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عـالم الـتـمـثيـل الغـنـائي االسـتـعراضي
والــتـمـثـيل اجلـاد وتـركت وراءهـا إرثًـا
ــنـــاســبــة ذكــرى غـــنــائــيًــا ثـــريًــا  و
ـ .90الـتي مـرت في الـسابع مـيـالدها ال
مـن الـشـهـر اجلـاري نــقـدم أبـرز مـا في

حياتها الفنية واخلاصة.
ولــــدت عـــاكف فـي مـــديــــنـــة طــــنـــطـــا
ـحافظة الـغربية يوم  7تشرين االول
ــتــلك ســيــركـاً  1929وكــان والــدهــا 
وخـرجت نـعـيـمة لـلـنـور لـتجـد نـفـسـها
بـ الـوحـوش واحلـيـوانـات واأللـعاب
الــبـــهــلــوانـــيــة وعــنــدمـــا بــلــغت سن
الـعـاشرة تـزوج والدهـا من أخرى غـير
والـــدتــــهـــا الـــتي اضــــطـــرت إلى تـــرك
الـسـيرك مع أوالدهـا لـتسـتـقر في شـقة
مــتــواضــعــة بــشــارع مــحــمــد عــلي ثم
انـتـقلت نـعـيمـة إلى مـلهى الـكـيت كات
الـــذي كــان يـــرتــاده مـــعــظم مـــخــرجي

السينما.
لم تـنـعم عـاكف بـطـفـولـتـهـا ولم يـعرف
االسـتـقرار األسـري طريـقهـا حتى أنـها
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تــعــد نـعــيــمـة عــاكف فــنــانـة مــتــعـددة
ـواهـب مـنـذ ان كـان عـمـرها  4أعـوام ا
حـتى أن اجلمـهور كان يـطلبـها باالسم
كـــونــهـــا تــعـــمل في ســـيــرك والـــدهــا
واسـتطاعت أن تطور موهبتها وتدخل

V¼«u∫ حس نعمة يتحدث عن موهبة الرسم التي تنافس إبداعه الغنائي
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يـكــرم مـهــرجـان الــقـاهــرة الـســيـنــمـائي
الــدولـي في دورته احلـــاديــة واألربـــعــ
ـــصــــري شـــريف عــــرفـــة عن اخملـــرج ا
ــســيـرته مـجــمل أعــمـاله وذلـك تـقــديـرا 
ــــمـــتــــدة ألكـــثـــر مـن ثالثـــة ـــهــــنـــيـــة ا ا
ـهرجان في بـيان :إن عرفة عقود.وقال ا
( 58عاما) سـيتسلـم جائزة فاتـن حمامة
ـهرجـان يوم 20 التـقديـرية في افـتـتاح ا
تـشـرين الـثـاني. وعن هـذا الـتـكـر قـال
ـهرجـان محـمد حفـظي (اخملرج رئيس ا
شــريف عــرفــة بـال شك أحــد أيــقــونــات
ـصــريـة يـجــيـد اســتـخـدام الـســيـنـمــا ا
سـحـر الــسـيــنـمـا فـي إبـهـار اجلــمـهـور
واســتــطــاع في أعــمـــاله أن يــجــمع بــ
القيـمة الـفنـية واجلمـاهيـرية.وقـدم عرفة
ـعهد الـعالي للسـينما الذي تخرج في ا
ــصــريـة عــشــرات األفالم لــلــســيــنــمــا ا
ـمـر الــذي عـرض بـدور أحـدثـهــا فـيـلـم ا
الــســيــنــمــا هــذا الــعــام وتــنــاول إحــدى
ـصـري خالل حـرب عـمـلـيـات اجلــيش ا

االستنزاف). 
ومن أشهـر أفالمه (عـبود عـلى احلدود)
و(اضــــحك الــــصــــورة تــــطـــلـع حــــلـــوة)
و(اإلرهـاب والــكـبــاب) و(طـيــور الـظالم)
و(فـــول الـــصـــ الـــعــظـــيـم) و(مـــافـــيــا)
و(اجلـزيــرة) و(والد الــعم). وقــال عــرفـة
في تصريح تعليقـا على اجلائزة (عندما
رشــحـــتــني إدارة مـــهــرجـــان الــقـــاهــرة
لـلــجـائــزة الــتـقــديـريــة الـتـي حتـمل اسم
ـصــري والــعــربي فــاتن أيــقــونـة الــفـن ا
حـمــامـة شــعـرت بــأن هــذا الـتــكـر من
بــلــدي يــطــوق عـــنــقي وأن اسم ســيــدة
ـنــحــنـي تــقــديـرا الــشــاشــة الــعــربــيــة 

