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خرجت �لفنان��ة �إميي �صمري غامن ع��ن �صمتها لتتحدث 
عن عالقتها �لعاطفية مع �لفنان ح�صن �لرد�د و�ل�صائعة 
�لت��ي طاردتهم��ا من��ذ ف��رة طويل��ة، بانهم��ا يعي�صان 
ق�صة حب �صوف تكلل بال��زو�ج قريبًا. ويف هذ� �ل�صدد، 
نف��ت �إميي �صمري غ��امن �أي عالقة عاطفي��ة جتمعها مع 
ح�ص��ن �لرد�د موؤك��دة على �إنه مبثاب��ة �صقيقها، م�صيفة 
�أن �لأخ��ري من �ملمثلن �ملوهوب��ن، بح�صب ت�رصيحها 
ملوق��ع بابار�تزي. وتابع��ت �إميي �صمري غ��امن حديثها 
باأن ح�صن �لرد�د �صديقها منذ حو�يل �صبع �صنو�ت، و�إنه 
م��ن �لأ�صخا�ص �لقربين �إليه��ا، و�أن �صائعة �رتباطهما 

�نطلقت ب�صبب ظهورهما �ملتكرر �صويًا.

�صماح��ة �صيف��ة  �للبناني��ة كارول  �لنجم��ة   حت��ل 
�ملو�صم �لثالث من برنامج "هيد� حكي" �لذي يقدمه 
�ملمثل �لكوميدي  وقدم �لرب�مج �للبناين عادل كرم.
كارول �لت��ي ن�رصت موجوعة م��ن �ل�صور عرب موقع 
�لتو��صل �لجتماعي توير، و�أ�صارت باأنها تعود �إىل 
كو�لي�ص ت�صوي��ر �لإعالن �لرويجي للربنامج، يبدو 
باأن �لفنانة كالرول �صماحة حت�رص مع فريق �لعمل 
لإطالل��ة خمتلفة يت�صمنها بع�ص �لفقر�ت �لتمثيلية 

�لطريفة.
عل��ى �صعيد �آخ��ر، ت�صتع��د �لنجمة �للبناني��ة ت�صتعد 
للم�صارك��ة يف حف��ل �فتت��اح كاأ�ص �لع��امل لل�صيد�ت 
حتت 17 �صنة لكرة �لقدم، �لذي يقام يف �لأردن يوم 

�جلمعة 30 �صبتمرب �جلاري

ن���رصت �لفنان��ة �لكويتي��ة، هي��ا عب��د �ل�ص��الم، ع��رب 
ح�صابه��ا عل��ى موق��ع »�إن�صتغ��ر�م« �أخ��ري�ً جمموعة 
م��ن �ل�ص��ور �لت��ي �لتقط��ت له��ا ملنا�صب��ة �حتفالها 
بعي��د ميالده��ا. وطغ��ت عل��ى ه��ذه �ل�ص��ور �أج��و�ء 
�مل��رح و�حليوي��ة، حيث �رت��دت �لنجم��ة، �لتي بلغت 
�ل���33 من عمرها، مالب���ص طفولية و�صبغت �صعرها 
بالل��ون �لأحم��ر وو�صعت �أحمر �صفاه بل��ون �لفو�صيا 
و�نتعل��ت ح��ذ�ء �لتزل��ج عل��ى �جللي��د وزّين��ت مكان 
�لت�صوير بالبالونات و�لأ�ص��كال �مللّونة. كما �أرفقت 
�ل�صور بتعليقات �صكرت من خاللها كّل َمن �صاركها 
فرحته��ا ومنها: »�صكر�ً لكل من هناين بيوم ميالدي. 

�صكر�ً على كل �صيء �صديقاتي. 

