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.. وفي مشهد مع شيرين عادل احمد حلمي وزينة في فيلم »بلبل حيران«

بعد أن حقق فيلمه »عسل أسود« أعلى اإليرادات

عشاق فيروز يحتفلون بذكرى ميالدهاأحمد حلمي في »بلبل حيران«.. تعبان!

اللبنانية ماريا: ال يوجد غير »ماريا« واحدة 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
احتفل عشاق السيدة فيروز على 
موقعها الرسمي على »الفيس بوك« 
بعيد ميالدها الـ 75، وقد كتب عشاقها 
على حائط صفحتها متنياتهم بدوام 

صحتها وتألقها.
واملعروف ان فيروز ولدت في 21 
نوفمبر عام 1935م في بلدة »الدبية« 
في منطقة »الشوف« في جبل لبنان. 
وانتقلت وهي صغيرة لتعيش في 
بيت بسيط في منطقة زقاق البالط 
في بيروت مـــع والدها وديع حداد 
الذي كان يعمل في مطبعة »لوجور« 

و»ليزا البستاني«.
وقد اشتهرت منذ الصغر بغنائها 
بني أفراد العائلة وفي جتمعات احلي، 
وبدأت عملها الفني عام 1950م كمغنية 
كورس في اإلذاعة اللبنانية، حيث 
اكتشـــف صوتها املوسيقي محمد 
فليفـــل وضمها لفريقـــه الذي كان 
ينشـــد األغاني الوطنية، وألف لها 
حليم الرومي، مدير اإلذاعة اللبنانية 
آنذاك، أولى أغانيها ثم عرفها على 
عاصـــي الرحباني الذي أطلقها في 

عالم النجومية.
وكانت انطالقة فيروز اجلدية عام 
الغناء لعاصي  1952م عندما بدأت 
الرحباني، وكانت األغاني التي غنتها 
في ذلك الوقت تبث عبر كل القنوات 
اإلذاعية، وأصبحت مطربة لها ثقلها 

في مختلف دول العالم العربي.

القاهرة ـ سعيد محمود
أعربت الفنانة اللبنانية ماريا عن استيائها من الظلم 
الذي تعرضت له من قبل شركة »ميلودي« على مدى 
عامني، والتي منعتها من حتقيق الكثير من طموحاتها، 
مبينة أنها ستثبت بقوة حضورها مجددا خالل الفترة 
القليلة املقبلة، وان أعمالها ناجحة وال توجد لها شبيهة 
من الفنانــــات املوجودات في املجــــال، الالتي حاولن 
تقليدها، لكن لم يستطعن ذلك، ووصفتهن بالتفاهة، 

وقالت: ال يوجد غير ماريا واحدة فقط.
اجلدير بالذكــــر أن ماريا قد وقعت منذ فترة على 
عقد احتكار مع شــــركة »ميوزيك هيتس« ملدة ثالث 
ســــنوات، وذلك بعد أن تركت شركة »ميلودي« بعد 
خالفات بسبب عدم تنفيذ الشــــركة لكل بنود العقد 
ـ حســــب كالم ماريا ـ كما أنها تفكر حاليا في خوض 
جتربة الفوازير الرمضانية، وذلك بعد أن تلقت عرضا 
من إحدى القنوات الفضائية لتقدميها على شاشــــتها 

خالل الشهر الكرمي.

ان البعـــض خرجوا مـــع عوائلهم من 
صالـــة العـــرض بعد ان شـــرع حلمي 
بإلقاء الــدعابات اجلنســـية في حديثه 
مع خطيبته حني قالت له »انته بتحب 
الصـــدر واال الـــورك« فرد عليها »همه 
فني« باالضافة الـــى حـــديث ياسمني معه 
عندما قالت له »انـــته مبتحبش النط 
بالباراشوت طيب اي نط حتبه« باالضافة 
الى العديد من الدعابات اجلنســـية عن 
»الشـــفط« و»النفخ« والغريب ان هذه 
الدعابات لم يضحك عليها سوى ابطال 
الفيلم وليس اجلمهور الذي اســـتغرب 
وجود مثل هذه الدعابات »الســـخيفة« 
مع العلم ان افالم حلمي السابقة كانت 
بعيدة عن هذا االسفاف االخالقي ومحل 

اقبال من االسر النها محترمة.

