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ـغـربيـة سـمـيرة سـعـيد ـطـربة ا عايـدت ا
ناسبة عيد ميالده زميلها سعد جملرد 
ونـشـرت عـبـر صـفـحتـهـا اخلـاصـة عـلى
أحد مواقع التواصل اإلجتماعي صورة
لـلـمــجـرد وأرفــقـتـهــا بـتــعـلـيق قــالت فـيه
(الغـالي سـعد.. اتـمـنى لك سـنة سـعـيدة
وان شاء الـله بالـصحـة والعـافيـة وراحة
الــبــال.. وســـنــة مــلـــيــئــة بــالـــنــجــاحــات

واإلبداعات كالعاااادة).
ومن ناحيـة أخرى كـانت حتدثت سـعيد
ـواضـيع ضـمن مقـابـلة عن الكـثـير من ا
لــهــا مع مــجــلــة زهــرة اخلــلــيج بــيــنــهــا
صـريـة شـيرين تضـامـنـها مـع الفـنـانـة ا
(ال أحب أن يـحصل عبـد الـوهـاب قائـلـة ً
مع شـــــيـــــرين أي شـــــكل مـن أشـــــكــــال
الـتّـخـوين بـوطـنـيّـتـهـا ألنهـا إضـافـة إلى
كـونـــــهـا حـبــيـبـة قـلــبي وصـوتـاً رائـعـاً
عفـويـة وتتـصـرف بـتلـقـائيـة األمـر الذي
يفـسر كالمـها وأفـعالهـا بطـريقـة لم تكن
تــقــصــدهـا وهـي ذكــرت بــنـفــســهــا في
ا أزمتـها األخـيرة أن األشـياء حُـرّفت 
ال تـــرتــــضـــيه أو

تقصده).

ــكــتب الـــفــنــان ايــاد هــربـــود وكــان ا
االعـالمي لـلـنـادي الــذي يـشـرف عـلـيه
الفـنان لـيث الشيـخلي يـتابع باهـتمام
فعاليات الـلجنة الثـقافية في النادي .
ـشـارك في و تـكـر الـضـيـوف وا
هـرجان الـذي قدمته هـرجان بـدرع ا ا

اللجنة الثقافية .
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eO2 qHŠ∫ مطربون شباب يتغنون بروائع قحطان العطار

قصة اغنية  

كـانـت االغـاني  الـعـراقـيـة تالمس مــشـاكل االنـسـان وحـيـاته ووجـوده
..حـ يــتـداولـهــا الـنـاس في مــحـافـلــهم الـيــومـيـة . وان ايــة مـراجـعـة
لتـاريخنـا الغنـائي جند كـثير مـنها يـدخل في صلب الـوضع االنساني

والسياسي واالقتصادي ..
عـنى ان االغنيـة كانت تعـبر عن ضـمير اجملـتمع .. وان احد االمـثلة
لـهـذا التـوجه هي اغـنـيـة ( جلـجل عـلـيه الـرمان نـومي فـزعـلي ) والتي

غن .. بقيت خالدة يرددها اكثر ا
ــقـام ــدفــعي وبـعـض قـراء ا واشــتـهــرت عـنــد يــوسف عــمـر والــهـام ا

العراقي  .. مثل حس االعظمي وخالد السامرائي  وغيرهما . 
ـعـنى اخلـفي هـو الـذي تـكـفل بـاعـتالء اسم ان قـصـة هــذه االغـنـيـة وا
األغنية  وحسب إجـماع احمللل لـهذه الكلمـات (جلجل علي الرمان)
إشـارة إلى الـدولة الـعـثـمانـيـة التي خـيـمت عـلى العـراقـي قـرونـا عدة
واختـار الرمان لـلونه الذي يـطابق طرابـيش وأغطيـة رؤوس السالط
ـوالي  و(نـومي فـزعلي) إشـارة إلى االسـتـعـمار الـبـريـطـاني الذين وا
زعـموا أنـهم جـاءوا لغـرض حتـرير الـعـراقيـ من العـثـمانـيـ ولكـنهم
أعـلـنـوا احـتاللـهم لـلـعـراق  والـشـاعـر شـبه الـبـريـطـانيـ بـ(الـنـومي)

