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منصور ينتهي من ألبومه 

أحالم تغازل العراقيين

فنان عراقي يخطب راقصة 

تقبل دعوة أصالة  يهنئ محمد رمضان 

احتف��اًل بعي��د الأب عايدت النجم��ة اللبنانية جنوى 
ك��رم عرب ر�س��الة وجهته��ا اإىل روح والده��ا الراحل، 
كل اأب يف الع��امل، وذل��ك م��ن خ��ال �س��ور ن�رشتها 
عرب ح�س��ابها على موقع التوا�س��ل الجتماعي تويرت 

اأرفقتها بالقول:
" كل بّي ب�س��وي �س��معة قدامه وبق��ول: يخلي فوق 
را�س عائلته ت�س��ل حا�سه بقوتها وحممية.. وب�سوي 

�سمعة ع قرب بيي".
يذك��ر اأن النجم��ة اللبناني��ة ت�س��تعد ل�س��يف حاف��ل 
بالن�س��اطات واملهرجانات التي ت�س��تكملها يف حفل 
عيد الفطر ال�س��عيد يف اوتيل "�سما �ستورا" يف البقاع 

يف ٧ متوز/يوليو.

انته��ى الفن��ان ك��رمي من�س��ور م��ن ت�س��جيل عدد 
م��ن الأغ��اين اجلدي��دة يف القاهرة، �س��من األبومه 
اأغ��ان  وه��ي  اغ��اٍن،   7 م��ن  املتك��ون  الغنائ��ي 
لن�سو�س ال�سعراء الراحل كاظم ا�سماعيل الكاطع 
و�س��عدون قا�س��م، واأحل��ان كوك��ب حم��زة وكاظم 

فندي وكذلك من اأحلان من�سور نف�سه.
يف  الأغ��اين  ت�س��جيل  مت  اأن��ه  من�س��ور  وك�س��ف 
اأن  اإىل  لفت��ًا  ال�رشيع��ي،  عم��ار  ا�س��توديوهات 
“التجربة كانت ثرية فهي منطلق لأي فنان حيث 
توجد اف�س��ل ال�س��توديوهات ومهند�سي ال�سوت 
واملو�س��يقيني، كم��ا ان هن��اك نقاوة يف ال�س��وت 
وت�س��جيله واغلب فناين الوط��ن العربي ياأتون اىل 

القاهرة لت�سجيل اغانيهم”.

اأ�س��ادت الفنانة الإماراتية اأحام باأخاق ال�سعب 
يف  الإن�س��اين  موقفه��م  اأن  اإىل  م�س��رة  العراق��ي 
برنام��ج “ال�س��دمة” ال��ذي ك�س��ف ع��ن معدنه��م 
الأ�سيل. ون�رشت اأحام، مقطع فيديو، من برنامج 
“ال�س��دمة”، عرب �س��فحتها الر�س��مية على موقع 
التوا�س��ل الجتماع��ي “في�س��بوك”، وال��ذي ظهر 
في��ه مواطنون عراقيون، وهم يقدمون امل�س��اعدة 
ل�س��يدة، مل متل��ك ثم��ن ال��دواء بالكام��ل. وعلقت: 
“برنام��ج ال�س��دمة، جع��ل النا�س يرون ال�س��عب 
العراقي ب�س��ورته احلقيقية الإن�س��انية، بعيًدا عن 
الطائفية، فر�س احرتامه باإن�سانيته، حّيا اهلل اأهل 

“ العراق”. 

احتف��ل الفن��ان العراق��ي عائ��د املن�س��د بخطوبت��ه م��ن 
الراق�س��ة امل�رشي��ة املعتزل��ة هندية يف من��زل الفنانة 
من��ال �س��امة بالقاه��رة بح�س��ور ع��دد كبر م��ن اأهل 
م��ن  �س��ور  جمموع��ة  وظه��رت  اخلطيب��ني.  وا�س��دقاء 
حف��ل اخلطوب��ة ظه��رت في��ه هندي��ة وخطيبه��ا وهم��ا 
يلب�س��ان بع�س��هما خامت اخلطوبة، يف اأج��واء من املرح 
والرومان�سية، بعدما ربطت ق�سة حب طويلة بني الفنان 
عائ��د وهندي��ة تكللت اخ��را باخلطوبة. وكان��ت هندية 
وه��ي ممثل��ة وراق�س��ة م�رشي��ة م��ن موالي��د 13 اأيلول 
1964، وقدمت العديد من الأدوار املختلفة قد اعتزلت 

