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         أحمد عفيفي

في الذاكرة العديد من احلكايات الفنية، أسترجعها بني احلني واالخر ألتخير 
املناس�ب منها واكتب عنه، وفي الذاكرة ايضا العديد من العبارات التي قيلت 
في افالم و»علقت« مع اجلمهور بحيث صارت – رمبا – اشهر من الفيلم ذاته، فإذا 
جاءت سيرة رائعة ثروت اباظة »شيء من اخلوف« نتذكر على الفور »جواز عتريس من فؤادة 
باطل«، وننس�ى – رمبا – احداث »ثرثرة فوق النيل« وال ننس�ى عم انيس، عماد حمدي، وهو 
يصرخ في نهاية الفيلم: »ياناس فوقوا«، واذا خطر ببالنا فيلم »شارع احلب« نردد دون تفكير: 

انت اللي ح تغني يا »منعم«.

مقدم برامج نفى توقيع 
عقد مع قن���اة خليجية مع 
إنه املس���ؤولني في هالقناة 
يؤكدون هالشي بس صاحبنا 
قاعد ينفي وماندري ليش.. 

ميكن خايف!

طالع���ة  توه���ا  ممثل���ة 
»مرم���رت« إدارة إنتاج عملها 
اليديد بطلباتها اللي ما تنتهي 
واملصيبة انها تعاملهم بنفس 
العمل مثل  شينة ألنها جنمة 
ما تقول.. احلمد هلل والشكر!

توقيع نجمة
ممثل خليجي سعيد بطلته في أعمالنا 
احمللية بس هذا ما يعطيه احلق بأن يبرز 
اسمه في احلوارات الصحافية اللي يسويها 
وكأنه هو البط���ل احلقيقي لهذي األعمال 
اللي يشارك فيها كبار جنومنا احملليني.. 

عمره ما تبخر!

بطل

حسني رياض وحليم في مشهد من الفيلم

هيفاء وهبي

صابر الرباعي

هيفاء وهبي تجسد دور الراحلة كاميليا
القاهرة � سعيد محمود

عاد مرة أخرى الى الوسط الفني احلديث عن تنفيذ 
مسلسل يتناول السيرة الذاتية للفنانة كاميليا بعد 
عامني من التوقف والنسيان ، ويحمل املسلسل اجلديد 
عنوان »الفراش����ات حتترق دائم����ا« وتتبنى إنتاجه 
نفس الشركة التي اعلنت عن املشروع من قبل ولم 
تس����تطع تنفيذه غير انها عادت واعلنت استعدادها 
اللحاق بالعرض الرمضاني املقبل اعتمادا على جناح 

مسلسالت السيرة الذاتية ، رغم استحالة ذلك . 
ومت ترشيح الفنانة هيفاء وهبي لتجسد شخصية 
كاميليا، وجترى حاليا مشاورات معها لالتفاق على 
بطولة املسلس����ل وفي حالة موافقتها س����يكون هذا 
العمل هو األول لهيفاء على شاشة التلفزيون بعد أن 
شاركت في بطولة الفيلم السينمائي »دكان شحاتة« 

مع عمرو سعد .

املسلس����ل مأخوذ عن كتاب »ف����اروق وكاميليا« 
تأليف سمير فراج وسيناريو وحوار محمد أبوالعال 
السالموني ، واملقصود ب�»الفراشات حتترق دائما« هو 
النساء اجلميالت الالتي يحمن دائما مثل الفراشات 
حول النار واملقصود بها السياس����ة او السلطة مما 
يجعلهن يسقطن محترقات بفعل جاذبية النار واالنبهار 
بالضوء الساطع ، وهو الشهرة والسلطة والنفوذ مثل 
كليوباترا أو اسمهان ومارلني مونرو وجريس كيلي 

واألميرة ديانا .
يذكر أحمد صقر  مرشح الخراج املسلسل، وكان 
املخرج علي بدرخان قد صور من املسلسل نحو ثالث 
ساعات ، منذ أكثر من ثالثة أعوام بطولة جاال فهمي 
ولكن توقف التصوير ملش����اكل انتاجية بني املنتج 
وزوجت����ه في تلك الفترة ج����اال فهمي ، والتي انتهت 

بتوقف املسلسل وانفصالهما كزوجني . 