ائلة لالصفرار. لبشرتهم البيضاء ا
ثم يعود بالقول (ردوني ألهـلي) ويقصد بذلك ما يفـيدنا غير أهلنا من
العراقي الن تبدل احتالل بـاحتالل هو من سيئ إلى أكثر سوء .لقد
راح شـاعـر االغـنـيـة يـسـتـطـرد قـائال : هـذا احلـلـو ما اريـده .. ودوني

ألهلي ..
فهو يرفض وصـاية احملتل الذي ارتدى قـناعا جميال بـدعوى التحرير
ويـقـول حتى وإن كـان ( حـلوا ) فـأنـا ال اريده ويـفـضل أهله واإلنـقاذ 

ووطنيته ويذهب إليها .
ما جوز انا من هواي .. ه ال تنـطرين .. كافي النـطاره  ثم يكمل : يا
وهـو هـنـا يـرفض ذلك االنـتـظـار مـخـاطـبـا ( أمه ) أن مـاكـو كل جـاره 
وأنه لن يــتـنــازل عن مـا يــريـد وال لـيس هــنـالـك جـدوى من اإلنــتـظــار 

مناص أو رجوع عن ذلك.
ـقـصـد الـشعـري  يـدور في مـاسـمي بـالكـنـايـة وتـسمى بـالـعـربـية ان ا
ــرسل أيــضــا وتــقـوم عــلـى أسـاس الــتــعــريض والــتــلــويح واجملــاز ا
ـا يلـوح بهـا تعريـضا ولـيس تصـريحا االسـتعاضـة عن فكـرة معـينة 
مـبـاشــرا  أي أنـنـا  نــعـمـد إلى الــتـلـمــيح وهـو جــزء من اإلثـارة الـتي

نحها للمستمع  .. 
فـنـحـن  نـتـكــلم بـشيء ونــريـد بــهـا غــيـره ..لـذلك
فــالـكـالم يــحـمـل مـعــنـى خـفـي وبـلــحـن جـمــيل .
واالغـــنـــيـــة تـــتــــــــــردد الى الـــيـــوم فـي احلـــيــاة

العراقية. 

قــســمـه األول عن رحــمــة الــطــفــلــة
ـدلّلـة من خالل إبراز الـسعـيدة وا
ـة لذكريات طفـولتها مع صور قد
والـديــهـا أمــا في قــسـمه الــثـاني
فـأظـهـر رحمـة الـنـاضجـة والـشـابة
ـتـألّـقة الـتي عـلّـمتـهـا احلـياة أن ا
حتــكّم عــقــلــهــا إلى جــانـب طــيــبـة

قلبها.
وكـــانت هـــذه األغـــنـــيـــة حـــصــدت
اعجاب الفنـان في العالم العربي
ـشـاهـير كـمـا ان عـدداً كـبـيـراً مـن ا
يغـنوهـا من بيـنهم أحالم ومـحمد

عساف وغيرهما.

ÂuKſ œ«uł

الــشـــاعـــر الـــعــراقـي صــدر لـه عن دار امل اجلـــديــدة
بـســوريــا كـتــاب بـعــنـوان (قــطـاف من شــجـرتي االدب

يقع في 102صفحة من القطع الكبير. والفن) 
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اخملــرج الــســوري حــضــر مـــطــلع االســبــوع اجلــاري
انطالق الـعـرض اجلـماهـيـري لفـيـلـمه الروائي (أمـيـنة)

دينة السويداء . في سينما بالنت 
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ـطــرب الــعــراقي يـحــيي ثالث ا
حــفالت في الــســعـوديــة االولى
في جـدة والـثانـيـة في الـظـهران
والـثـالثـة بـالـريـاض اعـتـبارا من
 18نـيـسـان اجلـاري والـيـومـ

. التالي
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ـطرب العـراقي يحيي في الـ  13من الـشهر اجلاري ا
حفـل ختام مـهرجان (انـا عراقي انا اقـرأ) في موسمه
عــلى حــدائق شــهــريـار وشــهــرزاد في (ابي الــســابع 

نؤاس).
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الــتــشـــــــــكــيــلي االردنـي افـتــتـح مـســاء الــثالثــاء في
ــعــنــون (نــايـات ــشــــــــرق مــعــرضه ا كــالـيــري دار ا
) ويـسـتـمـر حـتـى الـثالثـ من الـشـهـر الـروح.. حــنـ

