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اأك��د حمامي الفتاة الأمريكية التي اتهمت �س��عد ملجرد 
بالعت��داء عليها يف عام 2010، وجود احتمال راجح 
خلروج النجم املغربي من ال�س��جن يف فرن�س��ا بق�س��ية 
اغت�س��اب اتهمت��ه بها فتاة فرن�س��ية. وق��ال املحامي 
رفع��ت ح��رب اإنه من الوارد ج��ًدا اأن يت��م اإطالق �رساح 
املغن��ي املغرب��ي، املعتق��ل يف باري���س، بكفال��ة اإىل 
ح��ن اإج��راء حماكمت��ه، مب��ا اأن "ال�س��حية الأمريكية 
املفرت�س��ة" تنازلت عن الدعوى. واأ�س��ار اإىل اأن تنازل 
موكلت��ه عن ال�س��ق اجلنائي يف الق�س��ية الت��ي رفعتها 
�سد ملجرد، �سيكون له "اأثر فوري على الق�سية الأخرى 

املرفوعة �سد ملجرد يف فرن�سا.

خ�س��عت الفنانة ال�س��ورية اأ�س��الة لعملي��ة جتميلية 
يف احد م�ست�س��فيات العا�س��مة ال�س��عودية الريا�س، 
قب��ل اأن تغ��رم مبلغًا م��ن املال يف مطار العا�س��مة 

امل�رسية القاهرة يف رحلة العودة.
ون�رست ا�س��الة عرب ح�س��ابها الر�س��مي على تطبيق 

"ان�ستغرام" �سورة لها من داخل غرفة العمليات.
"اخ��رتت  في��ه:  ج��اء  بتعلي��ق  ال�س��ورة  واأردف��ت 
امل�ست�سفى اجللدية واجلراحة التجميلية يف الريا�س 
التي ي�س��كن فيه��ا كل من هم الأقرب لنف�س��ي وقلبي 
وروح��ي  ووع��دت الدكت��ور ل��و اللي بدي ياه �س��ار 
لأكتب عنه �سخ�س��ًيا واأحكي عن �س��طارته و�سو اللي 

عملته بال�سبط".

ط��رح الفن��ان امل���رسي حكي��م اأغني��ة جديدة 
بعنوان "م�سك اخلتام"، مبنا�سبة املولد النبوي 
ال�رسي��ف، وذل��ك ع��رب قنات��ه الر�س��مية مبوقع 

يوتيوب.
واأغنية "م�س��ك اخلتام" م��ن كلمات اأمل الطائر 
واأحل��ان وحي��د املليج��ي وتوزي��ع فتح��ي عبد 

الوهاب.
وتق��ول كلمات الأغنية: "م�س��ك اخلتام يا نبي، 
خ��ر الأن��ام، حممد يا اب��ن عب��د اهلل، يا حامل 
راي��ة الإ�س��الم، هداية ونور خلل��ق اهلل، يا اأغلى 
هدي��ة م��ن رب��ي، ي��ا مت��اأدب ومرتب��ي، ب��كل 

م�ساعري وبقلبي بحبك يا ر�سول اهلل".

ذب��ح النجم امل���رسي اأحمد ال�س��قا عج��اًل، اأثناء 
ا�س��طراري"،  "ه��روب  اجلدي��د  فيلم��ه  ت�س��وير 
بع��د جن��اة الفن��ان ال�س��اب اأحم��د العو�س��ي من 
م��وت حمق��ق، اأثناء ت�س��وير م�س��هد مط��اردة له 
بال�سيارات، ت�سبب يف ته�سم �سيارته بالكامل اإثر 

ا�سطدامها بجرار كبر.
وقال م�س��در من داخل الفيلم اإن العو�سي رف�س 
فك��رة ال�س��تعانة ببدي��ل "دوبل��ر"، واأ�رس على 
تاأدية امل�س��هد بنف�س��ه رغم خطورته، م�سيفًا اأن 
�س��يارته نزل��ت بكامل هيئتها اأ�س��فل اجلرار، مما 
ت�س��بب يف ته�سم ال�سيارة، اإل اأن الفنان ال�ساب مل 

يتعر�س لأي اأذى.

