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 في ورطة بعد 
أحمد راتب

تهمل أنغام 
لهذا السبب !

تعّر�س��ت �لفّنانة �للبناني��ة �إلي�سا ل�رسق��ة �أغنيتها 
�إ�رس�ئيلّية. "تعبت منك"، على يد فّنانة 

وق��د غ��ّرد �أح��د متابعي �إلي�س��ا، ون�رس ر�ب��ط فيديو 
�لأغني��ة �ملدبلجة عل��ى "يوتي��وب"، �إّل �أّن �لفيديو 
مت حذف��ه يف وق��ٍت لح��ق. وكت��ب �ملعج��ب: "م��ن 
جدي��د ��رس�ئي��ل ت���رسق حل��ن م��ن �حل��ان �لنجمة 
�لي�س��ا �غنية تعبت منك". من جهتها، �أبدت �لفّنانة 
�للبنانية �إنزعاجها من �ملو�سوع، فاأعادت تغريدة 
�ملعج��ب، وو�سعت وجهًا ي�ستعل غ�سبًا. �أّما حمّبي 
�إلي�سا، فاأعلنو� ��ستنكاره��م ورف�سهم لل�رسقة �لتي 

لة. تعّر�ست لها جنمتهم �ملف�سّ

ُفج��ع �لو�سط �لفن��ي يف �لع��امل �لعربي ه��ذ� �لأ�سبوع، 
بوف��اة �ملمّثلة �مل�رسية زبيدة ث��روت، عن عمٍر يناهز 
76 عام��ُا، بع��د ���رس�ٍع م��ع �ملر�ض. وكان��ت ثروت 
قد نف��ت، خ��ال ت�رسيح��ات �سحافية، نيته��ا كتابة 
مذكر�ته��ا، ور�ّسح��ت �ملمّثل��ة �مل�رسية م��ي عز �لدين 
لأد�ء ق�س��ة حياته��ا يف �أي عمل فني. وقالت :"ل �أفكر 
يف كتابة مذكر�تي، و�أعتقد �أن �أحفادي �ل�ستة هم فقط 
من �سريغبون يف معرفة كل �سيء يخ�سني، لأن �لنا�ض 
حاليًا لديها �لعديد من �لهموم ولن يكون لديهم مت�سع 
من �لوقت ليقر�أوها، �أما �إذ� كان هناك م�سل�سل مكتوب 
ب�س��كل جيد فما �ملانع من ذلك، و�أر�سح �ملمثلة مي عز 

�لدين لتج�سد دوري يف كل مر�حل عمري �ملختلفة

تاأجي��ل  �لقت�سادي��ة  �لقاه��رة  حمكم��ة  ق��ررت 
�لدع��وى �ملقام��ة م��ن �ملنت��ج �لغنائ��ي و�مللحن 
ن���رس حمرو�ض �سد �ملطرب به��اء �سلطان، و�لتي 
يطال��ب فيه��ا باإلز�م��ه بتنفي��ذ عقد �إنت��اج ثاثة 
�ألبوم��ات غنائي��ة، �أو دفع قيمة �ل���رسط �جلز�ئي، 
و�ل��ذي يبلغ مليون ون�سف �مللي��ون دولر، وذلك 

�إىل جل�سة 12 مار�ض �ملقبل.
و�أك��د حمرو�ض"يف دعو�ه �أن به��اء �سلطان ح�سل 
عل��ى كل م�ستحقاته �ملالية ع��ن �لألبومني �لأول 
و�لث��اين و�متن��ع عن تنفيذ �لثالث كم��ا �متنع عن 
ت�سوي��ر �أي كليبات جديدة رغ��م �حتياج �ل�رسكة 

لها لت�سويق �لألبومني �ل�سابقني.

