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الفنانة
 منى مرعشلي 

اأرمل��ة النج��م  حتدث��ت الإعالمي��ة بو�ش��ي �ش��لبي، 
الأوىل من��ذ  للم��رة  امل���ري حمم��ود عبدالعزي��ز 
نح��و �شه��ر على وفاته. وج��اء اأول ت�ري��ح ل�شلبي 
ع��ر ح�شابه��ا ال�شخ�ش��ي عل��ى موق��ع "في�شب��وك" 
حي��ث وجه��ت ال�شك��ر لالأ�شدقاء من خ��الل تدوينه 
قالت فيه��ا: "�شكرا لكل ال�شدق��اء الغالني والفانز 
املحب��ني اأنت��م م�شدر الم��ان يف حيات��ي ويف عز 
الظروف ال�شعبة كنت��م الوفياء وكنتم كنز ل يقدر 

بثمن احبكم وا�شكركم على م�شاعركم الغالية.
يذكر اأن �شلبي انهارت خالل عزاء زوجها، والتزمت 
ال�شم��ت دون اأن تتح��دث لأي و�شيل��ة اإعالمي��ة اأو 

تظهر يف العلن من بعد وفاة زوجها "ال�شاحر" .

النجم��ة من��ى زكي ل تغ��ادر منزله��ا اإل لل�رورة 
الق�ش��وى، حيث تنتظر و�ش��ول طفلها الثالث خالل 
الأي��ام القليلة املقبلة، وا�شتجابت لن�شائح الأطباء 
بالت��زام الراح��ة التام��ة والبتع��اد ع��ن اأي توت��ر 
اأو �شغ��ط نف�ش��ي. من��ى رف�ش��ت الك�شف ع��ن جن�س 
اجلنني، فهذا الأم��ر ل ي�شغلها اأبداً، واأكدت اأن لديها 
طفلني "�شليم" و"يل يل"، واأهم �شيء بالن�شبة اليها 

اأن تلد طفلها الثالث ب�شالمة ويكون ب�شحة جيدة.
ورغم تاأجيلها كل ارتباطاتها الفنية ب�شبب ظروف 
احلم��ل، كانت من��ى حري�شة على ح�ش��ور اأكرث من 
منا�شب��ة، منه��ا ع��زاء الراح��ل حمم��ود عبدالعزي��ز 

وحفلة غنائية للنجمة اأنغام.

�شيط��رت عل��ى الفن��ان وائل عب��د العزي��ز حالة من 
الغ�ش��ب ب�شب��ب التهام��ات الت��ي وجه��ت ل�شقيقته 
النجم��ة يا�شمني عبد العزيز، برف�شه��ا م�شاعدته اأو 
التو�ش��ط له للم�شاركة يف مزيد م��ن الأعمال الفنية، 
كم��ا انتقد البع���س ع��دم تر�شيحها ل��ه للتواجد يف 
الأف��الم التي ت�شارك يف بطولته��ا. وائل نفى وجود 
اأي خالف��ات م��ع يا�شم��ني، ب��ل و�شفه��ا بالأخ��ت 
وال�شديق��ة التي يلج��اأ اإليه��ا يف كل خطوة، وك�شف 
ع��ن �ر ع��دم تعاونهم��ا مو�شحًا اأنه��ا حتب تقدمي 
اعم��ال كوميدية بينما ل ميي��ل هو اإىل هذه النوعية 
م��ن الأف��الم. واأ�ش��اف اإن��ه م��ن ال�شه��ل ا�شتغ��الل 

عالقتهما، لكنه يرف�س ذلك.

