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 تعر�ض��ت �لفنان��ة مايا دي��اب ملوقف حم��رج على �إثر 
ن�رشها ل�ض��ورة على ح�ض��ابها �ل�ضخ�ضي على �ن�ضتقر�م 
وه��ي مرتدي��ة قناع��ًا �أحمر �لل��ون مع كتاب��ة عبارة: " 
Zombie style when food empois 
ment ..dying" ماي��ا دي��اب ق�ض��دت من عبارتها 
�ملكتوب��ة �أن تق��ول: "زومب��ي �ض��تايل عندم��ا تتعر�ض 
للت�ض��مم م��ن �لطعام...م��وت"، �إال �أن ��ض��تخد�مها لكلمة 
��ض��تغر�ب متابعيها حيث  "Empoisement" �أثار 
ال يوج��د وجود له��ذه �لكلمة يف �للغ��ة �الأجنليزية، و�أن 
�لكلمة �ل�ض��حيحة هي "Poisoning". �نهالت �لكثري 
من تعليقات متابعي مايا دياب على �ل�ض��ورة من �أجل 
�ل�ض��خرية من ��ض��تخد�مها كلم��ة باالإجنليزي��ة خاطئة، 

 �أعلن �ملمثل �ل�ضاب �أحمد �لفي�ضاوي حبه �لكبري للفنانة 
�مل�رشية �ض��ريين ر�ضا، كا�ض��فًا عن وجود رغبة �ضابقة 
لدي��ه يف �ل��زو�ج منه��ا. وقال �أحم��د �لفي�ض��اوي: "�أمام 
�جلمي��ع، �أقول بحبك وال �أ�ض��تطيع �لعي���ض بدونك وكان 
نف�ض��ي �جتوزك". و�أ�ضاف: "�ض��ريين ر�ضا بها تفا�ضيل 
تع�ض��قها، تع�ض��ق �ن تنظ��ر لوجه��ا وه��ي فنانة و�ض��ت 
مبلي��ون رجل، هي فتاة �أحالمي". و��ض��رك �لفي�ض��اوي 
و�ض��ريين ر�ض��ا يف متثيل فيلم "خارج �خلدمة"، و�لذي 
ج�ض��د خالله �ضخ�ض��ية "�ض��عيد" �لذي يعاين من ظروف 
�ض��د دورها  �جتماعية ومالية �ض��عبة و"هدى" �لتي جتجُ

�ضريين ر�ضا وتعاين من �لوحدة.

 ���رشح �لفن��ان ي��زن �ل�ض��يد باأن��ه يعت��ر باأن م�ضل�ض��ل 
»�رشخ��ة روح« باأجز�ئ��ه مبثابة م�رشوع بالن�ض��بة له، 
فه��و ميثله، و�عتر يزن �أن �لعم��ل كان ناجحًا، ويحقق 
ن�ض��بة م�ض��اهدة كب��رية، و�النتق��اد�ت �لت��ي وجه��ت له 
�ض��اعدت يف �نت�ض��ار �لعمل ب�ض��كل �أو�ض��ع ب��ن �لنا�ض، 
ويذك��ر �أن م�ضل�ض��ل �رشخ��ة روح قد القى نقد�ً و��ض��عًا، 
ب�ض��بب �جل��ر�أة يف �لطرح، �لتي �تهم��ت باأنها ال تالم�ض 
�لو�ق��ع �لعرب��ي، وفيها �ض��يء م��ن �ملبالغ��ة، ورغم هذ� 
فالقائم��ون عليه �أ���رشو� على متابع��ة �مل�رشوع، حتى 
�أن��ه يف ه��ذ� �لع��ام �أ�ض��بح عل��ى م�ض��توى �أو�ض��ع، فق��د 
�نتقلت ثالث خما�ضيات؛ لتخرج خارج �الإطار �ل�ضوري؛ 

ولت�ضبح خما�ضيات من بطولة جنوم لبنانين.

