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ممثلة »أمنيتها« أن تكون مشهورة 26
بعدما شاركت فنانة قديرة بعملها 
االخير اللي قاعد ينعرض هااليام بس 
املصيبة كانت احللقة األضعف في 
العمل ألنه حواراتها تقولها من غير 

إحساس.. سلميلي على هالشهرة!

إحساس
ممثلة تقول في حوار صحافي 
انه قناة فضائية محلية »نادتها« 
علشان تقدم على شاشتها برنامج 
ب���س اختلفت  الكاميرا اخلفية 
معاهم على االجر.. الچذب حبله 

قصير!

أجر
ممثل للحني ما عنده ثقة بنفسه 
ويحاول بأعماله التلفزيونية أنه 
يبني للناس انه كوميديان من الطراز 
االول وراح يخلد اسمه في هاملجال 
مع انه مو عارف شنو مع نى كلمة 

كوميديا.. عمره ما تبخر!

كوميديا

في التجربة الثانية لـ »لوجو ميديا لإلنتاج الفني«

»صراع« المطيري على شاشة التلفزيون السعودي

مفرح الشمري
اكد املخرج محمد حس���ني املطيري ان عمله اجلديد 
الذي يحمل عنوان »الص���راع« يختلف كليا عن عمله 
الرومانسي »قصة هوانا« الذي ينتظر عرضه في شهر 

.mbc �رمضان املقبل على شاشة ال
واضاف في اتصال هاتفي مع »األنباء« ان مسلس���ل 
»الصراع« كتبه ماضي املاضي وهو تراثي وسيعرض 
على شاش���ة التلفزيون الس���عودي في شهر رمضان 
املقبل ويتناول قصصا جميلة عن املوروث الش���عبي 

اخلليجي.
وقال: املسلس���ل يصور اآلن ف���ي الكويت من خالل 
لوكيشن خاص يتماشى مع اجواء املسلسل الذي يشارك 
فيه عدد من النجوم مثل الفنان القدير جاس���م النبهان 
والفنانة هند البلوشي ويلدا وعدد من النجوم السعوديني 
ويقع في 30 حلقة ويعتبر التجربة الثانية في االنتاج 
الدرامي لشركة »لوجو ميديا لالنتاج الفني« احلريصة على 

تقدمي اعمال درامية تتماشى مع اذواق املشاهدين.
واشار الى انه ينتظر بفارغ الصبر عرض مسلسل 

»قصة هوانا« على شاشة ال� mbc حتى يتعرف املشاهد 
على اجلهد الذي بذلته »لوجو ميديا« في انتاجه خاصة 
ان حلقاته منفصلة ولكنها تدور في اطار الرومانسية، 
ملمحا الى ان مث���ل االعمال غائبة عن االعمال الدرامية 
في الوقت احلالي واعادتها للشاش���ة مرة اخرى فرصة 
للمشاهدين الستذكار قصص احلب والعشق من خالل 
رؤي���ة اخراجية للمخ���رج البحريني محم���د القفاص 
ومبش���اركة اكثر من 45 فنانا وفنانة وتصدى لتأليفها 

البحريني احمد الفردان.

هند البلوشي محمد حسني املطيري يلدا

عمرو دياب راغب عالمة

سألت أم كلثوم عن ملحن »تخونوه«.. قالوا لها بليغ.. فأصدرت أمرًا: الولد ده يكون عندي بكرة

حب إيه اللي انت جاي تقول عليه نية
ة ف

كاي
ح

كشف املطرب اللبناني راغب 
عالمة أنه يحضر حاليا ل� »ديو« 
مع املطربة العاملية شاكيرا، وأن 
االتصاالت قائمة بينهما الختيار 
األغاني املناسبة، نافيا في الوقت 
نفس���ه ما تردد عن خوفه على 
مس���تقبله الفني من املستقبل، 
معتبرا أن النجومية اآلن أصبحت 
قائمة على الشكل، فيما أطلق عليه 