ذك��رت تقاري��ر �إعامي��ة �أن �لثنائ��ي كن��دة علو���ض 
وعم��رو يو�س��ف ��ستق��ر على موع��د �لزف��اف ومكان 
�حلف��ل �خ��ري�ً. و�أو�سح��ت �أن حفل �لزف��اف �سيتم يف 
�لأ�سب��وع �لأول م��ن �سه��ر كانون �لث��اين )يناير( من 
ع��ام 2017 �ملقب��ل، وحتديد�ً يف �ل�س��وم �ل�ساد�ض �و 
�ل�سابع من��ه، بح�سور �أ�سدقائهم��ا �ملقربني وبع�ض 
�لفنان��ني لي�ساركوهم��ا فرحتهما.  و�خت��ار �لثنائي 
فندق "كرت�ك��ت" يف مدينة �أ�سو�ن، علم��ًا �أن �لأوتيل 
عين��ه كان موق��ع ت�سوي��ر م�سل�س��ل "غر�ن��د �وتيل". 
وعّلق��ت �لفّنان��ة �ل�سورية على �لأح��د�ث �لأخرية يف 
بلده��ا، قائلة يف من�سور عرب ح�ساباتها على �سبكات 
�لتو��سل �لجتماعي: "�للهم �نا ن�ستودعك حلب برها 

وبحرها �أهلها و�سبابها ن�سائها �أطفالها و�سيوخها 
ن�سرت اإيفانكا ترامب ابنة الرئي�ص االأمريكي املنتخب دونالد ترامب، مقطعا لفيديو عرب "اإن�ستغرام" وهي ترق�ص احتفاال باإجازة 

نهاية االأ�سبوع.

رحي��ل �لفن��ان �أحمد ر�تب و�سع ثاثة �أعمال يف ورطة لأنه مل يكن قد 
�نته��ى من ت�سويرها. �لعم��ل �لأول هو م�سل�س��ل "�جلماعة 2" للكاتب 
وحيد حامد، حيث �نتهى ر�تب من ت�سوير ن�سف م�ساهده فقط ول يز�ل 

ه��و خم��رج �لعمل يبحث عن حل در�م��ي منا�سب. �لعمل �لثاين 
م�سل�سل "�لأب �لروحي"، �لذي كان ي�سارك يف بطولته 

م��ع �لفنان حمم��ود حمي��دة، و�سور ج��زء كبري من 
م�ساهده ويفكر �ملخ��رج يف �إعان وفاة �ل�سخ�سية 
ليتخل���ض م��ن تلك �لورط��ة. �أما �لعم��ل �لثالث فهو 
م�رسحي��ة "بل��د �ل�سلط��ان"، ورغم �أن هن��اك ممثل 

بديل كان يوؤدي �لدور �أثناء عاج ر�تب 
يف �مل�ست�سفى، لكنه كان موؤقت، ومل 
يح�س��م �ملخرج هل يثبت��ه مكانه �أم 

ي�ستعني بنجم �آخر.

�أنه��ت �لفّنان��ة �مل�رسّية �سريي��ن عبد �لوه��اب ت�سوير 
حلق��ات �ملو�سم �لأّول من برناجمها "�سريي ��ستوديو"، 
�لذي من �ملقّرر عر�سه يف بد�ية �لعام �ملقبل على قناة 
DMC. و��ستقبل��ت عب��د �لوه��اب، �سم��ن 13 حلقة، 
جمموع��ة من �لفّنانني �أبرزهم: نان�س��ي عجرم، و�إلي�سا، 
وغ��ادة عبد �لر�زق، ومرو�ن خوري وح�سام حبيب. لكّن 
�لاف��ت هو غي��اب �لفّنانة �أح��ام عن حلق��ات �ملو�سم 
ف��اإّن �سريي��ن  �لتفا�سي��ل،  �لربنام��ج. ويف  �لأّول م��ن 
رف�ست �ق��رت�ح ��ست�سافة �أح��ام يف برناجمها، ب�سبب 
جتاه��ل �لأخرية مو�سوع �عتز�لها، ما �أحزنها، ودفعها 
�ىل �ّتخ��اذ ه��ذ� �لق��ر�ر. و�أو�سح م�سدر مق��ّرب من عبد 
�لوّه��اب �أّنها ل ترغب بتوثيق �خلافات على �ل�سا�سة، 

لت غياب �أنغام عن �لربنامج. فف�سّ

فنان��ة ت�سكيلي��ة عر�قية لها ب�سمة خا�س��ة يف عامل �لفن 
�عمالها معروفة بجماليته��ا ور�سالتها �لهادفة خلف كل 
لوحة تخطها يدها �نها �لر�سامة �سهى �ملحمدي �لتي كان 

للجورنال هذ� �حلو�ر معها ...
-حدثيني عن نف�سك ودرا�ستك ؟

�سه��ى �حمد �ملحم��دي عر�قية مغرتبة من��ذ �لعام 1998 
تخرج��ت من ق�سم �لت�سميم �لطباعي كلية �لفنون �جلميلة 