ن���رشت �ل�ض��فحة �لر�ض��مية للفنان جورج و�ض��وف 
عل��ى موقع "�ن�ض��تقر�م" �ض��ورة جتمع��ه باملخرج 
وزوجت��ه �ملخرجة مرين��ا خياط، م��ع تعليق: "مع 
�ل�ض��ديق �لغايل طوين �بو �ليا���ض و�ملخرجة مرينا 
خياط �بو �ليا�ض. وجل�ضة عمل". ي�ضار �إىل �أن جورج 
و�ض��وف �أنهى ت�ض��جيل جمموعة �أغنيات من �ألبومه 
�جلدي��د، �لذي تعامل فيه مع جمموعة من �ل�ض��عر�ء 
و�مللحن��ن، و�ضيت�ض��ّمن �أغني��ة "ت��وكل ع �هلل" من 
كلم��ات و�أحل��ان يا���رش ج��الل، ومن توزي��ع طوين 
�ض��ابا، و�أغنية بعنو�ن �ض��دقني حبيبي"، �لتي قّرر 

�أن يطرحها "�ضنغل" قبل طرح �الألبوم.
اأعلنت النجمة العاملية كاثرين هيجل Katherine Heigl عرب اأحد ح�صاباتها يف مواقع التوا�صل االجتماعي عن حملها بطفل ذكر. ويعترب هذا الطفل 
االأمريكية �صورة �صونار  النجمة  القيام بتبّني فتاتني �صابقا ون�صرت  للثنائي  اأن �صبق  Josh Kelley، بعد  لها من زوجها املو�صيقي جو�ش كيللي  االأول 

كن اأن نكون اأكرث �صعادة من االآن". للجنني، واأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "اإنها فرتة غاية يف االإثارة ومليئة باالأمل. ال اأت�صّور اأننا يمُ

 يف خطوة غري م�ض��بوقة يف تاريخ �لبومات �ملو�ض��يقى �لعربية، قّرر 
�له�ض��بة عم��رو دياب �إع��ادة طرح ن�ض��خة جديدة م��ن �ألبومه �الأخري 
�أّن �الألبوم  "�أحلى و�أحلى"، مب�ض��ّمى " �ض��يفك �أحلى و�أحلى"، موؤكد�ً 
�جلديد �ضي�ض��م نف�ض �الأغنيات، ولكن مع توزيع جديد. و�ض��يتم طرحه 

ح�رشيًا عر �رشكة عاملية لالت�ضاالت �لهاتفية.
 "Nay For Media“ ألب��وم "�أحل��ى و�أحل��ى" م��ن �إنت��اج �رشك��ة�
�ململوك��ة لعم��رو دي��اب، و�ض��بق له��ا �الإعالن عن ط��رح �ألبوم ي�ض��ّم 
�الأدعي��ة �لدينية لله�ض��بة طو�ل �ض��هر رم�ض��ان، بعنو�ن "�أ�ض��ماء �هلل 
�حل�ض��نى". ولكّنه من �لو��ض��ح �أّنه رف�ض ترك مو�ض��م عي��د �لفطر ميّر 
بهدوء على مناف�ض��ه �الأول �لفنان تامر ح�ض��ني، �لذي يناف�ض باألبوم 
"عمري �بتد�"، فقّرر �أن يخو�ض �ل�ضباق بنف�ض �ألبومه مع توزيع جديد 
نا�ض��ب �أجو�ء �ل�ضيف، كما �أطلق جمموعة �ضور مّت ت�ضويرها موؤّخر�ً  يجُ

لتنا�ضب �الأجو�ء نف�ضها.

 يف ر�ض��ال خا�ض��ة من �ملطرب �ليمني �أحمد فتحي �إىل �بنته �لفنانة 
بلقي���ض قال: "�بنتي بلقي�ض �أنِت تعلم��ن كم �أحبك، و�أمتنى لك �خلري 
و�ل�ض��عادة، و�أمتن��ى لك �لتوفي��ق يف حياتك �لزوجي��ة �جلديدة باإذن 
�هلل، و�أن تر�ع��ي زوج��ك وترعي��ه وتتقي �هلل فيه، و�أن حتر�ض��ي على 
�ض��عادة زوج��ك وبيتك و�أ�رشت��ك و�أ�رشته". و�أ�ض��اف �أحمد فتحي يف 
ر�ض��الة وجهها لعري�ض �بنته: "ومبا �أن �ض��لطان �أ�ضبح خطيب �بنتي 
وعقد قر�نه عليها، �أي �أ�ضبح �رشعًا زوجها، فهو �أ�ضبح �بني، فاأطلب 
منه ما تطلبته من �بنتي، �أن يرعاها وير�عيها ويتقي �هلل فيها، و�أن 
يجعله��ا حمور حياته و�ض��عادته، و�أ�ض��األ �هلل �أن يتمم زو�جهما على 
خري و�أحمل �أحفادي لي�ض��عدو� قلبي وحياتي". وك�ض��ف �أحمد فتحي 
ع��ن �ل�رشوط �لتي و�ض��عها للعري�ض الإمتام زو�جه م��ن �بنته بقوله: 
"يوجد �رشوط، منها �ال�ضتمر�ر يف �ملجال �لفني فقد �أ�ضبح عملها، 

