
هن��اك م��ن يق��ارن ب��ن �ص��وت حمم��د عبدالوه��اب 
الرخي��م اأو عذوب��ة �ص��دو عبداحللي��م حاف��ظ و »غناء 
املرحل��ة« الذي يعبرّ عنه �ص��عد ال�ص��غري، مث��ًا، حلنًا 
وكامًا، واأداًء، فيغلب احلنن اإىل مو�ص��يقار الأجيال 
والعندليب الأ�ص��مر واأم كلثوم واأ�صمهان وفايزة اأحمد 
وفريوز ووديع ال�ص��ايف. وهوؤلء ل ميلرّون من البحث 
عن البهجة بالعودة اإىل اأعمال جنيب الريحاين وفوؤاد 
املهند�س واإ�ص��ماعيل يا�ص��ن لل�ص��ينما وامل�رسح، يف 
ظل هيمنة »كوميديا« تتكئ على الإيحاءات املبتذلة 

يف حماولة فا�صلة لنتزاع �صحكات اجلمهور.
عل��ى رغ��م اأن اأوراق �ص��جرة الف��ن الوارف��ة تت�ص��اقط 
بغي��اب مبدعيها موت��ًا اأو اعتزاًل اأو مر�ص��ًا، اأو بفعل 
»الباغماتي��ة الفني��ة« الت��ي اأطاح��ت »الرومان�ص��ية 
الإبداعي��ة«، ل ي��زال هن��اك فنانون يقاوم��ون القبح 
ويعي�صون على اأ�ص��داء ما قدموه �صمن م�صرية جنوم 
»الزمن اجلميل«. من هوؤلء، نادية لطفي التي توارت 
ع��ن الأنظ��ار، وع��ن اأعم��ال فني��ة تعتبه��ا رديئ��ة، 
وتاليًا حتت وط��اأة التقدم يف العمر اأو املر�س. قالت 
لطف��ي :»اأتلقى الع��اج حاليًا يف م�صت�ص��فى املعادي 
الع�ص��كري نتيج��ة مت��زق يف ال�ص��لوع وم�ص��اكل يف 
الرئة«. واأ�ص��افت بطلة فيلمي »املومياء« و »النا�رس 
�ص��اح الدي��ن«: »اأنتم��ي اإىل مرحلة �ص��هدت ثراًء يف 
العمل الفني واعتبُت الفن اأمانة اأوؤديها جلمهوري«. 
لطفي لي�صت وحدها التي ابتعدت ب�صبب املر�س الذي 
ن��ال اأي�ص��ًا م��ن �ص��ويكار )78 عامًا( التي تعر�ص��ت 
حلادث اأ�ص��ابها بك�صور جعلتها طريحة الفرا�س. ويف 
لهجة ل تخلو من دللها املعهود، حتدثت �صويكار اإىل 
»احلياة«: »ابتعدُت عن امل�صهد الفني ولن اأتراجع عن 
قرار العتزال. يكفيني ما قدمت من اأعمال و�ص��نوات 
عم��ري الت��ي منحته��ا جلمه��وري. اأرغ��ب يف الراحة 
ب�ص��حبة اأحف��ادي وابنتي«. وب�ص��وت يفي�س باحلب 
واحلنن لذك��رى مل تنقطع عن قلبها اأو عقلها، قالت: 

»اأعي�س عل��ى ذكرى فوؤاد املهند���س. كنت اأعي�س معه 
والآن اأعي���س ب��ه«. واأك��دت اأنه��ا تتابع فن��اين اجليل 
احلايل بقولها: »اأنا معجبة بي�رسا و�صو�ص��ن بدر وهند 
�ص��بي وغادة ع��ادل وخالد النب��وي و�رسيف منري، 
وتطربن��ي �ص��ريين واآمال ماهر، لكن مو�ص��يقى عمار 
ال�رسيعي وعمر خريت هي حياتي فا يغم�س جفني 