تواج��دت الفنان��ة راني��ا فري��د �شوق��ي، الت��ي 
اأ�شبح��ت يف الفرتة الأخرية مقلة يف ظهوراتها 
ابن��ة املنتج��ة  الإعالمي��ة، يف حف��ل خطوب��ة 
والفنان��ة تغري��د فهم��ي ولكن اإطاللته��ا كانت 

غريبة بع�س ال�شيء.
فقد بدت رانيا فريد �شوقي بزيادة وزن وا�شحة 
مل يعت��د اجلمهور عل��ى روؤيتها به��ا بالإ�شافة 
اإىل تغي��ري ت�ريحة �شعره��ا وارتداءها ف�شتان 

اأبي�س ق�شري اأظهر زيادة الوزن ب�شكل وا�شح.
وف��وق ف�شتان ال�شهرة، ارتدت رانيا فريد �شوقي 
معطف من الف��رو ال�شميك الذي زاد من حجمها 

ومل تظهر لها اأي �شورة من دونه. 
يبدو اأّن نهاية عام 2016 اأتت باخلري على جنمة بوليوود �ضاين ليون Sunny Leone التي فازت باملرتبة الأوىل ال�ضنوية لأكرث املوا�ضيع 

بحثًا يف الهند لعام 2016، بعد فوزها بقائمة الأكرث مئة امراأة اإلهامًا يف العامل.

عل��ى خلفي��ة ريا�شية وب�شبب ت�شجي��ع كل منهما لفريق كرة 
ق��دم، جرى "ا�شتباك" عل��ى "تويرت" بني الفنانني ملحم زين 
ويارا، وذلك قبيل بداية مباراة الكال�شيكو التي جتمع فريقي 

ريال مدريد وبر�شلونة، والتي انتهت بالتعادل.
فلقد ن�ر الزميالن اللدودان ريا�شيًا، �شورة جتمعهما وهما 
ي�ش��دان ببع�شهم��ا، وعلق عليها ملحم زي��ن" قولكم مني رح 
يرب��ح؟؟ يارا رح تنام��ي اليوم واأنتي عم تبك��ي"، لرتد عليه 
يارا" قولكم مني رح يربح؟؟؟ بعتذر منك ملحم ب�س الر�شا .

ي�شار اإىل اأن يارا اأطلقت اأخرياً اأغنية بعنوان "يل حبيبي" من 
كلم��ات اجلود واأحلان اأ�شامة العطار، وهي �شوف حتيي حفل 
راأ�س ال�شنة يف �رم ال�شيخ يف م�ر، بينما اآخر اأعمال ملحم 
زين فكان��ت اغنية "اأحلى مرا " من اأحلان املو�شيقار الراحل 

ملحم بركات وكلمات �شمري نخلة.

توفيت الفنانة من��ى مرع�شلي اإثر ا�شابتها بنوبة قلبية 
اأودت بحياته��ا. ابنة �شقيق��ة الفنانة الراحلة اكدت خر 
وف��اة خالته��ا. واأ�شاف��ت" كانت خالتي تع��اين من اأمل 
يف امل��رارة، فخ�شع��ت لعملي��ة جراحي��ة وخرج��ت من 
امل�شت�شف��ى، ولكنه��ا م��ن ذاك الوقت وه��ي تتقياأ ونحن 
�شاألن��ا الأطباء عن �شبب هذه امل�شكلة، فاأخرونا اأن هذا 
الأم��ر عادي. ولكن التقيوؤ مل يتوق��ف، اإل اأن نوبة قلبية 

اأودت بحياتها".
من��ى مرع�شل��ي م��ن موالي��د الع��ام 1958) 58 عامًا( 
وي�ش��م ر�شيدها عدداً كبرياً من الأغنيات الطربية وهي 
تخرجت من برنامج "ا�شتديو الفن" عام 1973 ولكنها 
ف�شل��ت الإبتعاد يف الفرتة الخ��رية ب�شبب عدم ر�شاها 

عن ال�شاحة الفنية وتراجع م�شتوى الفن.

