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اعتذرت الفنان��ة ال�شابة هنا الزاهد عن م�شاركة الفنان 
اأحم��د مكي بطول��ة م�شل�شله القادم، لتنطل��ق العديد من 

ال�شائعات تك�شف �شبب رف�شها م�شاركة الأخري.
هنا الزاهد اأكدت اإنها من حمبي اأحمد مكي واإنها كانت 
تتمن��ى العمل معه، خا�شة واإنها تكن له احرتامًا �شديداً 

له وملوهبته، بح�شب ت�رصيحها لفيتو.
واأ�شاف��ت هنا الزاه��د يف ت�رصيحاتها اأن �شبب رف�شها 
م�شاركت��ه ه��و تع��ذر التف��اق م��ع ال�رصك��ة املنتج��ة، 
لختالفهم��ا يف وجهات النظ��ر. ويف �شياق اآخر، �شوف 
حت��ل الفنان��ة �ش��ريي ع��ادل ب��دًل م��ن هن��ا الزاهد يف 
م�شل�شل اأحمد مكي اجلديد بعد اأن اعتذرت الأخرية عنه.

اأك��د الفنان ح�ش��ن الرداد خ��الل وج��وده �شيفًا يف 
الربنام��ج  ال�شه��ري "معك��م" م��ع الإعالمي��ة من��ى 
ال�ش��اذيل عل��ى اإن��ه اخت��ار اأن يق��دم الكوميديا عرب 

الأفالم بينما الدراما عرب امل�شل�شالت.
وق��ال  الفنان امل�رصي ح�شن الرداد اإنه ل يرغب اأن 
يت��م ت�شنيفه يف نوع معني من الدراما ويتم تقييده 
ب��ه ، حيث اإن��ه من املمكن اأن يرك��ز فقط يف  جانب 
الكوميديا ليكون "الب��وب ال�شالح"، لت�شتوقفه منى 

ال�شاذيل ب�شبب جملته لتقول له: "تبقى مني؟".
ح�ش��ن ال��رداد مازح منى ال�ش��اذيل راف�ش��ًا اأن يعيد 
اجلملة جم��دداً، ليقول لها: "لزم تنق��ي النا�س اللي 

بتجبيهم الربنامج".

اأعلنت املمثلة امل�رصية يا�شمني �شربي باأن هاتفها 
وح�شابها اخلا�س عرب تطبيق  "ICloud" اخلا�س  
به��ا بتخزين ال�شور، قد تعر�ش��ا  لالخرتاق من قبل 
اأحده��م وذل��ك ع��رب ح�شابه��ا عل��ى موق��ع التوا�شل 
الجتماع��ي اإن�شتغ��رام قائل��ة "هاتف��ي واآي كالود 
اخرتق��وا.. اإن �ش��اء اهلل خ��ري... Facebook مل يكن 
كايف". ه��ذه احلادث��ة مل تك��ن الأوىل يف هذا الإطار 
بل كان ح�شاب يا�شمني اخلا�س عرب موقع التوا�شل 
الجتماع��ي في�س بوك قد تعر���س اأي�شًا للتهكري يف 
وقت �شاب��ق يذكر اأن يا�شمني كان��ت قد اعتذرت عن 
امل�شارك��ة يف فيل��م "هروب ا�شط��راري" لأ�شباب مل 
تعل��ن عنها رغم تعاقدها عل��ى الفيلم منذ اأ�شبوعني، 

لتحل حملها املمثلة مي عز الدين.

ت النجم��ة اللبناني��ة نادي��ن جنيم ع��ن حمبتها  ع��ربرّ
اأح��الم  اجلزائري��ة  بالكاتب��ة  الكب��ري  واإعجابه��ا 
م�شتغامن��ي وذل��ك م��ن خ��الل تغري��دة كتبته��ا ع��رب 
ح�شابه��ا اخلا���س على موق��ع التوا�ش��ل الجتماعي 
تويرت. نادي��ن التي طلبت من حمبيه��ا اأن ي�شاركوها 
اأجم��ل اأق��وال م�شتغامن��ي قائل��ة:" �شب��اح اخل��ري ... 
�شارك��وين باأجمل الأقوال التي تع�شقونها من كتابات 
الرائع��ة املراأة احلقيقي��ة احل�شا�شة اجلريئ��ة ! الكاتبة 
اأح��الم م�شتغامني". لقت تفاعاًل من حمبيها وحمبي 
الكاتب��ة، التي كانت قد �شنت هجوم��ًا اأخرياً على ابنة 
بلده��ا النجم��ة اأمل بو�شو�ش��ة والكاتب��ة ال�شورية نور 

�شي�شكلي.
 Would " "االنرتنت"، مقااًل حتت عنوان  االأمريكية كلوي كاردا�شيان، على موقعها اخلا�ص على  الواقع  تلفزيون  ن�شرت جنمة 
You Rather – 90s Stars Then and Now"، ك�شفت فيه عن جنوم هوليوود الرجال يف الت�شعينيات، الذين يعجبونها.        