قالت جنمة بوليوود كارينا كابور:"اأعجبتني ق�صة فيلمي "Veer Di Wedding" كثريًا، وهي تدور حول حياة 4 فتيات �صديقات يجتمعن معًا، الفن عام 1995 بعد وفاة �سقيقها، وارتدت احلجاب
فاأنا اأحب اأفكار ريا كابور، كما اأحب العمل مع �صونام كابور". يذكر اأنه مت اأخريًا طرح فيلم كارينا "Udta Punjab" بطولة عليا بهات و�صاهيد كابور.

بع��د اأ�س��بوعني بالتم��ام والكم��ال م��ن اإع��ان املطرب��ة �س��رين 
�سدمتها ب�سديقة العمر اأ�سالة والفنانة اأنغام، بعدما جتاهلتاها 
اأثن��اء اأزم��ة اعتزالها الفّن، لّب��ت املطربة امل�رشية �س��رين دعوة 
عل��ى الإفطار يف منزل اأ�س��الة بالقاهرة، بح�س��ور ابنتها �س��ام. 
ويبدو اأّن النجمة منة �س��لبي كانت "حمامة ال�س��ام" لل�سلح بني 

املطربتني، ليبقى ال�سوؤال اأين اأنغام من هذه امل�ساحلة؟
دعوة الإفطار ببيت اأ�س��الة �س��اركت فيها ابنة اأ�س��الة �سام، التي 
توّلت مهمة ن�رش ال�س��ور عرب ح�س��ابها مبوقع ان�ستقرام، والفنانة 
من��ة �س��لبي املقّربة جداً من النجمة �س��رين، كما ه��ي مقّربة من 
املطربة اأ�س��الة ع��ن طريق زوجها املخرج ط��ارق العريان. ومن 
الوا�س��ح اأنها تدّخلت لرتميم ال�س��دع بني ال�س��ديقتني، بعد اأزمة 
كربى اأ�س��علتها �سرين يف املوؤمتر ال�س��حايف مبهرجان موازين، 

عندما قالت اإّن �سدمة عمرها كانت ب�سديقتيها اأنغام واأ�سالة

 ن�رش الفنان املغربي �س��عد ملجرد �سورة حممد رم�سان عرب 
�سفحته الر�سمية على موقع في�سبوك، واأرفقها بتعليق يهّنئه 
فيه��ا على جن��اح م�سل�س��له الأ�س��طورة، الذي ُيعر�س �س��من 

م�سل�سات رم�سان لهذه ال�سنة:
" �س��ديقي الغايل اأح�سنت، الأ�سطورة عمل م�رشف وي�ستحق 
التقدي��ر، كن��ت رائع��ا واثب��ت مرة اأخ��رى انك فن��ان حقيقي 
و متمك��ن و حمب��وب اجلماه��ر ع��ن ج��دارة و ا�س��تحقاق، 
اأي�س��ا اأري��د اأن اهن��اأ ال�س��ديق املوؤل��ف املميز ج��دا بكتابته 
الرائع��ة حممد عب��د املعط��ي واملخرج املبدع حممد �س��امي 
و كل املمثل��ني الكبار اللذين �س��اركوا يف هذا امل�سل�س��ل األف 
م��ربوك من اأخوك �س��عد". وه��و ماتفاعل معه جمهور �س��عد 
موؤكدين التعليق الذي ن�رشه بخ�س��و�س دور حممد رم�س��ان 

يف امل�سل�سل.

