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الكاتبة القديرة عواطف البدر

محمد عبداملطلب

قصة »رمضان جانا« 
لعبداملطلب

»األعوام الضائعة«
.. وشقاوة الطفولة!

كانت أغنية »رمضان جانا« هي وش 
السعد على الفنان محمد عبداملطلب كما 
يقــول، حيث قبل غنائها كان قد تعرض 
ألزمة مالية اضطر على أساسها للموافقة 
على تسجيل هذه األغنية للحصول على 
مبلغ 6 جنيهات ميكنها حل أزمته، إال أن 
األغنيــة حققت جناحا كبيرا، وأصبحت 
رمــزا حللول شــهر رمضان، قــال عنها 
عبداملطلــب فيما بعــد أنها أصبحت أهم 
من بيان املفتي لإلعالن عن رؤية الهالل، 
وكانت سببا في حصوله على الكثير من 
طلبات العمل بعدها في احلفالت واألفراح.

من السهرات اجلميلة التي كتبتها القديرة 
عواطف البدر وعرضت على شاشة تلفزيون 
الكويت سهرة »األعوام الضائعة« تدور أحداثها 
حول حرمــان احد اآلباء طفلة من ممارســة 
طفولته الطبيعية وحرمانه من لعب األطفال 
ويطلب منه اجلد واالهتمام بالدراسة، العمل 
من تأليف عواطف البدر ومن بطولة الراحل 
منصور املنصــور والبحرينية احالم محمد 
وحسني املنصور ومن اخراج الراحل عبدالعزيز 
املنصور ومن انتاج مؤسســة البدر لإلنتاج 

الفني.

إعداد: خلود أبوالمجد

تظل الصورة هي الشــاهد األساسي على 
ما نعيشــه ومنر به من أحــداث في حياتنا، 
وللمشاهير الكثير منها التي تعد من النوادر 
والتي لــم يشــاهدها الكثيــرون وال يعرف 
كواليســها ومناســباتها، ونحن اليوم ننقل 
لكم بعضا منها لتتعرفوا عليها ونحكي لكم 

عن ظروف التقاطها.

آمال ماهر وابنها عمر

آمال ماهر مندور.. اكتشــفها امللحن 
محمد املليجي بعدما شاهدها في إحدى 
احلفالت املدرسية عام ١998، فشجعها 
على الدراسة مبعهد املوسيقى العربية 
سمعها املايسترو صالح عرام في نقابة 
املهن املوسيقية فعرفها على املوسيقار 
الراحل عمار الشريعي الذي عكف على 
تدريبها وإحلاقها بدار األوبرا املصرية 
وطلب الرئيس السابق مبارك تبنيها فنيا 
وأوصــى وزارة اإلعالم بتقدمي الرعاية 
الكاملة لها حتى تنمي موهبتها.. واطلق 
البعض عليها لقب ال حتبذه وهو مطربة 

النخبة و كذلك مطربة الثورة.
اختفت آمال فجأة عن الوسط الفني 
في الوقــت الذي كانت فــي قمة تألقها 
الفني وتوقعات الكثيرين لها بأن تكون 
خليفة أم كلثوم في الغناء العربي ليصاب 
اجلميع بصدمة ارتباطها بامللحن محمد 
ضياء، وبعد أيام من الزواج اكتشفت أن 
احلياة معه على غير ما حلمت وتوقعت 
وبدأت اخلالفات التي أخذت في البداية 
الطابع السري ثم حتولت إلى ما يشبه 
الكابــوس.. بعدمــا علمت بأنــه تزوج 
شقيقة املطربة السورية أصالة وبدأت 
الوســاطات بني االثنني في محاولة إما 
للصلح أو إنهاء العالقة بالطالق ولكن 
ضياء رفض كل الوساطات مؤكدا متسكه 
بآمــال ماهر التي اضطــرت للجوء إلى 
محكمة األســرة ولم جتد من يساندها 
فــي محنتها خاصة أنهــا تزوجت دون 
موافقة أسرتها وشعرت بأن زواجها منه 
عطلها كثيرا عما حتلم به من جنومية 
في عالم الغناء وانتهت أحالمها باألزمات 
واملشــكالت التي لم يكــن لها حلول إال 
أمام القضــاء.. وطلبت اخللع منه رغم 
اجنابها ابنها الوحيد عمر.. وأعلنت أمام 
اجلميع أنها مستعدة لرد كل شيء مبا 
في ذلك املهر الذي تقاضته وهو ١١٠ آالف 
جنيه منهــا 4٠ ألف جنيه مقدم صداق 
و٧٠ ألف جنيه كمؤخر عن ١٢ شهراً من 
الزواج وقد منحتها احملكمة الطالق في 
النهاية مقابل التنازل عن كل حقوقها.