و�أن تقيم يف جدة يف بيتهم �خلا�ض،

ع��ّر ع��دد م��ن �أع�ض��اء �الحت��اد �لع��ام لالأدب��اء 
و�لكتاب ع��ن وجهة نظرهم لل�ض��ورة �لتي يجدون 
باأنها منا�ضبة لتنعك�ض �إيجابا على �لو�قع �لثقايف 
�لعر�ق��ي، �نطالق��ًا من روؤية مهني��ة.   وقال �الأمن 
�لع��ام الحت��اد �الأدب��اء، �لكت��اب �ل�ض��اعر �بر�هي��م 
�خلي��اط �ن م��ا يحت��اج �لي��ه �لبلد �ن يك��ون هناك 
جمل�ض �عل��ى للثقاف��ة، �إذ �ن مهم��ة وز�رة �لثقافة 
ح��ن  يف  للمثقف��ن،  �للوج�ض��تي  �لدع��م  تق��دمي 
�ملجل���ض �الأعل��ى للثقاف��ة �ض��يكون �مل�ض��وؤول ع��ن 
�لنت��اج �لثق��ايف يف �لبلد وتطويره و�مل�ض��اركة يف 
�ملهرجان��ات و�ملوؤمت��ر�ت و�لن�ض��اطات �خلارجية 
�ملختلفة و�إط��الق جو�ئز عر�قية للمبدعن و�أخرى 
لله��و�ة، ودور وز�رة �لثقاف��ة هو دعم هذ� �ملجل�ض، 
ولدينا جتارب يف جم��االت �أخرى �أثبتت جناحها. 
و�أع��رب عن تفاوؤله للم�ض��هد �لثق��ايف، طاملا هناك 
ح�ض��ور عر�ق��ي ملف��ت يف �لكث��ري من �مل�ض��ابقات 
�لعربي��ة، م�ض��دد� عل��ى ���رشورة �نته��اج �خلط��ط 
لتحقي��ق �لتقدم �لثق��ايف بدل �لتقلب��ات �الآنية. �أما 
�لرو�ئ��ي حميد �لربيع��ي فقد �أكد "ب��ان هناك فرق 
كبري ب��ن �الآمال و�لطموحات وب��ن �لو�قع، فعلى 
م�ض��توى �لطموح��ات نح��ن كاأدب��اء نتمن��ى د�ئما 
للح��ر�ك �لثقايف �ال�ض��تمر�ر و�الزده��ار يف �لعر�ق 
كي ي�ض��مح بر�ض��يخ �لثقافة د�خل وجد�ن �الإن�ضان 
�لعر�ق��ي بحي��ث  د�خ��ل �ملجتم��ع  �لعر�ق��ي، ويف 
ي�ضبح و�حد من �لقوى �ملوؤثرة لي�ض على �مل�ضتوى 
�ل�ضيا�ض��ي و�إمن��ا عل��ى �ملو�ض��وع �لثق��ايف وعلى 
م�ض��توى وعي �ملو�ط��ن، وناأمل ونتمن��ى �ن تكون 
�لت�ض��كيلة �جلديدة لالحت��اد ناجحة وتقود خطو�ت 
�لنج��اح للثقاف��ة �لعر�قي��ة. و�الحت��اد يختلف عن 
�ي منظم��ة �أخرى من �ملنظم��ات �ملهنية للمجتمع 
�مل��دين لتخ�ض�ض��ه يف �ملج��ال �لثق��ايف فقط، وما 