استثنائيا). 
هرجان أعلن في وقت سابق عن وكان ا
منح جائزة فاتن حمامـة التقديرية أيضا
ـمـثـل الـبـريـطــاني تـيـري لـلـمــخـرج وا

جيليام.

ذاع صــيت عــاكف كــراقــصــة غــنــائــيـة
وعــنــدمــا جــاء عـام  1949اكــتــشــفــهـا
ـنـتج حـســ فـوزي لـيـوقع اخملــرج وا
مـعهـا عقـد احتكـار ويبـدأ في تعـليـمها
أصــول الـتـمـثـيل وأســاسـيـاته لـتـكـون
باكورة عملهما معًا فيلم(ست البيت) .
خالل مــسـيـرهـا الــفـني الـقــصـيـر عـلى
صـعـيد الـتـمثـيل والـذي لم يتـعد الـ17
عــــــــامًــــــــا قــــــــدمـت أروع األعــــــــمـــــــال
االســتـعــراضــيـة فــقـد كــانت بــدايـتــهـا
بـاللون الكومـيدي في(اآلنسة ماما) مع
الـفنان الراحل سلـيمان جنيب وتطور
أداؤهــا ونـضـج لـيــصل رصـيــدهـا إلى
 25فــيـلـمًـا أشـهـرهـم: بـحـبك يـاحـسن
تــمـر حـنـة لـهــالـيـبـو يـاحالوة احلب
فــتـاة الـسـيـرك أمــيـر الـدهـاء مـدرسـة
الــبــنــات  4بـــنــات وضــابط الــعــيش
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ـــنــتج تـــزوجت نـــعــيـــمــة عـــاكف من ا
حـــســ فــوزي عــام  1953رغـم فــارق
الـسن الكبير بـينهما ليـنقلها لـلمعيشة

شـعـرت بـالـتـعـاسـة واألسى خـاصًة أن
أسـرتها اسـتقـبلتـها بالـبكاء والـنحيب
بـعد أن خاب أمـلهم في استـقبال (ولد)
يـحـمل اسم العـائلـة ويعـيل األسرة مع
الـوالد.وظلت بدون اسم حتى قال أحد
الـشـيـوخ لألسـرة إنـهـا نـعـمـة مـن عـند
الـله فلذلك أطلقوا عليها اسم (نعيمة)
وقــاست مع والـدهـا الــذي كـان قـاسـيًـا
جـافًـا وكل ما كـان يطـمح فيه أن تـعمل
بـنـاته من أجل احلـصـول عـلى األموال
لـتـحـقـيق أهوائه ومـلـذاته .اسـتـطاعت
نـعيمة أن تتقن ألعاب السيرك وأصبح
لـها جمهـور خاص بها يطـلبها باالسم
ومن هــنـا تـمـردت الـطـفـلـة وهـربت من
الــبـــيت مــهــددة والــدهــا إمــا أن يــرفع
أجـــرهــا أو أن تــعــمـل في فــرق أخــري
وعــنـــدمــا لم يــســتـــجب الــوالــد لــهــذا
الـتهديد قامت بتنفيذ تهديدها وهربت
ـنزل وأصرت علي طلـبها وعندما من ا
عـادت اضطر والدهـا إلى زيادة أجرها

إلى قرش في اليوم.