ن�رصت النجمة اللبنانية نوال الزغبي مقطع فيديو ترويجي من كليب 
اأغنيته��ا اجلدي��دة "عم بحك��ي مع حايل" عرب ح�شابه��ا اخلا�س على 
موق��ع التوا�ش��ل الجتماع��ي تويرت. الفيدي��و الذي �شوق��ت فيه نوال 
حمبيه��ا ومعجبيه��ا وجمهورها  بدت فيه تت�شاج��ر مع حبيبها، وقد 

�شورت��ه حت��ت اإدارة املخ��رج ج��و ب��و عيد، 
ويب��دو من خ��الل ال�ش��ور الت��ي كانت 

قد انت���رصت �شابق��ًا والفيديو احلايل 
جدي��دة  بطريق��ة  �شتط��ل  باأنه��ا 

وخمتلفة.
العم��ل ب��ات جاه��زاً للعر�س، وهو 
lifestyle z  م��ن اإنت��اج �رصك��ة

اأحم��د  كلم��ات  وم��ن   studios
ما�شي وحلن جان �شليبا.  

بع��د اأن اعلن النج��م عمرو دياب اإن��ه اأول مطرب عربي 
يدخ��ل مو�شوع��ة غيني�س العاملي��ة لالأرق��ام القيا�شية، 
ن�شب��ت معرك��ة �شاخن��ة بني جمه��وره وجمه��ور النجم 

تامر ح�شني عرب مواقع التوا�شل الجتماعي.
حي��ث اأكد جمهور تامر اأن عم��رو يغالط لأن تامر �شبقه 
يف دخ��ول تلك املو�شوعة، بتاري��خ 25 فرباير 2016، 

وذلك عن اأكرب حملة تربع بالدم.
ورد جمه��ور عم��رو راف�ش��ني اتهام��ات جه��ور تام��ر، 
وموؤكدي��ن اأن جنمه��م ل يغال��ط، واإن��ه بالفع��ل دخ��ل 
املو�شوع��ة م��ن خ��الل الف��ن ولي���س م��ن خ��الل حملة 
خريية، وذلك كاأول مطرب عربي يح�شل على اأكرب عدد 
من جوائز املو�شيقى العاملية لأكرث مبيعات يف ال�رصق 

الأو�شط.

ملح��ن  عراقي، اوىل اعماله كان��ت يف الت�شعينات، والن ا�شبح 
ا�شم��ًا  لمع��ًا وناج��ح  يف ع��امل الف��ن والحل��ان عل��ى ال�شعيد 
املحل��ي و العرب��ي ان��ه امللحن الكب��ري علي �شاب��ر  الذي حتدث 

ل��)اجلورنال (عن م�شواره الفني الناجح .. 
يف البداي��ة اح��ب اوج��ه حتيات��ي اىل كل العامل��ني يف �شحيفة 
اجلورن��ال كذل��ك اىل كل ق��راء ومتابع��ني ه��ذه ال�شحيف��ة واىل 

جمهوري الذي قد ل يعرف الكثري عني ك�ان�شان وفنان ...
zحدثني عن بداياتك ؟

البداية كانت مع ال�شدقاء الذين دعموا املوهبة خا�شتا انا من 
عائل��ة بعيدة ع��ن الفن متاما حي��ث انهم تفاجئ��وا يف اول حلن 
عر���س يل م��ع النج��م �ش��الح ح�ش��ن يف منت�ش��ف الت�شعينيات 

واأغنية ما�شي انتهه واملا�شي راح ...
ه��ذا الدعم من الأ�شدق��اء مل يقت�رص عل��ى البدايات بل حتى يف 

اوج النجاح رافقوين يف كل عمل وان كانوا بعيدين 
املرحل��ة الثاني��ة ب��داأت بعد جناح��ي مع �شالح ح�ش��ن يف اكرث 
م��ن عمل واهمه��م ما�شي انتهه و�شكراآ عل��ى الأيام وانا يانا�س 

والكثري الكثري من العمال 
كذلك اغلب اعمال النجم حبيب علي 

ه��ذا ياح��ب . وين انت��ه . ماظل  وك��ت . البخ��ت . تغم�س عيوين 
. روح براحت��ك ع��ادي والكثري من العمال الت��ي تقارب ال�شتني 
عم��ل  وم��ع هيث��م يو�ش��ف يف �شرب اي��وب . اه لو اع��رف �شبيك . 