جامعة بغد�د �سنه 1998،
متى بداأت لديك موهبة الر�سم ؟

 من��ت و�لدتي لدي حمبة و�حرت�م �لفن منذ �سغري  كانت 
تعم��ل ك�سحفية يف �لعر�ق لعدة جمات و�سحف ومهتمة 
بال�س��اأن �لثق��ايف و�لت�سكيل��ي �لعر�ق��ي ج��د� مم��ا �سم��ح 
يل بالتع��رف عل��ى ��سخا�س��ه وح�س��ور معار�سه��م وكل 
�لفعالي��ات �لثقافي��ة م�رسح��ا و�سعر� كما ع��ززت و�لدتي 
ل��دي حب �لق��ر�ءة و�لبحث وعرفت من��ذ �سغري �نني �ريد 
�ن �نتم��ي له��ذه �لفئ��ة فب��د�أت بالر�س��م  ثم ق��ررت دخول 
�لكادميي��ة رغ��م معديل �لع��ايل يف �لبكالوري��ا وبطبيعة 
�حلال كنت  على �طاع على �لفنون �لغربية ب�سبب �سفري 
و�ي�سا �لفن �لعربي ولكن��ي متاأثرة جد� بطريقة وتقنيات 
�لف��ن �لعر�ق��ي م��ن جي��ل �ل��رو�د �ىل ح��د �لن  للت�سكي��ل 

�لعر�قي خ�سو�سية ��ستطيع �ح�سا�سها ومتيزها د�ئما 
-ماه���ي اول لوحة خطتها ي���دك وكيف بداأت فكرتها 

لديك لتنطلقي بعدها لعامل الفن ؟
 �ذك��ر �وىل لوحات��ي كن��ت حينه��ا طالب��ة يف �لعد�دي��ة 
�لتخ��رج  وكان��ت بورت��رت جل��و�د �سلي��م بالفح��م، بع��د 
عمل��ت يف �خت�سا�سي كم�سممة لل�سع��ار�ت و�لبو�سرت�ت 

و�لربو�سور�ت.
-حدثيني عن م�ساركاتك يف املعار�ص وماهي واين 

اقيمت ؟
�سارك��ت مب�سابقات ومعار�ض كث��رية يف فل�سطني كونها 

كان��ت وجهتي �لوىل بع��د تخرجي ث��م ��سبحت م�سممة 
لأغلفة جملة روؤية �لثقافية �لفل�سطينية �لتي كانت ت�سدر 
عن �لهيئة �لعام��ة يف غزة ملدة 3 �سنو�ت و�قمت معر�سا 
ب��كل �لغلفة لنها كانت لوح��ات تطبع على غاف جملة 
روؤي��ة �لدوري، بع��د ذلك ��سطررت لل�سف��ر ب�سبب �رسويف 
�لعائلي��ة لبل��د�ن عدي��دة وكنت �ينم��ا حللت �ج��د لنف�سي 
ز�وي��ة �عتكف به��ا لر�سم و�ق��ر�أ و��سم��ع �ملو�سيقى �لتي 
تعجبني، لا�س��ف مل ت�سمح يل �لظروف �ن �لتحق بدور�ت 
لتطوي��ر نف�سي ي�رسف عليه��ا ��ساتذة كب��ار فلقد �عتمدت 
بتط��ور عملي ذ�تيا، وملت يف �ل�سن��و�ت �لخرية للمدر�سة 
�لتعبريية كونها �لقرب لقلبي ورف�ست �ن يكون يل طابع 
و�حد ف�اأنا �وؤمن �ن �لر�سم تعبري ولي�ض ت�سوير عليه �ثرت 
على ر�سم كل ما �تاأثر به  ثم و�سعتهم يف �طارين �لغاين 

و�ل�سعر وتاأثري �ملدن �لتي ��سكنها،
  �سارك��ت يف معار���ض يف م���رس �لقاه��رة يف �ملعه��د 
�لثقايف �لمريكي و�ي�سا يف �لردن و�لدمنارك معر�سني 