اأعلن املمثل الأمريكي ويل �س��ميث عودته لل�س��ينما 
الدرامي��ة بفيلم اإخراج ديفيد فرانكل وهو )كولترال 

بيوتي(، رغم مروره مبرحلة "�سعبة" يف حياته 
ب�سبب وفاة والده.  وقدم �سميث يف نيويورك 

هذا الفيلم ذي الطابع الفل�سفي والذي يقوم 
فيه بدور هوارد وهو م�س��وؤول دعاية يفقد 
ابنته ب�س��كل ماأ�س��اوي ليفق��د بالتايل اأي 
معن��ى للحي��اة مما يدفعه لكتابة ر�س��ائل 
ح��ول مع��ان جم��ردة مثل احل��ب والوقت 
لل�س��حفين:  املمث��ل  وق��ال  وامل��وت.  
"عندم��ا بداأت العمل على هذا الفيلم مت 
ت�س��خي�س اإ�س��ابة وال��دي بال�رسط��ان 

ومنحوه �س��تة اأ�سابيع للحياة"، موؤكداً 
اأن��ه متكن من التعامل مع "الأمل الذي 
ل ميك��ن جتنب��ه" الن��اجت ع��ن فقدان 
�س��خ�س عزيز بف�س��ل �سخ�س��يته يف 

الفيلم. 
واأك��د: "غ��رين ه��ذا الفيل��م والعمل 
فيه لالأبد. اكت�س��اف كيفية مواجهة 
امل��وت ه��و اأك��رب �س��عوبة تواجه 

�س��ميث  وال��د  الإن�س��ان". وكان 
ق��د رحل عن احلي��اة يف الثامن 

الث��اين(  )ت�رسي��ن  نوفم��رب  م��ن 
املا�س��ي، ومل ي��دل املمث��ل ب��اأي 

ت�رسيحات عن هذا الأمر حتى الآن.

فوجئ متابعو احللقات الأوىل من م�سل�سل "ال�سبع بنات"، الذي ُيعر�س 
حاليًا على ف�س��ائية "النهار" امل�رسية، بتغر يف مالمح وجه الفنانة 
عال غ��امن، وظهورها باإطالل��ة غريبة مل يعهدها جمهورها يف �س��ابق 

اأدوارها.
وق��ال م�س��در من داخل امل�سل�س��ل اإن عال �س��ورت م�س��اهدها يف هذه 
احللق��ات عق��ب حت�س��ن حالته��ا ال�س��حية، ج��راء ح��ادث ال�س��ر الذي 
تعر�س��ت له مع اأ�رستها يف طريق ال�س��احل ال�س��مايل من��ذ فرتة، حيث 
اأ�سيبت حينها بك�رس يف عظمة الرتقوة وكدمات ور�سو�س يف وجهها، 
م�س��يفًا اأن هذه الإ�س��ابات تركت اأثراً ب�س��يطًا لفرتة عل��ى وجهها، ما 
جعله��ا تظهر بهذه احلالة يف احللقات الأوىل، ولكنها �س��تعود ل�س��كلها 

الطبيعي خالل احللقات املقبلة. 
وي�س��ارك يف بطول��ة "ال�س��بع بن��ات" فري��ال يو�س��ف ورمي الب��ارودي 
واإميان العا�س��ي ومريهان ح�سن وتارا عماد ودنيا امل�رسي وحممد 
جنات��ي وكوكب��ة من النج��وم، وهو م��ن تاأليف اأحمد �س��بحي واإخراج 

حممد النقلي.

ويل سميث: 
هذا الفيلم غيرني 

سبب تغير
 مالمح وجه عال غانم   

ت�سدرت املغنية االأمريكية �سيلينا غوميز، قائمة ال�سخ�سيات االكرث متابعة عرب خدمة اإن�ستغرام �سنة 2016، مع 103 ماليني متابع حتى اليوم، 
مطيحة باملغنية تايلور �سويفت حاملة اللقب لل�سنة املا�سية، كما اأعلنت ال�سبكة االأمريكية.