دعاية

وفــــــي النـــهاية فـــإن فيلم »بلبل 
حيران« رغم الدعـــايـــة الكبيرة التي 
صاحبته اال انه ال يضــيف اي شـــيء 
للنجم احمد حلمي ويعتبر »سقطة« فنية 
لنجم حافظ على جنـــوميته في السينما 
املصرية وكنا نتمنى عدم ظـــهوره في 
هــذا الفيلم خاصة ان الفترة بينه وبــني 
فيـــلمه »عســل اســـــود« الذي حقق 
جناحات مذهلة اربعة أشهر فقط حتى 
يركز اكثر فيما يقدم وال يخسر ما بناه 

في حلظة.

التي تعاجله من بعض الكســـور التي 
تعرض لها اثر سقوطه اثناء نـــزهته مع 
حبيبته »ياسمني« والتي تعـــشق النط 
بالباراشوت فيعجب بها وبشخصيتها 
خصوصا انها تعاني 
من نفس مشكلته 
النها حتب شخصني 
ويتزوجها في نهاية 

الفيلم.

ملل وتأفف

قصـــة الفيلـــم 
جميلـــة وفيــهـــا 
كثيـــرة  مواقـــف 
كانت باستطاعتها 
ان جتبر اجلمهور 
على الضحك ولكن 
لالسف كانت غائبة 
السيناريست  عن 
الذي  خالد ذيـــاب 
القصة برتابة  قدم 
كبيرة وملل شعر به 
كل من حضر الفيلم 
مما دعا البعض الن 
يقولـــوا »وبعدين 
يصيـــر  شـــراح 
يعني« خاصة وان 
مدة الفيلم جتاوزت 
الـ100 دقيقة لدرجة 

»بلبل حيران« حتى يتماشى مع احداث 
الفيلم حسب تصريحاته الصحافية.

قصة الفيلم

ولو تطرقنا الى 
الفيلم فإنها  قصة 
الشاب  تدور حول 
مســـعود  نبيـــل 
»احمد حلمي« الذي 
يتعرف على ياسمني 
»زينة« وهي فتاة 
ارستقراطية ناجحة 
لكنها  في عملهـــا 
البعد  بعيـــدة كل 
الرومانســـية  عن 
التي  و»الغيـــرة« 
يحلم بهـــا »بلبل« 
والذي كان في نفس 
الوقت معجبا بهالة 
عادل«  »شـــيرين 
وطيبتها  لهدوئها 
ما يضعه في حيرة 
من امره خصوصا 
انه يريد ان يتزوج 
من احداهما، ووسط 
حيرتـــه تظهر له 
النفسية  الطبيبة 
»اميـــي  د.أمـــــل 
غـــامن«  ســـمــير 

مفرح الشمري
منذ بـــزوغ جنم الفنان أحمد حلمي 
في السينما املصرية وهو يحقق اعلى 
االيرادات من بني ابناء جيله خصوصا، 
انه يقدم افالما حتمل بني طياتها قضايا 
انســـانية يحترم فيهـــا ذكاء جمهوره 
الذي احبه من احمليط الى اخلليج مما 
وضعه في الصفـــوف االولى واصبح 
جنما كوميديا من طراز فريد يحســـب 
له ألف حساب في اي موسم سينمائي 
يشارك فيه، ولكن لم نتصور ان حلمي 
الذي نتابعه منذ بداياته ان يقدم لنا هذا 
املستوى »التعبان« فنيا في فيلمه االخير 
»بلبل حيران« الذي يعرض حاليا في 
دور السينما احمللية بعد أربعة شهور 
فقط من فيلمه الناجح »عســـل اسود« 
والذي حقق ايرادات جتـــاوزت الـ 20 

مليون جنيه!
وكانت صدمة كبيرة ونحن نشاهده 
يستجدي الضحك من جمهوره الذي كان 
يضحكهم في افالمه السابقة بنظراته، 
لكن في »بلبل حيـــران« الذي يتعاون 
من خالله مع املخرج خالد مرعي للمرة 
الثالثة والثانية مع املؤلف خالد ذياب 
كان حلمي تائها في سيناريو ضعيف 
املستوى، ما جعلنا نتساءل ملاذا وافق 
حلمي على عمل كهذا على الرغم من قيامه 
بقراءته اكثر مـــن مرة؟ والدليل قيامه 
بوستر فيلم »بلبل حيران«بتغيير اسم الفيلم من »سبع البرمبة« الى 

»جارة القمر« السيدة فيروز

ماريا