اجلاري.
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الـروائي الــعـراقـي ضـيـفـه الـبـيـت الـثـقــافي في مــديـنـة
ــاضي بــجـلــســة حتــدث فــيــهـا عن الـصــدر االثــنــ ا

مسيرته االبداعية.
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وت عن فنـان التـصويـر الفـوتوغـرافي السـوري غيـبه ا
عـمــر نـاهـز  64عــامـا بـعــد مـعـانــاة طـويــلـة مع مـرض
عضـال وفي أرشيفه آالف الصور التي توثق محافظته

احلسكة.
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ـاضي مـحـاضرة ـيـة االردنـيـة الـقت الـثالثـاء ا االكاد
بــعـــنــوان(األخـــوة اإلنــســانـــيــة في مـــواجــهـــة خــطــاب

الكراهية) في رابطة الكتاب بعمان.
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1966 وكان عمري 6 سنوات وأتاح
لي قـــرب بــيــتــنــا من مــبــنى األذاعــة
ــشــاركـة في والــتــلــفــزيـون فــرصــة ا
بـــرنـــامج لألطـــفـــال عــنـــوانه (جـــنــة
األطفـال) كان يـقدمه عـمو زكي) وفـقا
لصـفـحة الـبـيت الثـقافـي البـابلي في
(فـيـسبـوك).واعـلـنت (انـها سـتـبـاشر
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ضيف نادي عشتار النسوي الثقافي
مـثلة هـناء محـمد في أمـسية فـنية ا
حـــواريــة أدارتـــهــا الــشـــاعــرة وئــام

وسوي . ا
وحتدثت مـحمد عن بـداياتـها الفـنية
وقـــالـت (تـــرجع بـــدايــــاتي الى عـــام

قـريــبـا بـتــصـويـر اجلــزء الـثـاني من
ــمـثل مـســلـسل (أيــام األجـازة) مع ا
مــحـمـد حــسـ عـبــد الـرحـيم لــقـنـاة
الـعـراقـيـة عـلى ان يـعـرض في شـهـر
قبل اضـافة الى اشتراكها رمضان ا
مثل سامي في مسلسل الفندق مع ا

قفطان لقناة الشرقية).

{ لـوس اجنلوس  –وكـاالت - بعـد أن حصلت
ـمـثـلـة األمريـكـيـة جـيـنيـفـر لـورانس عـلى جـائزة ا
ــثـلـة في األوســكـار قـبل 7 ســنـوات عن أفـضل 
فـيلم (سـلفـر الننـكز بلـي بوك) عام 2012 مـا زالت
ـوضـوع  وتـشـعر مـثـلـة نـاعـومي واتس ال تـصدق ا ا
ـعـجبـ عـبر بـالـغـيرة مـنـها.وخـالل ردها عـلى اسـئلـة ا
حسـابها اخلـاص على احد مـواقع التواصل االجـتماعي

قـالت نـاعــومي : هل تـتــذكـرون من سـرق
مــني األوســكـــار  وكــانت هــذه

فـــرصــتـــهــا الـــوحــيــدة
لــلــفـــوز بـــتــلك

اجلـائـزة.

حتب أن تغير أسلوبك فى العمل وجتربة طرق جديدة
فى كل مرة.
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ــقـبـلـة ـنـصـب خالل الـفـتـرة ا ـمـكن أن تــتـرقى  من ا
بسبب اجتهادك فى العمل.
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أنت مـجـتـهـد وحتب الــعـمل دون تـوقف  وتـفـضل أن
فردك فى محيط العمل. تكون 
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حــيــاتك الــعــاطــفــيـة فـى حتــسن ودائــمًــا مــا تــتــطـور
لألفضل.يوم السعد الثالثاء.
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يـوم حتـاول دائــمًــا إرضـاء الــطــرف اآلخـر وتــهــتم به
السعد االربعاء.
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األمـور تـعـود لـوضـعـهـا الـطـبـيعـي داخل االسـرة بـعد
مصاعب مادية  جتاوزها.
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حتب ان تـظهـر للـشريك مـشاعـرك وكثـيرًا مـا تغـمره
بالهدايا وتعمل على إسعاده.
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ـهـنـيـة حـتى ال التـكن مـتـسـرعًــا فى اتـخـاذ قـراراتك ا
تشعر بالندم الحقًا.