الغناء الثنائي اأو “دويتو” هو حماورة غنائية بني طرفني 
ح��ول مو�ش��وع حم��ّدد، ويكت��ب احل��وار ال�شع��ري بطريقة 

�ردية درامية على �شكل ق�شة لها بداية وحبكة ونهاية.
ول ب��ّد اأن يلت��زم اللح��ن بت�شوي��ر تل��ك الدرام��ا ال�ردي��ة 
احلواري��ة وبتو�شيفه��ا ال�شع��رّي واأن ياأت��ي من�شجم��ًا م��ع 
طبقة املطربني النغمي��ة وخامتهم ال�شوتية خلدمة احلدث 

الدرامي.
اأول دويتو عراقي

تع��د اأوىل التجارب العراقية املوثقة هي اأغنية “فدوه” يف 
فيل��م “ت�شواهن” ع��ام 1957 وكانت م��ن كلمات واأحلان 
وغن��اء “خزعل مهدي” واملطرب��ة “دلل”. وهنالك حديث 
ع��ن جتربة اأخرى تع��ود اإىل بداي��ة اخلم�شيني��ات، ولكن ل 
يوجد توثيق لها. التجربة الرائدة الثانية تلتها ب�شنة واحدة 
تقريبًا، وكان��ت للملحن واملطرب “ر�ش��ا علي” واملطربة 
“هيفاء ح�شني” يف فيلم “ارحموه” عام 1958 وذلك بعد 
دخ��ول ال�ريط ال�شينمائي والت�شوي��ري وتاأ�شي�س ال�شينما 
العراقي��ة ال��ذي فتح املجال اأم��ام التوثي��ق ال�شينمائي. ثم 
ع��اد املط��رب ر�ش��ا علي ليق��دم جتربة ثنائي��ة جديدة مع 

املطربة “راوية” يف اأغنية “عيني واأغلى من عيني”.
 ثنائي رجايل

جترب��ة ن��ادرة تل��ك الت��ي ب��داأت يف منت�ش��ف ال�شتيني��ات 
للثنائ��ي الريف��ّي “عب��د الواح��د جمع��ة” و”ج��واد وادي” 
حي��ث اأديا ع��دداً من الأغاين الناجحة الت��ي �شاعت لعذوبة 
�شوتيهم��ا. كان املط��رب ج��واد وادي يعم��ل يف مقه��ى 
املط��رب الريف��ي الكب��ري نا�ر حكي��م يف منطقة “عالوي 
احللة” ببغ��داد حيث حفظ الأطوار الريفية على يده، واأجاد 
الب�شت��ات، وهن��اك التق��ى املطرب “عب��د الواح��د جمعة”. 
الثنان اجتازا فح�س جلنة الإذاعة ب�شهولة، حيث اقرتحوا 
عليهم��ا ب��اأن يكونا ثنائي��ًا لالن�شج��ام ال�شوت��ي الوا�شح 
بينهم��ا، وكانت اأغلب الأحلان م��ن و�شع املطرب وامللحن 
“عب��د الواح��د جمعة”. كما ق��دم ج��واد وادي دويتو اآخر 
م��ع املطرب الريفي “عبد حمم��د” يف اأغنية “�شهرت الليل 

بجف��اك” وبهذا يكون “عبد الواحد جمعة” و”جواد وادي” 
اأول ثنائ��ي غنائي يتكون من رجلني، ولي���س امراأة ورجاًل 
كم��ا جرت العادة. وه��ذا الثنائي الرج��ايل الأول من نوعه 
لي�س على �شعيد العراق، بل على �شعيد املو�شيقى العربية.
برغ��م ان جت��ارب امل���رح الغنائ��ي العراقي الت��ي ظهرت 
يف ال�شبعيني��ات قليل��ة، لكنه��ا ثري��ة ومهمة وكان��ت اأبرز 
جت��ارب تل��ك الفرتة اأوبري��ت “بيادر خري” و�شمن��ه اأغنية 
“يا ع�شكن��ا” للملحن حميد الب�ري التي غناها الثنائي 
“ف��وؤاد �شامل” و”�شوقية العط��ار” وكتبها ال�شاعر “كاظم 

الرويعي”.
 ل خر

هناك اأغنية من جتارب ال�شبعينيات اأي�شًا، للفنان “فا�شل 
ع��واد” واملطربة الأردنية “دلل �شم��ايل” وذلك يف اأغنية 
“ل خر” التي حلنها ح�شني ال�شعدي وكتبها طارق يا�شني 
كاأغنية انفرادية ل�”فا�شل عواد” ولكْن بعد �شهرتها عربيًا 
كت��ب ال�شاع��ر الغنائ��ي “زام��ل �شعيد فت��اح” جواب��ًا على 
كلم��ات الأغنية، ث��م حلنها “طال��ب القره غ��ويل”. مل تكن 
التجرب��ة بال�شهلة لأن اللحن الأ�شا�س مو�شوع �شلفًا، وحلن 
الق��ره غويل وكلمات فت��اح جاءا لينا�شب��ان اأغنية مكتملة 