بـفـيلـته بحي مـصر اجلـديدة وتـعوض
مـــعه مــا حــرمت مـــنه في طــفـــولــتــهــا
وأحـضـر لــهـا مـعـلـمـ لـتـعـلـيـمـهـا فن
الــتــعــامل وإتــقــان الـلــغــات الــعــربــيـة
واإلنـكليـزية والفـرنسيـة.عاشت نعـيمة
ــــدة  5ســــنــــوات إال أن مـع زوجــــهــــا 
الـــغــيــرة دبت فـي قــلب الــزوج وبــدأت
اخلـالفــــات لــــيــــقــــررا مــــعًــــا ضـــرورة
االنــفــصــال وتــخــتــتم أعــمــالــهــا مــعه
وتـعاونـها في شـركته بفـيلم (بـحبك يا
حـسـن) .وتـزوجت لـلـمـرة الـثـانـيـة من
مـحـاسب ورزقت منه بـطـفلـهـا الوحـيد

محمد صالح الدين عبد العليم.
ســعت عـاكف لـتـعــويض مـا فـاتـهـا من
درس تلقت منهم تـعليم فاستعانت 
دروســـا في الــعــربـــيــة واإلنــكـــلــيــزيــة
والـفـرنـسيـة وبـذلك أصـبحت تـتـحدث
وتـــكــتب  3لـــغــات بـــإتــقــان فـي فــتــرة
وجـيزة لـلغايـة.وحصـلت نعيـمة عاكف
عـلى لقب أحـسن راقصـة في العالم من
وسكو عام ي  مـهرجان الشباب الـعا

ÍdDA « b Uš bO Ë

الكـاتب العراقي اجنـز كتابة أنشـودة ( صرخة شعب)
.. احلـان وغــنـاء الـفـنـان ـتــظـاهـرين الـســلـمـيـ لـدعم ا

جمعة العربي.
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الـروائي الـعـراقـي تـلـقى تـهـاني
االوسـاط الـثــقـافـيــة واالعالمـيـة
لــفـوزه بــجـائـزة كــتـارا لــلـروايـة
بدورتها اخلامسة للعام احلالي
عن روايــته (اخملـطــوفــة) ضـمن

نشورة. فئة الرواية غير ا

 bOL(« b³Ž ÊUDKÝ

الـتـشــكـيــلي الـعــراقي تـضــيف دائـرة الـفــنـون الــعـامـة
معـرضه الشخصي احلادي عشر صباح اليوم االثن

عنون (اشور إرث حضاري). ا
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الشـاعر والفنان االردني ضيـفه مؤخرا ديوان الشاعر
نايف الهريس األدبي في منطقة الهاشمي بعمان.
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الـشاعر االردنـي شارك مع مـجموعـة من الشـعراء في
أمسـية شـعريـة اقـامتـها رابـطة الـكـتاب بـعمـان احتـفاء

ي. علم في يومه العا با
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اســتــاذ الــلـغــة الــعــربــيـة االســبق فـي جـامــعــة بــغـداد
وجامـعة جـرش االردنـية والـسفـير االسـبق للـعراق في
لتقـى العراقي للثـقافة والفنون انكـلترا وايرلنـدا نعاه ا
ـوت في امريـكـا اثـر مـعـاناة في عمـان بـعـد ان غـيـبه ا

رض. طويلة مع ا
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مـثلة اللـبنانيـة وصلت إلى سوريـا لتصور مـشاهدها ا
في مسـلسل جـديـد بعـنوان (يـا مالـكا قـلـبي) يجـمعـها

مثل عباس النوري. با
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الشـاعر احلداثوي الكردي نعاه مـكتب الثقافة الكردية
في احتـاد االدباء الـعراقـي بـعـد ان وجد مـنتـحرا في
سـائـلـ  الـله تـعـالى ان يـتـغـمـده بـيـته بـالـسـلـيـمـانـيــة 

برحمته الواسعة.

 1958ضمن  50دولة شاركت فيه.
فـي عـام  1963شــعــرت عــاكف بـآالم
مـبــرحـة لـيـتم اكـتـشـاف إصـابـتـهـا
بـــســرطـــان الـــرحم في مـــراحــله
ـتقدمة وتـظل مالزمة الفراش ا
ـدة  6أشـهـر ونـظـرًا لـسـوء
حــالـتـهــا الـصـحــيـة الـتي
مــنــعــتــهــا من الــســفـر
لـتـلـقي الـعالج صدر
قرار بالعالج علي
نـفـقة الـدولة إلى
أن تــــــــــــــــــرحـل
كـأصغر فـنانة
اسـتـعراضـية
فـي السـيـنـما
ـصريـة يوم ا
 23نـــيـــســـان
1966 عـــــــــام 
عـن عـــــــــمــــــــر
نــــاهـــــز الـ37

عامًا.

