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اأث��ارت الإعالمي��ة الكويتي��ة حليم��ة بولن��د موج��ة من 
النتقادات ب�سبب �رساخها على امل�رسح اأثناء مناداتها 
للفنان��ة فيفي عب��ده. اأثار �رسيخ بولن��د �سخرية كبرية 
عل��ى مواقع التوا�س��ل الجتماعي الت��ي تبادلت مقطع 
الفيدي��و الذي يظهر في��ه العالمية وه��ي تقدم فا�سال 
لل�سع��ود  لعب��ده وتدعوه��ا  الت�سجي��ع احلما�س��ي  م��ن 
عل��ى امل���رسح للرق���ص يف حفل��ة املطرب��ة الكويتي��ة 
�سم���ص بالقاه��رة. وحر�س��ت حليم��ة على ن���رس العديد 
م��ن املقاط��ع على ح�سابه��ا على "�سناب �س��ات"، ومن 
بينه��ا تغني بطريقة غريبة، فالقت انتقادات كثرية من 

متابعيها الذين متنوا عليها التوقف عن الغناء.

بع��د ال�سائع��ات الكث��رية الت��ي طال��ت الفن��ان العراقي 
كاظم ال�ساهر حول ارتباطه عاطفيًا باملذيعة اللبنانية 
جي�سي��كا عازار، خرجت الخرية ع��ن �سمتها وو�سحت 

المر.
اأكدت عازار خ��الل مقابلة مع برنامج "ET بالعربي" 
اأن وجود القي�رس يف عيد ميالدها والتقاط �سورة معه 

ل تعني وجود اأي عالقة عاطفية معه.
وك�س��ف الربنامج اأن م��ا زاد من انطالق ه��ذه ال�سائعة 
جمدداً هو عناقها له، وت�سبثها بقمي�سه على نحو وجده 

البع�ص اإنه يثري ال�ستغراب.
وكانت ع��ازار نفت �سابق��ًا يف ذات الربنامج وجود اأي 
عالق��ة عاطفية جتمعه��ا بالقي�رس، موؤك��دة على اإنهما 

�سديقني لي�ص اأكرث.

انت�رس على �سفح��ات تابعة جلمهور النجمة املغربية 
دنيا بطمة، جمموع��ة �سور ومقاطع فيديو من اإحدى 

الأعرا�ص التي اأحيتها.
اأث��ار ظهورها جدًل كب��رياً، حيث ظه��رت ن�سخة طبق 
الأ�س��ل م��ن الفّنان��ة اللبناني��ة مرييام فار���ص ولكن 
باألوان خمتلفة، فقد اتبعت بطمة "لوك" جديداً مغايراً 

لها.
ظه��رت ب�سعر "ك��رييل" طويل ومباكي��اج اأ�سود قوي، 
وف�ست��ان اأ�سود طويل مزي��ن بالذهبي، اأث��ارت �سجة 
كبرية بني متابعيها بفع��ل عمليات التجميل والفيللر 

التي بدت وا�سحة على خدودها.

ا�سدر الفريق القانوين اخلا�ص بالفنانة زينة ، قراراً 
بتاأجي��ل �سدور حكم املحكمة احلا�س��م بحق الفنان 
اأحمد عز، جلل�س��ة 29 ت�رسين الول )اأكتوبر( املقبل، 
بعدم��ا طل��ب حماميها اخلا���ص فتح ب��اب املرافعة 
م��ن جديد يف ق�سية طع��ن مقدمة من عز على احلكم 
بحب�سه ث��الث �سنوات بتهمتي الب��الغ الكاذب و�سب 
وق��ذف الفنان��ة زين��ة. وكان م��ن املق��رر اأن ت�سدر 
حمكمة جنح مدين��ة ن�رس، برئا�سة امل�ست�سار اأ�رسف 
عا�س��م ، حكمها النهائي بالق�سية، اإما برباءة عز اأو 
تاأييد احلكم بحب�سه ث��الث �سنوات وتغرميه 15 األف 
جني��ه، وتعوي���ص مدنى 20 األف جني��ه، ولكن تقدم 
الفريق القانوين للفنانة زينة بطلب لإعادة املرافعة.