اإل بال�صتماع اإليها«.
وبينما ينجذب البع�س اإىل اأفام عمر ال�رسيف وفاتن 
حمام��ة بحثًا ع��ن رقي يفتقدونه يف اأفام اأ�ص��بحت 
ن�ص��خًا م�ص��وهة من اأ�رسطة اأمريكية، فاإنهم يقارنون 
اأحمد مظهر مبحمد رم�صان الذي بات �صاحب »اأعلى 
اأج��ر« يف ال�ص��ينما وامل�رسح والتلفزيون بعد �صل�ص��لة 
اأعم��ال جتاري��ة، وي�ص��تاقون اإىل اجلم��ال الطبيع��ي 
ل�ص��ادية ومرمي فخر الدي��ن املعتزلتن منذ �ص��نوات، 
يف زم��ن ي�ص��وده اجلمال امل�ص��طنع. حن��ن اإىل زمن 
كان ارتياد امل�ص��ارح ودور العر�س ال�ص��ينمائي فيه 
يقت�ص��ي ارتداء ُحلَّ��ة وربطة عنق للرجال وف�ص��اتن 
حتاك��ي اأح��دث املو�ص��ات للن�ص��اء. ويق��ول الفن��ان 
يو�ص��ف �ص��عبان الذي �ص��ارك جنمات الع�رس الذهبي 

بطول��ة اأعم��ال لفت��ة: »اأحيانًا اأ�ص��عر بالن��دم لعملي 
عل��ى  ينعك���س  الإن�ص��انية  العاق��ات  ت��دينرّ  بالف��ن. 
الو�ص��ط الفني وهذا ي�ص��يبني بال�ص��مئزاز وبالرغبة 
يف الن��زواء. لك��ن حب��ي الف��ن يتغل��ب يف النهاية«. 
يق��ر �ص��عبان يف حديثه ل� »احلي��اة« باأن��ه غري قادر 
على مقاومة ال�ص��عور بالإحباط، »يف املا�ص��ي، كنا 
نتعاي���س كاأ���رسة واحدة، ت�ص��ود بينن��ا روح املحبة. 
تعاملُت مع زمائي، ل �ص��يما الأ�ص��غر �ص��نًا، مبنطق 
الأبوة. الإحباط يازمني حاليًا بتاأثري املر�س، فكل 
دور اأديُته يف ال�صينما اأو امل�رسح اأو التلفزيون وحتى 

يف الإذاعة، اأخذ من �صحتي«.
وو�ص��ط ه��وؤلء النج��وم، ت��بز الفنان��ة نبيل��ة عبيد، 
بحر�ص��ها عل��ى متابع��ة زمائها الذي��ن يحا�رسهم 
املر�س: »اأ�ص��عر بامل�ص��وؤولية جت��اه القامات الكبرية 
فه��م اأ�ص��حاب تاريخ م��ن العطاء وي�ص��تحقون احلب 
والتقدير واأن نظل بجوارهم. يومًا ما �صنكون يف مثل 
و�ص��عهم، لذا اأحر�س على متابعة اأحوالهم ال�ص��حية 
وزيارتهم، ل �ص��يما الفنانة مديحة ي�رسي )95 �صنة( 

التي اأعتبها مثل اأمي.
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وج��ه الفن��ان امل���رسي خال��د النب��وي ر�ص��الة 
الراح��ل،  اأخي��ه  اىل  بامل�ص��اعر  مليئ��ة  موؤث��رة، 
يف الذك��رى الأوىل لوفات��ه. ون���رس النبوي على 
�ص��فحته ال�صخ�ص��ية على "توي��ر" تغريدة نعى 
فيه��ا �ص��قيقه وق��ال: "اأخي ولي��د.. الآن م�ص��ى 
عام على رحيلك يا �ص��ديقي و�صاحب ذكرياتي 
الأوىل، اأن��ت من علمني اأن اأفكر يف الأخرين قبل 
نف�ص��ي، اأ�ص��عر اأنك فى اجلنة، اهلل يرحمك، اأخوك 
خالد". يذكر اأن النبوي ي�صتكمل ت�صوير م�صاهده 
يف م�صل�ص��ل "واح��ة الغروب" املقرر عر�ص��ه يف 
رم�صان املقبل، وي�ص��اركه البطولة الفنانة منه 

�صلبي.