ناجح��ة. وبرغ��م ذل��ك اجم��ع الكثري عل��ى جن��اح التمازج 
اللحن��ي والكلم��ات والأداء له��ذا الثنائ��ّي الغنائ��ي لتكون 
اأغني��ة “ل خر” اجلديدة اأول ثنائي ي�شعه ملحنان ويكتب 

كلماته �شاعران.
الثمانينيات

ب��داأ ال�شقيق��ان “فوزي��ة” و”فا�شل” جتربتهم��ا يف الغناء 
الثنائ��ي منت�ش��ف الثمانين��ات، وا�شتمرا حت��ى الآن، وهي 
امل��رة الثانية التي يتكون فيه��ا ثنائي من اأخ و�شقيقته يف 
الغناء العرب��ّي بعد “فريد الأطر���س” و”اأ�شمهان”. ويعتر 
ا�شتمرار التعاون بني اأخ واأخته يف هذا املجال يف املجتمع 

العراقي املحافظ حالة نادرة.
انح�شار الظاهرة

انح���رت ظاه��رة الغن��اء الثنائ��ي لع��دة �شن��وات، اإل اأنها 
ع��ادت موؤخراً ليمار�شها بع�شه��م من باب التنويع، والآخر 
بدافع التقليد. وبا�شتثناء ب�شع اأغنيات فاأن الغناء الثنائّي 
احل��ايل يفتقر اإىل البعد الدرام��ي احلواري، لكن يبقى برغم 
تف��اوت امل�شتوي��ات جترب��ة فنية متف��ردة ل تخلو من حتد 
لالإمكانيات والظ��روف، وحماولة للتجديد والتنويع وك�ر 

الروتني والنمطية يف الغناء.
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ل مي��ر يوم ال ون�شمع او ن��رى حتري�شا مبا�را او غري 
مبا���ر وب�شتى الو�شائل �شد العراق ب��دءاً من حكومته 
وم��رورا بانتق��اد �شلوكي��ات �شعب��ه وانته��اًء بقواتن��ا 

المنية يف معارك التحرير.
ويقين��ا ان احلكومة احلالية و�شابقاته��ا لي�شت مثالية 
يف عمله��ا و�شخو�شها وهنالك الف املالحظات عليها 
ال ان ذل��ك  ل ي��رر موجة التحري���س املمنهجة علينا 
من��ذ �شقوط النظام اىل الي��وم ،ال اذا كانت تلك املوجة 

مدفوعة الثمن من دول خارجية حتيط بنا. 
املوؤ�ش�ش��ات  اح��دى  اجن��زت  فق��د  اخل�شو���س  وبه��ذا 
العالمي��ة تقري��را خا�ش��ا بر�ش��د خط��اب الكراهي��ة 
بعن��وان  العراقي��ة  الع��الم  و�شائ��ل  يف  والتحري���س 
)فر�ش��ان الكراهي��ة( تناولت جميعها ال�ش��اأن ال�شيا�شي 
الع��ام، وملف��ات اأمني��ة واقت�شادي��ة واأحداث��ًا �شهدها 
الع��راق خ��الل امل��دة م��ن 1 مت��وز 2015 وحت��ى 31 

كانون الول 2015.
وت�شم��ن تقرير الر�شد اجلديد نح��و 500 حلقة لرامج 
حواري��ة خمتلف��ة يف 15 حمط��ة ف�شائي��ة حملية تبث 
م��ن الع��راق وخارج��ه ناطقة باللغ��ة العربي��ة، وراقب 
را�شدو “بي��ت الإعالم العراقي” نح��و 23000 دقيقة 
تلفزيوني��ة، �شهدت حوارات وت�ريحات ل� 375 �شيفا 
توزع��وا ما ب��ني �شيا�شيني واأع�ش��اء يف جمل�س النواب 
واحلكوم��ة، واأكادميي��ني و�شحفيني وخ��راء وحمللني 