Íb'«

حتاول أن تسيـطر على صحتك النفسية باالبتعاد عن
شاكل . الضغوطات وا
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اتخاذ قـرارات تخص العمل يتـطلب دراسة جيدة.يوم
. السعد االثن
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ــمــكن أن تــســبب لك ــواقف الــتى من ا ابــتــعــد عن ا
أزمات صحية ونفسية.
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احــرص عـلى حتــســ عالقـتك مـع الـشــريك حـتى ال
يزداد الوضع سوءً بينكما.
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اكتب مـرادف الكـلمـات ادناه ومن خالل
ــــشـــار الـــيـه بـــســـهم االرتـــكـــاز االول ا
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قــدم لــنــا عــشــرات االحلــان لــلــنــجـوم
الغنائيـة العراقية مازال
يــتـجـدد ويــتـالق ويـقـدم
ويـــتــــواصل مـع جنـــوم
ـشـهد الـشـبـاب داعمـا ا
ــوســيـقي الـغــنــائي وا
الـعراقي لـيبـقى مـتألـقا
فـي ســـمــــاء االغـــنــــيـــة
الــعــربـيــة والــعــراقــيـة
محـملة بـاصالـة اللحن
الــــذي عـــودنـــا عــــلـــيه
فــرحــان الــذي كـان في
قـــــمـــــة ســـــعـــــادته في
ـــــا االمـــــســــــيـــــة ور
اخــــتــــيـــاره مــــؤخـــرا
لالشــراف عــلى دائـرة
وسيقية من الفنون ا
قــبل وزيـــر الــثــقــافــة
الـــــذي بـــــدا يـــــاخـــــذ
بالثقافة والفنون الى
بـــر االمـــان واالبــداع
الــــذي يــــســــتــــحــــقه
الـعـراق لـينـهض من

جديد .
واســـــــــتـــــــــضــــــــاف

يــا فـيض تــرحــلـ  مــحـسن فــرحـان 
كـلـمـات كـاظم الـرويـعي بـعـد بـعـيوني
أثر فرحة كلمات الشاعر الراحل كامل
العامري و إحلان محمد جواد أموري
زمــان يـازمـان لـعـيـونك أنت يـا حـلـو
كـلــمـات طــاهـر ســلـمــان احلـان طـارق
الشبـلي يكولـون غني بفـرح كلمات
جـــبــــار الـــغـــزي أحلــــان مـــحـــسن
لـوغـيـمت دنـيـاي كـلـمـات فـرحـان. 
عريـان السيـد خلف أحلـان محسن
فرح فـرحان. أنت أنت آه يـازمـاني 
يا أهل الفرح كلمات فايق عبداجلليل
أحلان مـحمـد جواد امـوري. وعشرات
االغاني و له جتارب حلنية قليلة ,فقد
حلّن لـلــمـطـربــة أديـبـة اغـنــيـة وكـانت
ســـبب في شـــهـــرتـــهـــا وهـي أغـــنـــيــة

بصراوي عينه مكحله ).
ــهــرجـان مــجـمــوعـة من وشـارك في ا
شـهورة ومنهم الشبـاب ادوا اغانيه ا
عمار الرماحي  صالح هادي  جاسم
العـطار  حـس جـبار  سـيف سعد 
ــطـربـ عـمـار الــزهـراوي وعـدد من ا
مــنــهم عــبــد فــلك وكــان ضـيـف شـرف
احلــفل الــفــنــان عــلي جــوده ورافــقت
ـوسـيـقـيـة بـقـيادة ـطـربـ الـفـرقـة ا ا

ــهـرجــان شـعــراء االغــنـيــة : مـحــمـد ا
احملـاويـلي  ريـاض النـعـمـاني  كاظم
الـــســـعــدي  ورحـــيم الـــعـــراقي الــذي
ـطـرب قحـطان حتـدث عن رحلـته مع ا
ـهم من قبل الـلجـنة الـعطـار قبل تـكر
الـثقـافيـة  وبحـضور كل من الـفنـان
رئـيس فـرقـة طـيـور دجـلـة عالء مـجـيد
وسـامـي نـســيم وعــلي حــسن وهــيـثم
شــعـوبي  وعــدد كــبـيــر من الــفـنــانـ