تعاق��دت �لفنانة �مل�رصية غ��ادة عبد �لر�زق على 
م�صل�صل جديد يحمل عنو�ن  "�أر�ص جو" لتخو�ص 
به �ل�صباق �لدر�م��ي يف رم�صان �ملقبل، �مل�صل�صل 
م��ن تاألي��ف حممد عب��د �ملعط��ي و�إخ��ر�ج حممد 
جمع��ة وم��ن �ملق��رر �أن تب��د�أ  �لفنانة غ��ادة عبد 
�ل��ر�زق ت�صوي��ر م�صل�صله��ا  �جلدي��د يف منت�ص��ف 
نوفم��رب )ت�رصين �لثاين( �ملقبل على �أن يكون ��صم 
"�أر���ص ج��و" ��صم موؤق��ت للعمل. ويج��ري حاليًا 
منت��ج �لعم��ل تامر مر�صي �لبحث ع��ن باقي فريق 
�لعمل لب��دء جل�صات عمل مكثف��ة يف مطلع �ل�صهر 

جنحت جنمة بوليوود عليا بهات Alia Bhatt يف حتقيق رقم قيا�صّي على مواقع التوا�صل االجتماعي تويرت بتخّطيها الـ9 ماليني �ملقبل لو�صع �خلطوط �لعري�صة للعمل.
متابع على ح�صابها اخلا�ص الذي يالقي قبواًل كبريًا من حمّبيها.

قال��ت �لفنانة �ملغربي��ة �بت�صام ت�صكت يف لق��اء مع �إحدى 
�لإذ�ع��ات �ملغربي��ة، �إنه��ا تفك��ر يف عملي��ة جتمي��ل لكنها 
تخ��اف م��ن �لتخدي��ر ، حي��ث ي�صيط��ر عليها هاج���ص �أن ل 

ت�صتيقظ بعده .
و�أ�صافت ت�صكت �أنها جتد �أن �أنفها قد ي�صتحق عملية جتميل 
ب�صيط��ة، �إل �أن �لفكرة ل ت�صيطر عليها نهائيًا، لأنها تخاف 
م��ن �أن ل ت�صتيقظ �أبد�ً م��ن تلك �لعملية، وتالقي ربها وهي 

ب�صدد �لتغيري يف خلقه.
وكان��ت �بت�ص��ام قد تعر�صت مر�ت ع��دة لتهامات من قبل 
�لبع���ص ب��اأن جمالها لي���ص طبيعي��ًا، و�أنها �أج��رت �لكثري 
م��ن عمليات �لتجميل، ف��كان ردها م�صاركته��ا �صورة من 
طفولته��ا �لت��ي �أظه��رت عدم �خت��الف مالحمه��ا منذ ذلك 

�لوقت �إىل �لآن.

بعدم��ا ن���رصت �صورته��ا متنكرة بهيئ��ة رجل �صعي��دي، �صمن 
كو�لي���ص ت�صوي��ر �ملو�ص��م �ل�صاب��ع مل�صل�صله��ا �ل�صه��ري "ر�ج��ل 
و�ص��ت �صتات"، ��صتع��ادت �لفنانة لقاء �خلمي�ص��ي كامل �أنوثتها 
بجل�ص��ة ت�صوير معدة خ�صي�ص��ًا ل�صتقبال ف�ص��ل �ل�صتاء، ولكن 
م��ن �لو��صح �أنها تاأثرت ب�ص��دة بالأجو�ء �ل�صاخنة �لطاغية على 

م�رص �لآن.
لقاء �لتي حقق��ت �لرقم �لقيا�صي بجل�صات �لت�صوير ب�صهر و�حد، 
حيث خ�صعت خلم�ص جل�صات متتالية باأقل من �أ�صبوعن، نوعت 
طلتها يف �مل��ر�ت �ل�صابقة بن �لكاجو�ل و�لكال�صيك، و�حتفظت 
ببع���ص �لث��ارة، ولكنه��ا �ألق��ت ب��كل حتفظاتها خل��ف ظهرها 
بجل�ص��ة �لت�صوي��ر �لأخ��رية مع �مل�ص��ور �رصيف عم��ار وم�صمم 
�ل�صع��ر هيثم دهب ومن�صق �ملكي��اج �صامح حنفي، حيث و�جهت 

�ل�صتاء �ملنتظر بقطعة فروة وف�صتان ق�صري جد�ً.

