
ميريام فارس واأللماس

ماذا كشفت مي كساب؟  

قضية نسب إبن قمر

أحمد السقا يوضح الحقيقة 

الساهر
 يتألق 

يسخر 
من عمرو 

اأطل��ت النجمة اللبنانية مرييام فار�س يف تقرير م�صور 
عر�ص��ه برنام��ج ET بالعرب��ي خ��ال اإحيائه��ا حف��ل 

دراغون مارت 2 يف دبي. 
مريي��ام الت��ي �ُصئلت ع��ن الف�صت��ان املر�ص��ع بالأما�س 
ال��ذي اأطلت ب��ه يف خال لقطات م�ص��ورة ن�رشتها على 
ح�ص��ابها عل��ى موق��ع التوا�ص��ل الجتماع��ي �ص��حكت 

قائلة: "مني قلك اإنو كلو اأملا�س؟! ن�صفه"
النجمة اللبنانية التي فاجاأها طفل �صغري على امل�رشح 
دللت��ه وا�ص��تذكرت من خاله ابنها جاي��دن، اأعربت عن 
�صعادتها بتقليد �صيا �ص��بت لها، م�صرية باأنها موهوبة 

"وبتطق الرقبة منيح".

حلت الفنانة مي ك�صاب �صيفة يف برنامج "عاي�صني 
م��ا بينا" لتتحدث ع��ن ابنتها املنتظرة وم�ص��وارها 
الفني وال�ص��عوبات التي تعر�ص��ت لها يف بداياتها 
الفني��ة. وقال��ت مي ك�ص��اب اإنها �ص��وف تطلق ا�ص��م 
"فري��دة" على ابنتها، واإنها تخ�ص��ى على ابنتها اأن 

ترث من زوجها اأوكا ال�صعر اخل�صن.
واأ�ص��افت م��ي ك�ص��اب اإنها يف ال�ص��هر ال�ص��ابع من 
احلم��ل، واإنها ترغب اأن تك��ون ابنتها نحيفة القوام، 
له��ذا فه��ي حت��اول اأن حتاف��ظ على ر�ص��اقتها فرتة 
احلم��ل واإل ت��اأكل كث��رياً، موؤك��دة عل��ى اإنه��ا ف��ور 
معرفته��ا اإنه��ا حام��ل يف فتاة �ص��عرت باخلوف اأن 
ترث �صعر زوجها اخل�صن، ولكنها ل تخ�صى اأن يكون 

لون ب�رشتها اأ�صمر مثله.

ق��ّررت النجم��ة قم��ر اأن تخ��رج عن �ص��متها، وتغلق 
ق�صية ن�صب ابنها جيمي اىل مالك جمموعة ميلودي 

جمال اأ�رشف مروان، واإقفال امللف نهائيًا.
وق��د قررت قمر اإ�ص��دار ج��واز �ص��فر اوروبي جليمي، 
ب��داأت بجم��ع امل�ص��تندات والوثائ��ق اخلا�ص��ة به��ا 
وبابنه��ا ا�ص��تعجال لإ�ص��دار اجل��واز، م��ع العل��م ان 
جيمي م�ص��جل يف اأحد مدار�س بريوت ويتابع حياته 
كاأي طفل اآخر، و�ص��تخرج اأوراقه الثبوتية يف الفرتة 
املقبل��ة عن اإحدى ال��دول الأوروبية، وقد يكون احلل 
Si n  الأمثل ت�ص��جيله على خانة والدته كاأم عزبا ء
gle Mother، بحكم قوانني الحوال ال�صخ�ص��ية 

الوروبية.

