ليذهب املخرج واملؤلف واملؤدي »في 
ستني داهية« ان كان فيلمه هذا سيجعل من احملامني »مسخرة« 
ويضعهم كلهم في بوتقة واحدة عنوانها »االونطة والتهليب« 

والضحك على القضاة واملستشارين.

مسخرة

واحلقيقة ال نستطيع ان نلوم احملامني في غضبتهم وثورتهم 
فقد كان حس����ن سبانخ بحق »مس����خرة« مهمته الوحيدة في 
احلي����اة التالعب بالقانون واس����تغالل ثغراته النقاذ املجرمني 
وجتار املخدرات والنصابني الكبار، لكن من وجهة نظر اخرى 
فاملس����ألة تغلفها املبالغة الشديدة في ردة الفعل، فكم من فيلم 
 قدم ش����خصية احملامي على ه����ذا النحو، غي����ر ان عادل امام 
� ألن����ه عادل امام � كان تأثيره مدويا في الش����ارع اثناء عرض 

هذا الفيلم وبعده.
واحلقيقة التي يجب ان نذكرها هنا ان األڤوكاتو لوال الضجة 
التي صاحبته وأثيرت حوله، ملا كان من االعمال الكبيرة التي 
حتس����ب لعادل امام، وملا القى هذا اإلقبال الكبير بعد ان وصل 
الى ساحات احملاكم، حيث لم يفلح احملامون في استصدار قرار 
بوقف العرض وس����اعدوا � دون قصد بالطبع � في ملء خزينة 

املنتج، حيث اإلقبال كان منقطع النظير على شباك التذاكر.
حتى وأنا اكتب اآلن عن »األڤوكاتو« ال اجد � رمبا � ما أقوله 
عن الفيلم، ليس له بداية ووس����ط ونهاية ش����أنه شأن الدراما 
املعتادة، مجرد محام بهلوان »يسرق الكحل من العني« ويترافع 
امام القضاة بشكل هزلي، لكنه في النهاية يأتي بالبراءة ملوكليه 
ويقبض منهم املاليني ويتفاخر بكذبه واالعيبه على اعتبار ان 
هذا هو املعتاد في زمن السرقات الكبرى والرقص على احلبال 
مبنطق »يا عزيزي كلنا لصوص« فلماذا نس����جن لصا ونترك 
اخر؟ فلينعم اجلميع بغنيمتهم املسروقة وعلى رأي عادل امام 

»اللي يعرف ابويا يروح يقوله«.

كلنا لصوص

منطق كاتب ومخرج، »يا عزيزي كلنا لصوص«، وكأن النصب 
هو القاعدة والش����اذ عنها هو االستثناء، اكثر من فيلم خاصة 

حسن سبانخ
.. األڤوكاتو 

عادل إمام في مشهد من الفيلم املستشار مرتضى منصور
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