يبدو �أن عالقة �ل�سد�قة �لتي جتمع جنمة بوليوود كاجول Kajol و�ملخرج كار�ن جوهر Johar Karan �ستنتهي قريبًا، بعد �أن كانا من �أقرب 
�الأ�سدقاء يف �حلياة �الجتماعية و�لعملية، علمًا �أّن جوهر يجعل كاجول جزءً� من جميع م�ساريعه �لفنية.

اأب��دى "عندليب الأغنية العراقية" الفن��ان حامت العراقي �سعادة كبرية 
بنج��اح اأغنيته املنفردة اجلديدة امل�س��ورة "حب غريي" التي طرحها 
قب��ل اأي��ام قليل��ة، متعاون��ًا بها م��ع املخ��رج امل�رسي جمي��ل جميل 
املغ��ازي، من كلم��ات ال�ساعر الغنائ��ي حممد اجلب��وري، واأحلان عبد 
اهلل الهمي��م، وتوزيع حيدر كيت��اره، ومت ت�سجيلها يف دبي مع مهند�ص 
ال�س��وت طيف عادل، وتخطت حاج��ز املليون م�ساهدة خالل اأيام بعد 
طرحه��ا ع��رب قناة روتانا اأودي��و يف موقع اليوتيوب، موؤك��داً اأنها من 

الأغنيات التي حتمل كلمات متميزة وخمتلفة، اىل جانب حلنها.
و�س��ّور ح��امت العراقي الأغني��ة يف القاهرة، �سمن اأج��واء "�سريك" مت 
جتهيزه��ا خ�سي�س��ًا م��ع جمموع��ة م��ن املتخ�س�سني يف ه��ذا العامل 
الفن��ي املحبب ب��ني اجلمه��ور، مت�سمن��ًا �سيناريو ي�س��ارك يف متثيله 
ح��امت بنف�سه، جم��دداً تعاونه مع املخرج جميل جمي��ل املغازي، بعد 

جمموعة من الأعمال امل�سورة الناجحة بينهما.

ك�سف الفنان �سع��د املجرد يف حواره مع قناة العربية 
على اإن��ه رف�ص الديو مع الفنان��ة �سريين عبد الوهاب 

بالفعل، بعد اأن تدخلت الأخرية يف التفا�سيل.
واأ�س��اف �سعد املجرد اأن �سبب اخلالف كان اأن �سريين 
عبد الوهاب معرت�سة على "الريتم" املغربي بالأغنية، 
ولكن��ه رف�ص تغريه وبالت��ايل مت اإلغاء التعاون معها، 
موؤك��داً على اإنهم��ا اأ�سدقاء ومل تتوت��ر العالقة بينهما 
ب�سب��ب ذل��ك اإطالقًا. وتاب��ع �سعد املج��رد حديثه باأنه 
�س��وف يغني الأغنية منف��رداً دون اأن ي�سارك��ه اأيًا من 
النج��وم، واإن��ه �س��وف يحوله��ا اإىل ال��رتاث املغرب��ي 
بالكام��ل. وكانت �سريين عب��د الوهاب قد �رسحت يف 
اإح��دى اللق��اءات باأن �سع��د املجرد رف���ص تدخلها يف 

م�رسوع الديو بينهما، وبالتايل فهي ان�سحبت منه.

فن��ان عراقي بدء من��ذ الت�سعينيات وانطلق 
لع��امل الغن��اء والتلح��ني وه��و الي��وم م��ن 
املهمني يف ع��امل التلحني والغناء وتعامل 
مع��ه اأب��رز جن��وم الف��ن العراق��ي والعربي 
لي�سبح جنم عربي وا�سم مهم يف عامل الفن 
ان��ه الفن��ان العراق��ي با�سل لعزي��ز وحتدث 
ل��� )اجلورن��ال( يف هذا احلوار ع��ن م�سواره 

وعمله الفني ...
-حدثني عن بداية انطالقتك الفنية ؟

بداي��ة انطالقي اىل ع��امل الف��ن كانت عام 
1992

-ماهو اول عمل فني قدمته ؟
اول عمل فني قدمته كان اغنية ميتة الفرج 
-م��ن هو قدوت��ك يف الفن وحت��ب ان ت�سري 