ال تـــضـــيع وقـــتـك و انت تـــراقب عـــمل غـــيـــرك اهـــتم
بشؤونك اخلاصة .
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الـغـيـرة تـعـصف بـقـلــبك حـاول ان تـسـيـطـر عـلى هـذا
الشعور.رقم احلظ .2
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علـيك ان تكـون اكثـر تنـظيـما و تـرتيـبا حتـى تستـطيع
اجناز مهامك بوقتها .
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عالقــتك مع زمالء الــعــمل و اجــواء الــعــمل اكــثـر من
رائعة فحافظ عليها .

»dIF «

قـد تشـعر الـيوم بـشعـور احلب من اول نظـرة من لقاء
عاطفي بالصدفة. 

¡«“u'«

تـشـعـر بـاحلـاجـة الى احلب و الى شـخص تـبـدأ مـعه
قصة حب جميلة. 

”uI «

يـثني عـليك اجلـميع اليـوم بسـبب افكـارك النـيرة التى
طرحتها .رقم احلظ.9

ÊUÞd «

هني و تسعى الى البحث عن ستقبلك ا تعيد النظر 
مصدر عمل يناسب طموحك 

Íb'«

طـالب احلـبـيب. يوم عـلـيك ان تـكون مـسـتـمعـا جـيـدا 
السعد االربعاء.

bÝô«

علـيك ان تـراعي احتـياجـات احلـبيب الـعـاطفـية اكـثر.
. يوم السعد االثن

Ë«b «

ــزيـــد من االربــاح حتــصل عــلــيــهــا الــيــوم نــتــيــجــة ا
استثماراتك .ظرقم احلظ.8
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عــلــيك ان تـكــون ســريــعـا في اتــخــاذ الــقـرارات النك
ستواجه مشاكل طارئة .

 u(«

Âu−M «Ë X½√W bB «

تــــكـــتـب مـــفـــردات ومــــعـــاني
الــكـلـمــات بـشـكـل افـقي حـيث
احلـــــروف داخـل الـــــدوائـــــر
ظـلـلـة تشـيـر الى الكـلـمة ا
طلوبة : (مذيعة عربية) ا
 1-ام في التعامل

 2-واجـــبــــات مـــالــــيـــة
للغير

 3-مأكوالت بحرية
4- من جزئيات الليرة

 5-انسداد
 6-جزيرة متوسطية

 7-متسرع
 8-ظلم
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اعـلن الــفـنـان حــسـ نــعـمــة قـبل مـدة
اعتـزاله عن الغـناء بـعد عـطاء فني دام
 40عـامـا مــسـتـدركــا (ولـكن بــاالمـكـان
الـعـودة الـى الـغـنـاء في حـالـة حتـقـيق
طـلـباتي الـتي تـتـضمن راتـبـا تقـاعـديا
كانـة الفنـان لكون راتبي ا يلـيق  و
الـتـقـاعـدي احلـالي ال يـتـجاوز الـ 400
ديــنـار بــاالضــافــة الى مـنــحي قــطــعـة
ارض سـكــنـيــة والـتي اعــتـذرت عــنـهـا
ستفيدين بلدية الناصرية لكوني من ا
ولـوجـود تــشـابه في االسـمـاء بـحـسب
قــــــولــــــهـم فــــــضـال عن عــــــدم وجــــــود
استـيديـوهات لغـرض تسـجيل حفالت
الغناء). وقـال نعمة في اتـصال هاتفي
مـع(الــزمــان) ان (هــذا االعــتــزال يــأتي
كــرســـالــة احــتــجــاج مـن اجل تــلــبــيــة
حقوقي). مشـيرا الى ان (هذا االعتزال
ني كـثيـرا وقد بـكيت لـذلك بـاالضافة ا
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Íb «Ë sŽ q¹b³ «
الى اخملــلـصــ من احملـبـ لــفـني هم
االخــرون قـد بـكـوا ايــضـا ومـا اصـعب
ذلـك عــنــدمــا يـــكــون الــبــكـــاء بــصــمت
ـا). وفـي تــعـقــيب لـ لــيــصــبح اكــثــر ا
(الـزمـان) بـأن الـفـنـان ال يـعـتـزل لكـونه
ثروة وطنيـة بينما العب الـكرة يعتزل.
قـال نـعـمة (قـررت ان اعـتـزل وبـشكل ال
يـــقـــبل الـــعـــودة لـــكـــوني وصـــلت الى
مــرحـلــة الـيــأس وااللم). وبــخـصـوص
لـــقـب فـــارس االغــنـــيـــة الـــذي اطـــلـــقه
ـسـيرته الـفنـية الـبعض عـلـيه تقـييـما 
قال نـعمـة (انا بطـبيـعتي اكـره االلقاب
ولــكن الــلــقب الــذي اعــتــز به هــو اني
فـــنــان الـــشـــعب). وعن وصف نـــعـــمــة
لـوالـدته بـأنهـا(ضي الـكـمـر) في احدى
اللـقاءات الـتلـفزيـونيـة وعن سر تـعلقه
الـشـديـد بـهـا قـال (والـدتي كـانت اكـثـر
تـضــحـيـة وكــان تـخـجـلــني بـحــنـانـهـا
وكانت تتحدث معي بـفلسفة تقود الى
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قال (بدأت الغناء مـقلداً للمطرب داخل
حسن وفي سن الـ  14سنـة من عـمري
ـطرب عـوض دوخي وفي كـمـا قـلـدت ا
اخـتـبـار نـظـمـتـه االذاعـة والـتـلـفـزيـون
الخــتـيـار االصـوات الـغـنـائـيـة اجلـيـدة
حـيث تـقـدمـنـا لـالخـتـبـار مـا يـقارب الـ
 150شخصا وقد جنحت انا وشخص