لطامل��ا كان��ت �لعالق��ة ملتب�ص��ة ب��ن �ل�صحاف��ة و�لإبد�ع 
ذل��ك �أن �ل�صع��ر�ء و�لأدباء كانو� د�ئم��ا يعانون من �لتمزق 
�لد�خل��ي بن �نحيازهم و�ن�رص�فه��م �إليه ب�صكل تام، وبن 
���رصور�ت �حلي��اة �لت��ي جتعله��م م�صطري��ن ملز�ولة مهن 
�أخ��رى يح�صلون بو��صطته��ا على لقمة �لعي���ص ويتجنبون 
م��ن خالله��ا مز�لق �لتبعي��ة و�لت�ص��ول و�إذلل �لنف�ص. ومبا 
�أن �لكات��ب �ملب��دع ل ي�صتطي��ع �أن يك��ون تاج��ر� �أو مقاول 
�أو �صريفيا ناجح��ا، عد� ��صتثناء�ت نادرة، فاإنه يحاول ما 
��صتط��اع �أن يح�رص �لأ���رص�ر و�أن يو�ئم ما �أمكن بن عمله 

�ملهني و�إبد�عه �ل�صخ�صي.
�أن نظ��رة �صبه �صاملة �إىل و�قع �ل�صعر�ء و�لأدباء �لعرب منذ 
بد�ي��ة �لقرن �ملا�صي تقودن��ا �ىل ��صتنتاج �أن معظم هوؤلء 
توزعو� بن مهنتن رئي�صت��ن �ل�صحافة و�لتدري�ص. ورمبا 
ل جن��د �صعوبة كبرية يف �إدر�ك مغ��زى هذين �لختيارين. 
فخيار �ل�صحافة يبقي �لأديب مت�صال باملادة �لتي ي�صتغل 
عليه��ا، و�أعني �للغة �ملكتوبة. يف ح��ن �أن خيار �لتدري�ص 
يلع��ب �ل��دور ذ�ت��ه يف طري��ق �لت�ص��ال بتاري��خ �لأدب �أو 

�لفل�صفة و�للغة و�لفكر وفقا للمادة �لتي يقوم بتدري�صها.
و�إذ� ��صتعر�صن��ا غالبي��ة �لأ�صماء �لأدبية من��ذ بد�ية �لقرن 
�ملا�صي لوجدناها موزع��ة جميعها بن مهنتي �ل�صحافة 
و�لأدب م��ن �ل�صيخ��ن نا�صيف و�بر�هي��م �ليازجي و�أحمد 
فار���ص �ل�صدي��اق ويعقوب ���رصوف وج��رب�ن خليل جرب�ن 
و�ليا���ص �أبو �صبك��ة و�لأخطل �ل�صغري وط��ه ح�صن و�لعقاد 
حت��ى ب��در �صاك��ر �ل�صي��اب وبلن��د �حلي��دري و�ص��الح عبد 
�ل�صب��ور و�دوني���ص و�ح�ص��ان عبا���ص و�دو�رد �صعيد وكرث 

غريهم.
لك��ن متتبع حياة �لأدب��اء وت�رصيحاته��م و�صلوكهم يلحظ 
تربما و��صحا من �ملهن �لتي ميتهنونها �صو�ء يف �ل�صحافة 
�أم �لتدري���ص �أم �أي م��ن �ملهن �لأخرى. فاملدر�ص يجد متعة 

برغم معاي�صته �ل�صع��ر�ء و�لأدباء �لكبار �أمثال �أبي �لنو��ص 
و�أب��ي �ملتنبي و�جلاحظ ، �إن��ه ل يلبث �أن ي�صعر بامللل وهو 