»عصر الكورتيزون«.
وأعرب عالمة عن س���عادته 
بنجاح اختياراته للديوهات، وقال 
إنه حني قدم ديو »بتغيب بتروح« 
مع إليسا تلقى في البداية الكثير 
من االنتقادات الختياره، إال أنه 
كان متأكدا من أنها ستصبح جنمة 
مشهورة، وقدم املطرب اللبناني 

تهانيه إلى إليسا لفوزها بجائزة 
امليوزك أوورد، بحسب »ام بي سي 
إليسا تستحق  نت« حيث قال: 
اجلوائز، وأقول لها مبروك عليها 
امليوزي���ك أوورد للمرة الثالثة، 
وإن كان م���ن املتعارف عليه أن 
هذه اجلوائز مدفوعة وال ش���ك 

في هذا.
 من جانب آخر انتقد عالمة 
الذي تخرج في بدايته من برنامج 
»استديو الفن« تزايد برامج »هواة 
الغناء« على الشاشات العربية، 
الفتا إلى أنها رغم أهميتها أنتجت 
تخمة كبيرة من الهواة في حني أن 
الساحة الغنائية ليست في حاجة 

إلى هذا الكم الكبير منهم.
وع���ن املواهب الت���ي تلفت 

انتباهه أش���ار عالمة إلى تامر 
حس���ني، وقال: أرى أنه ش���اب 
محترم وناجح. أنا أسمع أغانيه 
التي متتاز بأنها شبابية، وهو 
بالتأكيد، كما أش���اد  بات جنما 
أيضا بعم���رو دياب، معتبرا أن 
كال من تام���ر ودياب جنحا في 
تقدمي األغنية الش���بابية، إال أن 
تامر تفوق في التمثيل في حني 

دياب فشل فيه.
وعن ألبومه اجلديد الذي أجل 
صدوره إلى شهر سبتمبر املقبل 
قال إنه يتضمن 10 أغنيات تعاون 
فيها مع أس���ماء عدة، وسيقدم 
فيه اللهجة اللبنانية واملصرية 
واخلليجية، واصفا األلبوم بأن 

»دمه خفيف وقريب للقلب.

عالمة: عمرو دياب فاشل في التمثيل

وه����و يهم بالوقوف قال����ت له أم كلثوم: خد راحت����ك، وخليك على 
األرض.

وراح بلي����غ يدندن على العود مبطلع أغنية »حب ايه اللي انت جي 
تق����ول عليه.. انت عارف قبله معن����ى احلب ايه.. ملا تتكلم عليه.. 

حب ايه ايه ايه.. حب ايه اللي انت جاي تقول عليه«.
وانتهى بليغ من املقدمة وسكت، فقالت له ام كلثوم وقد أربكتها 
البداية: معقولة ابدأ اغنية بهذا املطلع.. ثم وهي تضحك: دي خناقة..

مش اغنية.
ظن بليغ انها لم تعجبها.. لكنه فوجئ 

بها تقول: بس حلوة.. أكمل.
رد بليغ: الباقي لسه يا ست.
ثم سأل مضطربا: إيه رأيك؟

فقالت: مني اللي كتبها؟
أجاب: صاحب����ي عبدالوهاب 

محمد.
فقالت: انت����وا االثنني هايلني، 

تقدر تخلصها امتى؟
فقال بليغ غير مصدق: بجد يا ست 

عجبتك؟
قالت: طبعا.. انت )جن مصور(!