ل��ة ال�ص��ورية ن�رسي��ن طاف�س، عب  ن���رست املمثرّ
ح�ص��ابها الر�ص��مي عل��ى تطبي��ق "ان�ص��تغرام"، 
�ص��ورة لها م��ن النادي الريا�ص��ي الذي تتمرن 

فيه 
بها  واأطلرّ��ت  الفنانة ن�رسين طاف���س برفقة مدررّ
اخلا�سرّ بها ، وبلياقة بدنية ور�ص��اقة وا�ص��حة 

وا�صتثنائية، ومن دون ماكياج.
وعلرّق��ت املمثرّلة ال�ص��ابة على ال�ص��ورة، وكتبت: 

"يومكم ن�صاط وحيوية مع كوت�س عمر."
بالل��ون  ريا�ص��ي  بقمي���سٍ  ن�رسي��ن  وظه��رت 
الزه��ري، وبنطل��ون وح��ذاء ريا�ص��ي بالل��ون 

الأ�صود، ما اأظهر ر�صاقتها الافتة.

�ص��هدت دار الأوب��را امل�رسي��ة العر���س اخلا���س 
لفيل��م "�ص��جن الو�ص��مة"، وال��ذي يتن��اول حي��اة 
ال�ص��جينات وكيفية ا�ص��احهن وذلك بح�صور عدد 
من جن��وم الفن واملجتم��ع، اأبرزه��م املخرج خالد 
يو�ص��ف والفنان��ة اإلهام �ص��اهن والفنان��ة مديحة 
حم��دي والإعامي��ة هال��ة �رسح��ان. وم��ن اأ���رسة 
الفيل��م خمرج��ه حمم��د زك��ي وموؤلفت��ه الدكت��ورة 
نوال م�ص��طفى. واأقيم��ت ندوة عقب عر���س الفيلم 
حتدث��ت خاله��ا الفنانة اإله��ام �ص��اهن عن مدى 
املعان��اة الت��ي تعي�ص��ها امل��راأة امل�رسي��ة ب�ص��فة 
و���رسورة  خا�ص��ة،  ب�ص��فة  وال�ص��جينات  عام��ة، 
ت�صجيع املجتمع على ح�صن معاملتهن وا�صاحهن 

ك�صجينات، وطالبت بتغيري نظرة املجتمع لهن.

يف الوق��ت الذي ب��داأ به ع��دد من النجوم ت�ص��وير 
م�صل�صاتهم لرم�صان املقبل، وجدت الفنانة نيللي 
كرمي نف�ص��ها يف ورطة ب�ص��بب العت��ذار املفاجئ 
لعزت العايلي عن امل�ص��اركة يف بطولة م�صل�صلها 
اجلديد "الأعلى �ص��عراً"، حيث تراجع عن امل�صاركة 
ب��ه بعد قراءة احللقات الأوىل منه. و �ص��بب اعتذار 
العايل��ي يرج��ع ل�ص��غر م�ص��احة دوره، حيث اأكد 
للمقربن منه اأن الدور به اإهانة مل�صواره الفني ول 
يتنا�صب مع تاريخه ال�صينمائي والدرامي ال�صخم، 
حي��ث ل يظهر �ص��وى بعدد قليل من امل�ص��اهد مما 
دفع��ه لاعت��ذار. موق��ف العايلي و�ص��ع ال�رسكة 

املنتجة للم�صل�صل يف ورطة.
ذكرت و�سائل �إعالم بريطانية �أن �ملمثلة �لأمريكية ميغان ماركل كانت يف �ملطار برفقة حبيبها �لأمري هاري. وغادرت لندن بعد �أن 

�أم�ست ��سبوعًا رومان�سيًا من �لدرجة �لأوىل مع �لأمري.

قال املخرج حممد بكري ان كرارة يواجه اأزمة يف م�صاألة تر�صيح البطات، 
لأن طبيعة اأدوارهن يف احللقات املكتوبة �صغرية امل�صاحة مقارنة بباقي 
الأبطال، ف�ص��ًا عن اأن الأحداث نف�ص��ها قائمة على 4 اأبطال، منهم كرارة 
الذي يج�ص��د �صخ�صية �ص��ابط عمليات خا�صة. واأ�ص��اف امل�صدر: "يعكف 
بك��ري على اإيجاد خمرج لهذه الأزمة، حيث يعقد جل�ص��ات �ص��به يومية مع 
املوؤل��ف باه��ر دويدار، ال��ذي ما زال يكت��ب احللقات الأوىل، حيث ي�ص��عى 
لزيادة م�ص��احة الأدوار الن�ص��ائية، بعد اإبداء عدد من البطات املر�ص��حات 
اعرا�صهن على حجم اأدوارهن، بح�صب ما جاء يف اأحاديثهن مع املخرج، 
الذي اأبلغهن بالإطار العام لفكرة امل�صل�ص��ل دون اأن ير�ص��ل لهن ال�صيناريو 
بع��د يف ظل ع��دم اكتمال��ه".  يذكر اأن اأمري كرارة يوا�ص��ل حاليًا ت�ص��وير 
م�ص��اهده يف فيل��م "ه��روب ا�ص��طراري"، ال��ذي ي�ص��ارك يف بطولت��ه اإيل 
جانب اأحمد ال�ص��قا وغادة عادل واأحمد زاهر ودينا ال�رسبيني وفتحي عبد 