وحالي��ا �خطط ملعر�ض يف �ول �سهر من �ل�سنة �ملقبلة يف 
�و�سلو،  

-ه���ل تالقني دعم من جه���ة معين���ة ام تعتمدين علي 
جهدك اخلا�ص ؟

م�ساعبي تتلخ�ض يف كوين بعيدة عن كل ما �حب و�تاأثر 
به لذل��ك ��ستح�رس ب�سعوبة عو�ملي �لت��ي تدفعني للر�سم 
�ي �خل��ق ج��وي �خلا���ض و�زور معار�ض و�تاب��ع �عمال 
�لخري��ن، بالن�سبة للحركة �لفني��ة علي �ول �ن �قول �نني 
�عترب كل عمل فني هو جتربة ولي�ض �كرث مع ذلك �نا �درك 

�نه حتت م�سمى مابعد �حلد�ثة
-احلركة الفنية هل براأيك يف تطور عن ال�سابق ؟

 هن��اك �عم��ال كث��رية �درج��ت حت��ت ��س��م �لف��ن موؤ�سفة 
ج��د� وه��ذ� ي�سم��ل كل نو�ح��ي �لثقافة و�لف��ن يف �ملقابل 
�بح��ث د�ئما عن �لج��ود و�جده �حلرك��ة �لفنية يف �لر�سم 
لتنف�سل عن �ي �سيء يحدث جتدين فيه �جليد و�ل�سيئ ما 
يهمني �نن��ي �تابع ر�سمي وتطويره كون��ه ر�سالتي �لهم 

و�نا خمل�سه له، 
-ماهي اخر اعمالك ؟

�خر �عمايل كانت 11 لوحة عن �لبوم �غاين كاظم �جلديد 
وع��ن �نطباعات ��سقطها �ل�سعر عل��ى بالذ�ت �سعر حممود 

دروي�ض.
ماهي اأمنية �سهى املحمدي ؟

�منيتي �لكبرية �ن �فتح كالري لن�ساء بلدي يف بغد�د يوما 
م��ا تقام في��ه دور�ت للر�س��م وتتوفر في��ه �دو�ت جمانية 

ليكون �لر�سم متاحا و�فقا للتعبري لبنات بلدي
�ل�سغ��رية �ن ل يتح��ول �سغفن��ي بالر�س��م  �م��ا �منيت��ي 
لح��رت�ف فاأفقد �لتعب��ري �لعام �لذي �تخ��ده منهجا وهذ� 
يجع��ل ل��دي لوح��ات مبو��سي��ع وتقنيات خمتلف��ة �متنى 
�ن تعج��ب �ي �سخ���ض م��ن �ي خلفي��ة ثقافي��ة وتعني له 
فباعتقادي �ن �للوحة يف �لخري ماهي �ل ر�سالة جمالية 
�ن ف�سل��ت يف ذل��ك وكان �ملتفرج عليه��ا مرتبك �ذن على 

�لفنان �ن يبحث عن هو�ية �خرى.

