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اعداد  :مالذ االويس

�أث��ار ظه��ور ك��وب مقه��ى �س��تاربك�س يف �أح��د
م�ش��اهد احللق��ة الرابع��ة م��ن امل�سل�س��ل الأك�ثر
م�ش��اهدة ع�بر التاريخ ،ج��د ًال وا�س��ع ًا بني رواد
مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي ،الذي��ن اعت�بر
بع�ضه��م �أن الأمر مل يكن مغالطة غري مق�صودة،
بل �إعالن بطريقة غري مبا�رشة ل�سل�سلة املقاهي
ال�شهرية.
�أو�ضحت ال�رشكة املنتج��ة " "HBOيف بيان،
�أن ك��وب القه��وة يف امل�شه��د كان خط���أ غ�ير
مق�صود م��ن العاملني يف الكوالي���س ،و�أ�ضافت
ممازحة �أن دينري�س تارجارين طلبت كوب من
�ش��اي الأع�شاب ،الفت�� ًا �إىل �أن مملكة وي�سرتو�س
�ستكون بذلك �أقدم مكان ُيقدم فيه �ستاربك�س.

من املتوقع �أن يح�صل االبن البكر لدوق ودوقة �سا�سك�س
اجلدي��د عل��ى لقب �إي��رل دمبارت��ون� ،إال �إذا قام��ت امللكة
بتدخ��ل غري متوق��ع يف اللحظة الأخرية .ل��ن يكون الولد
املول��ود حديثًا ،والذي �أطلق علي��ه املتابعون لقب "بيبي
�سا�سك���س"� ،أم�يراً �أو يتمت��ع ب�أ�سل��وب "�صاح��ب ال�سم��و
امللك��ي" .من املتوقع �أن يح�صل االبن البكر لدوق ودوقة
�سا�سك���س اجلديد على لقب �إي��رل دمبارتون� ،إال �إذا قامت
امللك��ة بتدخل غري متوقع يف اللحظ��ة الأخرية .لن يكون
الول��د املولود حديثً��ا ،والذي �أطلق علي��ه املتابعون لقب
"بيب��ي �سا�سك���س"� ،أم�يراً �أو يتمت��ع ب�أ�سل��وب "�صاحب
ال�سم��و امللك��ي" .وكان �سب��ق وتدخل��ت امللك��ة م��ن �أجل
الأمري جورج والأمرية �شارلوت والأمري لوي�س� ،أبناء ملك
امل�ستقب��ل ،لك��ي يرثوا الألق��اب يف �إعالن ع��ام نُ�رش قبل
�أ�شه��ر م��ن والدة جورج .فم��ن غري املحتم��ل ،على الرغم
م��ن �أن ذلك لي���س م�ستحيلاً  ،ان ُيعام��ل ابن الأمري هاري
باملث��ل .و ُيتوقع �أن ُيع��رف ر�سمي ًا با�سم �إيرل دمبارتون،
لأنه ُي�سمح لالبن الأول للدوق با�ستخدام �أحد �ألقاب والده
الأق��ل �شه��رة كلقب جمامل��ة .اللقب اال�سكتلن��دي  -الذي
ي�ش�ير �إىل دومبارتون على ال�ضف��ة ال�شمالية لنهر كاليد،
�إىل الغ��رب من غال�سكو  -والذي �أعطي للأمري هاري من
قبل امللكة يف �صباح يوم زفافه.