الوهاب، وهو من تاأليف حممد �صيد ب�صري، واإخراج اأحمد خالد مو�صى.

من��ذ 17 �ص��اعة ن���رست املطرب��ة اللبناني��ة جوليا 
بطر���س �ص��ورة قدمية له��ا ولزوجها وزي��ر الربية 
اليا�س اأبو �ص��عب عب ح�ص��ابها اخلا�س على موقع 
التوا�ص��ل الجتماع��ي ان�ص��تغرام.  جولي��ا اأرفق��ت 
ب �صكرت فيه العذراء مرمي على  ال�صورة بتعليق معرّ
نعمه��ا، م�ص��تخدمة جملة م��ن ترنيمته��ا لها تقول 

فيها: "اأكر ما ب�صتاهل يا عدرا اعطيتيني". 
يف اإ�ص��ارة منه��ا اإىل النعم��ة الكبرية التي ح�ص��لت 
عليها بوجود زوجها يف حياتها.  يذكر اأن ال�صورة 
ه��ذه تزامنت مع ت�ص��ليم اليا�س اأبو �ص��عب ملهامه 
لت  كوزي��ر للربي��ة اإىل خلف��ه اجلدي��د بع��د اأن �ُص��كرّ
احلكوم��ة اجلديدة، وبعد اأن ق��دم اأبو جمهوداً جباراً 

يف وزارته وبدت ب�صماته جلية يف مركزه. 
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هناك لفتة "خمفية" ل يراها �صوى "الفا�صدون" على 
اأب��واب الوزارات كافة ،كتب عليه��ا "ا�رسقوا واطفروا" 
وال م��ا تف�ص��ري م��ا يجري داخ��ل اأروقة ال��وزارات من 

"للحرامي"!. "نهب واختا�س" دون ان يرف جفنا 
لونها على  يحتكرون الوظائف وي�صتاأثرون بها، ويف�صَّ
مقا���س اأحزابه��م واأقاربه��م، وينكرون اأنه��م احتكروا 

لوا. وا�صتاأثروا وف�صَّ
يلغ��ون ويق�ص��ون م��ن لي���س معه��م، وينك��رون اأنه��م 
ميار�ص��ون الإق�ص��اء والإلغاء. يجل�ص��ون على كرا�ص��ي 
امل�صوؤولية، وينكرون اأنهم م�صوؤولون ،اأنهم داخلون يف 

الربح خارجون من اخل�صارة.
ولكن مل الده�ص��ة؟ وملاذا علينا اأن ننده�س ون�ص��تغرب 
طبيع��ة  م��ن  الإن��كار  ينك��رون؟اأن  ن�ص��معهم  عندم��ا 
الل�ص��و�س ، وان م��ن ع��ادة كل ل���س اأن ينك��ر ويل��وذ 

بالإنكار .
غري اأن الفرق بن ل�صو�صنا وبن غريهم من الل�صو�س 
العادي��ن ه��و اأن ل�صو�ص��نا يري��دون اإقناعن��ا باأنهم 

لي�صوا ل�صو�صًا واإمنا هم ثواراً واأبطاًل ومنقذون.
م��ا يقوم به بع�ص��هم من ابتداع اأ�ص��اليب "جديدة" يف 
عقد ال�ص��فقات واب��رام العقود مع رج��ال اعمال تعود 
عليه��م مببال��غ �ص��خمة ل�"جيب��ه اخلا�س" ام��ر يثري 