بعد ال�ص��ائعات املتتالية التي حتدثت عن انف�ص��ال 
النج��م امل���رشي اأحم��د ال�ص��قا، ع��ن زوجت��ه مه��ا 

ال�صغري، نفى هذا اخلرب بطريقته اخلا�صة.
 حي��ث ن���رش احمد ال�ص��قا �ص��ورة ل��ه عرب �ص��فحته 
الر�ص��مية عل��ى موقع “اإن�ص��تغرام"، وظه��ر فيها مع 
زوجت��ه واأولده الثاث��ة والفنان��ة التون�ص��ية هن��د 
�ص��ربي، وزوجه��ا اأحم��د ال�رشيف، واكتفى بو�ص��ع 

"قلب" كتعليق.
تفاعل اجلمهور ب�صكل وا�صع مع هذه ال�صورة، ونالت 
اعج��اب اللف م��ن متابعيه وحمبي��ه وتعليقاتهم 
التي حاولت �ص��وؤاله عن حقيقة انف�ص��الهما، اإل انه 

مل يرد على اأي من جمهوره.
الراق�ص كا�سرب  الفّنانة الأمريكية جنيفري لوبيز )47 عامًا( عن حبيبها  انف�سال  التوا�سل الجتماعي، بخرب  �سّجت مواقع 

�سمارت )29 عامًا( منذ حوايل ال�سهرين. وال�سبب هو قيام كا�سرب بخداع جنيفري مّرات عديدة".

اأنطل��ق النج��م العراقي كاظم ال�ص��اهر يف جولة فنية مطول��ة بداأها من 
كندا وحتديداً يف مونرتيال وتورنتو حيث اأحيا جمموعة حفات مميزة، 
كانت ال�ص��فحة الر�ص��مية قد ن�رشت �ص��وراً وفيدوهات عنها، بداأ فيهما 

اجلمهور وقد ماأ ال�صالت، و�صط تاألق كبري واآدا ء 
مميز من ال�صاحر.

النج��م العراق��ي كانت قد وجه ر�ص��الة 
اإىل حمبي��ه ع��رب فيدي��و م�ص��ور ن�رش 
على �ص��فحته الر�ص��مية عل��ى موقع 
الولي��ات  في��ه  ع��دد  ب��وك،  في���س 
منه��ا  �ص��يزورها  الت��ي  والبل��دان 

اأمريكا ا�صرتاليا نيوزياندا لفتًا اإىل 
اأن الرحلة �ص��تكون �ص��اقة، متمنيًا اأن 

ي�صعد بها اجلمهور.

ن�رش الفنان الكوميدي �ص��ليمان عيد �صورة له من داخل 
اإحدى �ص��الت اجلي��م، وهو يحاول تقلي��د النجم عمرو 
دي��اب برف��ع الأثق��ال، موؤك��داً انه يحتف��ل اي�ص��ًا بعيد 
مي��اده، قائًا اإن��ه يبلغ من العم��ر الآن 55 عامًا وهو 

نف�س �صن عمرو دياب.
�ص��ليمان عيد �صخر اأي�صًا من تاتو عمرو دياب املتواجد 
على ذراعه ويحمل ا�ص��م ابنه عبد اهلل، حيث كتب بالقلم 

على ذراعه ا�صم ابنه عبد الرحمن.
وعلق على ال�ص��ورة قائًا: "نف�س ال�ص��ن ولكنكم حتبون 

عمرو دياب."
يذك��ر اأن �ص��ليمان عي��د �ص��ارك يف بطول��ة ع��دة اأف��ام 
اأبرزها "واحد من النا�س" و"فرباير الأ�ص��ود" و"بوحه" 

و"حلم عزيز" و"البا�صا تلميذ".

ميت��از الع��راق بان ل��ه فنَا زاخ��راَ مييزه عن باق��ي البلدان 
العربي��ة ، ال وهو فن املقامات ونغماته التي تر�ص��خت يف 
نف�ص��ية الف��رد العراقي ال�ص��يل ، لذا ن�ص��اهد املقام يف كل 

نواحي احلياة الجتماعية. 
n يف الزورخانات )النوادي الريا�صية( كان املر�صد ي�صبط 
ايقاعه على الطبلة ويغني لهم ما يائم العابهم وخ�صو�صا 

على مقام البنجكاه. 
n عن��د الباع��ة عندم��ا ين��ادي الباع��ة لرتويج ب�ص��ائعهم 
وخ�صو�ص��ا الذي��ن يبيعون اخل�ص��ار والب�ص��ائع املختلفة 