توفيت الفنانة امل�رصية ،حم�سنة توفيق ،داخل
منزلها ،م�ساء الأثنني ،عن عمر يناهز  80عاماً.
وق��ال نقي��ب امله��ن التمثيلي��ة ،الفن��ان �أ�رشف
زك��ي� ،إن جن��ازة الفنان��ة الراحل��ة ُ�ست�شيع من
م�سج��د ال�سي��دة نفي�سة يف القاه��رة ،ظهر اليوم
الثالث��اء ،على �أن ي��وارى جثمانها الرثى داخل
مقابر عائلتها.
يذك��ر �أن �آخ��ر ظه��ور ملح�سنة توفي��ق كان يف
مهرج��ان �أ�س��وان ال��دويل لأفالم امل��ر�أة ،حيث
مت تكرميه��ا �ضم��ن فعالي��ات ال��دورة الثالث��ة
للمهرج��ان ال��ذي �أقيم��ت فعاليات��ه يف فرباير
املا�ضي.
نُ�صب��ت الفنان��ة يا�سم�ين �ص�بري �سف�يرة �رشفي��ة
ملب��ادرة الإ�سكندرية �صديقة البيئة من قبل قن�صلية
فرن�سا العام��ة بالإ�سكندرية برئا�س��ة القن�صل العام
جانين��ا ايري��را .وقال��ت �ص�بري ،يف بي��ان� ،إنه��ا
مل ت�تردد يف امل�شارك��ة لأهمي��ة احل��دث ،م�ضيف��ة:
"لي���س لدينا �إال �أر���ض واحدة ،ولذلك قررت التحرك
والتح��دث با�سم ه��ذه املب��ادرة"  .وفى �سي��اق �آخر،
ت�ستكم��ل الفنان��ة ال�شاب��ة ت�صوير م�شاه��د م�سل�سلها
اجلدي��د "حكايت��ي" داخ��ل �أح��د الأ�ستوديوهات ،من
ت�أليف حممد عبد املعط��ي و�إخراج �أحمد �سمري فرج،
وي�شاركه��ا البطولة وفاء عامر و�أحم��د حامت و�أحمد
�صالح ح�سني و�إدوارد وكوكبة من النجوم.
احتفل��ت النجمة الربيطانية �أديل بعيد ميالدها احلادي
والثالث�ين ،و�سط حمبيه��ا و�أ�صدقائها ،وذل��ك بعد �أيام
م��ن �إع�لان خ�بر انف�صالها ع��ن زوجها رج��ل الأعمال
�ساميون كونيكي.
و�شاركت �أدي��ل ( 31عام ًا) جمهورها ب�أجواء االحتفال
ع�بر جمموعة من ال�ص��ور ،التي ن�رشته��ا عرب �صفحتها
عل��ى �إن�ستغ��رام معلق��ة "�أمتم��ت اليوم عام��ي الثالثني
ببع�ض الأح��داث ال�صعبة ،لكن مازل��ت �أبذل كل جهدي
ال�ستيعاب ذلك".
و�أ�ضاف��ت �أديل "بغ�ض النظر عن امل��دة التي �ستق�ضيها
يف ه��ذه احلي��اة ،والتي �أحيان�� ًا تكون �صعب��ة ومعقدة،
فدائم�� ًا م��ا نتغري كث�يراً ،ولكن الب�أ���س يف ذلك" ،الفتة
�أنها �سرتكز يف الأيام القادمة على ا�ستك�شاف ذاتها.

انتقاد

وألفاظ خارجة لفيفي عبده
في مقلب رامز جالل

حلت الفنانة فيفي عبده �ضيفة يف مقلب رامز جالل "رامز
يف ال�ش�لال" ،فل��م تتمال��ك نف�سها من �شدة رع��ب املوقف،
فانه��ارت بالألفاظ اخلارجة عل��ى املوجودين حولها� ،إىل
جانب اعتدائها بال�رضب على رامز فور ر�ؤيته.
رام��ز ج�لال يف "رامز يف ال�شالل" ا�ست��درج �ضيفته فيفي
عب��ده �إىل �إندوني�سي��ا ،بحج��ة ت�صويره��ا لإع�لان �أم��ام
�ش�لاالت وفج���أة ي�سقط بها اجل��سر يف امل��كان ،فت�صارع
من �أجل �إنقاذ نف�سها ،حتى ي�أتي قارب وينقذها به العديد
م��ن الأ�شخا���ص .فج��اءت اللحظ��ة التي مل تتمال��ك فيفي
عب��ده نف�سه��ا ،عندم��ا ركبت الق��ارب و�أخذ ي�ص��ارع املاء
وال�ش�لاالت ،ف�أخذت ت��صرخ وت�سب كل م��ن حولها ،بينما
ظ��ل رامز ج�لال بجواره��ا متنكراً حم��او ًال الإم�س��اك بها،
ولكنها نهرته �أكرث من مرة.

مشهد جريء بين محمد رمضان
ونسرين أمين في "زلزال"

اطلق��ت النجم��ة العاملي��ةكايل��ي مينوغ ،البالغة من العمر  48عام ًا� ،أغنيته��ا املنفردة اجلديدة "  " New York Cityر�سميا على يوتي��وب بال�صوت فقط .ورافق الأغنية
�صورة لها وهي تتو�سط �ساعة ا�ستبدلت �أرقامها ب�أحرف �إ�سمها وعقاربها بو�ضعيتها وقدميها وكتبت العودة يف الزمن اىل الوراء.