يكرر �لدر�ص نف�صه ع�رص�ت �ملر�ت �أمام تالميذه.
كم��ا �أن تدري�ص��ه مادت��ي �لأدب و�للغة ينقلهم��ا من خانة 
�ملتع��ة و�لإبت��كار �إىل خان��ة �لتك��ر�ر �ملهن��ي وم��ن ن�صوة 
�لع�ص��ق و�حل��ب �إىل ما ي�صب��ه �لو�جب �لروتين��ي! �إن �لأديب 
و�ل�صاع��ر عل��ى وجه �خل�صو���ص يح�ص بعم��ق �لإنتماء �إىل 
�لق�صي��دة دون �صو�ها بحيث ي��رى يف �لكتابة عامله �لثري 
و�ألويت��ه �ملطلقة. وعل��ى �ل�صاعر �أن يظل مفت��وح �لذر�عن 
لحتم��الت �لق�صي��دة �ملقبلة و�أن يظل مرب�ص��ا بها ور�ء 

�لنو�فذ و�لأبو�ب و �لأكمات.
ل��ذ� ر�ح معظم �ملبدعن ي�صكون رتابة وظائفهم وطقو�صها 
�ل��ذي ي�صي��ق بال�صط��وح و�لأ�صق��ف  �مل�صج��رة و�لكات��ب 
و�ملر�تب ي�صعر ب��الأمل و�ملهانة وهو يتلقى �أو�مر روؤ�صائه. 

�أو يتعر�ص للوم و�لتوبيخ كاأي موظف �آخر. و�لأدب �لعربي 
يغ���ص بالق�صائ��د �لهجائي��ة �لت��ي يطلقه��ا �ل�صع��ر�ء على 
مروؤو�صيهم يف �ل�صخرية �ملرة. وما ينطبق على �صائر �ملهن 
ينطب��ق عل��ى �ل�صحاف��ة. ذل��ك �أن �ل�صاعر �أو �لأدي��ب غالبا 
ما يج��د نف�صه م�صطر� ملز�ولة هذه �ملهن��ة لأ�صباب تت�صل 
ب���رصور�ت �ملعي�صة �ل�رصف��ة وهذ� ما يجعل��ه ميار�صها ل 
بو�صفها �صغف��ا و�ندفاعا د�خلين، بل بو�صفها �أد�ة لك�صب 

�لعي�ص وتاأمن لقمته.
وهو �أحيانا ينقب عن مو�صوعاته مثلما ينقب علماء �لآثار 

و�صط �خلر�ئب لعل فكرة ما تلمع يف ظالم ر�أ�صه.
وكث��ري� م��ا تقت��ات �ل�صحاف��ة م��ن �للح��م �حل��ي للكتاب��ة 
�لإبد�عي��ة جمه�ص��ة �لكثري م��ن م�صاري��ع �لق�صائد حمولة 
�إياه��ا �ىل �إ�صقاط��ات نرثي��ة عادية وهي تاأخ��ذ �لكثري من 
�لوقت �ل��ذي ميكن لأن يخ�ص�صه �لكات��ب للقر�ءة و�لكتابة 
�ملعمقة. و�ل�صوؤ�ل �لذي يتبادر �إىل �لذهن هو: هل �ل�صحافة 
تقتل �ل�صعر و�لإبد�ع �أم هناك �إمكان للتعاي�ص بن �لإثنن؟.
باعتق��ادي �أن لكل كاتب ظروفه وم��ا ين�صحب على جتربة 
م��ن �لتجارب لي�ص من �ل�رصوري �أن ين�صحب على �لأخرى. 
لك��ن ل �ص��ك يف �أن ح�صن��ات �ل�صحافة �أكرث م��ن �صيئاتها. 
فال�صحافة �ملكتوبة على وجه �خل�صو�ص ت�صاهم م�صاهمة 
عالي��ة يف �إثر�ء قامو���ص �لكاتب �للغ��وي ويف �ك�صابه دقة 
�ملالحظ��ة وقدرة عل��ى �لتحلي��ل ور�صد لتفا�صي��ل �حلياة 
وجزئياته��ا. و�لدلي��ل عل��ى ذل��ك �أن رو�ئين كب��ار� عملو� 
يف �ل�صحافة و�أفادو� منه��ا مثلما حدث لغابرييل غار�صيا 