�ق�ض��ده �ن �الحت��اد لي�ض بامل�ض��توى �لذي ي�ض��مح 
له ب��ان يكون موؤث��ر� بحركة �ملجتم��ع، و�عتقد �ن 
�لثقاف��ة يف �لع��ر�ق عل��ى م�ض��توى �ل�ض��لوك �ض��و�ء 
�أكان��ت على م�ض��توى موؤ�ض�ض��ات للدول��ة �أو �الأفر�د 
�أو �لهيئات �أو �ملنظمات �ملجتمعية �أو �لت�ض��كيالت 
�لتنفيذية �حلاكمة �أجد بان هناك بونا �ضا�ض��عا ما 
بينه��م وبن �لثقافة".م��ن جانبه �لناق��د و�لكاتب 
ب�ض��ري حاجم ق��ال �ن �حت��اد �الأدب��اء و�لكتاب يف 
�لع��ر�ق و�ح��د م��ن �ن�ض��ط �الحت��اد�ت �لعربية على 
�مل�ضتوى �لثقايف و�ملهني وغريها من �مل�ضتويات، 
و�عتقد �ن �النتخاب��ات �الأخرية وما متخ�ض عنها 
من �أ�ض��ماء �ض��وف تعطي دفعة جديدة لالحتاد كما 

�أعطت �لدور�ت �ل�ضابقة، ويف تقديري �ن ق�ضية فك 
�الرتباط �لر�ضمي بن �الحتاد ووز�رة �لثقافة �ضب 
يف م�ض��لحة �الأدب��اء و�لكت��اب جميع��ا الن وز�رة 
�لثقافة ركن مهم من �أركان �لثقافة �لعر�قية وهي 
�ل�ض��لطة �لتنفيذي��ة �لت��ي متث��ل �لثقاف��ة �لعر�قية، 
�ملنج��ز  تو�ك��ب  �ن  ت�ض��تطيع  ال  لوحده��ا  لكنه��ا 
�لثق��ايف �لعر�ق��ي مبختل��ف م�ض��توياته �لثقافي��ة 
و�لفنية و�الأدبية و�لفكري��ة و�ملعرفية وغريها من 
�الأب��و�ب �الإبد�عي��ة، وله��ذ� �أرى �ن �الحت��اد �لع��ام 
لالأدب��اء و�لكتاب هو �لذي يقوم بالدور �الأ�ضا�ض��ي 
يف �جناز و�إن�ضاج �مل�رشوع �لثقايف �لعر�قي وهذ� 

ال يعني باأننا ل�ضنا بحاجة �ىل وز�رة �لثقافة.

أدباء يدعون لتشكيل مجلس أعلى للثقافة..

بغداد

48     31 
 م���ن �صمن التقالي���د العريقة الت���ي ارتبطت ب�صه���ر رم�صان 
ال�صري���ف ع���ادة �ص���رب الطبول عن���د ال�صحور. وه���ي عادة 
قدية جرت يف معظم البلدان اال�صالمية. يكننا ان ن�صتدل 
على ذلك مما كتبه ابن بطوطة عند زيارته للبيت احلرام يف 
�صه���ر ال�صيام فكت���ب ي�صف ما وجده يف مك���ة املكرمة حيث 

قال: 
" اإذا ه���ل رم�ص���ان ت�ص���رب الطب���ول عند ام���ر مكة ويقع 
االحتف���ال بامل�صج���د احل���رام م���ن جتدي���د احل�ص���ر وتكث���ر 
ال�صمع وامل�صاعل حتى يت���الأالأ احلرم نورا... واإذا كان وقت 
ال�صحور يت���وىل امل���وؤذن الزمزمي الت�صح���ر يف ال�صومعة 
الت���ي بالرك���ن ال�صرق���ي من احل���رم، فيق���وم داعي���ا ومذكرا 

وحمر�صا على ال�صحور."
لطب���ول ال�صح���ور ايق���اع خا����ش يف ذاكرت���ي   
ب���ل ويف عقل���ي الباطن. كثرا م���ا اهت���ز االآن ببع�ش القطع 
املو�صيقي���ة ذات االيق���اع املنتظ���م، �صرقي���ة او غربي���ة. ث���م 
اكت�صف���ت ال�صر، وهو ان ذل���ك االيقاع جاء مطابقا او موازيا 
اي���ام  الرم�صانيةالت���ي �صمعته���ا يف  الطب���ول  تل���ك  الإيق���اع 
طفولت���ي وت�صحرت على اأنغامها. ما زالت ا�صواتها ترن يف 
اذين، "دم! ..دم..!... دم...! �صح���ور! �صح���ور! يا �صايني 
اقع���دوا، ا�صرب���وا م���اي و اأكلوا...�صحور! �صح���ور! ... دم! 