كانت أزمة كبيرة قد نشبت بني محمد 
ضياء ووالد آمال رحمه اهلل بسبب اتهام 
ضياء لالب بأنه كان السبب في حدوث 
االنفصال بينه وبني زوجته.. ورد االب 
بكلمات قاســية جدا حيث اتهم امللحن 
الشهير بأنه تزوج ابنته من اجل اموالها 
وحرصا على االستيالء على دخلها من 
احلفــالت وتقريبا اســتولى منها على 
ما يقارب مليــون جنيه مثلما فعل مع 
زوجاته الســابقات.. وكنــت معترضا 
ورافضــا لهــذه الزيجــة لفارق الســن 
ومعرفتــي نواياه جتــاه ابنتي.. وحني 
اراد االنفصــال عنها خرجت من منزله 
ال متلك اجرة التاكسي.. بل استرد منها 

مقدم الصداق وعشرته معها.. ولم يحدث 
ان طلــب رؤية ابنــه الوحيد بل انا من 
اصطحبت االبن الى منزل والده ليراه.

أعربت املطربة آمال ماهر عن رفضها 
للتصريحات التي نشــرت مؤخرا على 
لسان زوجها وأكدت أنها هي التي سعت 
إلى الطالق بعد أن اكتشفت خداع زوجها 
لها.. واتهمته بعدم اإلنفاق على ولدهما 
وأنها رفضت كل أغانيه التي التي عرضها 

عليها.
نشرت املواقع االخبارية االلكترونية 
اخبــارا عن احتفال الفنانــة امال ماهر 
بزفافهــا فــي مدينة الغردقــة على احد 
الشخصيات الســعودية البارزة.. وان 
حفل الــزواج كان ســريا ولم يحضره 
سوى ٢5 فردا فقط من اسرة العروس 
منعا لتســريب اخلبــر.. وان العروس 
اشترطت على زوجها ضرورة ان يقوم 
املطرب عمرو دياب باحياء احلفل وانه 
حصل على مليون جنيه.. وان العريس 
طلب من زوجته ان تزيد من االحتشام 
في مالبســها وصورها حتى ال تعرضه 
للحرج.. وان يظل الزواج سريا حرصا 
على حساســية وظيفته في بالده ومع 
اسرته.. وزادت الشائعة قوال ان اسرة 
العروس ابدت اعتراضا كبيرا على سرية 
الــزواج وفارق الســن بينهما.. وكانت 
لديهم رغبة في اقامة حفل كبير الشهار 
الزفاف.. ومت االتفاق على االكتفاء باحلفل 
اخلاص جدا.. وما زاد من تصديق البعض 
للشائعة ان امال ماهر وصلت للقاهرة 
مســتقلة طائرة خاصة قادمة من لندن 
الــى مطار القاهرة ومت انهــاء اجراءات 
خروجها من صالة كبار الزوار سريعا.. 
وقيل ان مشــروعها الفنــى االخير كان 

برعاية زوجها.
الطريف انه ترددت مقولة ان الفرقة 
املوسيقية للمطرب عمرو دياب هم من 
قاموا بتسريب خبر الزواج بعد ان خدعوا 
بحصولهم على 5 االف جنيه فقط لكل 
عازف وان مطربهم حصل على مليون 
جنيه.. مما اغضبهم منه ومن العروس 

وزوجها.
ولكــن امال ردت علــى تلك االخبار 
قائلة: منذ انفصالي عن والد ابني وأنا 
اواجه شــائعات مكتوبة او مســموعة 
غيــر صحيحة عن زواجــي وارتباطي 
وتلــك األخبار الهدف منها التشــويش 
على جمهوري وليس لدي مشروع زواج 
أو أفكر به في الوقت احلالي.. ولســت 
مرتبطة رســميا او عاطفيــا.. وحياتي 
الشخصية تخصني وحدي وال تهم احدا 