رج����ع بليغ إل����ى البيت 
يبح����ث ع����ن أقرب س����رير 
ليضع رأسه وينام، لكن من 
أين يأتيه النوم بعد كل هذه 
الفرحة وتلك املفاجأة. اتصل 
بصاحبه عبدالوهاب محمد 
وطل����ب من����ه أن يأتيه على 
الفور، وعندما حضر قال له 

بليغ: ام كلثوم.
فرد: اشمعنى؟

فضح����ك وقال: جرى ايه 
يا بوحميد انت )ح تخشلي( 
قافية.. وصمت لثوان ثم قال: 
املهم الس����ت ح تغني »حب 

ايه«.
لم يص����دق عبدالوهاب 
محمد وقال له: معقول يا بليغ 
جتبني ع الصبح عشان تهزر 

معايا؟
انه لتوه عائد  فأقسم له 

من عندها قائال: طاقة السعد وانفتحت.

»انت فين والحب فين« 

وكان عبدالوهاب محمد قد كتب األغنية كاملة وأعطاها لبليغ ليرى 
اي صوت من األصوات � غير ام كلثوم طبعا � يصلح لغنائها، أما بليغ 
فقد حتمس حماسا غير مسبوق وراح يكمل اللحن الذي شدت به أم 
كلثوم ليعيد إلى صوتها شبابه وهي تغني وكأنها ابنة العشرين.. 

»أنت ما بينك وبني احلب دنيا.. دنيا..
دنيا ما تطولها وال حتى بخيالك..

وكانت هذه األغنية التي تعتبر من أجمل أغاني الست بداية موفقة 
وناجح���ة بني بلي���غ وام كلثوم وحلن لها بعد ذل���ك انا وانت ظلمنا 
احلب � احلب كله � انس���اك - سيرة احلب � فات امليعاد � الف ليلة � 
كل ليلة وكل يوم - حكم علينا الهوى - بعيد عنك - وهذه االغنية 
من االغنيات القريبة جدا من قلب ام كلثوم ش���خصيا، وكانت تؤثر 

فيها كلمات النهاية:
عيون كانت بتحسدني على حبي 

ودلوقتي بتبكي عليا من غلبي 
وفني انت.. يا نور عيني 
يا روح قلبي.. فني فني 

فني اشكيلك فني 
عندي كالم وكالم وحاجات 

فني دمعك يا عني 
بيريحني بكايا ساعات 
بيريحني بكايا ساعات.

وماتت ام كلثوم ومات بليغ والش���ناوي وعبدالوهاب محمد، لكن 
االبداع أبدا ال ميوت.. الصوت الرائع يخلد واملوس���يقى احلاملة تبقى 

والكلمات التي تخرج من القلب تظل عامرة في كل القلوب.

وهنا جاءه صوتها غاضبا: أنت يا افندي بتهزر وال ش����ارب حاجة.. 
أنا أم كلثوم وعايزة بليغ.

وانتفض بليغ من جلسته وقد أدرك أنها بحق الست، فاعتدل وقال 
لها: أمرك يا ست الكل، سامحيني لم أتصور ولم يخطر ببالي حلظة أن 

أفوز بهذا الشرف العظيم، افتكرتك واحد صاحبي بيهزر معايا.
قالت: واحد صاحبك.. ليه.. صوتي خشن للدرجة دي؟

رد: آسف يا ست.. احلقيقة أنا متلخبط، والى اآلن ال اصدق أن كوكب 
الشرق هي التي حتدثني.

»أنا في انتظارك«

هدأت أم كلثوم من هذا اإلطراء اجلميل وقالت له: أنت )رغاي( أكثر 
من الالزم، عايزه أشوفك.. ممكن تيجيني؟

وكأن احلروف األبجدية كلها قد تالش����ت من فوق لس����انه فقال لها 
وهو يتلعثم: 

تشوفيني أنا يا ست، أنا زعلت حضرتك في حاجة ال سمح اهلل، وال 
حد نقل لك حاجة عني بالغلط؟

أدركت أم كلثوم مدى االضطراب الذي هو عليه، فأرادت أن تهدئ من 
روعه وقالت له: »أنا في انتظارك«.. ثم وهي تضحك.. بكرة الساعة 9.