حل��ت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي �س��يفة على برنامج "اأنت اونالين" 
م��ع الإعالم��ي اللبن��اين و�س��ام بري��دي، وردت عل��ى جمي��ع النتقادات 
ال�س��لبية، التي اأطلقها النا�س��طون على "تويرت" خ��الل احللقة. ورداً على 
احدى املغردات التي قالت: "لقد فاتك القطار ول تغني اخلليجي"، قالت 
النجمة الذهبية: "هيي م���س حابتني باخلليجي.. مع انو ك�رست الأر�س 
باخلليجي. كما غردت احداهن: "نوال الزغبي مو را�سية اأبلعها ل �سوت 
ول اأناق��ة"، فردت عليها نوال: "بت�س��دق يل كاتبتو؟؟ ما ب�س��دقها اأنا.. 
اأنا باأكدلك انو هيي من اأكرث الأ�س��خا�س التي تراقب ماذا األب�س يوميًا." 
وغردت اأخرى: "نوال الزغبي لالأ�سف �سارت مملة وتكرر نف�سها، وت�سوي 
ح��ركات اغراء ع�س��ان تبغ��ي النجومية والأ�س��واء.. نبغ��ي نرجعها زي 
قب��ل. خل�س راحت عليها". ف��ردت عليها النجمة الذهبي��ة بالقول: "اأول 
�س��يء اأرف�س هذا الكالم.. اأنا ل اأقوم بالإغ��راء.. اأنا طول عمري معروفة 

بر�سانتي وب�ستيلي غر املبتذل. اأكيد �سايفي �سورة حلدا ثاين."

عنف الفنان امل�رسي عمرو دياب م�س��وؤويل اجلهة 
املنظم��ة حلفل��ه، املق��رر اإقامتها يف 25 دي�س��مرب 
)كانون الأول( املقبل باأحد فنادق القاهرة، ب�سبب 

قرارهم منع دخول املحجبات.
وق��ال م�س��در مقرب من دي��اب اإنه مل يت��م اإبالغه 
به��ذا الق��رار، الذي و�س��فه باملعار���س للحريات، 
م�س��يفًا اأن��ه طال��ب مدي��رة اأعمال��ه ه��دى الناظر 
بتعنيف منظمي احلفل، واإبالغهم ب�رسورة اإ�سدار 
بي��ان للرتاجع فيه عن هذا القرار واإل �س��يعتذر عن 

اإحياء هذا احلفل.
يذك��ر اأن عم��رو دي��اب تعر�س لهج��وم عنيف من 
رواد مواق��ع التوا�س��ل الجتماعي، عق��ب الإعالن 

عن هذا القرار من اجلهة املنظمة للحفل.

فروز غنت لأبي العتاهية واأبي نوؤا�س وغرهما كثر
منذ منح��ت جائزة نوبل ل��الآداب لبوب دي��الن، واجلدال مل 
يتوقف حول قيمة ال�س��عر املغنى، وهل هو اأدب ي�س��تحق اأن 

يكافاأ اأم اأنه يدخل يف حيز اآخر؟
ويبق��ى الغن��اء يف ثقافات كث��رة م�س��نفا، يف فئة الفنون 
ال�س��عبية، التي قليال ما حتب النخب اأن تلتفت اإليها بجدية، 
حتى واإن كان متكئا على ق�س��ائد ل�س��عراء كب��ار. وهذا هو 
احل��ال يف العربية، حيث ين��در اأن يكر�س باحثون اأنف�س��هم 
ل�سرب غور عامل الغناء والتقاط كنوزه. لكن ال�سنوات الثالثة 
الأخ��رة �س��در بالعربية كتاب��ان مهمان اأحدهم��ا لالأديب 
وال�س��حايف اللبن��اين املع��روف فار�س يواكيم، �س��ادر عن 

»دار ريا�س الري�س«، ويحمل
عن��وان »حكايات الأغاين، رحلة الق�س��يدة م��ن الديوان اإىل 
الأغنية«، يدر�س الأغاين ال�س��هرة، وكتاب ثان ياأخذ منحى 
اآخر، ويحلل م�س��مون 2800 اأغنية عربية، الأ�س��ل ق�سائد 