رامي صبري: أنا »الكينج« الصغير
نفى املطرب الش���اب رامي صبري م���ا تردد مؤخرا 
على لس���انه من ان عمرو دياب يقوم بتقليده قائال: هذا 
كالم س���خيف فكيف يقلدني هذا النجم؟! أنا ال استطيع 
أن أقول هذا الكالم، وأنا ال أحب األلقاب مع أن اجلمهور 

اطلق علي »الكينج الصغير«.
كما أعرب رامي خالل حواره في برنامج »شوشرة« 
الذي يذاع على قناة »نايل اليف« عن غضبه من الصحافة 
قائال: الصحافة دائما تكتب عن تامر وحماقي ومحمد منير 
فقط ولألسف يتم جتاهل فنانني آخرين مثلي ومثل حسام 
حبيب، فالصحافة تظلم بعض الفنانني دون سبب، فانا 
بيني وبني تامر وحماقي عشر سنوات وليس معنى ذلك 
أنهم اجنح مني، ولكن الصحافة تظلمني، مع أن ش���غل 
تام���ر وحماقي ليس أكثر من���ي بكثير فانا لدي حفالت 
ناجحة ولكن هناك تصريحات يطلقها بعض الفنانني، 
فهناك فنان يأخذ 30 ألف جنيه في احلفلة ويصرح بأنه 
يأخذ 100 ألف وهناك آخرون جمهور حفالتهم ال يتعدى 

30 ألف متفرج ويقولون 75 ألف متفرج.

القبض على منتحل شخصية صابر الرباعي
أعل���ن الفنان صابر الرباعي أنه مت القبض 
على املزور الذي انتحل شخصيته على الفيس 
بوك، حيث كان يعمل على إرسال رسائل بذيئة 
للفتيات باس���مه بل كان يطلب منهن الظهور 

بشكل غير أخالقي.
وتعود التفاصيل عندما اس���تقبل الرباعي 
مجموعة من الرسائل عبر هاتفه تعاتبه بسبب 
ما يتلقونه من رسائل غير أخالقية عبر الفيس 
بوك، وعلم الرباع���ي ان هناك من يتالعب به 
ويحاول تش���ويه س���معته، من خالل تقمص 
شخصيته عبر للفيس بوك« ليتحدث مع الفتيات 
ويوقع بهن ويعدهن باللقاء والزواج والسفر 

إلى باريس لقضاء أجمل األوقات احلميمة.
وقد قامت الشرطة الفرنسية بالقبض على 
الرج���ل بعد ان مت حتديد موقعه وهو ش���اب 
عربي، مقيم في باري���س بهدف العمل، ويتم 
التحقيق معه حاليا بتهمة انتحال ش���خصية 

واساءة السمعة.

أين هو اآلن.. شارع الحب؟!
من أشهر العبارات في السينما المصرية.. »إنت اللي ح تغني يا منعم«

يغني حليم في الفيلم: 
بس قلبي لسه خايف م الليالي 
وانت عارف اد ايه ظلم الليالي 
البد ان يخاف ويحتاط، فحتى 
احلب ومشاعره الرقراقة النبيلة، 
كان الرهان عليه زجاجة كوكاكوال 
بني فتاتني من الطبقات الراقية – 
او هكذا تظنان – من جتبر االستاذ 
على حالقة ذقنه تعطي املهزومة 
للمنتصرة زجاجة كوكاكوال، يا 
بالش اللعبة االزلية لالغنياء 
حني يسلون انفسهم مبن هم 
– من وجهة نظرهم – اقل قدرا 
وادنى ش����أنا، اصعب شيء في 
الوجود ان تكون املشاعر مشاعا 
للهو والعرب����دة، لكنها اللعبة، 
متتع من يقود دفتها وتدمي قلب 
من يبحث وس����ط االمواج عن 