حبيت لو بلوه ابتليت . 
ومع حامت العراقي . خربوين عنه �شلونه . عليكم كذب الكال .

ومع عادل املختار وح�شتك 
وم��ع ج��الل خور�شي��د . هم تعود . ولي��ل ال�شتا . ويج��ي يوم من 

اليام 
ا�شتم��رت العم��ال مع اغلب جنوم العراق حت��ى اخر عمل قدمته 

مع جمموعة من ال�شباب يف عمل احللم العراقي 
وبعده��ا انقطعت ع��ن الفن اربع �شنوات ب�شب��ب احلال والظروف 

التي مرت بالعراق وب�شبب �شفري اىل م�رص 
لكن��ي كن��ت اراق��ب الفن ب��ني احل��ني واحل��ني  دون ممار�شة اي 
ن�ش��اط فن��ي حت��ى ا�شتقب��ايل مكاملة م��ن ال�شاع��ر الكبري كرمي 
العراق��ي  وق��ال هل ل��ك ان تلحن اغني��ة للمنتخ��ب العراقي يف 

نهاي��ة كاأ���س ا�شي��ا  ! قلت لكن انا تركت الف��ن . قال يل "يا اخي 
ل ت�شت�شل��م للظروف وان��ت ملحن وفنان �شاط��ر ومازلت �شباب 
". املهم ترك الكالم عندي وقال يل انتظر منك اللحن يافنان 
متعن��ت بالكالم حتى بكي��ت من املطلع الول وه��و يقول �شفتو 

لعب باملالعب يلعب وايده على جرحة 
ه��ذا لعبن��ا العراق��ي م��ن املاآ�شي ج��اب فرحه  حلن��ت الغنية 
يف ع���رص دقائ��ق وبعثته��ا للم��وزع ح�ش��ام كام��ل وب�رصاح��ة 
رجع��ت منت لن كان الوقت الفجر تقريب��ا حتى �شمعت الأغنية 
بالتلفزي��ون �شب��اح اليوم نف�ش��ة وطبعا هذا اجن��از غري طبيعي 
اغني��ة كالم وحلن وتوزيع وغناء ومك���س وت�شوير بنف�س اليوم 

بل ربع اليوم 
واحلم��دهلل املنتخ��ب ف��از ب كاأ�س ا�شي��ا  بعد هذا العم��ل ات�شل 
ب��ي الفنان ماجد املهند�س وق��ال "يعني انت موجود وموجودة 
العم��ال احلل��وة لي�س حارمنا منها " وعمل��ت معاه . وين اروح 

وماا�شوفك ويروحلك فدوه اليزعلك وحبيبي من اهل بغداد 
كذلك ات�ش��ل بي حامت العراقي وعملت معاه اكرث من عمل 

واهمه��م تق��ول للنا���س بايعن��ي  وراي��ح وماقل��ت  ومن 
م�رص اىل �شوريا حيث املرحلة الثالثة والعمل مع اغلب 
ال�شباب املوجودين على ال�شاحة وهم �شباب لول مره 

التقيهم 
احم��د ال�شلطان حبيب��ي هوايه طول��ت، تي�شري ال�شفري 
نا���س و�شل��ويل كالم ،حكي��م يحبني ويح��ب عليه ، 
ن���رص البح��ار حبيب��ي يام�شافر ويلعن اب��و اليام ، 
وايف��ان ناج��ي مدري �شج��اه  والكثريي��ن والقائمة 

تطول ،و�شول اىل الفنانني العرب. 
اول عم��ل كان يل م��ع جواد العل��ي يف اغنية ايحبني 

ومعذبن��ي  وبعدها مع امين زبيب ، ور�شا اللبناين 
، وه��دى �شعد اغنيه الر�شالة  ، وا�شماعيل مبارك 