مت غناوؤها، ومل تكتب لتلحن.
اأطرب��ت الآذان منذ بداية القرن الع�رسين وحتى عام 2012 
بينها العامي والف�سيح، منها ما كتب ليغنى، وما مت غناوؤه 
بعد اأن كان ق�سائد �سعرية يف دواوين. وعنوان هذا الكتاب 
ال�سيق »هكذا تكلمت الأغاين« للدكتورة جنوة ق�ساب ح�سن، 
الكتاب��ان مع��ا يعطي��ان فك��رة، عم��ا كان للغن��اء من دور 
يف حي��اة العرب يف املائة �س��نة الأخرة، وكيف اأن ال�س��عر 
العام��ي كما الف�س��يح، �س��اهما ح��ن اقرتنا م��ع النغم، يف 

ت�سكيل الوجدان اجلمعي، والتعبر ب�سدق عن الذات يف
حتفظه��ا، وبوحها برغباتها ومكبوتاتها، كما ل نراه رمبا، 

بنف�س الو�سوح يف الفنون الأخرى.
فار���س يواكيم يف كتابه يك�س��ف عن مفاج��اآت. فمن انتبه 

مثال اأن فروز غنت لأبي العتاهية، كما لأبي النوؤا�س،
وم��ن يتذك��ر اأن عبد احلليم حاف��ظ غنى »الطال�س��م« لإيليا 
اأبي ما�س��ي، يف فيلم »اخلطايا« حل�س��ن الإم��ام، وذلك بعد 
اأن غناه��ا قبله حممد عب��د الوهاب، اأو اأن ليلى مراد �س��دت 

لأبي العالء املعري »غر جمد يف ملتي واعتقادي«. ويقول 
يواكي��م يف كتاب��ه »على امت��داد الع�س��ور كانت الق�س��ائد 
دعام��ة الغناء، وبع�س الق�س��ائد كانت تغن��ى باللحن ذاته 
م��ن جي��ل اإىل جي��ل« ويعط��ي مث��ال على ذل��ك ق�س��يدة اأبو 
النوؤا�س: »حامل الهوى تعب.. ي�س��تخفه الطرب« التي غناها 
يو�س��ف املنيالوي يف نهاية القرن التا�س��ع ع�رس، ثم غنتها 
ف��روز يف القرن الع�رسين بتلح��ن خمتلف قام به الأخوان 
رحباين. كما اأن ق�سيدة »جاءت معذبتي يف غيهب الغ�سق«، 
غنته��ا فروز بلحن ملحمد حم�س��ن، كما غناه��ا بلحن اآخر، 

كل من �سباح فخري وحممد خري.
رحلة الق�س��ائد مع الأغنيات حمملة بالدللت، اإذ يبدو اأن 
الأغني��ات العامية كتبت كلماتها خ�سي�س��ا للغناء، بعك�س 
الأغني��ات الف�س��حى الت��ي مت اختيارها غالب��ا، بعد كتابة 
الق�س��ائد ورمبا �سيوعها، واأن بع�س ال�س��عراء مثل حممود 
دروي���س ونزار قباين وحتى ج��ربان خليل جربان كان لهم 
كبر احلظ يف اأن ق�س��ائدهم لفتت نظر امللحنن واملغنن، 
فيما هناك �سعراء ق�سائدهم ت�ستحق اأن ُت�سدى ملحنة، لكن 
مل يلتفت اأحد اإليها، وهي تبقى مبثابة ال�س��ندوق املحفوظ 
ال��ذي ي�س��تطيع املطرب��ون وامللحنون اأن ينهل��وا منه متى 

�ساءوا ورغبوا، ولو بعد حن.
ويلف��ت يواكيم يف موؤلفه اإىل نقطة يف غاية الأهمية، وهي 
اأن ثم��ة ق�س��ائد مت غناوؤها مل ت�س��م بعد ذل��ك اإىل الأعمال 
الكاملة لكتابها، مثل ق�س��يدة لأحمد �سوقي اأو اأخرى لعمر 