طوق جناة.
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عم جاديليو
حس����ني رياض في واحد من اروع 
ادواره.. ع����م جاديليو او املوس����يقار 
االستاذ مختار صالح، ضحية زوجة 
خائنة، قتلها وهي في احضان عشيق 
فاجر، لم تخجل من فعلتها حني ضبطها، 
بل االدهى كانت تظن انه يعرف وان 
سكوته و»طناشه« رقي وترفع، هكذا 
اخليانة ف����ي دائرتها الضيقة العفنة، 
وعندما وجدته ثائرا، يشهر مسدسه 
في وجهه����ا اخرجت م����ن جوفها كل 
»الوساخة« املعجونة بها وفيها: يافالح، 
يا آالتي، يا مزيكاتي، يا حقير. يهرب 
عم جاديليو من حك����م باملؤبد صدر 
ضده غيابيا ويتخلى مرغما عن قيمته 
وق����دره وعلمه ليصبح مجرد نفر في 
فرقة حسب اهلل التي كانت »أحن عليه« 

من بنت الذوات العاهرة.

احلقيقة لم يكن فيلم ش���ارع احل���ب من ضمن احلكايات 
الفنية التي احكيها اس���بوعيا، الى ان صادفني وانا اقلب بني 
قنوات التلفزيون، ولم تكن هذه املرة االولى التي اشاهده فيها، 
بل رأيته عش���رات املرات، لكن ال أعرف ملاذا هذه املرة حتديدا 
اوحى الي بالكتابة عنه، بل ألح علي ان امس���ك بالقلم ألكتب، 
على الرغم من انني ال اعرف تفاصيل انتاجه وتقدميه، كل ما 
اعرفه انه للكاتب الكبير يوسف السباعي، واخرجه عزالدين 
ذو الفقار، اما البطولة فكان���ت لعبد احلليم حافظ والفاتنة 
صباح وعبدالس���الم النابلسي والعبقري اداء حسني رياض. 
لكن القضية ليست في هذه االسماء الكبيرة، وليس حافزي او 
محفزي على الكتابة هو ما سبق هذا الفيلم من حتضيرات ال 
اعرفها اساسا، وامنا القضية في املعنى اجلميل الذي افتقدناه 
في السنوات العشر او العشرين االخيرة، معنى ومفهوم احلب، 
ليس في نطاقه الضيق واحملدود بني اثنني، رجل وامرأة، امنا 
احتدث عن احلب في املطلق، والسؤال الذي هزمني وكاد يبكيني 
وانا ابحث الهثا عن اجابة له: اين هو اآلن، هذا الش���ارع؟ من 
يدلني عليه اعطيه عمري عن طيب خاطر.. »بالش« الشارع 
دلوني على حارة او عطفة او زقاق اس���مه احلب، اآلن يوجد 
شارع كبير عريض وممتد »رايح جاي« اسمه شارع الكراهية، 
وهناك حارة البغض ونكران اجلميل، وعطفة احلقد بسواده 

املميت، وزقاق الغدر واخليانة.