وملا كان بليغ يسهر الليل بطوله وينام النهار أيضا بطوله لم ينتبه 
إلى أن الست تعني التاسعة صباحا، معتقدا أنها كفنانة ال تنام 
إال عندما يصحو الناس، فسهر الليل كعادته يفكر في هذا 
املشوار الذي ال يعرف سببه وفي السابعة صباحا نام 
على أن يصحو ويذهب إليها في امليعاد.. التاس����عة 

مساء.

ربنا يستر 

انتظرته أم كلثوم فلم يأت.. طلبته فلم يرد.. 
استشاطت غضبا وأرس����لت إليه من يعنفه، 
وفعال ذهب املرسال إليه فوجده نائما، فأصر 
عل����ى إيقاظه، )فرك( بلي����غ عينيه ونظر إلى 
الضيف الثقيل الذي بادره قائال: الست انتظرتك 

فلماذا لم تأت؟
قال له: يا عم لس����ه بدري. الساعة دلوقتي 

5، باقي 4 ساعات.
قال له بحدة: موعدك 9 صباحا يا أستاذ.

اعت����دل بليغ وقال له بضيق: 9 صباحا، ليه.. 
حد قال لك إني ببيع لنب؟

لم يرد عليه وقال وهو ينصرف:
 بك����ره 9 صباحا تكون في الڤيال.. وربنا يس����تر ملا 

تشوفك الست!
في مساء هذا اليوم قابل بليغ املوسيقار سيد مكاوي في نقابة 
املوسيقيني وأطلعه على األمر وكيف يذهب إليها في التاسعة صباحا موعد 

نومه، رد عليه مكاوي ضاحكا: ولو الفجر وحياة والدك الزم تروح.
ق����ال بليغ: الفجر أهون، على األقل باكون )فايق ومصهلل(، لكن قل 

لي يا أستاذ العمل إيه؟
قال الشيخ سيد مبتسما: العمل عمل ربنا، ح تروح.. ح تروح!

دي خناقة..مش أغنية

لم ينم بليغ طوال الليل إلى أن جاء امليعاد فذهب إلى شارع أبو الفدا 
حيث تسكن أم كلثوم، ودخل محاوال التماسك خوفا من أن تخذله عيناه، 
فينام عندها، ودخل غرفة االستقبال، فوجد هناك جمعا من الناس بينهم 

وجدي احلكيم � وكان يعرفه � وطلب بنفسه قهوة
 )دب����ل( كي يحافظ عل����ى صحوته، وجاءت أم كلث����وم وصافحته 
وعاتبته برقة فاعتذر على س����وء الفهم، وس����ألها باضطراب: حضرتك 

عايزاني في إيه؟
فقالت له: أنت اللي حلنت أغنية حليم )تخونوه(؟

فقال: نعم.. ولو مش عاجبة سيادتك مننع إذاعتها من أصله.
ضحكت الست وقالت: بالعكس.. دي روعة.

رد بليغ: ربنا يخليكي.
قالت: عندك حاجة كويسة لي؟

فسأل غير مصدق: ملني يا افندم؟
ردت: أنا مش بحب أعيد السؤال مرتني.

رد بليغ: أنت تؤمري وأنا أنفذ.
بدالل قالت مبتس����مة: أنت )اونطجي( كبير.. أل صحيح فيه حاجة 

تناسبني؟
فطلب منها بليغ عودا، وبعد أن ضبط أوتاره جلس على األرض ومد 

رجليه فقال له احد احلاضرين: عيب يا أستاذ اقعد على الكرسي.