ب�س��مة فني��ة عراقّية �س��اهقة اأخذت مكانة 
مرموق��ة يف اأوروب��ا، وحتديداً يف النم�س��ا، 
بع��د اأن ُرف��ع ال�س��تار، موؤخ��راً، عن ن�س��ب 
“م�س��ّلة �س��فر التدوي��ن” للنح��ات العراقي 

�سهيل الهنداوي.
الن�سب الذي اأزاح ال�ستار عنه وزير الثقافة 
النم�ساوي وع�سو الربملان عن ولية فيينا 
ال�س��يد عمر الراوي و�س��ع ام��ام مدخل مقر 
النم�س��اوية  العا�س��مة  يف  املتح��دة  الأمم 
فيينا، بح�س��ور عدد من وزراء دول الوبك 
و�س��فراء الدول يف النم�سا وعدد من اأع�ساء 
الفن��ان  وبح�س��ور  النم�س��اوي  الربمل��ان 
وعائلت��ه وجمه��ور م��ن اجلالي��ة العراقي��ة 

والعرب.
الربون��ز  مبادت��ي  الن�س��ب  تنفي��ذ  ومت 
واجن��ز  اأمت��ار،   5 بارتف��اع  والكراني��ت 
يف ايطالي��ا بتكلي��ف م��ن منظم��ة الأوفيد 

»�سندوق الأوبك للتنمية«.
م��ن  املنج��ز ورمزيت��ه  العم��ل  مو�س��وعة 
اختيار الفنان الهنداوي وهو يج�سد اخرتاع 
ان�س��اين  كاإرث  التدوي��ن  وبداي��ة  الكتاب��ة 

عاملي ت�سرتك فيه جميع الثقافات.
ويف الن�س��ب هذا ا�ستطاع الفنان الهنداوي 
ان ير�س��خ ا�سمه وا�سم العراق و�سط كم كبر 
من الفنانني العامليني، من خال ب�س��مته 
العراقي��ة  بذاكرت��ه  املرتبط��ة  البداعي��ة 

املكتظة بالرموز وال�سارات.
احلداث��ة  ب��ني  الن�س��ب  م�س��هد  ويجم��ع 
وا�س��رتجاع وهج الفن يف العراق ال�س��يل، 
اذ �س��كل ن�سا فنيا على �س��كل م�سلة مزينة 
بعدة رموز عراقية منها الكتابة امل�سمارية 

البع��اد،  ثاث��ي  جم�س��م  وه��و  والنخي��ل، 
بارتفاع خم�س��ة اأمتار، برز علي��ه الريليف 
بخط��وط  الب�رشي��ة  الن�س��و�س  وجت�س��يد 
تن�س��اب ب�سا�س��ة تنت��ج مع��ادلت مغري��ة 

تاأخذ املتلقي اىل حوارات ل تنتهي.
ا�ستطاع الهنداوي بذكائه ان يحور وي�سكل 
الكتاب��ات امل�س��مارية من خ��ال جمموعة 
م��ن ال�س��كال اجلمالي��ة الت��ي تنتم��ي يف 
مرجعياتها اىل ت�س��خي�س عراقي تاريخي، 
ولكن ب�س��ورة اك��ر جتريدي��ة واختزال بل 

ا�س��تطاع ان يعيد ح�س��ور احلرف يف عمله 
هذا لتط��رح �س��وؤالها اجلمايل ب�س��كل مثر. 
ورغ��م حمدودي��ة الكتاب��ة وت�س��كياتها ال 
انه ا�ستطاع ان ي�ستحدث ا�سكال تعد جديدة 
يف ا�س��تخداماته ل�سكل امل�س��لة واملنحيات 
وحتوي��رات احل��روف وم��ا تعني��ه، اذ اث��ار 
خي��ال مهم��ا ماب��ني الطاق��ة احل��رف يف 
النح��ت كوظيفة جمالي��ة واملده�س ان هذا 
املعر�س ه��و الول لنحات عراقي يو�س��ع 

يف مثل هكذا �ساحة مهمة.

اجلدي��ر بالذك��ر ان الفن��ان الهن��داوي م��ن 
درا�س��ة  اأنه��ي  ال�س��ويرة.  مدين��ة  موالي��د 
م��ن  اجلميل��ة  الفن��ون  يف  البكالوريو���س 
اجن��ز   .1970 الع��ام  يف  بغ��داد  جامع��ة 
العديد م��ن العمال النحتية يف ال�س��احات 
العام��ة يف العراق وخارج��ه ومنها متثال 
جم��ال عبد النا�رش ومتث��ال عرو�س منديل 
وجدارية لأحد املعارك يف �س��در ال�سام، 
وجداري��ة ال��ف ليلة وليلة كم��ا اجنز متثال 

بعنوان ال�سموخ يف عمان – الردن.