اريد عنوانه

والسؤال مستمر.. وال إجابة، من فضلك اسأل سؤاال اكثر 
يس���را وسهولة، رمبا استطعنا مساعدتك.. اكاد اسمعها عبر 
»األنس���ر مش���ني« لكن لألس���ف ليس عندي اال هذا السؤال: 
شارع احلب، اريد عنوانه، لو في اخر بالد الدنيا، اذهب اليه 
حافيا، س���ائرا على قدمي وان ادماهما الطريق الوعر وصبب 
عرقي قيظ صيف حارق، املهم ان اصل وأجده، هذا الش���ارع 
اعلم يقينا انه سراب، كلما اقتربت منه وظننت انني وجدت 
ضالتي، أكتش���ف اخلدعة الواهمة، فأعود »اجرجر خيبتي« 
وأملح م���ن بعيد مرة اخرى بقعة ضوء فأعاود الس���ير رمبا 

حتقق احللم املستحيل.
ومثلما قلت ال اعرف حكايات عن هذا الفيلم سوى انه واحد 
من اجمل ما قدمت السينما املصرية مبا حواه من معان اصيلة 
افتقدناها سنة وراء اخرى، الصبر مع اليقني الذي تثبته قوة 
االرادة واالعتقاد الراس���خ في العقل بأنه ال يصح في النهاية 
اال الصحي���ح، ال احد يصبر االن، الكل متعجل والكل يريد ان 
ينهش حلم اخيه حيا وميتا، املهم ان يحقق ما يريده، فال طاقة 

له او عنده لصبر او لغيره.
في الفيلم، منعم او عبداحلليم حافظ يحصل على الشهادة 
العلمية من معهد املوسيقى وال يجد عمال ويكاد يطيح بهذه 
الشهادة املعلقة فوق اجلدران لوال عم جاديليو »حسني رياض«: 
اصبر يا ابني، عشان تدوق احللو الزم تشوف املر، هي احلياة 

كده، املهم احنا معاك، جنبك، ضلك وضهرك كي ترفع رؤوسنا 
ونعوض بك ومن خاللك ما عجزنا نحن عن حتقيقه.

وحسب اهلل السادس عش���ر »عبدالسالم النابلسي« قائد 
الفرقة ال���ذي ينام ويحلم بفرح او »طهور صغير« او جنازة 
كي يضمن عشاءه مع من حوله. هذا الرجل عندما جاء منعم 
يحمل ش���هادته أراد ان يتنازل له عن قي���ادة الفرقة تقديرا 
واحتراما واعترافا بقيمة العلم، لكن اصالة منعم تغلب املفروض 
واملفترض: أل ياسطى انا مهما كبرت مش ح اكبر عليكم، انتوا 

اهلي وناسي، انا كبير بس بيكم.
قيمة بسيطة عميقة املعنى والداللة ليتنا نعيها.

سماء الطرب

شارع احلب، حكاية بسيطة، حكاية صعود جنم من شارع 
محمد علي، شارع االصالة والوفاء الى سماء الطرب والغناء، 
من فرقة حس���ب اهلل السادس عشر الى فرقة ماسية يقودها 
مايس���ترو، وال يخلو هذا الش���ارع – رغم اسمه – من نقيض 
معن���اه، فلن نعرف قيمة الذهب وبريقه اال اذا رأينا الصفيح 
وصدأه، لكن احلب هو الغالب في هذا الزمن البعيد، ينتصر 
دائما في النهاية، على العكس متاما االن الش���ر هو املسيطر 
والكلمة العليا له، النفوس متخمة باالحقاد، والكل يتآمر على 

الكل، وانا، انا فقط ومن بعدي الطوفان.
»نع���م يا حبيبي نع���م«، ابواب املجد تفت���ح ابوابها على 
استحياء للمطرب اجلديد القادم من القاع الى قمة الهرم، اول 
ميالد حقيقي ملنعم، والغناء في االوبرا وجمهور كبير سيوقع 

شهادة نبوغه وتألقه. 
حلظة فارقة في حياته، إما ان يولد من جديد او املوت كمدا 
وقهرا، احللم على مشارف التحقق ليصبح حقيقة كاملة املعالم، 
لكن هذه احلقيقة س���تحطم آخرين وتكوي نفوس حاقدين، 

