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في سـلـسـلة بـغـداد تراث وتـاريخ كـانت لنـا مـحاضـرة عن نـوع من أنواع الـغـناء
دة البغـدادي الذي ظهر وأشـتهر  في نهايـة أربعينـات القرن العشـرين وأستمر 
تـزيـد عـلى الـعـشـر سـنـوات قـلـيال ثم أنـتـهى ولم يـعـد يـذكـر في بـغـداد اال نـادراً
بـدع في هذا النـوع الغنـأئي وحامل رايـته ومن غناه وأشـتهر به وأختـفى أسم ا
ـوال البـغـدادي سبب شـهرته وكـان هو أال وهو الـفنـان محـمـد كر الـذي كان ا
سبـبا لشـهرة هذا الـنوع من الغـناء في بغـداد. ذلك ان أجناس الـغناء الـبغدادي
ربع ـقـام والـبسـته الـبـغـداديه وا الـسـائده في تـلك الـفـتـره كانت كـثـيـره وأولـها ا
والـدبـكه والـغنـاء الـريـفي وغـيرهـا وفي خـضم هـذا االزدحـام الغـنـائي في بـغداد
وال وال البغدادي جـنساً بغـدادياً آخر  فا استـطاع الفنان مـحمد كر جـعل ا
قامات البغداديه والذي شغل مساحة في دنيا الطرب البغدادي تـعطر بأريج ا ا
واحلـيـاة الغـنائـيه الـبغـداديه سـرعان مـا أنـتشـر وشاع وسـرعـان ما أنـتهى ذاب
قام فأصـبح جزءا من التراث البغدادي االصيل وكـانت طريقة أدائه جتمع ب ا
ـها قراراً وجـواباً  وهـو يغنى وسيـقى متـحكمـاً بسال والغنـاء الذي تـسبح فـيه ا
عـلى طـريـقة الـنـظم الـسـباعـي أي الزهـيـري مع الـتـمسك بـالـوزن واجلـناس واذا
وال صري واللبناني والسوري والفلـسطيني  فأنها تختلف عن ا وال ا هنالـك ا
واويـل السـابقه الـبـغدادي كـونهـا تـفتـقـر الى اجلنـاس وكـذلك يخـتـلفـان في ان ا
وال الـبـغدادي فـيـتألف من سـبـعة تـتـألف من أربعـة أسـطر بـقـافـية واحـده أمـا ا
ـوال محـمد ـوال التـالي الـذي سجـله لألذاعه مـطرب ا أسطـر وهذا مـا يظـهـر با

-: كر
نار الهجر بالضماير زاد وطيبها
عالي شمخ باجلور واطيها وعلى ا
دار ( اجلفت) خلتي يا رب واطيها

هيهات روحي ترد وتعود  (ال چنها)
ونياب فرگ الولف حلشاي ال چنها
لو چان ربعي بهمي تهم ال چنها
ما حترگ النار إال نار واطيها

ـوسـيـقي لـلـمـوال الـبـغـدادي بـدون مـيـزان ويـبـدأ بـالـدرجـة األساس والـتـحـلـيل ا
(الـدوگـاه ري) الى الـثـالـثـة(اجلـهـار كــاه) ثم يـهـبط الى(الـسـيـگـاه) ويـصـعـد الى
الرابـعة وهي النوى متراوحاً ب الثالـثة والرابعة ثم درجة احلسيني والى درجة
ـوال البـغـدادي لسـلم مـقام الـعـجمـوالى الـگردان وتـأخـذ احلركـات الـعالـيه في ا
وسـيقي روحي البـيات اذ في الـغالب يـغنى عـلى سلم مـقام الـبيـاتي وقد تـولى ا
صري الذي وال البـغدادي وكمثال للموال ا وسيقي لغناء ا اخلمـاش التدوين ا

يتألف من أربعة أشطر:-
طرقت باب اخلبا قالت من الطارق
فقلت مفتون ال ناهب وال سارق
تبسمت الح لي من ثغرها بارق