أحمد عفيفي
قبل هذه االغنية اعتاد عش����اق ام كلثوم على الرمت الهادئ في أدائها 
ومطلع أغنياتها.. »هجرتك ميكن انسى هواك.. وودع قلبك القاسي«.. 
او »حيرت قلبي معاك وأنا بداري واخبي.. قلي اعمل ايه وياك وال اعمل 
ايه ويا قلبي«.. او ثالثة »أمل حياتي يا حب غالي مينتهيش.. يا احلى 

غنوة سمعها قلبي وال تتنسيش«.
هذه هي ام كلثوم التي نعرفها، لكن ان تبدأ بأغنية مطلعها صارخ � 
من الصراخ � كلمات وحلنا وصوتا »حب ايه اللي انت جي تقول عليه.. 
انت عارف قبله معنى احلب ايه«، فهذا هو العجب بعينه.. ولو لم نسمع 
هذه االغنية من ام كلثوم ونعش����قها عشقا، ملا كنا نصدق ان »الست« 
ميك����ن ان تغني بهذه الكلمات الزاعقة وقد فاض بها الكيل من هذا الذي 

يدعي احلب وهو ابعد ما يكون عنه.
لو حكيت � نقال عن املوسوعة االذاعية وجدي احلكيم في اكثر من لقاء 
� كيف كانت ام كلثوم متخوفة من هذه االغنية ألصابتنا كلنا الدهشة.. 
كيف قبلت وأدركت بحسها العالي انها ستحقق جناحا ال يقل بحال من 
االحوال عن جناحاتها السابقة والكثيرة في كل ما أمتعتنا وشدت به.

وحكاية »حب ايه« وقصة لقاء ام كلثوم وبليغ حمدي حكاها ايضا 
وجدي احلكيم، وبليغ حمدي نفسه حني اتصلت به »الست«، وقد كان 
أقصى طموحاته ان يسمع صوتها تغني عبر االذاعة.. لكن ان يرن هاتف 

بيته و»الست« على اخلط اآلخر، واقع أفقد »بليغ« صوابه. 
فلم يكن بليغ حم����دي يحلم مجرد حلم أن تغني له أم 

كلثوم، صحيح.. هي فني وهو فني؟.. عمالقة من عمالقة 
الطرب والغناء، كوكب الشرق التي لم يختلف عليها 

اثنان من احمليط إلى اخلليج، العالم كله بش����رقه 
وغرب����ه، وهو ملحن صغير، مبدع نعم.. لكن ان 
يطمح ويطمع ان تغن����ي ام كلثوم له، فهذا من 

وجهة نظره وقتها كثير، وكثير جدا.

بداية الخيط »تخونوه«

كان بليغ حمدي يدرك ذلك جيدا وهو الشاب 
الصغير الذي لم يتجاوز ال� 25 من عمره، وأم 
كلثوم يلحن له����ا عمالقة على قدر قامتها في 
املوسيقى أمثال زكريا احمد ورياض السنباطي 

ومحمد القصبجي قب����ل أن ينضم إلى القائمة 
عبقري آخر هو محمد عبدالوهاب.

وبليغ حمدي وقتها، كان له صديق )انتيم(، 
ه����و مؤلف األغاني الذي ذاع صيته فيما بعد »عبد 

الوهاب محمد«، كان يكتب وبليغ يلحن، غنت لهما مثال 
فايزة احمد كثيرا وعبد احلليم وجناة، لكن أم كلثوم لم 

تكن في نطاق اهتمامهما � ليس بالقطع تعاليا عليها � ولكن 
من منطلق »رحم اهلل امرأ عرف قدر نفسه«.

وحدث أن قام بليغ بتلحني أغنية »تخونوه« التي غناها عبد احلليم 
حافظ، وكانت موسيقاها بحق غاية في اإلبداع والروعة، حلن يتسلل إلى 
مشاعرك فيسكنها ومتتلئ به نفسك فترددها وهى جتتر � مع صوت عبد 

احلليم � ذكريات ومواقف مرت وأوجاع عانى منها القلب وانكسر.
سمعتها أم كلثوم وسألت: من حلن هذه األغنية؟

فقالوا لها: شاب صغير اسمه بليغ حمدي.
فقالت: صغير في السن نعم، لكنه بكل املقاييس موهوب، وسيكون 