بغداد
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د. غالب الدعمي

حوار – هيفاء القره غولي 

    يتعر���ض بع���ض �ملر�س��ى �إىل �أزم��ات نف�سية 
من ج��ر�ء �لت�سخي�ض �خلاطئ من بع�ض �لأطباء 
فبع�سهم يتخذ قر�ر�ت مهمة معتقد� �أنه �سيودع 
�حلي��اة عل��ى وف��ق ه��ذ� �لت�سخي�ض، فقب��ل �أيام 
ر�جع �أح��د �ملر�سى م�ست�سف��ى �جلر�حات �لعام 
يف مدينة �لطب لغر�ض �إجر�ء بع�ض �لفحو�سات 
بن��اء عل��ى توجيه �لطبي��ب �ل�ست�س��اري، وحني 
حان موعد دخوله غرفة �لإيكو قال له �ملوظف: 
ه��ل مع��ك �سخ�ض، فا�سط��رب �ملري���ض وذهب 
يبح��ث ع��ن �سخ���ض ي�ساع��ده وهو ليع��رف �أن 
�لإيكو لي�ض �أكرث من جهاز �سونار، وهنالك �مر�أة 
ذهب��ت �إىل �أح��د �لأطب��اء يف منطق��ة �لعطيفي��ة 
فطل��ب منه��ا �إج��ر�ء بع���ض �لفحو�س��ات لجل 
ت�سخي�ض حالتها وحني جلبت �لنتائج هز ر�أ�سه 
وبقي ينظر مينيا وي�سار�ً ويقلب نتائج �لفح�ض، 
وم��ن ثم رف��ع ر�أ�سه �إىل �ملري�س��ة قائا:  "عندك 
�أطف��ال؟ فاعتقدت �ملري�سة �أنها م�سابة مبر�ض 
مميت وب��د�أت تتو�سل �لطبيب وترج��وه �إعامها 
ع��ن موع��د نهايته��ا �ملحتوم��ة ون��وع �ملر�ض 
�مل�سابة ب��ه، وبقيت طريحة �لفر��ض �أياما حتى 
تاأكدت �أنه �س��وؤ�ل روتيني وقد �أخطاأ �لطبيب يف 
طريقة طرحه، وقبل �أيام ر�جعت �أنا �أحد �لأطباء 
يف عيادت��ه وهو م��ن �لأطباء �مل�سه��ود لهم يف 
معاجل��ة �لنزلق وبد�أ يطرح عل��ي ��سئلته، ومع 
نهاي��ة كل ج��و�ب كان يقول: ه��ذ� موؤ�رس �سلبي 
�أن �حلال��ة متفاقم��ة  �إمي��اء�ت ت��دل عل��ى  م��ع 
وبعده��ا ق��ال: �أمام��ك ثاثة خي��ار�ت  �لأول �أن 
جت��ري تد�خل جر�حي يكلفك )5( مايني دينار، 
و�خلي��ار �لآخ��ر �أن ت�س��رتي ح��ز�م طب��ي كوري 
�ل�سنع ب�سعر )600(  �لف دينار نحن نوفره من 
م�سادره �مل�سمون��ة �أو تكتفي بامل�سكنات فقط 
وكان �خليار �لثاين �لأق��رب للتنفيذ لنه �لأي�رس 
يل ف��اأن جتُل��د بن�سف مليون  دين��ار خري من �أن 

جتلد ب����) خم�سة مايني دينار(
وما تز�ل ذ�كرت��ي ل تن�سى �ملري�ض �لذي ر�جع 
�أح��د �لأطب��اء يف حمافظ��ة كرب��اء يف 1986 
فقال ل��ه �لطبيب باحل��رف �لو�حد: بق��ي لك من 
ه��ذه �حلياة "ثاث��ة �أيام فق��ط" لأن��ك �ستموت. 
بعده��ا عاد �ملري�ض �إىل �أهل��ه وطلب ح�سورهم 
ووزع مري�ث��ه عل��ى جمي��ع �مل�ستحق��ني ودف��ع 
ديون��ه و�سع��ى بجه��ود حثيث��ة ل�س��اح نف�سه 
وم�ساحل��ة �أقاربه وجري�ن��ه و�أ�سدقائه كما �أنه 
دفع ما فاته من �ل�سوم و�ل�ساة وحاول جاهد�ً 
تق��دمي هد�ي��ا لبع���ض �لأيت��ام وحج��ز مع��د�ت 
�لفاحت��ة وجه��ز مف��رد�ت �لطع��ام، وم��ع حلول 
�لي��وم �لثالث �رتدى ماب���ض بي�ساء ومتدد على 
�رسي��ره وو�س��ع ر�أ�سه جت��اه �لقبل��ة، �إل �أن ملك 
�مل��وت مل ياأتيه وبقي ع�رسة �ي��ام. ر�جع بعدها 
�أح��د �لأطباء وحكى له ق�سته فق��ال له �لطبيب: 

�أنت ��سحى مني ول موؤ�رس على موتك.
�ملري���ض ز�ر جمل��ة �ألف باء �لغ��ر�ء �لتي ن�رست 
�سك��و�ه وبح�س��ب علم��ي �أن �لوزير �أم��ر مبعاقبة 
�م��و�ل  لك��ن  �آخ��ر ،  م��كان  �إىل  ونقل��ه  �لطبي��ب 
�ملري�ض �لتي بذخها مل ترجع �ليه مطلقا وتبقى 
طريق��ة تعامل �لطبيب مع �ملري�ض �أف�سل عاج 

له مما ي�ساعده على جتاوز حمنته

االن ، وملتابع����ة اخر امل�ستجدات التي تظهر عل����ى ال�ساحة العراقية والعربية والعاملية ، وخلدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

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

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

يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

التشكيلية سهى المحمدي: 

أتابع رسوماتي لكونها رسالتي األهم وأنا مخلصة ألعمالي

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
ً