واغني��ه مابيا���س، وي�رصى حمنو���س ا�شكت 
وب���س، وبلقي�س يوي ي��وي وامت مت، 

واميم��ة �شبين��ك وبين��ه ، وم��ع 
الفنان��ة ن��وال الزغب��ي يف 

عمل ملعون ، ومع النجم 
عا�ش��ي احلالين ، ومع 

الفنان��ة رول �شع��د ، 

كذل��ك مع جنوم العراق ، احمد �شاكر ابتلينا ، وحممد ال�شامل نعم 
ان��ت  وماجد املهند���س ياحب ياحب وااخ قلبي. اما عن جديدي 
م��ع الفنان��ة القديرة �شمرية �شعي��د، ومع النجم��ة جميلة، وفايز 

ال�شعيد، و�شاره الهاين، ومع النجم وليد ال�شامي. 
z مت��ى دخل��ت ع��امل الفن ؟وم��ن الق��رب لروح��ك الغناء ام 

التلحني ؟
عن دخول عامل الفن دخلت الفن يف مطلع الت�شعينيات  والأقرب 

يل الحلان طبعا .
zمبن تاأثر علي �شابر واقتدى بفنه ؟ 

ع��ن تاأث��ري ... اكيد تاأثرت بكل فنان حقيق��ي وطبعا كل مرحلة 
كنت اتاأثر بي فنان لكن على طول الوقت تاأثرت بامللحن الكبري 
ريا�س ال�شنباطي وه��رم الحلان وامللحنني طالب القره غويل، 
وال�شتاذ حممد جواد اموري، من هو اقرب 
لحل��اين ل اعل��م ، حالي��اآ ال��كل واحد 

ي�شبه الثاين. 
الي��وم  العراق��ي  الف��ن  zبراأي��ك 

ي�شري بخطوات �شحيحة ؟ 
الف��ن احل��ايل ... "حال��ه حال 
كل ال�شاي��ر بالوط��ن العربي 
غ��ري م�شتق��ر والف��ن العراقي 
حتدي��دا يحت��اج اىل ت�شفي��ة 
باخت�ش��ار اغل��ب املوجودين 

موووو مطربني "
توجهه��ا  اخ��رية  zكلم��ة 

جلمهورك ومتابعيك ؟
ال��ويف �شك��را  �شك��را للجمه��ور 
للنا�س الذواق��ة �شكرا لكل ان�شان 
يتاب��ع اعم��ال علي �شاب��ر و�شكرا 
و�شك��راآ  اجلورن��ال،  �شحيف��ة  الك��م 
احل�رصتك �شيدتي هيفاء القره 

غويل ، وعذرا عن الطالة 
لك��ن للحديث بقي��ة وهذا 
القليل من��ه لن اعمايل 

تفوق اللف عمل.
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مل َيف��رز املوروث املجتمعي العراق��ي، "نزعة عنف"، برغم 
ميل "تيارات حمدودة جداً" اإىل الت�شدد يف الراأي التاريخي 
اأو الفقه��ي. ميك��ن اأْن اأب�ش��ط هذه الروؤي��ة –يف الأقلz على 
م��دى ثمان��ني �شنة م�شت، مل تك��ْن فيها ممار�ش��ات العنف 
املجتمعي، اإل بني الفئ��ات ال�شيا�شية، اأو من جانب ال�شلطة 

�شد العنا�رص التي تنتمي اإىل الأحزاب ال�شيا�شية!
مل يك��ن النا�س حينئذ "متدينني جداً"، بال�شد مما اأبدت لنا 
ق�ش�شه��م، لنحو ثالث ع�رصة �شنة م�شت. ولحظ النا�س يف 
العراق، اأن ال�شنوات الأخرية التي �شبقت الحتالل الأمريكي 
"ني�شان 2003"، ات�شمت بثالث اجتاهات، جلاأ اإليها نظام 
�شدام، اأول: ال�شم��اح ل�"الوهابية" بالنت�شار، بعدما كانت 
ممنوع��ة قطعي��ًا، كمن��ع ال�شلط��ة حلزب��ي الدع��وة ال�شيعي، 
والإخوان امل�شلم��ني، ال�ُشني. ثانيًا: "احلملة الإميانية" كما 
�ُشمي��ت، وجرت له��ا تطبيق��ات يف احلزب احلاك��م ومرافق 
الدولة. وثالثًا: اندف��اع ال�شلطة يف بناء امل�شاجد، والإنفاق 
عليه��ا، ب�شخ��اء على الرغم م��ن فاقة النا���س زمن احل�شار 