حليمة بولند بسبب رد فعلها
الصادم على أحد معجبيها

تعر�ض��ت حليمة بولند النتقادات وا�سع��ة من جانب متابعيها
ع�بر "�سن��اب �ش��ات" بع��د �أن عربت ع��ن رد فعلها نح��و هدية
فاخرة من �أحد معجبيها ،والذي جاء بعيداً متام ًا عن الكيا�سة
وال��ود .فق��د ن�رشت حليمة بولن��د �صورة الهدي��ة الفاخرة التي
تلقته��ا من �أح��د املعجبني ،وه��ي عبارة عن �ساع��ة يد ف�ضية
فخم��ة من مارك��ة  ،Rolexلكنه��ا فاج�أت اجلمي��ع بتعليقها
امل�ستفز ،حيث كتبت" :ثانك�س على الهدية مع �إنه مو عاجبتني
وايد" ،مع اميوجي لوجه حزين .وتناقل رواد ال�سو�شيال ميديا
�صورة من�ش��ور النجمة الكويتية عرب خمتل��ف مواقع التوا�صل
االجتماع��ي ،معلقني بغ�ضب عل��ى �أ�سلوبها غري املقبول ،حيث
طالبوه��ا بالت�رصف ب�ش��كل �أكرث رقي ًا وتهذيب�� ًا مع املعجبني
الذين ينفق��ون من �أموالهم على تقدمي الهداي��ا لها لإ�سعادها،
ولكنها يف املقابل ال تظهر امتنانها وتعلق ب�شكل مثري للحنق.

:2019 Met Gala
كيندال وكايلي جينر
شقيقات سندريال
�أقي��م حفل  ،MET GALA 2019وه��و �أكرب حدث يف
التقومي اخلا�ص ب�أحداث املو�ضة ،يف متحف مرتوبوليتان
للفنون يف نيويورك ،بح�ضور �أهم جنوم ال�صف الأول.
وحم��ل احلف��ل لع��ام � ،2019شع��ار "كام��ب :نوت���س �أون
فا�ش��ن "Camp: Notes on Fashion؛ �أي ح��ب م��ا
هوغري طبيعي :ما هو م�صطنع ومبالغ فيه ،لدرجة اختفاء
الأ�صال��ة والق�ضاء عليها ،كما كان برعاية غوت�ش ي G u
.cci
وكان احل��دث الأب��رز يف احلفل �أو االطالل��ة ال�صادمة ،هي

�إطالل��ة جاريد ليتو  Jared Letoال��ذي جاء ببدلة ت�شبه
ال�س�ترات امللكية ،ويحمل ر�أ�سه ب�ين يديه ،ما جعله حمور
كامريات ال�صحافة على ال�سجادة احلمراء.
أي�ضا جاذبة للأنظار،
وكانت اطاللة زنداي��ا ً � Zendaya
بع��د �أن اخت��ارت �أن تظهر ك�سندريال ،فيم��ا ظهرت كل من
كيندا ل  Kendall Jennerوكايلي جيرن Kylie Je n
 nerباطالل��ة �أ�شبة ب�شقيقات �سندري�لا ،ما �أ�شعل مواقع
التوا�ص��ل االجتماع��ي باجلم��ع ب�ين االط�لاالت الث�لاث،
واملقارنة بق�صة ديزين ال�شهرية.
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احجز اعالنك االن
االعالن يف جمـــــــــيع الصفحات بتصاميم مميزة
يؤرشف االعالن يف املوقع قــــــسم  PDFبصورة دامئة
يعرض االعالن عىل املوقع الرسمي للصحيفة ليوم كامل
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ت�سب��ب م�شهد جم��ع بني الفن��ان حممد رم�ض��ان والفنانة
ن�رسي��ن �أمني يف �أول حلقة من م�سل�س��ل "زلزال" يف �إثارة
اجل��دل ،حي��ث اعت�بره البع���ض ج��ريء وال ي�صل��ح ل�شه��ر
رم�ضان .امل�شهد الذي �أثار اجلدل يف م�سل�سل"زلزال" ،ظهر
في��ه حممد رم�ضان وهو يطلب من زوجته ن�رسين �أمني �أن
ترق���ص له ،وبعد �أن قامت الأخ�يرة بو�صلة رق�ص مرتدية
"قمي�ص نوم" ،ظهرا �سوي ًا على ال�رسير وهو عاري ال�صدر
بينم��ا هي جتل�س بج��واره ،ف�أك��د بع���ض امل�شاهدين فور
عر�ض امل�شهد �أنه خاد�ش للحياء.
ه��ذه لي�س��ت امل��رة الأوىل الت��ي يثري فيها حمم��د رم�ضان
اجل��دل يف رم�ضان ب�سبب م�شاهد يعتربها البع�ض جريئة،
فقط �سبق و�أن مت ح��ذف م�شهد من م�سل�سل "ن�رس ال�صعيد"
ت�ضم��ن �ألفاظ�� ًا به��ا �إيح��اءات جن�سية خالل ح��وار مت مع
زوجت��ه �ضم��ن الأح��داث الفنان��ة وف��اء عام��ر .ومن جهة
�أخرى ،ي�شارك حممد رم�ضان نخبة من النجوم يف م�سل�سل
"زلزال" الذي تدور �أحداثه حول الزلزال الذي �رضب م�رص
عام  ،1992فيت�سب��ب يف انهيار منزل البطل قبل ت�سجيل
ملكيته للعائلة ،الأمر الذي �سوف يوقعه يف م�شاكل جمة.