على خطاه؟
قدوت��ي يف الف��ن هم ف��وؤاد �س��امل وقحطان 

العطار وكاظم ال�ساهر 
-اب��رز ال�سع��راء واملخرج��ني الذي��ن حتب 

التعامل معهم يف اعمالك؟
ال�سع��راء الذي��ن اتعامل معه��م كثريين لكن 
اأب��رز الذي��ن اأح��ب التعام��ل معه��م �سي��اء 
املي��ايل وق�س��ي عي�سى وحام��د الغرباوي 
اأب��رز  ام��ا  والو�س��ام  ال�ساع��ر  وع�س��ام 
املخرج��ني ف��ادي ح��داد وغ�س��ان العزي��ز 

وعالء الن�ساري 
-متى ب��داأت التلحني وم��ن ي�ستهويك اكرث 

الغناء ام التلحني؟
ال��ذي  ام��ا   1990 �سن��ة  التحل��ني  ب��داأت 

ي�ستهويني اكرث هو الفن بكل انواعه 
الفنان��ني  م��ع  تعامل��ك  ع��ن  -حدثن��ي 
والفنانات العرب وم��ن ابرز الذين تعاملت 

معهم ؟وما هي امنيتك؟
تعاملت مع الكثري من جنوم الفن العراقيني 
الرباع��ي وفاي��ز  اهمه��م �ساب��ر  والع��رب 
ال�سعي��د و�سم���ص الكويتي��ة وي��ارا ومري��ام 
فار�ص وديانا حداد وديانا كرزون و�سعود 

ابو �سلطان وحممد ال�سامل وغريهم 
اما عن امنيتي يف امل�ستقبل ان احلن لكرث 

من فنان عربي ان �ساء اهلل 
-الغرب��ة يف حي��اة با�س��ل العزي��ز كيف 

يواجهها؟
التع��ب  ه��ي  حيات��ي  يف  الغرب��ة 
يف  واواجهه��ا  والف��راق  واحل��زن 

جناحي بعملي 
العراق��ي  بالف��ن  راي��ك  -ماه��و 
خط��وات  يف  ي�س��ري  ه��ل  احل��ايل 

�سحيحة ؟
الف��ن العراقي ق��دمي وعريق وكبري 
وليتاأثر بالع��رثات ويف النهاية ل 

ي�سح ال ال�سحيح 
-ماهي اخر اعمالك الفنية ؟

اخ��ر اعم��ايل ه��ي اغني��ة عي��وين ايل 
بج��ن من كلمات ال�ساع��ر ق�سي عي�سى 

واحلان علي بدر واخ��راج �سقيق غ�سان 
العزي��ز والن قدم��ت اغني��ة ياربي لي�ص 

من كلم��ات ال�ساعر �سياء الر�سام واحلان 
علي بدر وتوزيع املو�سيقار ح�سام كامل 

-كلمة اخرية جلمهورك ومتابعيك ؟

�سك��را جلمه��وري احلبي��ب الغايل  
عل��ى متابعتي  وان �س��اء اهلل اكون 

عن��د ح�س��ن ظنه��م و�سك��را لك��م 
على هذا احلوار الرائع 

ل��ك  وحتيات��ي 
ت��ي  �سيد

ا  �سك��ر و

مؤكدًا أنه اليتأثر بالعثرات

باسل العزيز: الفن العراقي عريق و ال يصح إال الصحيح

بغداد

40     21 
 م��ن القوال ال�سائعة يف العراق ه��ذا املثل الذي �ساع 
بني العراقيني ، م�سلمني اون�سارى من باب ال�سخرية. 
و ق��د �س��اع الق��ول يف الع�رسيني��ات بعد �سق��وط البلد 
بي��د الجنلي��ز. كانت عملي��ات النقل التج��اري جتري 
عل��ى ظهور البل. يحملونه��ا ب�سائعهم يف بريوت ثم 
ت�س��ري القافلة بربكات اهلل اىل دم�سق ومنها عرب بادية 
ال�س��ام اىل بغ��داد ث��م تتف��رع اىل اإي��ران وكورد�ستان 
وبقية املدن العراقية. ما مل يتعر�ص بها قطاع الطرق 