فكيف جنهضه في رحم امه؟
من غير املايسترو ال يستطيع منعم ان يغني، اذن فليختف 
املايس���ترو، باقي عشرين دقيقة واملس���رح ممتلئ عن اخره 
واالستاذ عزيز لم يأت، ح اقول ايه للجمهور؟ تسأل صاحبة 

املسرح، وتكمل: اتصلوا بأي مطرب كبير ينقذ املوقف.
ويخرج الس���مك من املاء من دون صياد وس���نارة، مدركا 
ان خروجه يعني موته - احتدث عن عم جاديليو املوسيقار 
الكبير الذي هرب من حكم باملؤبد بعد قتله زوجته اخلائنة، 
لكن ما قيمة احلياة اذا خلت م���ن الوفاء وإيثار الغير؟، هنا 
يصبح املوت قيمة في حد ذاته ان كان سيمنح احلياة آلخرين 

نحبهم.
عم جاديليو يسمع عبر املذياع غياب املايسترو قائد الفرقة 
الذي سيعزف حلنه القدمي »نعم يا حبيبي«، اجلنني خرج رأسه 
فقط من الرحم، والطبيب غير موجود، وان لم نسرع باستدعاء 

اخر، فسيموت القادم دون حتى صرخة امليالد.
هكذا يحدث مختار نفسه، احللم الذي عاش له لن يتحقق 

وسيتحول الى كابوس، ليخرج اذن السمك من املاء وليره من 
يراه، املهم، منعم الزم ينجح.

باق 5 دقائق واالس���تاذ عزيز لم يحضر، ومنعم، راضيا 
بحظه ونصيبه ملدير املسرح: خالص يا استاذ، مفيش فايدة، 

اتصل بأي مطرب اخر ليحيي احلفل.
»أل.. انت اللي ح تغني يا منعم« 

السمك هجر بإرادته مقومات حياته ليمد الدم 
في شرايني اخر كان يحتضر.

منعم باكيا: م���ش ممكن حياتي تكون 
على حساب موتك.

 يرد الكبير – والوصف أعنيه: احلياة
يا منعم ملهاش معنى اذا ما اسعدتش اللي 
بنحبهم وخالص، السمك خرج من امليه 
والناس شافتني وعرفتني، متحرمنيش 
من اخر امنية في حياتي اني اش���وف 

ثمرة تعبي وكفاحي.

نعم يا حبيبي

يغني حليم نعم يا حبيبي نعم.. 
يبكي ويبكينا معه

تصفيق مدو للصوت احلالم اجلديد، 
واالب يحتضن ابنه ظنا من االثنني انه 

احلضن االخير.
- عاش من شافك يا استاذ مختار، 

من زم���ان محرومني من االحلان احللوة 
دي، يقول الضابط

مخت���ار خاضعا للواقع املر: انا حتت 
امرك، اودعهم واجي معاك.

- على فني؟! 
- ع السجن. 

- انت عارف بقالك اد ايه هربان؟ 
- سنني كتيرة.. تعبت من عدها. 

- اكتر من 20 سنة، يعني القضية سقطت 
خالص، تعالى لي بكره املكتب عشان نقفل 

احملضر.
وتنتهي احلكاية، حكاية كل من اراد الصعود 
وحتقيق ذاته ووجد في طريقه من يحبطه 
تارة ويحاربه تارة اخرى، لكنه ميضي، يقع 
ويقوم واقفا من جديد، والعبارة املوحية متأل 
سمعه وتسكن قلبه بيقني واميان الواثقني: 

»انت اللي ح تغني 
يا منعم«.