نجوى كرم وأصالة نصري ...عودة إلى الفلكلور
بغداد  -الجورنال

بالن�سبة �إىل العاملني يف املو�سيقى العربية ،يبقى الفلكلور
ه��و الأ�صل؛ �أي �أن��ه ميثل اجلذور التي تناث��رت منها �أنواع
املو�سيق��ى املتباين��ة .انطالق�� ًا م��ن ه��ذا الواق��ع ،يح��اول
الفنانون والفنانات الع��رب ،كل فرتة و�أخرى ،العودة �إليه،
�ساعني �إىل الدمج بني زمنني ،لتخرج �إلينا �أعمال فلكلورية
يف قالب معا�رص.
منا�سب��ة احلديث هذا ،هو �ص��دور �أغنيتني عربيتني يف هذا
القالب الفلكلوري املعا�رص؛ "بنت �أكابر" لـ �أ�صالة ن�رصي،
و"ملعون �أبو الع�شق" لنجوى كرم.
نبد�أ من �أ�صالة التي رغم جن�سيتها ال�سورية� ،إال �أنها ككثري
م��ن فناين امل�رشق العربي ،ق ّدمت ق�سم�� ًا كبرياً من �أغانيها
باللهجة امل�رصي��ة .هذه املرة يف �إ�صداره��ا اجلديد" ،بنت
�أكاب��ر" ،تذهب �صاحبة "ي��ا جمنون" �أبعد من جمرد الغناء
باللهج��ة امل�رصي��ة البي�ض��اء ،فتطع��م �أغنيته��ا باللكن��ة
ال�صعيدية.
فبع��د النجاح الكب�ير لأغنية "من��ازل" لأ�صال��ة ()2014
ق��ررت الفنان��ة ال�سوري��ة الدخول �أك�ثر �إىل ع��امل الفلكلور
امل��صري ،وتق��دمي �أغني��ة معتمدة عل��ى ال�ش��كل ال�صعيدي
يف الكلم��ات الت��ي كتبه��ا حممد �أب��و نعم��ة يف �أول تعاون
له بينهما .ورغ��م �أن �أ�صالة ح�صلت على الأغنية و�سجلتها
العام املا�ضي� ،إال �أنها مل تطرحها �إال يف الأ�سابيع ال�سابقة.
وقد اعتمد �أبو نعمة على "فن الواو" يف كتابة الأغنية ،وهو
طريق��ة يف نظ��م ال�شعر ُت�سم��ى مربعات .وبا�ستخ��دام اللغة
ال�شعبي��ة ال�صعيدية .هكذا جند عبارات مث��ل" :بت�سوى منه
علي جنابي ..يظهر ما يعرف�ش جنابي".
كم��ا جند يف املقطع الثاين لأ�صالة "م��ع �إن توبه ماهو�ش
توب��ي ..طالع يف قدري ومكتوب��ي" .يبدو وا�ضح ًا االقرتاب
ب�ش��كل كب�ير من �أغني��ة "ي��ا �شم�س ي��ا منورة غيب��ي" من
م�سل�س��ل يحيى الفخ��راين "اللي��ل و�آخره" .املقط��ع الأخري،
جن��د في��ه تنا�ص�� ًا يف الأداء بينه��ا وب�ين دني��ا م�سع��ود،
والأخ�يرة م�شه��ورة بغن��اء الفلكل��ور امل��صري عام��ة
وال�صعيدي خا�صة.
�أم��ا حم��ور الأغنية ،فه��و الغزل ،احل��ب بكل حاالت��ه ،وهو
�أح��د �أهم دروب الغن��اء الفلكلوري ،م��ن ال�صعيد �إىل لبنان.
لذل��ك ،جن��د �أن القا�سم امل�ش�ترك بني �أغني��ة �أ�صالة و�أغنية

