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الفنية

مطرب »حس« انه الغناء 
ما في���ه فايدة اجته للتمثيل 
ف���ي عمل رمضان���ي يصور 
هااليام بعدم���ا عرض عليه 
احد املخرجني هالشي.. يبه 

اقعد ابيتكم وايد احسن!

ممثل شاب »اختلف« مع أحد 
املنتج���ني اللي راف���ض يعطيه 
فلوس���ه بعدم���ا ص���ّور جميع 
مش���اهده في العمل ويفكر انه 
يقاضيه حت���ى ال يضيع حقه.. 

خووش تفكير!

تمثيل رفض
منتج طلع في غفلة من الزمن 
قاعد يطلب طلبات غريبة وعجيبة 
من بعض الوجوه الشابة في عمله 
اليديد، واذا ما نفذت هالطلبات 
مياطلهم في دفع اجورهم.. صچ 

منتج بوربع!

غريبة

الشاعر أحمد فؤاد جنم

فلة اجلزائريةدارين حدشيتيروال سعد

الفنان الراحل جنيب الريحاني في مشهد من فيلم »غزل البنات«

احمد عفيفي 
تذكرت وأنا أجهز حلكاية هذا األس�بوع عن قصيدة »كلب الس�ت« مش�هدا موجعا ومضحكا 
في آن واحد من فيلم »غزل البنات« للعمالق الراحل جنيب الريحاني حني دخل س�راية الباش�ا 
وجلس ينتظر، فجاءه رجل في هندام محترم يجر كلبا أنيقا بسلس�لة أكثر أناقة، ويتكلم من أنفه 
تعاليا وتكبرا، فقام منتفضا يتدلى رأسه ألس�فل تقديرا واحتراما ظنا منه أنه الباشا، وإذ به يفاجأ 

إنه مجرد خادم للكلب.
فسأله الريحاني: يعني انت مش الباشا؟ 

فرد: أل.. أنا مش الباشا.. أنا هنا عشان الكلب ده!
الريحاني معّلقا بسخرية الذعة: يعني حضرتك بتاع ال� ).....(؟

فقال اخلادم مفاخرا: أيوه أنا بتاع ال� )....(. 
فسأله الريحاني: وبتاخد كام على كده؟

فأجاب اخلادم بامتعاض: 30 جنيه.

فعلق الريحاني مستغربا: بس.. حرام! 
رد اخلادم: طبعا حرام.. أنا بأكله واش�ربه وافسحه واحميه.. كل ده ب� 30 جنيه في الشهر.. 

وحضرتك بتشتغل ايه؟
فرد الريحاني: انا.. بتاع كتب.. بتاع علم.. 

فسأله اخلادم بتأفف: ماهيتك كام في الشهر؟
فأجاب الريحاني بخجل بالغ وعينه في االرض: 3 جنيه.. ثم يردد بينه وبني نفس�ه: لو طول 

عمري كنت بربي كالب مش بني ادمني، كان زماني من األعيان.
هذا عن جنيب الريحاني الذي صدمه الواقع املؤسف ملجتمع يستحق الرثاء.. كلب الباشا له 

كرامة مصونة بينما هو ال يجد من – ال اقول يحترمه – بل من يتعاطف معه ويطبطب عليه ويواسي 
أحزانه التي فرضها عليه واقع أعمى ال يهب واقفا إال ألصحاب احلظوة واملقامات الرفيعة.

وإذا كانت هذه حكاية االستاذ الريحاني مع الكلب، فصاحبنا اسماعيل له حكاية أخرى 
مع كلب أم كلثوم أو »كلب الست« كما اسماه في قصيدة احمد فؤاد جنم.. تعالوا نقرأها:

اخلبر ف���ي الصفحة األولى من 
جريدة »االخبار« املصرية.. يقول 
ان كلب أم كلثوم عض شخصا اسمه 
اس���ماعيل كان يس���ير أمام الڤيال 
وتوقف ليطالع املكان منبهرا، فلمحه 
الكلب فخرج م���ن البوابة ونهش 
حلم املس���كني الذي لم يكن يعرف 
ان هذه الڤيال تس���كنها أم كلثوم، 
فراح من األلم والوجع يسب الكلب 
وأصحابه حتى تكالب عليه »البوابون« وأبلغوا 
الشرطة متهمني صاحبنا بأنه سب الكلب والست 