الرواد والشباب.
ــلـحـن مـحــسن حتــدث عن الــعــطـار  ا
قــائال ( نــحـتــفي الــيـوم بــأحــد جنـوم
الـغـنــاء الـعـراقي الــذي بـرز جنـمه في
فتـرة الـسبـعـيـنيـات والـثـمانـيـنات من
اضي وقدم الكثير من األغاني القرن ا
الرومـانـسـيـة الـتي غنـاهـا الـكـثـير من
طربـ العراقـي فيمـا بعد. ولد في ا
قـضـاء عـلي الـغــربي الـتـابع لـلـعـمـاره
جـنـوب الـعـراق عام  .1950سـافر في
ـتـحدة ) بـدايـة شـبابه إلـى الواليـات ا
واضـــاف (كــان الـــعـــطـــار وســـيــبـــقى
بدأ تزج فيها الفن با أسطوره حيه 
ومن أشـهـر أغـانـيه مـو غريـبـة كـلـمات
داود الغنام احلان نامق اديب  سهلة
عــنــدك كــلــمــات جــبــار الــغــزي احلـان
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ــهــرجــانـي االغــنــيــة بــعــد جنــاحـه 
الــفـراتـيــة واجلـنــوبـيــة تـألق الــفـنـان
الـرائـد مــحـسن فـرحــان في اسـتـذكـار
ـغترب قحـطان العطار روائع الفنان ا
في مــــهــــرجــــان صــــوت احلب الــــذي
اشرف علـيه ونظمته الـلجنة الـثقافية
في نـادي العـلويـة التي اسـتقـبلت في
قاعـتهـا الكـبرى وسط بـغداد جـمهورا
غـــــفـــــيـــــرا مـن عـــــشـــــاق الـــــعـــــطـــــار
ـاضي لـيــسـتــمـتـعــوامـسـاء االثــنـ ا
بــروائع اغـانــيه الـتي كــانت ومـازالت
تـصـدح وتـتـجـدد فـي قـلـوب جـمـهوره
الـذي صــفق وادى كـلـمـات اغـانـيه مع
ـطـربــ الـشـبـاب الــذين تـالـقـوا في ا
امـسـيـة جـمـيــلـة اطـلق عـلـيـهـا صـوت
احلب لـيؤكـد فرحـان عـلى تربـعه على
عرش االغنيـة العراقية االصـيلة وكما
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{ لـــوزان  –وكـــاالت - ســــيـــكـــون
إلــتــون جــون هـو االسـم األبـرز في
ـوسيـقى اجلاز مـهرجـان مـونتـرو 
في ســـويــســـرا هــذا الـــصــيف إلى
جـــانب مـــجــمـــوعـــة مــنـــتـــقــاة من
الــفــنـــانــ تــضـم كــذلك ســـتــيــنج
وجـانـيت جاكـسـون وتشـيك كـوريا

وتوم يورك.
وسـيفـتتح سـتـينج الـنجم الـسابق
لــــفــــريـق ذا بـــولــــيـس الـــدورة 53
لــــلــــمــــهــــرجــــان وهــــو أحــــد أهم
ـوسيـقـية الـصـيفـية ـهـرجانـات ا ا

في أوروبا يوم 28 حزيران.
ــوســيــقي ــنــتج ا وســيــــــــــقــدم ا
الـشــهــــيـر كــويـنـسي جــونـز حـفل
ـهـرجـان الـذي سـيـتـضـمن خـتـام ا
مــقــطـوــــــــعــة مــوســيــقــيــة تـمــثل
جتـــمـــيــعـــا ألشـــهـــر مـــا أنـــتج في
اضي وذلك يوم ثمانـينات الـقرن ا

13 تموز.