ماركيز و�لطيب �صالح وجنيب حمفوظ وغريهم.
وق��د ���رصح ماركيز �أن �لكثري من رو�يات��ه بد�أت على �صكل 

حتقيق �صحفي �أو خرب لفت �أو مقالة عادية.
وم��ا ي�ص��ح يف �لرو�ية ي�ص��ح يف �ل�صع��ر. ذل��ك �أن �لكتابة 
�ل�صحفي��ة ه��ي مترين يومي عل��ى �للغة نكت�ص��ب بو��صطته 
�ملزي��د م��ن �ملرون��ة و�لطو�عي��ة �لأ�صلوبي��ة، ونخف��ف من 
ع�صيان �للغة ونق��رب �أكرث من لغة �حلياة �ليومية وتنزع 

عنا ذلك �مليل �لد�ئم �إىل �لتجريد و�لعمل �لذهني �ل�رصف.
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�صاأك��ون جاّد�ً،�صاأعم��ل على �إخف��اء �صحكتي خلف 
وجهي،�لروح خم��زن �ل�صح��كات و�لدمعات،ووفق 
بالعر���ص  تتعل��ق  �لت��ي  �لقت�صادي��ة  �لنظري��ة 
و�لطلب،�صيك��ون �أم��ن �ملخزن حمت��ار� بن �طالق 
تتاأث��ر  �للغ��ة  �ن  �و تفج��ري دمعة،�أر�أيت��م  �صحك��ة 
باملحي��ط فتاأخذ من��ه وتعطيه،�للغة ��صب��ه بالعطر 
�ملتكلم،كلمة)طه��ارة(  �صخ�صي��ة  يك�ص��ف  �ل��ذي 
تعط��ي معنين،�حدهم��ا جت��يء �ليه،و�لثاين تهرب 
من��ه!!،�ذ� �صاعل��ن ومن م��كاين هذ� خل��ف �لكيبورد 
�ن �ملث��ل �لقدمي)بع��د خر�ب �لب�رصة( ق��د مت �لغاوؤه 
وم��ن ي�صتخدمه )غريمربيء �لذم��ة( ل�صبب و�حد �ن 
حمافظ��ة �لب�رصة لميكن له��ا �ن تنجو من �خلر�ب 
حتى لو حكمه��ا �بناوؤها لنهم �صيكونون مرتبطن 
بال�صيا�صين عل��ى �لتو�يل،بقومون ويقعدون ح�صب 
�لتي��ار �لكهربائ��ي �لذي يري��د تنقي��ة �للب�رصة من 
�لنق��ود و�رصق��ة �ك��رب ق��در من �مل��ال وت��رك �هلها 
فق��ر�ء، لهذ� �صيك��ون �ملثل �لعر�ق��ي �جلديد هو)بعد 

خر�ب �لفي�ص وتوير(!.
مو�ق��ع �لتو��ص��ل �لجتماعي �حتل��ت �لعامل،��صبح 
�لع��امل بف�ص��ل �لعومل��ة عب��ارة ع��ن قري��ة و�لقرية 
عب��ارة ع��ن جه��از با�صتطاعت��ك �ن تط��وف �لعامل 
وتتع��رف عل��ى �ي �صخ�ص بالع��امل،وز�رة �لد�خلية 
�لفرن�صية تعتمد على �لفي�صبوك يف مت�صية معامالت 
يف  �لكثري،�م��ا  4-3،وغريه��ا  بن�صب��ة  مو�طنيه��ا 
�ل��دول �لعربي��ة فتم ��صتخد�م ه��ذه �ملو�قع من �جل 
متري��ر �ل�صيا�ص��ة �لعربي��ة �لفا�صل��ة �لت��ي مل تنج��ح 
عل��ى �لر���ص و�ر�دو� جتربة �جناحه��ا يف �ملجال 