وهنا ي�صتعمل الباعة نغم الركباين. 
n يف الفراح و احلما�س للمعارك كانت ت�ص��تخدم الهو�ص��ة 

ال�صعبية .
n عن��د التع��ازي ، حي��ث يق��وم الق��ارئ بالنع��ي بوا�ص��طة 
مكربات ال�ص��وت فيك��ون على نغم القزازي وعند التغ�ص��يل 

على نغم ال�صفيان.
n املجال�س احل�صينية ويقراأون بالبداية على نغم املاهورى 

او �صفيان او خلوتى او ركبانى. 
n يف املوال��د واملدائ��ح النبوية حيث يق��راأ املقام وباأنغام 
فرح��ة عن��د مدح الر�ص��ول )�س( ويتح��ول اىل نغم به حزن 

عند الذكر اي ذكر عظمة اهلل. 
n يف قرا ءة القراآن الكرمي وميكن متييز القرا ءة يف املدر�صة 
العراقية عن القرا ءة يف املدر�صة امل�رشية ويقراأ على انغام 

الطاهر واملاهوري وخلوتي والع�صريان .
جمم��ل القول ان العراقيني وخ�صو�ص��ا اهل بغداد من فرط 
انهماكه��م يف الأنغام والحلان طغى على اذواقهم طغيانا 
عظيم��ا حتى النا�س ل ت�ص��مع خطيبا او قارئ ق��راآن اإذا مل 

يكن ذا �صوٍت عندليٍب ُمَنَغم. 
ت��ص�ن�ي�ف ال�م�قام�ات

كانت املقامات تزيد على ثمانني مقاما ، وقد اهمل الكثري 
منه��ا لأ�ص��باب متعددة منه��ا لأنها ناق�ص��ة م��ن الناحية 
الفنية ومنها لكونها مت�صابهة والبع�س لعدم توفر ال�رشوط 
وبع�صها حتول اىل و�صل او قطع �صغرية �صمن حركة مقام 
معني ومنها من ل يت�ص��م بالروح العراقية ول يتفاعل معه 
امل�صتمعون ، وقد اورد الرجب يف كتابه عن املقام العراقي 
ثاثة وخم�ص��ني مقاما ،وافاد ان النغام التي تتفرع منها 

كل املقامات العراقية ، ولكن هنالك بع�س املقامات لي�س 
عراقية بحتة بل تركية او فار�ص��ية وغريها واأ�صيف عليها 

بع�س النغام، ولكن املقام العراقي يبقى الأكرب بينها. 
ت�ص��نف املقامات اىل ق�ص��مني الول هى مقامات الف�صول 
والث��اين مقام��ات غ��ري داخل��ة بالف�ص��ول وهي ت�ص��م كل 

املقامات الخرى 
مقامات الف�صول وهي:

البيات، احلجاز، الر�ص��ت، النوى، احل�ص��ينى ، حجاز ديوان، 
الن��ارى، قوري��ات ، من�ص��ورى، م�ص��جني، د�ص��ت الع��راق 
،املحم��ودى،  اأورف��ه  حج��از،  عج��م،  عربي��ون  ،الطاه��ر، 
،ال�ص��يكاه،  اأرواح  بنج��كاه،  جب��ورى،  ع��رب،  العربي��ون 
ابراهيم��ى، خنب��ات ،را�ص��دى، اأوج ،املخال��ف، احلدي��دى، 

حكيمى ،احللياوى، �صبا .
مقامات خارج الف�صول:

اجلمال ، الهمايون ،النوروز عجم ،الب�صريى ،الد�صتى ،بيات 
عجم ،املثنوى ال�صعيدى ،القطر ،خلوتي ،نهاوند ،البهرزاوي 

،املكابل ،�رشقي ر�صت، 
�رشق��ي دوكاه ،الكلكل��ي ،املدم��ي ،احلجاز اآج��غ ،التفلي�س 

،الباجان ،احلويزاوى ، الأو�صار، احلجاز كرد. 
n مقامات يقراأ بها ال�صعر الف�صيح 

ر�صت، بيات، حجاز، ح�صيني .
n مقام��ات يق��راأ به��ا ال�ص��عر الزهريي )�ص��عر م��ن اللهجة 