اأبو ري�سة، وكذلك ق�سيدة لبول�س �سالمة غنتها فروز.
ندرة الدرا�س��ات حول الأغاين، اأو عالقة هذا بال�سعر، يجعل 

البحث يف املو�سوع �سيقا بقدر ما هو �سعب.
ويكت�س��ف يواكي��م معلوم��ات ل تخط��ر عل��ى بال مث��ل اإن 
هناك من غنى �س��عرا لعبا�س حممود العقاد، وخليل مطران 
واملنا�س��ل املغرب��ي، موؤ�س���س »ح��زب ال�س��تقالل« ع��الل 

الفا�سي، واأن خم�سة مطربن عرب غنوا ق�سيدة
يلتف��ت  مل  ح��ن  يف  فرح��ات،  اإليا���س  اللبن��اين  لل�س��اعر 

امللحنون اللبنانيون ل�سعره.
واملعلومات يف الكتابن ت�ستحق الهتمام، اإذ اإن الدكتورة 
ق�س��اب ح�س��ن، تذه��ب ب���رسف النظ��ر ع��ن اأ�س��ل كلمات 
الأغني��ات، وهل هي ق�س��ائد اأم ل؟ ف�س��حى اأم عامية؟ اإىل 
حتلي��ل م�س��مون 2800 اأغني��ة م��ن بالد ال�س��ام، �س��معها 
النا���س على م��دار قرن م��ن الزم��ن، حماولة م��ن خاللها، 
اكت�س��اف التوجه��ات العاطفي��ة والفكري��ة والجتماعي��ة 
والقيمية التي عا�س��ت يف فلكها ال�سعوب خالل هذه الفرتة. 
وت�س��تخدم الباحثة الربجمة احلا�سوبية لتح�سي املفردات 
امل�س��تخدمة، وتقي���س م��دى تكراره��ا، كم��ا تق��وم مب�س��ح 

للمو�سوعات التي تود
الرتكيز عليها. والتحليل احلا�سوبي اأو�سل د. ق�ساب ح�سن، 
اإىل الكثر من الأرقام الدالة واملهمة. فمثال، تبن اأن الكثر 
م��ن الأغ��اين مت��وه اأو تغيب هوي��ة املحب��وب، بحيث يبقى 

ب�سيغة الغائب اأو اجلمع، ويحدث اأي�سا اأن
تخاطب املحبوبة الأنثى ب�سيغة املذكر. وهذا ل �سك متاأت 
م��ن الطبيع��ة املحافظة له��ذه املجتمع��ات. وم��ن الأمثلة 
عل��ى ذلك، بع���س اأغنيات عبد احلليم حاف��ظ مثل »اأهواك« 
و»بحل��م بيك« وبالإمكان اإعطاء اأمثلة �س��بيهة من اأغنيات 
لفري��د الأطر���س اأو حممد عبد الوهاب، لك��ن الأنثى املغنية 
ل يح��دث اأن تتغ��زل باأنث��ى. ويفه��م من جل��وء الرجال اإىل 
ه��ذا اخلطاب، اأن هناك رغب��ة يف التمويه واإخفاء احلقيقة، 
واللج��وء اإىل الط��رق املقنع��ة لالع��رتاف مب�س��اعر احل��ب 
والهي��ام. ومما ت�س��ل اإليه د. ق�س��اب ح�س��ن اأن احلبيبة قد 
تن��ادى بالرمي اأو الغزال بدل ا�س��مها، واأن 7.13 يف املائة 
م��ن الأغني��ات ت�س��تعي�س ع��ن ا�س��م املحبوبة ب�س��فة من 

�سفات اجلمال مثل اأغنية
»جمي��ل جمال م��ا لو�س مث��ال«، اأو »ي��ا حليوة ي��ا حليوة 
يف القل��ب ه��واك غني��وة«. ويف الأغنيات العربية ح�س��ور 
كثي��ف للطيور على اأنواعها يف 5.10 يف املائة من العينة 
املدرو�سة، وكذلك هناك ح�سور وا�سح للزهور والنباتات.
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