بحكم انها صاحبته.
اخلب���ر في حد ذاته في غاي���ة الطرافة عندي 
وعندك، لكن عند احمد فؤاد جنم له معنى ومنحى 
آخر، لذلك لم يفوت املسألة متر مرور الكرام فكتب 
قصيدة اس���ماها »كلب الست«، سخر فيها من أم 
كلثوم وكلبها الذي جعل املجني عليه جانيا، ال 

لشيء سوى انه »كلب الست«.
واحمد فؤاد جنم ملن ال يعرفه شاعر »صايع« 
– هك���ذا يطلقون عليه – ليس تقليال من ش���أنه 
وإمنا توصيفا له كشاعر جريء ال يهمه احد مهما 
عال شأنه، ويكفي انه سجن أكثر من مرة بسبب 

قصائ����ده امللتهبة ضد النظام أيام عبدالناصر والس���ادات، 
حت�������ى في عهد مبارك اآلن ال يهدأ جنم وال يفّوت أي مناسبة 
تستلزم منه كلمة وال يقولها، فقد تعود على السجن وأصب�������ح 
بالنس���بة له مجرد مش���وار يذهبه رغما عنه، طالت املدة أو 
قصرت، ال يهم، املهم ان تستفز قضبان السجن قريحته ليكتب 

قصيدة.

مجرد موضوع

وعودة الى »كلب الست«، فلم يعجب شاعرنا ان يتحول املجني 
عليه الى جان، وبدال م���ن ان يأخذ حقه وتعويضا من أم كلثوم 
وجد املسكني نفسه مطالبا باالعتذار لسبه الكلب رغم تأكيده أنه 
لم يكن يعرف ان هذه الڤيال لكوكب الش���رق أم كلثوم التي قال 

عنها جنم في القصيدة:
ست فاقت ع الرجال في املقام واالحترام

صيت وشهرة وتل مال، يعني في غاية التمام
ومبجرد ان كتب جنم القصيدة انتش���رت بس���رعة البرق 
وتناقلها عشاقه وأتباعه وهم باآلالف الى ان وصلت ألم كلثوم 
التي غضبت من الشاعر اال انها لم تستطع ان تخفي ضحكتها 
وهى تقرأ القصيدة لطرافتها، وهدأت الى حد كبير بعد ان قال 

والقيامة والفتاكة يرموا طبعا ع املهالك

فوكس بيه

وعرف احم��������د فؤاد جنم ان القصيدة أغضبت أم كلثوم 
فقال مازحا: ملهاش ح������ق تزعل.. كان أولى بيها تزعل على 
اس���ماعني اللي اتبهدل في القسم بس���بب فوكس بيه.. وراح 

يردد:
راحوا قسم الشرطة طبعا والنيابة كفيلة بيهم
واترموا في احلجز جمعة ملا يجي الدور عليهم
تفتكر يفضل سي سمعة قد ايه في القسم نامي
استضافه احلجز جمعة.. يابالش ادي العزامي
شاف بالوي ما تتحكيش م الديابة املسجونني

قال ياعالم يا شاويش يا نيابة يا مسؤولني
يضحك جنم ويقول: »طلعوا عينه وعني اللي خلفوه« حتى 
ان���ه اعتذر عن تهوره بالتنزه في الزمالك وهو ابن بوالق ابو 
العال اللي يفصلها عن هذا احلي الراقي مجرد كوبري.. كوبري 
متشيه في 5 دقائق لكنه يفصل بني عاملني.. عالم الكبار وعالم 
الغالبة املطحونني، لم يطمع اسماعني – يقول جنم – انه يبقى 
من س���كان الزمالك، وان كان من حقه ان يحلم، لكن ان يدفع 
متن مجرد املشي في ش���وارعها إهانته في احلجز.. وعلى يد 