الكويتية إلستيراد  أقامت الشركة 
السيارات )الشايع و الصقر( الوكيل 
احلصري لزيوت موبيل1 في الكويت 
السحب األول ملهرجان موبيل1 وذلك 
في 13 من يونيو 2010 في املعرض 
الرئيسي لزيوت موبيل في شارع 
ك��ن��دادراي و ذل��ك بحضور ممثل 

التجارة والصناعة  وزارة 
ال���س���ي���د/ ع��ب��دال��ع��زي��ز 
أشكناني والسيد/ صادق 
علي مدير قطاع الزيوت 
ال��ش��رك��ة الكويتية  ف��ي 
إلس���ت���ي���راد ال���س���ي���ارات 
ال��ص��ق��ر(،  )ال���ش���اي���ع و 
وال��س��ي��د أح��م��د ف���اروق 
مساعد التسويق ومنسق 
العالقات العامة بالشركة 

 الكويتية إلس��ت��ي��راد السيارات.
 هذا و كان هناك عميلني من عمالء 
زيوت موبيل1 على موعد مع احلظ 
السعيد وهما: السيد:طالل صالح 
إبراهيم كوبون رقم 2611 و السيد 
 جوي بالترن كوبون رقم 3540. 
أملانيا  إلى  وقد ربح كال منها رحلة 
شاملة السفر و اإلقامة و ذلك حلضور 
مسابقة )أملانيا جراند بري( ضمن 
فاعليات الفورميال1 و ذل��ك خالل 
 الفترة من 23 إلى 25 يوليو2010..
أم��ا عن عمالء موبيل وال��ذي��ن لم 

يحالفهم احل��ظ ف��ي ه��ذا السحب 
فهناك ف��رص��ة اخ���رى للفوز في 
السحب الثاني في 1 سبتمبر 2010.. 
وايضا في هذا السحب سوف يكون 
هناك إثنني من سعداء احلظ  سوف 
إلى أبوظبي  يحصلون على رحلة 
ملشاهدة مسابقة )أبوظبي جراند 

ب��ري( ضمن فاعليات الفورميال1 
الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر  في 
2010. وجدير بالذكر أن مهرجان 
موبيل 1 الترويجي قد أطلق في 20 
أبريل وسيستمر حتى 20 من  من 
أغسطس 2010.. وقد أوضح السيد/ 
صادق علي أن جميع عمالء موبيل1 
ال��ذي��ن سيقومون بتبديل زيوت 
محركاتهم خ��الل فترة املهرجان 
سواء داخل فروع الشركة الكويتية 
إلستيراد السيارات أو في أي مراكز 
خدمة املوجودة في جميع محطات 

البالغ ع��دده��ا 32  أول��ى و  وق��ود 
محطة سوف يحصلون على كوبون 
يؤهلهم ل��دخ��ول السحب للربح 
برحلة حلضور فاعليات الفورميال1 
أملانيا وأبوظبي.هذا وقد أشار  في 
السيد/ فوميو توني املدير العام 
للشركة الكويتية إلستيراد السيارات 
أن زيت موبيل1 هو منتج 
أنواع  املزايا جلميع  متعدد 
م��ح��رك��ات ال���س���ي���ارات.. 
فهو يعزز اإلقتصاد في 
إستهالك الوقود ويساعد 
على حماية احملرك وإطالة 
ع��م��ره و ك��ذل��ك يساعد 
على حتمل جميع درجات 
احل����رارة وأي��ض��ا نظافة 
احمل���رك مم��ا يساعد على 
احلد من انبعاثات احملرك مبا له من 
 تأثير إيجابي على البيئة احمليطة..
إلى أن جميع  ويجدر اإلش��ارة هنا 
منتجات زي��وت موبيل متاحة في 
معارض الشركة الكويتية إلستيراد 
ال��س��ي��ارات ف��ي ش���ارع ك��ن��دادراي 
وشارع الزينة و كذلك في األحمدي.. 
وأيضا ل��دى أكثر من 100 موزع 
معتمد و ال ننسى تواجدها في 
مراكز خدمة املوجود في 32 محطة 
وقود اولى املنتشرة في جميع أنحاء 

الكويت.

الشاي�ع و الص�قر تهنيء الرابحني في السحب األول ملهرجان زيوت موبي�ل1