غيرى انا وابني فقط.
واعلنت ان الــزواج والطالق كانت 
جتربة لها آثارها االيجابية والسلبية، 
حيث اكتسبت صفات اخلبرة والصبر 

والقدرة على االختيار اجليد لألشخاص 
وتذوقت مشاعر احلب والغدر والفراق.. 
وعامة فقد اكدت انها لن تفكر في الزواج 
مرة اخرى وستتفرغ البنها عمر.. وان 
وجود الرجل في حياتها امر مهم ولكنه 
له شــروط خاصة جدا عندما تصادفه 

وتتأكد من مناسبته له فاهال به.
ذات الصــوت الذهبــى ال متانع في 
اجــراء عمليات جتميــل اذا انها حتتاج 
لعملية اصالح بسيطة حتى تظهر بافضل 
صورة امام معجبيها.. ســواء مبالبس 
مميزة مناسبة او مالمح جميلة..الطريف 
ان امــال ال تفضل اســتخدام املكياج اال 
في مناســبات قليلة.. كذلك تتعامل مع 
االكسسوارات في حاالت نادرة وباشياء 
بسيطة.. النها شــخصية غير متكلفة 

او مبالغة.
آمال تعتبر ان الرياضة هي املتنفس 
الوحيد لهمومها.. وان اجلمانزيوم هو 
اململكة اخلاصة بها والتي تقضي معظم 
يومهــا بني ادوات االلعــاب الرياضية.. 
وهي متــارس العــاب اللياقــة البدنية 
والبولينــغ بشــكل دائــم وااليروبيــك 
والســباحة والرماية وتــرى ان ذهابها 
وعودتها من اجلمانزيوم هي اهم حاالت 
التنــزه لديها النها تفضل اجللوس في 
املنزل باســتمرار.. ومن خالله حتافظ 
على رشاقتها ولياقتها ونضارة وجهها 

وكذلك صفاء حالتها النفسية.
الغريب ان امال ليست لها اى صداقات 
بالوســط الفني وتربطها عالقات عمل 
فقط بامللحنني واملؤلفني وامللحنني فقط 
وصداقاتها خارج الوســط الفنى قليلة 
جدا.. وتعترف بان شخصيتها ال جتعلها 
جتيد خلق حوارات وعالقات اجتماعية 
وتكسب صداقات جديدة.. وكشف عزاء 
والدها العام املاضي حالة ابتعاد زميالتها 
في الوســط الفني عنها متاما.. لدرجة 
عدم حضور اي فنانة العزاء ومواساتها.
ابنهــا عمر هو اقــرب اصدقائها الى 
قلبها وعقلها رغم صغر سنه وهو ناقدها 
الفني املفضل حترص على قضاء معظم 
اوقاتها معه وتشاركه ممارسة الرياضة 
في النادي ومذاكرة دروسه.. وتشعر ان 
اهلل عوضها به عن كل املصاعب واالزمات 
التي صادفتهــا في حياتها.. ويعوضها 

احلنان واالمان الذي افتقدته.
تلقت امال العديد من العروض لدخول 
مجال التمثيل.. ولكنها تشــعر بخوف 
شــديد من خوض التجربــة وان كانت 
تتمنى ان تصبح ممثلة من خالل جتسيد 
شخصية مختلفة متاما عن شخصيتها 
احلقيقية.. واال تكون مجرد مطربة في 
العمل الدرامي وليس شــرطا ان تغني 
فيه.. وتتمنى ان يزول خوفها من التمثيل 

على يد مخرج مميز وعمل مختلف.

والد ابنها استولى على أموالها
.. واحملكمة خلعتها

القاهرة ـ محمد صالح 

املطربــة آمال ماهر ذات الصــوت الذهبي وأحد اجمل االصوات 
العربية حجزت لنفســها مكانا بارزا فــي الصف االول للمطربات 
العربيات مبوهبتهــا الواضحة.. اختيارها املميز ألعانيها.. ورغم 
ذلك كانت ضيفة لفترة طويلة في صفحات القضايا بوسائل االعالم 
بسبب رفعها دعوى قضائية تطالب باخللع من والد ابنها الوحيد 
بعد زواج لم يدم عاما كامال.. »األنباء« تكشــف املستور في قصة 
زواجها من شــخصية ســعودية ســرا وعالقتها بابنها وسر عدم 

صداقتها ألحد بالوسط الفني.