لها احد األصدقاء ان جنم من كبار املعجبني بصوتها واملتيمني 
بحبها، وما كتبه مجرد موضوع آثار قريحته فأبى ان مير من 
حتت يديه دون تعليق.. صحيح انه غالى كثيرا في سخريته 
اال انه في األول واآلخر شاعر وال تتعارض قصيدته مع حبه 

وعشقه ألم كلثوم.
وهنا ضحكت أم كلثوم وقالت: ده مش شاعر.. ده صايع شعر، 
مؤكدة انها تقرأ له كثيرا ولوال شطحاته السياسية وضربه للنظام 

في مقتل لغنت له.
وقرأت أم كلثوم أمام جمع من املقربني لها مقاطع من القصيدة 

وهي تضحك:
فوكس ده عقبال أملتك عنده دستة خدامني

يعني مش موجود في عيلتك شخص زيه يا اسماعني
وتعلق الست مبتسمة: دستة خدامني.. ده هو خدام واحد 
بيخدمنا كلنا.. ثم تقول مازحة: وايه اللي يخلي اسماعني يقف 
قصاد الڤيال، مع اني واهلل لو شفته كنت عزمته على فنجان 

قهوة، لكن باملناسبة مني هو اسماعني؟
رد احد اجلالسني من القصيدة:

اسماعني ده يبقى واحد م اجلماعة التعبانني
اللي داخوا في املعاهد واملدارس من سنني

حب يعمل واد فكاكه وميشي حبه ف الزمالك

من.. على يد كلب ابن كلب يتمتع بحصانة لكونه 
كلب أم كلثوم، فال ولو كان فوكس افندي يحرس 

قصر الرئاسة!
ويكم���ل جنم من القصيدة ما حدث الس���ماعني 
والتح���ول الذي أجبر عليه بعد اس���بوع واحد في 

احلجز:
خلصوه بعد املناهدة جثة من جحر الديابة

هيه ميكن ساعة واحدة كان في مكتب النيابة
قال له مالك يا اسماعني.. رد زي البمب مالي

قال له: عضك كلب مني
قال له: سيبني اروح حلالي

انت شوف سي فوكس ميكن خد تسمم غصب عني
الوكيل قال برضه ممكن والشاويش قعد يغني

انت فني والكلب فني.. انت زيه ياسماعني
طب ده كلب الست يابني انت تطلع ابن مني؟!

هرم رابع

وطلب احد الصحافيني م���ن أحمد فؤاد جنم 
ان يب���ادر باالعتذار ألم كلثوم عل���ى اعتبار انه 
جتاوز في حقها ببعض األبيات، فلم ميانع جنم، 
مؤكدا انه من عش���اق أم كلثوم ويعتبرها الهرم 
الرابع في مصر، وتوسط نفس الشخص عند ام 
كلثوم لترتيب لقاء صلح بني االثنني فلم متانع الس���ت وكان 
ش���رط جنم الوحيد لهذه الزيارة ان يتم حبس الكلب فوكس 
ويغلق عليه باب من احلديد أثناء الزيارة قائال وهو يضحك: 
أنا غير اس���ماعني، اذا عضني س���ي فوكس، معرفش ساعتها 

ممكن اكتب ايه.
وكان اللقاء بني ام كلثوم وجنم لقاء في غاية الطرافة ضحكت ام 
كلثوم فيه كثيرا وطلبت من جنم ان يلقي عليها بعض قصائده مؤكدة 
انه شاعر من طراز فريد وكلماته تقود وحدها لثورة عارمة، ولم تنس 
ان تنبهه بالتريث فيما يكتبه قائلة: اللي اتعمل في اسماعني في القسم 

نقطة في بحر م اللي ممكن يتعمل فيك يابو لسان طويل.
فضحك جنم وقال: ياس���ت الكل.. خالص اخدنا على السجن 
و»جتنا نحست م الضرب«، لكن برضه مش حاسكت، لساني زي 
ماقلتي طويل، لكن لو بطلت كالم أموت.. واختتم جنم لقاءه مع 

الست برباعية جاهني:
يا عندليب ما تخافش من غنوتك
قول شكوتك واحكي على بلوتك

الغنوة مش حتموتك، إمنا...
كتم الغنا هو اللي حيموتك

عجبي

انت فين والكلب فين.. انت زيه يا اسماعين..
طب ده كلب الست يابني.. انت تطلع ابن مين؟!