له شأن كبير.
ظن من معها أنها مجرد إشادة طيبة منها ليس أكثر، وتخيلوا لو أن 
بليغ س����مع هاتني الكلمتني رمبا لم ينم من الفرحة سنة كاملة دون أن 

يخطر بباله أن هذه اإلشادة سيكون لها بقية.
في نفس اللحظة، طلبت أم كلثوم أن يأتوا إليها بهذا )البليغ(، فقال 

لها احد املقربني: ملاذا يا ست؟
ردت: أريده.

قال لها: لو عرف لسقط من طوله من اخلوف والفزع.
قالت أم كلثوم: ليه.. شيطان أنا وال عفريت؟

فقال لها: أنت أم كلثوم وكفى.
كم رقم تلفونه؟.. سألت بجدية 

فأعطاها الرقم.
أمسكت بالسماعة وأدارت القرص ليأتيها صوت بليغ بال اعتناء: 

نعم.. مني بيتكلم؟
أزعجتها في البداية بوهيميته فقالت: عايزة بليغ حمدي.

فرد: معاك.. مني بقى سعادتك.
ردت: أنا أم كلثوم.

ضح����ك وقال غير مصدق، معتقدا أن أحدا يلهو معه: أم كلثوم حتة 
واحدة.. مش ناقصني استظراف ع الصبح.

املوسيقار الراحل بليغ حمدي

»أنا وانت ظلمنا الحب«
كان اللقاء الثاني الذي جمع الثالثة: ام كلثوم 
وبليغ وعبدالوهاب محم��د »انا وانت ظلمنا 
احلب«، وهى اغنية من اغنيات الست الرائعة، 
وقد حكى عبدالوهاب محمد يوم ان جلس مع 
ام كلثوم يقرأ لها الكلمات ان اوقفته حني قال 
»وضاع احلب ضاع ما بني عند قلبي وقلبك 
ضاع« وقالت له: احذف الياء والكاف.. فقال 
لها: مش فاهم.. ردت:.. خليها ما بني عند قلب 
وقلب ضاع.. فسألها: ليه يا ست؟ ردت: مادام 
العناد وصلنا لهذه املرحلة يبقى ال ده قلبي.. 
وال ده قلبك.. ملحوظة بسيطة، لكنها في غاية 
ال��ذكاء والفطنة من فنانة عظيمة.. حذف ياء 
من االولى وكاف من الثانية غّير املعنى وجعله 

اكثر تعبيرا وجماال ومصداقية.

»أنساك.. ده كالم«
وهذه االغنية التي حلنها بليغ عاد بها الشاعر 
اجلميل مأمون الشناوي الى ام كلثوم بعد تباعد 
سنوات طويلة، حني عرض عليها اغنية »الربيع« 
الت��ي غناها فيما بعد فريد االطرش وارادت ان 
تغير بعض كلماتها لكنه رفض، وعاد اليها بعد 
سنوات بأغنية »أنساك«، وكان قد ادرك كم خسر 
كمؤل��ف ان يخلو تاريخه من غناء ام كلثوم له، 
وحني س��معت ام كلثوم »انساك« اعجبتها جدا 
ول��م تطلب حذف او تعديل كلم��ة واحدة منها 
فقال لها مأمون: معقولة يا ست.. مفيش حذف 
او اضافة؟ فقالت له: أل يا مأمون.. حقيقي غنوة 

حلوة وكلها احساس.
وكان زكريا احمد قد بدأ في تلحني هذه االغنية، 
اال انه رحل ولم يكن قد وضع اال موسيقى املقدمة 
فقط، فطلبت الس��ت من بليغ ان يكمل اللحن، 
فحافظ بليغ على البداية املوس��يقية وأكمل من 

ابداعاته بقية االغنية.

الشاعر الراحل عبدالوهاب محمد