القت�شادي.
طبع��ًا كان النظ��ام ال�شاب��ق –ب�شغ��وط خمتلف��ةz يعل��ن 
دائم��ًا ويف كل �شن��ة "ال�شتنف��ار احلزبي"، لك��ي ل يتو�شع 
ال�شيع��ة يف ممار�شة طقو�شهم يف منا�شب��ات معينة، اأهمها 
"زي��ارة عا�شوراء"، و"الزي��ارة ال�شعبانية". ويف بحر زمن 
يق��ارب الأربع��ني �شن��ة، مل ي�شع��ر املجتم��ع العراق��ي، اأن��ه 
يواج��ه "�شغ��وط انفجار طائفي". كانت ه��ذه امل�شاألة "اأي 
الطائفي��ة"، تقت�رص على التهامات املتبادلة بني احلكومة 
وبني الأحزاب ال�شيا�شية. وحتى الأحزاب ال�شنية، كالإخوان 
امل�شلم��ني، كان��ت تته��م ال�شلط��ة باأنه��ا "كاف��رة"، ويجب 

اإزالتها!
اأقول بافرتا�س اأن الأحزاب ال�شيعية، مل تكن حتارب ال�شلطة، 
اأو تنتقد م�شاراتها، اأو تتهمها ب�"الكفر"، وحماربة الإميان.. 
ه��ل كانت �شتتعر�س لهجم��ات اأمنية وا�شتخبارية وحزبية 
قا�شي��ة واأحيان��ًا "متوح�ش��ة"؟.. يف ظن��ي "ل"، مبعن��ى اأن 
"الطائفية" مل تكن الُبعد احلقيقي لالأزمة بني ال�شلطة وبني 
ه��وؤلء، اإمنا هي "ال�شلطة". متامًا كم��ا "حتارَب" اجتاهان 
�شيعي��ان عل��ى ال�شلطة يف �شن��وات ما بع��د 2003، اأو كما 

يتحارب اجتاهان �ُشنيان على ال�شلطة اأي�شًا.
وحي��ال كل ه��ذه الت�ش��ورات، ن�ش��األ: مل��اذا يب��دو "التدين 
ال�شدي��د"، وكاأن��ه دافع من دواف��ع العنف؟.. م��ا الذي يدفع 
من كنا نعرفهم م�شاملني جداً، وقت مل يكونوا متدينني، اإىل 
اأن يكون��وا متطرفني جداً، بل ومندفع��ني بقوة نحو "حلول 
العنف"، بعد اأْن طالت حلاهم، وكرثت مظاهر "التدين" على 
وجوهه��م؟!. اأجزم –يف هذه املق��امz اأن غالبية العراقيني 
يناق�ش��ون هذه الروؤي��ة، ويحاولون اأْن ي�ش��ربوا اأغوار "�رص" 

اندفاع املرء نحو "العنف" حاملا يفرط يف تدينه!
وم��ا زاد الط��ني بل��ة –يف جترب��ة الدميقراطي��ة اجلدي��دة 
بربملانه��ا وحكومته��اz اأن "التدي��ن ال�شدي��د" لدى طريف 
النزاع ال�شلط��وي، ال�شيعة وال�شن��ة، مل يع�شمهم من الوقوع 
يف ���رصاك "الف�ش��اد املايل"، الت��ي اإْن �شح كالم��ي، �شتظل 
"و�شم��ة ع��ار" يف جب��اه احل��ركات ال�شيا�شي��ة املتدين��ة 
اإىل زم��ن غ��ري ق�ش��ري، اإذ ل ميكن اإزالة ما ُحف��ر يف الذاكرة 
العراقي��ة من ق�ش���س الف�شاد التي ل ينف��ع معها ل مظاهر 

تدين، ول هم يحزنون!
ل ميك��ن العث��ور على تف�ش��ري حتليلي له��ذه الظاهرة اإل يف 
نط��اق اجتاه��ني، الأول: اخلل��ل يف النم��اذج الت��ي كان��ت 
"ُتهرع" يف اأزمنة معينة للن�شاط الديني. والثاين: متغريات 
املنطق��ة الإقليمي��ة، ون�شوء ب��وؤر ال�رصاع��ات الطائفية يف 
عدد من البل��دان املحيطة بالعراق. ورب�ما يك��ون للحدي��ث 

�شل�ة.
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