العامية العراقية( 
البراهيم��ي، حجاز كاركورد، املحم��ودى، الناري، �رشقي 
دوكاه، احلدي��دي، باج��ان، املخالف، املرم��ي، بهرزاوى، 

حلياوي، جبورى، حممودى را�صدي 
م�ص��جني، كلكلي، عريبون عرب، �رشقي ر�صت، مكابل، قطر، 

مدمي، حكيمي. 
ال�ص��ملك وه��ي طريق��ة غنائي��ة خا�ص��ة بالعتاب��ا ونغمتة 

�صيكاه ويغنى نهاية مقام احلكيمي. 
الام��ي نغم خا���س بق��را ءة البوذية وي�ص��تقر على درجة 

�صيكاه. 
الركب��اين غن��ا ء خا�س عن��د البدو حل��دي البل ول��ه نظام 

خا�س . 
ت�اري�خ ال�م�ق�ام

ان املق��ام العراق��ي فن ا�ص��يل وت��راث ح�ص��اري امتزجت 
ارة احقاب  وتفاعلت معه فنون ح�صارية اخرى ، وهو ُع�صَ
م��ن الزمان ل ُيعرف تاريخ حمدد او ف��رتة حمددة لتاأليفه 
، وهناك من ين�ص��به اىل الع�رش العبا�صي كما يقول �صعوبي 
ابراهي��م ، او اىل العه��ود املظلمة اي ف��رتة احلكم العثماين 
وه��ي ل تتج��اوز 400 ع��ام كما يقول الرج��ب ، ان املقام 
لي�ص��ت دائ��رة مغلق��ة ب��ل حلقة مفتوح��ة ميكن بوا�ص��طتها 
تطوير وا�ص��افة مقامات جديدة كما فعل ال�صتاذ املرحوم 

حممد القبنجى .
فرتة النقطاع 

يق��ول الفن��ان واخلب��ري ال�ص��تاذ الرج��ب ، نح��ن الن بع��د 
م��وت الفنان يو�ص��ف عم��ر يف فرتة انقطاع ، ويق�ص��د بهذا 
النقطاع عدم وجود قارئ مقام يفهم النغام والرتكيبات 
النغمي��ة ، ويفهم ملاذا �ص��يغت او �ص��نعت ه��ذه املقامات 
به��ذا ال�ص��كل ، بل يوجد قرا ء فق��ط ، ان املقام هو الرجتال 
الكامل الذي يعتمد على ال�صمع وينطق باحلنجرة ، وهذا من 
احد ال�ص��باب التي جتعل كتاب��ة املقام )اي تنويته( عملية 
�ص��عبة ، لن��ه كلم��ا زاد الرجت��ال ق��ل املكت��وب والعك�س 

�صحيح.

المقام العراقي.. فن رفيع له رواده ومحبوه في العراق

بغداد
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اأعل��م انك مل تتلق ر�ص��الة منذ ر�ص��يع كربا ء 
وحت��ى الن، يقين��ا ان بري��دك يف جهن��م مل 
ي�رشقه اإرهابي الكرتوين منك ليبعث بر�صائلك 
القدمي��ة اىل م��ن تعرف واىل م��ن لتعرف،مع 
ه��ذا اأتيّقن اأن��ك منبوذ يف الآخ��رة مثلما كنت 
منب��وذاً يف الدنيا،ق��درك الذي كتبته بقو�ص��ك 
و�ص��هامك و�ص��عك حي��ث تقن�ص��ك اللعنة منذ 
اأول وع��ي وحتى اآخر دمعة،م��ع كل هذا اأقول 
لك واأنت تتقلب بني حّمامات جهنم ومدّلكيها 
ال�صماويني اأنك الآن اأكرث �صخامًا من قبل،رمبا 
لوجئت يف زمننا هذا لأ�ص��بحت بطًا اوملبيًا 
يف رماية ال�صهام،ورمبا لو خرجت من الكوفة 
وكربا ء حينها ومل ت�صرتك يف )�صهام اأكادميي 
لقناة روتانا يزيد بن معاوية (لوجدت لك بلداً 
مثل الدمن��ارك يت�رشف بك حني مل يكن هناك 
وط��ن ا�ص��مه الدمن��ارك وله��م يحزنون،لكنك 