معي في االختبار).
وفي ســؤال لـ (الـزمـان) لـلـفـنـان نـعـمـة
:مـــاذا بـــعـــد االعـــتـــزال ? قـــال (ســوف
اســتــمـر في عــمـلـي كـرســام وان اغـلب
لوحاتي في فن الرسم حتاكي الطبيعة
مـســتـخـدمــا الـفــرشـاة وااللــوان بـدقـة
متنـاهية عـند عمـلي في مجال الرسم).
واضــــاف الـــفــــنــــان (لــــو طــــلب مــــني
ـسـتـمـعـون العـدول عن ـشـاهـدون وا ا
الــقــرار بــاالعــتــزال سـوف اســتــجــيب
لطـلبـهم مقـابل احلصـول على حـقوقي
شكلة التي اواجهها االن هي كما ان ا

ستـقيم وكانت اخلط البديل الصراط ا
عن والدي بعد انفصـاله عنها والعيش
في بــيت جـــدي ولــوالهــا لـــكــنت حتت
الـــتـــراب وهـــذه قـــصـــة احـــتــفـظ بـــهــا

لنفسي).
 وعن مـدى تأثـيـر انـفصـال الـوالدة عن
والـده واحلــرمـان مـنه واحــتـضـانه من
قــــبل اهـل والـــدتـه (بــــيت جــــدي) قـــال
الـفـنان(احلـرمـان وفـقدان حـنـان االبوة
جـعـلـني غـريب الـروح ومن هـنـا جاءت
اغنية غريبة الروح كلمات جبار الغزي
وحلن محـسن فرحـان حيث رفضت في
باد االمـر من قبل الـفنـان وديع خندة
كـان يــراهـا حلــنـاً فــاشالً ولـكن عــمـلت
ــلـحن عـلى جنــاحـهــا بــالـتــعـاون مع ا
فرحان وحقـقت االغنية الـنجاح وكانت
مــؤثــرة حـقــا واديــتــهـا بــكل خــلــجـات

نفسي). 
وعن مسيره الفني وبداياته في الغناء

فـي بـلـديـة الـنـاصـريـة وامـتـنـاعـهـا عن
مـنـحي قــطـعـة االرض الــسـكـنــيـة وقـد
وكــلـت مــحــامــيـــاً القــامــة دعــوى ضــد
الــبـــلـــديـــة). وتـــابع نـــعـــمـــة قـــوله ان
(االعــتــزال يـعــني تـوديـع االغـنــيـة الى
غــيـر رجـعـة وسـأتـرك اجملـال لـلـشـبـاب
وهـذا جـاء بقـرار مـدروس حـيث بـكيت
بحرارة الجل ذلك وكتبـت قصيدة بهذا