"مسلة سفر التدوين".. نصب فني عراقي يزين فيينا

بغداد

45    28 
مل تك��ن هن��اك اأي��ة حمب��ة او م��ودة او حت��ى احرتام 
بني ال�س��اعرين العراقيني معروف الر�س��ايف وجميل 
الزه��اوي. كان ه��ذان الرائ��دان م��ن رواد املدر�س��ة 
البع���س  بع�س��هما  يكره��ان  املعا���رشة،  العراقي��ة 
ك��ره املرارة. �س��األوا الزهاوي يوما ع��ن راأيه يف امر 
ال�س��عراء احمد �س��وقي فقال: �س��نوا هذا احمد �س��وقي؟ 

تلميذي معروف الر�سايف يكتب �سعر اح�سن منه!
بينهم��ا  امل�س��احلة  الأول  في�س��ل  املل��ك  ح��اول 
فدعاهم��ا على عادته ملائدة ع�س��اء تق��وم على الديك 
الرومي املح�س��و بالرز واللوز والك�سم�س، على طريقة 
العراقي��ني يف طبخ الدواجن. فيم��ا كانا ياأكان، اخذ 
الزهاوي ينب�س الرز من حتت الديك وياأكل حتى �سقط 
الط��ر اىل جانب��ه فاأن�س��د وقال: " عرف الف�س��ل اهله 

فتقدما!"
ب��ادر الر�س��ايف اىل تكملة البيت فق��ال: " كر النب�س 

حتته فتهدما!" 
وكان مثال اآخر من جوعيات ال�سعراء رغم علو �ساأنهم 
ومقامه��م. واي�س��ا مث��ال اآخ��ر عل��ى �س��اأن املثقفني 

العراقيني يف منازعة وحماربة بع�سهم البع�س. 
واحلكاية تذكرنا مبا جرى جمرى ال�سعر الخواين بني 
ال�س��اعرين امل�رشي��ني حمم��ود ندمي وحممد الأ�س��مر. 

وهذا له منا�سبة اخرى اإن �ساء اهلل.
يف اجليل الاحق من �سعراء العراق املعا�رشين دعى 
�س��ادق ال�سايغ زميله ال�س��اعر زاهد حممد رحمه اهلل 
لوليمة ع�س��اء فوج��د ابو عم��ار ان الوليمة مل تتجاوز 
�س��وربة على ا�س��وء ما يكون وقطعة خبز ياب�س��ة، فلم 

يتمالك غر ان ينظم ق�سيدة طويلة قال فيها:
قد جئت ملهوفا اىل "�سادق" 

اجدد الود  و عهد     الإخاء
و مل اكن قد  جئته  جائعا 

ومل تكن يل رغبة يف الع�ساء  
لكن�����ه   بالغ   يف   جوده

فاأح�رشاخلبزو�سحن احل�ساء  
فقلت  يا اهلل    من     حامت

املال و الفقر   لديه  �س��واء  
ل تنزل القدور عن  نارها 

يف بيته يف ال�سبح اأو يف امل�ساء  
و مل اكد اذوق ذاك احل�ساء 

حتى تعوذت برب ال�س�����ماء  
و غادرت موقعها  معدتي

خ�سية ان ينزل  فيها  الباء  
اإذ كانت الطبخة قد ان�سجت  

يف قدرها قبل  حلول  ال�ستاء 
حتى غدت كاخلل يف طعمها  

و اخ�رش منها القدر ثم الإناء
فقلت يا " �سادق"  اكرمتنا 

و بارك  اهلل  بهذا   ال�س��خاء
فاأح�رش ال�ساي الذي مل يزل 

نطلبه  فاإن  في����ه   العزاء !  
و ظل ال�س��اعر ي�ستمطر ال�ساي من ال�ساعر و مل يح�رش 

حتى ا�رشف الليل على نهايته:
فلم اظفر به   حتى   اطل��ت 

تبا�سر ال�سباح من الليايل   
متى اعددت هذا ال�ساي قل يل 

و ا�سدقني احلقيقة يف املقال
فاإين قد �سممت   له  عطورا 

تعود به اىل الُع�رش اخلوايل  
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