�شيا�شيني واأمنيني.
ويع��د التقرير الأول من نوعه عل��ى �شعيد مراقبة البث 
املرئ��ي العراقي من��ذ عام 2003. وعل��ى الرغم من اأن 
التقرير مل يح���ر جميع املحطات الف�شائية العراقية، 
لكن��ه متكن من اإجمال ال���17 حمطة مبا ي�شمن التنوع 
ال�شيا�ش��ي والثق��ايف، والتوجه��ات الفكري��ة واملدرا�س 

الإعالمية املختلفة.
ووج��د التقرير ان اخلطاب التحري�شي تركز يف خمتلف 
و�شائ��ل العالم ومواقع التوا�شل الجتماعي لكنه ركز 
بدرجة كبرية على العالم املرئي لنه القرب للمتابع، 
كم��ا ك�ش��ف التقرير ع��ن عم��ق التحري�س ال��ذي و�شل 
اىل حد ت�شخ��ري برامج ومفردات لت��اأزمي الو�شاع عند 

الن�شان العراقي .
ال�شي��خ خال��د عبد الوهاب امل��ال رئي�س جماع��ة علماء 
الع��راق كان اكرث و�شوحا بهذا ال�ش��اأن عندما قال "اإن 
ه��ذه التفجريات التي حتدث كانت ب�شبب دوافع عديدة، 
م��ن اأهم هذه الدوافع هو اخلط��اب التحري�شي امل�شتمر 
الذي ن�شمعه من بع���س ال�شا�شة العراقيني تارَة، وتارة 
اأخ��رى من بع���س القن��وات الف�شائية حينم��ا ت�شتخدم 
مث��ال األفاظا حتري�شي��ة تكررها دائما فتق��ول: الو�شع 
الأمن��ي اله�س يف العراق، وعب��ارات اأخرى تطلقها لكي 
تلف��ت النظر اىل اأن عنفا جدي��دا �شيعود اإىل العراق ويف 
الوق��ت نف�شه تبعث بر�شائ��ل للمجرمني القتلة العابثني 

اأن" حتركوا على العراقيني فاقتلوهم جميعا" .
ت��رى اإىل مت��ى ال�شكوت ع��ن هذه الأف��واه التي حتر�س 
الع��راق  وت�شج��ع عل��ى ا�شتم��رار وات�ش��اع العن��ف يف 
،والده��ى م��ن ذل��ك كل��ه الجت��اه ل�شم��ول �شخ�شيات 
مقيمة خارج الوطن متول وحتر�س وتقتل اإن لزم المر 
م�شتهدف��ة وح��دة العراقيني ومع كل ه��ذا تت�رب الينا 
معلومات عن �شموله��م مبا يعرف بالت�شوية التاريخية 
،والت��ي على ما يب��دو �شتك��ون مدخال لقت��ل العراقيني 
ب�شورة �رعي��ة من داخل احلدود ولي���س من خارجها 
ه��ذه امل��رة، وعنده��ا ل يك��ون امامنا �ش��وى ان نتاأكد 

بانهم عائدون – يانينوى.. ولكن للتحري�س والقتل.

عائدون - يانينوى 

سعد الكعبي

سوالف 
عراقية

الن ، وملتابع����ة اخر امل�ضتجدات التي تظهر عل����ى ال�ضاحة العراقية والعربية والعاملية ، وخلدمة 
الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب الجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�ضواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ص بن����ا، واأي�ضًا الدخول اإىل اأي �ضفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ض����ًا كتابة اآرائك اخلا�ض����ة، كما ميكنك م�ضاركة اخلرب اأو اإعادة ن�ضره على ح�ضاباتك اخلا�ضة 

على �ضبكات التوا�ضل الإجتماعي كالفي�ضبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ظاهرة دويتو الغنائي العراقي.. عودة بعد انحسار لسنوات 

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا على الهواتف الذكية كافة
ً