العجب٬ كيف تقتل الأموال "ال�صمائر"؟!
"�ص��هادة ف�ص��ائية" م��ن ارب��ع �ص��نوات يف الدرا�ص��ة 
امل�ص��ائية٬ م��ن دون ان ي��راه اح��د يف الكلي��ة لأن��ه مل 
يذه��ب اليها قط طيلة �ص��نوات الدرا�ص��ة٬ لكنه ح�ص��ل 
على البكلوريو�س بنجاحه املتتايل من الأدوار الأوىل 

وبتفوق، ورمبا كان من الع�رسة الوائل.
غالب��ا ما يدعون انهم اقرباء فان اوعان من "علية" 
القوم٬ ويدعو انه على عاقة وطيدة مع موؤ�ص���س حزب 
الف��اين من املوجودين يف ال�ص��لطة ليعط��وك انطباع 
ع��ن اهميتهم من جه��ة ويرعبون زمائه��م يف العمل 
ليح�ص��بوا لهم الف ح�ص��اب وه��م يف احلقيق��ة "امعة" 
ونك��رة لي�ص��لح معه��ا كل ادوات التعري��ف يف اللغ��ة 

العربية.
تراهم ل ي�صيعون فر�صة دون ان "يقتن�صها"،�صفريات 
وايفادات ونرثيات و"قومي�ص��يونات" ،فهو كاملن�ص��ار 

ياكل من جميع الطراف.
لاأ�صف ال�ص��ديد الكثري ممن يت�صدى ملواقع امل�صوؤولية 
ل ميتلك ادنى موا�ص��فات املهني��ة والنزاهة ٬ بل نرى 
م��ن يت�ص��دى للم�ص��وؤولية ٬ غ��ري الكف��وء ٬ امل��زور٬ اأو 
مرت�صي ٬ بل نرى بع�س امل�صوؤولن الداعمن لارهاب 
من خال مواقعهم داخل موؤ�ص�صات الدولة ٬ وامل�صحك 
املبكي الكل يتهم الكل ٬ من غري رادع ل�صمري اأو خوف 

من ااهلل ؟
يب��دو املث��ل العراق��ي الدارج"ال�ص��م�س لزم تطلع على 
احلرامي��ة" ق��د تغ��ري فال�ص��م�س ت�ص��طع يومي��ا عل��ى 
احلرامية لكنهم مل يعودوا يخ�صون من ال�رسفاء ،مادام 
هن��اك م��ن يحميه��م ويداف��ع عنه��م ويتقا�ص��م معهم 

"املق�صوم" .
بقي ان اقول ان املحتالن يف ال�صيا�صة اغلبهم يلقبون 
باحلجاج وهي كنية ولا�ص��ف باتت توؤ�رس على ف�صاد 
ذمة ال�صيا�ص��ي، ف�"احلجي" اول من ي�ص��تفيد واخر من 

ي�صحي يف الدولة العراقية.
وهنا اتذكر قول قائد الثورة الكوبية جيفارا: مثل الذي 
ب��اع باده وخان وطنه مثل الذي ي�رسق من بيت ابيه 

ليطعم الل�صو�س فا اأبوه ي�صاحمه ول الل�س يكافئه.

لصوص ..
في دولة الحجي!!

سعد الكعبي

سوالف 
عراقية

�لن , وملتابع����ة �خر �مل�ستجد�ت �لتي تظهر عل����ى �ل�ساحة �لعر�قية و�لعربية و�لعاملية , وخلدمة 
�لخبار �لعاجلة حمل تطبيق ) �جلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب �لجهزة �لذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة �جلورنال يف خانة �لبحث يف �أي من �أ�سو�ق �لتطبيقات ميكن �إيجاد �لتطبيق 
�خلا�����ص بن����ا, و�أي�سًا �لدخول �إىل �أي �سفحة وقر�ءة تعليقات �لقر�ء حول خرٍب �أو برنامٍج معني 
و�أي�س����ًا كتاب����ة �آر�ئك �خلا�سة, كما ميكنك م�ساركة �خلرب �أو �إعادة ن�سره على ح�ساباتك �خلا�سة 

على �سبكات �لتو��سل �لإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة �جلورنال .

يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

نبيلة عبيد وشويكار ويوسف شعبان يكشفون أسرارًا كبيرة من داخل الوسط الفني

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
ً