�للكروين �لفر��صي!.
�ل�صعودي��ة �حتلت"نوير" من��ذ �لبد�ية،وهناك يجد 
�لعربي نف�صه جمبور� على �حتمال �لتمجيد و�لتهليل 
و�لتقدي�ص ل���رصو�ل موؤ�ص���ص �ململكة،ورمبا جاز له 
�أن يحل��ل �أكل �ل�صب و�رصب ب��ول �لبعري،ناهيك عن 
حف��الت �ل�صب��اب و�لب��ذ�ء�ت �لتي تبت��ديء بان �ي 
معار���ص لل �صخول لبد �ن يكون جمو�صي ومرتد 
و�بن متعة و�أن �ل�صيخ هو �لذي جاء بال�صخ�ص �لذي 
يتحمل ه��ذه �ل�صتائم �ىل �لر�ص قب��ل �بيه!!،�لعرب 
طائفي��ون قومي��ون �صيا�صي��ون بالفطرة،لن حتتاج 
�ىل �قامة �حلفلة �صوى �ىل ترديد ��صم)علي( و�صوف 

جتد �لقردة وهم يرمونك بالق�صور.
�لعر�قي��ون �حتلو� �لفي�صبوك،ثقاف��ة وح�صارة،رمبا 
كانو� ميّثلون �لبع�ص على �لخر،�ل�صماء �مل�صتعارة 
تعرفها من خالل �قو�لها و�ر�ئها �لتي يتبنونها،كل 
كتل��ة �صيا�صية �و وزير"فاي��خ" �و نائب"حر�مي" �و 
حت��ى تنظيم �رصي،كله��م �صكلو� جيو�ص��ا �لكرونية 
غ��ري م�صيطر عليه��ا مهمتها �لوىل ه��ي �لرد عليك 
و�فهامك �صخ�صيا �ن �ل�صيد �و �ل�صيخ �و �ل�صتاذ هم 
)تاج ر��صك(و�أنك)ئنب زنى!(،و�نك عبارة عن خائن 
ومنبطح و�أغ��م من �لغمان �ملنت�رصين خارج حميط 

هوؤلء،و�نك لت�رصف �لعر�ق.
كل  و�لعر�قي،جع��ل  �لقليم��ي  �ل�صيا�ص��ي  �ملحي��ط 
�لع��رب ي�صركون يف هذه �حل��روب �لكالمية، ميكن 
ي�صت��م  �ن  �صن��ة   15 لي �صاح��ب ح�ص��اب عم��ره 
وميار���ص �لت�صقي��ط بح��ق رم��ز م��ن رم��وز �لثقافة 
�لعر�قية و�صوف يج��د �ملئات بل �للف من قطيعه 
�لعمى ي�صتمونه �ىل �حلد �لذي يجعلون هذ� �ملثقف 
�لعر�ق��ي يهو�ص بينه��م ))بط��اوة �رد ��صخم �لروح 

و��رصبها جادر(. قبل �ن يكفر بالوطن نف�صه!.
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الطباعة: شركة االنس للطباعة والنشر 07901118999

االن , وملتابعة اخر امل�صــــتجدات التي تظهر على ال�صــــاحة العراقية والعربية والعاملية , وخلدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�صواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ص بنا, واأي�صــــًا الدخول اإىل اأي �صــــفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�صــــًا كتابة اآرائك اخلا�صــــة, كما ميكنك م�صاركة اخلرب اأو اإعادة ن�صره على ح�صاباتك اخلا�صة 

على �صبكات التوا�صل االإجتماعي كالفي�صبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

تطبيق »الجورنال« متوفر مجانا على كافة الهواتف الذكية
يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً

الى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�صية  و�لقت�صادية  �ل�صيا�صية  �مل�صتجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�صع �لكامري� على �صورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 
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