.. »كلب الست«
القصيدة التي أغضبت  أم كلثوم وأضحكتها

روال سعد: دارين حدشيتي تهاجمني بحثًا عن الشهرة
القاهرة � سعيد محمود

عادت اخلالفات من جديد تدب بني الفنانة اللبنانية روال س���عد 
والفنانة دارين حدشيتي حيث اتهمت روال دارين بلفت االنظار اليها 
والبحث عن الشهرة من خالل مهاجمتها واحلديث عنها في حواراتها 

الصحافية واإلعالمية.
ونفت روال ان تكون قد سرقت احدى اغنياتها كما تتهمها دارين، 
مؤكدة انها اشترت اللحن من امللحن سمير صفير وفي املقابل اقتبس 
امللحن سليم سالمة مقطعا من اغنيتها »لو جنيت« ووضعه في اغنية 
حملمد اسكندر ولم تتحدث في ذلك ولم تتهم أحدا بسرقتها الن هذا 

حلنه وهو حر في ان يستخدمه بالطريقة املناسبة.
روال سعد التي شاركت في األغنية الترويجية اخلاصة بالفيفا لعام 
2010 مع 12 مطربا ومطربة من العالم أكدت ان تلك االغنية أجمل وأهم 
خطوة في مسيرتها الفنية خاصة ان منتجها هو ستيڤ موريل وهو 
منتج أعمال سيلني ديون وشاكيرا وقد سعدت باالتصاالت الهاتفية 
العدي���دة التي تلقتها من عدد من جنوم الس���احة الغنائية للتهنئة 
باالغنية في الوقت الذي اكدت فيه ان عددا من النجوم »غاروا منها« 

وزعموا ان أغنية املونديال متثيلية ملفقة.
وكانت روال قد شاركت في األغنية في اجلزء اللبناني والذي قام 
بكتابة كلماته الش���اعر الغنائي يوس���ف سليمان وحلن هيثم زياد 

وتوزيع طوني سابا.

فلة خارج شركة روتانا: »آبي أنساك«
بيروت � ندى مفرج سعيد

انتهت الفنانة فلة اجلزائرية من تصوير ڤيديو كليب 
ألغنية خليجية بعنوان »آبي أنساك« من كلمات الشاعرة 
السعودية سارة الهاجري )صاحبة كتاب »حنني البرقع«( 
ومن أحلان فلة نفس����ها، وذلك حت����ت إدارة املخرج جاد 
ش����ويري في بيروت، وتطرح األغنية قضية املرأة التي 
تعاني من قساوة زوجها وجتاهله لوجودها وملشاعرها، 
األمر الذي يدمرها كامرأة وحبيبة وإنسانة بعد أن تكون 
قد منحته أجمل س����نوات حياتها.  ويعتبر هذا التعاون 
بني فلة والشاعرة السعودية سارة الهاجري عودة لفلة 
إلى الساحة الفنية بعد خالفها ومغادرتها »روتانا«، وهو 
مبثابة حتد لها خارج إطار شاشة »روتانا«، وقد جسد جاد 
شويري فكرة الڤيديو كليب بقصة تتناسب مع القضية 
التي تطرحها األغنية بصوت فلة الطربي اجلميل وبكلمات 

متت صياغتها بعمق وبصدق كبيرين.
يذكر ان التصوير اس����تغرق يوما كامال في بيروت، 
وستطل فلة من خالله ب� 6 لوكات مختلفة، ويقول مطلع 
االغنية: آبي أنساك.. ولكن كيف.. جتيني من النسيان.. 
تذكرني.. بعد ما تبرد أش����واقي.. تصحيها.. تقرب.. من 
أحاسيسي.. وجترحني وتبعد.. وإذا النسيان جاراني.. 

وقلت انتهينا.. وبديت أشعر بإنك صرت بالذكرى.
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