جن��وى كرم� ،أنهما تدوران يف فلك احلب والغزل والهجران،
م��ع اخت�لاف املف��ردات واللهجة .م��ع جنوى ك��رم ،كانت
الكلم��ات من كتابة عامر الوند ،ال��ذي اعتمد على الب�ساطة
يف القافي��ة ،والكلمات وال�صور ال�شعرية ،كت�أكيد على فكرة
الفلكلور.
تتنق��ل الأحل��ان والتوزيع��ات يف العمل�ين ب�ين الآالت
املو�سيقي��ة املعربة عن الفلكل��ور ،فنجد املزم��ار والربابة
يف �أغني��ة �أ�صال��ة ،والريغول لدى جن��وى ،وجند �إىل جانب
ذلك ،املو�سيقى املعا�رصة والتوزيعات الـ"تكنو" املتداخلة
معها.
�أم��ا يف الت�سجيل نف�سه ،فيختلف العمالن لناحية الكور�س.
يف "ملع��ون �أب��و الع�شق" لنجوى ك��رم ،الكور�س عبارة عن
خلي��ط من الأ�ص��وات الن�سائية والرجالي��ة ،وهو ما �أ�ضاف
الكث�ير لأج��واء الأغني��ة ،كم��ا � ّأن الفيدي��و كلي��ب ال��ذي مت
ت�صوي��ره ب�ش��كل تلقائ��ي يف �ش��وارع ب�يروت ،م��ع رق���ص
اجلماه�ير للدبك��ة� ،ساهم ب�ش��كل �أ�سا�سي يف جن��اح العمل
( 23مليون م�شاهدة على يوتيوب).

م��ن جهتها ،مل ت�ستعن �أ�صالة ب�أي كور�س ،واكتفت ب�إعادة
املذهب ب�صوته��ا ،وذلك �أ�ضعف من �شكل الأغنية املعتمدة
عل��ى قالب الفلكل��ور؛ �إذ �إن الكور�س �أ�سا�س��ي وهام يف �أداء
الفلكلور.
يف النهاي��ة ،نح��ن �أمام �أغنيت��ي بوب ت�ستقي��ان كثرياً من
الفلكل��ور ،ب�شكل �سل���س وقادر على خط��ف الأذن من املرة
الأوىل.
تق��ف �أ�صال��ة �إذاً جم��دداً عل��ى ح��دود الفلكل��ور امل�رصي،
بينم��ا تبق��ى جنوى كرم املغني��ة الأكرب �سن�� ًا وتاريخ ًا من
�أ�صالة ،متم�سك��ة بعهدها بعدم الغن��اء باللهجة امل�رصية،
ه��ي �صاحب��ة مقول��ة "�س�أغن��ي باللهجة امل�رصي��ة عندما
يغن��ي عمرو دي��اب و�أنغام باللهجة اللبناني��ة"� ،إىل جانب
�إ�رصاره��ا على �أنها ال جتي��د اللهجة امل�رصية�" :شاع �أين ال
�أحب الغناء باللهجة امل�رصية ،ولكني �أ�ؤكد �أين تربيت على
الطرب امل�رصي الأ�صيل و�أغاين حممد عبد الوهاب وحليم،
لكن��ي ال �أجيد اللهج��ة امل�رصية ،لذلك ل��ن �أغامر بنطق �أي
حرف بطريقة خاطئة".
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