ـــقـــرر أن يـــحـــيي وكــــــــــــان مـن ا
الـسيـر إلتـــــون جـون حفـلتـ لكن
 دمــــجــــهــــمــــا فـي حــــفل واحــــد
يــــحـــــــضــــره 15 ألــــفــــا يــــوم 29

حزيران.
وسـتقـدم جانـيت جاكـسون حـفلـها
بـــعــــد أيـــام مـن إحـــيــــاء الـــذكـــرى
الـعـاشــرة لـوفـاة شـقـيــقـهـا مـايـكل

جاكسون.
وســـيــــضـــفي جنم اجلـــاز تـــشــيك
كـوريا احلـائـز على جـائـزة جرامي
هرجان مع نكـهة الفالمـنكو علـى ا
فـريــقه اإلسـبـاني سـبـانـيش هـارت

باند.
ـغــنــيـة ــنــتـظــر أن حتــيي ا ومن ا
لـورين هــيل حـفال تـعـيـد من خالله
ــغـنـيـة تـقـــــــــــد كالســيـكـيـات ا
نينا سيمون إلى جانب أغاني اآلر
آنــد بي الـنــاجــحـة الــتي قــدمـتــهـا

هيل.
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ـطــربـة الـعـراقــيـة رحـمـة مـازالت ا
رياض حتـصـد الـنجـاح بـأغـنيـتـها
األخـــــيـــــرة (وعـــــد مـــــني) والـــــتي
ــاضي حــيث طــرحــتــهـــا في آب ا
تــخــطّـت األغــنــيـة الـ 100مــلــيــون
مشاهدة عـبر قناتهـا الرسمية على

يوتيوب.
األغنـية من كـلمـات رامي الـعبودي
أحلـان عــلي صـابـر وتـوزيع مـحب

الراوي. 
والـفـيـديـو اخلــاص بـاألغـنـيـة ركّـز
على مـعاني الـكلـمات إذ كشف في
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رحمة رياض

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
قـامت الـنجـمـة األمريـكـية ?تايـلور
بلغ 113000 سويفت ?بالتـبرع 
ــشـروع تـنـيـسي لـلـمـسـاواة دوالر 
في خـطـوة داعـمـة حلـمـايـة حـقـوق
.ووفقًا لصحـيفة ديلي ميل ثليـ ا
نظمة مذكرة البريطانية شاركت ا
غنية مكتوبة بخط اليـد وجهتها ا
ـــــديـــــر إلـى كـــــريس ســـــانـــــدرز ا
الـتنفـيذي لـلمـنظمـة حول الـتبرع
جاء فيـها (أنا أكـتب إليك ألقول لك
إنني قمت بذلك تأثرًا بالعمل الذي
تـــقــوم بـه وحتــديـــدًا في تــنـــظــيم
الـعريـضة األخـيرة لـقادة تـينـيسي
الذيـن يقفـون ضد قـائمـة الكـراهية
فـي اجملـــــــلـس الـــــــتـــــــشـــــــريـــــــعي
للوالية).وكتبت: (أعرب عن خالص

شـــكــري لــهـم ويــرجى قـــبــول هــذا
الـتبـرع لـدعم الـعمل الـذي تـقوم به
أنت والــقـادة) وخــلــصت تــايــلـور
تـنة للـغاية; ألنهم بالقـول( إنني 

ــنــحــون جــمــيع الــنــاس مــكــانًـا
لـلعـبـادة).وكانت سـويـفت احتـفلت
بانـتـهـاء تصـويـر فـيـلمـهـا اجلـديد
(قــــطـط)الــــذي ســـوف يــــطــــرح في
كــــانــــون االول  ?2019ويــــشــــارك
ية كيت بطولة الفيلم الـنجمة العا
هيدسـون البريـطاني أدريس إلبا
اإلعالمـي األمــــــريـــــكـي جـــــيــــــمس
كورودون اين ماكيل ومن إخراج
توم هوبير.وتشيـر قائمة الكراهية

إلى ســـتــــة مـــشـــاريـع قـــوانـــ 
هـا مؤخرًا في هيئـة تينيسي تقد
الــتــشــريــعــيــة فــإذا  إقــرارهـا 
فـسيـحـاول أحد مـشـاريع القـوان
ــثـلــيــيّن (مــنـتــهــكـة حــظــر زواج ا
القرارات الـسابقة للـمحكمـة العليا

تحدة. في الواليات ا

5OK¦*« ‚uIŠ rŽbð XH¹uÝ

تايلور سويفت