وينهبوا كل خرياتها.   
غري ان �سقوط الع��راق بيد الجنليز فتح البالد لل�سحن 
الآيل باللوريات و ال�ساحنات. انتفت احلاجة للجمال. 
غ��ري ان ا�ستعم��ال ال�ساحن��ات عل��ى طرق غ��ري معبدة 
كث��ريا ما ادى اىل تعطل ال�ساحنات وك�رسها و مل يكن 
القوم قد اتقنوا ت�سليحها او �سيانتها بعد. نظر التجار 
اليه��ود لأمره��ا فقال��وا ه��ذا عر���ص ليل��ة. �رسعان ما 
ينتهي وتخ��رب ال�سيارات و يعود النا�ص اىل ا�ستعمال 
اجلم��ال . و كان ثم��ن اجلم��ل قد هب��ط اىل احل�سي�ص. 
فا�س��رتى اليه��ود كل ه��ذه اجلمال العاطل��ة، يحدوهم 
الآمل لعودة الطلب اليها و بالتايل ارتفاع �سعرها مبا 
يدر عليهم باأرباح جيدة. ولكن هذا بالطبع مل يح�سل. 
و بق��ي التج��ار اليه��ود ي�سب��ون الفلو�ص عل��ى اإطعام 
اجلم��ال و رعيها وحرا�ستها ينتظ��رون الفرج و الفرج 

بعيد مناله.  
وكان ام��را عجيب��ا م��ن جتار يه��ود عرف   
عنهم بع��د النظر و ح�ساب التوقع��ات. كيف وقعوا يف 
ه��ذل املطب. مل يعرفوا ماذا يفعل��ون بهذا القطيع من 
الأب��ل، ل �سيم��ا و اإن العراقي��ني، يه��ودا و اغي��ارا،  ل 
ياأكل��ون حل��م اجلمال ال غ��رارا ول ي�رسب��ون حليبها. 
و  احلماق��ة.  ه��ذا  يف  عليه��م  يتن��درون  الق��وم  راح 
ي�رسب��ون املثل بهم يف تخطبهم و �سوء فعلهم �سمعت 
رج��ال �سيا�سي��ا يقول متهكما : ام��ل العرب يف حتقيق 
الوحدة العربية مثل امل اليهود من بيع الباعر! او قل 
بعيدا عن ذلك، مثل امل ايران باحل�سول على ال�سلحة 

النووية. 
ا�ستط��اع التج��ار اليه��ود يف الأخ��ري بي��ع   
بعريه��م البائ��رة اىل عرب البادية باأ�سع��ار خ�سي�سة و 
خ�سائ��ر كب��رية . وكانت اول م��رة يف التاري��خ ن�سمع 
فيه��ا عن عرب يف��وزون عل��ى اليهود ب�س��يء. وبدون 
�س��ك، كان امرا م�سحكا حقا ان ن��رى البدو يح�سلون 
عل��ى اإبلهم من احل���رس من اهل بغ��داد وي�سريون بها 

على ج�رس اخلر يف طريقها اىل البادية. 
و كان اآخ��ر بعري راأيته يف بغداد يف اواخر   
الثالثيني��ات يفرغ حمولته من احلط��ب للخبازين يف 
�سوق حمادة. و كنا كاأطفال ن�سع ا�سابعنا على حمط 
خف البعري و منت�سها امال بربكتها. وكان مبثابة امل 

اليهود بالباعر.
 رحل��ت الإب��ل ع��ن �سواح��ي و م�س��ارف بل��د هارون 
الر�سي��د لغ��ري رجعة. وم��رت �سن��وات ، و تبعها اليهود 
يف عملية الرحيل و خرجوا ل�رسائيل. حملوا عف�سهم و 
لوازمه��م و دفاترهم و طارت بهم الطائرات يف عملية 
ب�س��اط الري��ح. بيد ان تراثهم ظل ورائه��م. وكان منها 
ه��ذا الر�سي��د من المث��ال ال�سعبية . م��ازال ال�سبيان 
يرددونها دون ان يعرفوا من هم هوؤلء اليهود و ماذا 

كانوا يفعلون:
"يهودي و م�سّيع دفاتره"

" اليهودي من يفل�ص يطلع دفاتره القدمية"
" ال�سبت برقبة اليهودي"
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