الشأن). 
مـشـيـرا الى ان (نـقيـب الفـنـانـ جـبار
جــــودي ايـــدنـي في ذلك ألن الــــفــــنـــان
انــســان حــســاس والبــد من احــتــرامه
باالضافـة الى كونه موهـبة فنـية يجب
ان تـكون مـوضع اعتـزاز لـها). مـطالـبا
ـركـزيـة (مـجـلس الـنـواب واحلـكـومـة ا
بتـعضـيد حـقوق الـفنـان عـبر اصدار
نحهم رواتب تقاعدية وكما هو قرار 
مــعــمـــول به في الــدســتـــور ولــكــنه لم

ينفذ).
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غـــرد الــفـــنـــان الـــكـــبـــيــر كـــاظم
الساهر بـشأن التظاهرات التي
تــشــهـدهــا عـدد مـن احملـافــظـات
الــعــراقــيــة. وقــال الــســاهــر في

تـغـريــدة امس(سالم عـلـيك عـلى
رافديك عـراقَ الـقـيم فـأنت مزار
). وأضاف وحب ودار لـكـل األ
الــســاهـر (أصــلي ألجــلك في كل
ح وأمسح عنك غـبار السن

اذا أراك حبيبى حزين ويعصر
قلـبك هذا األلم).وسـبق لـلسـاهر
ان غــنى هــذه الــقــصــيــدة الــتي
كـتـب كـلــمــاتـهــا كــر الــعـراقي

وحظيت باصداء واسعة.
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نعيمة عاكف
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شـاركت الفنـانة اللـبنانـية نانـسي عجرم
في مــظـاهــرات لـبــنــان بـعــيــدا عن أعـ
الـصـحــافـة ووسـائل الـتـواصل.واشـارت
الـصـحافـة الـلبـنـانـية (ان عـجـرم التي لم
تـتأخر عن تـقد الدعم لـلحراك الـشعبي
ــصـلــحـة بــلــدهـا من خالل ـا يــصب  و
حـــســـابـــاتـــهــا عـــلـى مــواقـع الــتـــواصل
االجـتــمـاعي فــضـلـت عـدم الـتــصـريح أو
ـظاهـرات).في نفس نـشر صـور لـها من ا
الـسـيـاق أبـدت عــجـرم دعـمـهـا لـلـجـيش

الـلبناني بنشر فـيديو ألحد اجلنود وهو
يـبكي وعلقت علـيه: إنت منا ونحن منك
دمـعتك حـرقة بـقلـوبنـا. وكانت عـجرم قد
أحـيت منذ مدة قـريبة حفـلة في مهرجان
الـرياض للـترفـيه ولم تتمـكن من إلغـائها
ــــســـــبق مع إدارة بـــــســــبب اإلتـــــفــــاق ا
نعها من إبداء ـهرجان إال أن ذلك لم  ا
تـضامنها مع بلـدها إذ طالبت بعدم نقل
احلـفل مباشر عـبر القـنوات العربـية كما
أنـهــا لم تـنــشـر أو تــعـيــد نـشــر األخـبـار
تعلقة باحلفلة التي أحيتها وجناحها. ا
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انـتـشـر خـبــر ارتـبـاط جنـمـة تـلـفــزيـون الـواقع كـيـنـدال جــيـنـر بـالـنـجم
الفـلسطـيني فيـصل خضـرة بعدمـا حتولت صداقـتهـما الطـويلة لـقصة
حب بحـسب تأكـيـد موقع تي ام زد الـذي ذكر أنـهمـا يعـيشـان بالـفعل
قصـة حب.وهـذه األخـبـار بـدأت بـاإلنتـشـار عـنـدمـا ظهـر الـثـنـائي مـعاً
خالل حـفل زفاف جاسـ بيبـر وهايلي بـلدوين حـيث الزما بعـضهما
البـعض كعـاشقـ ذلك بـعدمـا شوهـدا معـاً قـبل بضـعة أشـهر خالل
وسيـقي و فيـصل خضرة مـعروف في هـوليوود مـهرجان كـوتشـيال ا
بــاسم فــاي خـضــرة وهـو مــغنّ صــاعــد يـعــيش في أمــريـكــا ويــعـمل

وسيقي. كعارض أزياء إلى جانب عمله ا
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