دم!"
ويف اثن���اء ذلك، يكون املوؤذن ق���د ت�صلق منارة   
االإمام و انطلق ب�صوته املجلجل يهيب بامل�صلمني اال�صتفاقة 
م���ن نومهم و تناول ال�صحور: " ال اله اال الله! ال اله اال الله! 

�صحور ... �صحور! عجلوا بال�صحور! ا�صربوا ماي!" 
ال ينته���ي من ذل���ك اال و يعود بعد دقائق ، يدور   
ح���ول املنارة وهو ينادي حمذرا: " ام�صاك! ام�صاك يرحمكم 

الله! "
لكنن���ي كنت ا�صعر باالأمل جتاه الطبالني ف�صاألت   
والدتي رحمها الله ، متى ي�صتطيع اهل الطبول ان يتناولوا 
�صحوره���م؟ قال���ت انه���م ال يحتاج���ون اىل �صح���ور. فبربكة 
م���ا يقومون ب���ه من خدم���ة للم�صلمني يف ه���ذا ال�صهر املجيد 
يغنيه���م الله تعاىل ع���ن احلاجة ل���الأكل. بيد انن���ي اكت�صفت 
فيما بعد ان كث���را من العوائل كانت تقدم لهم اثناء �صرهم 
م���ا تي�صر من الكب���اب او الكبة و نحو ذلك م���ن لذائذ الطعام 

في�صاركون املت�صحرين يف �صحورهم �صاكرين. 
يف اآخ���ر يوم م���ن ايام رم�ص���ان و نحن نقرتب   
من���ه، يتحول الطبالون من التطبيل ليال اىل التطبيل نهارا ، 
يب�صرون ال�صائمني بحلول العيد و انتهاء ال�صيام ، و عندئذ 
يكافوؤهم النا����ش بالهدايا و العطايا النقدية كجزء من فطرة 

العيد و تقديرا خلدماتهم. 
بي���د انه يف االيام االخرة من العهد العثماين،   
ادخل���ت ال�صلط���ات تقلي���دا اآخر للفط���ور و ال�صح���ور ، وهو 
اط���الق طلقة مدف���ع عند الفطور و طلقة ثاني���ة عند ال�صحور 
و اخ���را طلقة ثالثة عن���د االم�صاك. ا�صتمر ه���ذا التقليد اىل 
يومن���ا هذا . و غالبا ما اثارت طلقة ال�صحور بع�ش البلبلة ، 

هل كان ما �صمعناه طلقة �صحور ام طلقة ام�صاك؟ 
م���ن نوادر هذا التقليد ان االوامر كانت تفر�ش   
عل���ى اجلنود الطوبجي���ة ان يب���ادروا اىل اداء �صالة الفجر 
بع���د االطالق. و كثرا م���ا كان هذا الواج���ب يفاجاأهم و هم 
متعبون او نائم���ون او م�صغولون ب�صوؤون احلرب و القتال 
فيوؤدوا ال�صالة بدون و�صوء فجرى املثل القائل: مثل �صالة 
الطوبجي���ة ، بال و�صو بال نية!" ، كناية عمن يقومون بعمل 

ب�صورة ناق�صة. 
كثرا ما ا�صتغربت من اخواين امل�صلمني الذين   
يغ���ادرون لن���دن و يعودون اىل بلدهم لق�ص���اء �صهر رم�صان 
فيها. ما الداعي لذلك و �صومهم مقبول يف لندن او بغداد او 
مكة ؟ و لكنني فهمت ذلك االآن. فال�صوم يف اوربا مثل �صالة 
الطوبجية. بدون طبول و بدون طوب و بدون موؤذن ينادي 
:" �صحور يرحمكم الل���ه!". رم�صان بدون تقاليد رم�صان ما 

ي�صوا�ش حاجة يف نظري. 
 

ALJOURNAL
االأراء واملقاالت تعرب عن راأي كتابها وال تعرب بال�صرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة
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االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 
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