امتحان كبري لك اأيها الرفيق حرملة!.
رمب��ا ت�ص��ل ر�ص��التي الي��ك وحت��رتق قبل ان 
مت���س يداك،ورمب��ا حت��رتق مبجرد اأن مت�ص��ها 
يداك،اأتيق��ن اأنك �ص��وف تقراأ ر�ص��التي بدرجة 
ه��ذا  كل  مئوية!،م��ع  درج��ة  ملي��ون  ح��رارة 
فر�صائلنا مثل رقبة عبداهلل الر�صيع،اذا ك�صفت 
الري��اح عن بيا�ص��ها اخرتقتها ال�ص��هام،رمبا 
لت�ص��ل ر�ص��التي اليك لنك غب��ي اىل الدرجة 
التي مل ت�ص��مح لنف�ص��ك ان تعلن ع��ن منتوجك 
وو�ص��ال،رمبا  �ص��فا  قن��وات  يف  الر�ص��مي 
لواأعلنت عن �صلعتك لوجدت لها م�صجعني لي�س 
لهم حاجة بت�صجيع اأي فريق اأموي،لكنك بطل 
الوجوه املقّنعة مع كل هذا،رمبا مل مير وجهك 
على عين��ي كامريا ديجيت��ال عميا ء،ورمبا مل 
ي��ر املا ء وجه��ك ليطبع تقا�ص��يمه على عط�س 
احل�ص��ني ع وعيال��ه،كل الوج��وه الت��ي حتي��ط 
وجه��ك  حتم��ل  الع�ص��ور  كل  يف  باحل�ص��ني 
و�ص��هامك التي تري��د اأن تقن���س رقبة عبداهلل 

كلما اأزاحت الرياح ثيابه عن رقبته.
ثاثة �ص��هام خرجت من قو�ص��ك، احدها اطفاأ 
ع��ني العبا���س والخر ذب��ح الر�ص��يع والثالث 
انغ��رز يف قل��ب احل�ص��ني)ع(،فقل يل:اأي حزب 
يق��ف خلف��ك؟ واأي ح��زب ر�ّص��حك؟ واأي كتل��ة 
�ص��تدافع عنك واأنت تدخل اىل �صاحة املحكمة 
�ص��تقوم  الأمني��ة  ال���رشكات  اجلنائي��ة؟واأي 
بتهريبك من �ص��جن احلكومة حني ي�صدر قرار 
الإع��دام بحق��ك لرتج��ع اىل ام��ريكا وجمعية 
حقوق الإن�ص��ان تطال��ب بتاأم��ني احلماية لك 
واأن��ت حمّم��ل مباي��ني ال��دولرات لن��ك ذات 
حكوم��ة فاق��دة للذاك��رة كن��ت فيه��ا وزي��را 

للكهربا ء او وزيرا للدفاع.
الرفي��ق حرمل��ة: يطيب يل اأن اأخ��ربك ان يزيد 
اأجن��ب مليون يزيد،وكله��م يتنعمون قربك يف 
منتجعات �رشم �ص��يخك الكبري!!،ومازال حزب 
البع��ث الأم��وي ي�صتن�ص��خ احلرملّي��ني الذي��ن 
تركته��م خل��ف قو�ص��ك وهم ينتظ��رون خروج 
احل�صني)ع( واهله من احلرم املكي لينزلوا يف 
الغا�رشي��ة م��ن جديد،مع كل ه��ذا يحق يل اأن 

اأ�صاأل::
n من اأين لك كل هذه النذالة؟
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الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب الجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�سواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ص بنا، واأي�س����ًا الدخول اإىل اأي �س����فحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�س����ًا كتابة اآرائك اخلا�س����ة، كما ميكنك م�ساركة اخلرب اأو اإعادة ن�سره على ح�ساباتك اخلا�سة 

على �سبكات التوا�سل الإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .
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