رجعت حيران في بحر أدمعي غارق
وال الـلـبنـاني الذي يـنظم وال الـبغـدادي الذي يـنظم عـلى الـزهيـري يخـالف ا وا
وال البغدادي ومطربه على طريـقة األبوذية البغدادية للغير مـتجانسه. أما ملك ا
ـطرب محـمد عـبد الكـر حمد مـحمد وال هو ا والذي بـنيت شهـرته على هـذا ا
من مـوالـيـد سـوق حـمـاده في كـرخ بـغـداد سـنة  1925حـيث بـدء الـفن والـعـناء
ـقــامـات مـحـمـد الـقـبـانـچي سـنـة 1938في احلـفالت اخلـاصـة ـطـرب ا تـأثـراً 
وبدون مقـابل بحكم حبه للغناء ولقد ظهرت مـوهبته من صباه ونبغ غناءً وتلحيناً
ـعـاهـد والــكـلـيـات ويــكـفـيه فـخــراً انه حلن الـنــشـيـد اخلـالــد الـذي كـنت تــردده ا
العـسكريه وغير العسكريه وهو( اجليش سور الوطن - يحميه أيام احملن) حيث

ـعاهـد العـسكـرية أصبح هـذا النـشيـد الرسـمي للـكلـيات وا
وقد دخل مـحمد كر معهد الفنون اجلميلة سنة 1944
واويل البغدادية ارس هوايته با قسم التمثيل ومع ذلك 
وله الـــعــشـــرات من الـــتــســجـــيالت االذاعـــيه لــلـــمــواويل

البغداديه.

ــســرحــيــة شـخــصــيــة جــيـري وهي ا
شخصية عبثـية متشرد ليس له مكان
مــحـدد او ســكن ويـعــبث في كل زمـان
ارس بـعض انواع الشذوذ ومكان و
اجلـنسي لـلحـصـول على الـكرسي في
شـــتـى الـــطــــرق مع االســــتــــمـــرار في
االحــــتـــــيـــــال عــــلـى الــــواقـع من اجل

التواصل مع احلياة ). 
ومــسـرحــيـة قــصـة حــديـقــة احلـيـوان
تــالـيـف ادوارد الــبي واخــراج جــمـال
الـشـاطي تـمـثـيل سـيف حـبـيب وعـمـر

فاروق
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الــشــاعـرالــعـراقي تــلـقـى امـنــيـات االوســاط الـثــقـافــيـة
واالعالمـيـة بــالـشـفـاء الـعـاجـل بـعـد خـضـوعـه لـعـمـلـيـة

جراحية اقعدته فراش العافية.
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الــنـحــات الـتـشــكـيـلـي الـعـراقي
يـقـيم مــعـرضه الــشـخـصي في
رابــطـة الـتـشـكــيـلـيـ االردنـيـ
يــوم غــد الــثـالثــاء في مــنــطــقــة

اللوبيدة في العاصمة عمان.
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الـصـحـفي اللـبـنـاني  اخـتيـاره نـقـيبـا لـلـمـحررين في
لبـنان خلفـا للراحل مـحمد بعـلبكي.وجاء هـذا االختيار

في انتخابات اجمللس اجلديد لنقابة احملررين.
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امـ عــام االحتـاد الـعـام لالدبـاء والــكـتـاب الـعـراقـيـ
وجه الدعـوات حلضور فـعاليـة االحتاد بعـنوان (عريان
الــسـيــد خــلف شــمس في لــيل الــعـراق الــطــويل) وقـد
حتـــــــــــــــدث فـــيــهـــا الـــســـبت فـــاضل ثـــامــر ونـــاظم
الــســمـاوي وزهــيــر اجلـــــزائــري وعــلي حــداد وكـاظم
غـيالن وريـسـان اخلــزعـلي وعـامــر عـاصي فـضال عن

جنل الراحل.
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ـمــثـلــة الــسـوريــة تـشــارك في مــسـلــسل عن الــهـوى ا
واجلوى ضـمن خـمـاسيـة (دقـة قـلب ) الذي سـيـعرض

قبل . في شهر رمضان ا
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الــنـــاشـــطــة الـــعــراقـــيـــة وجــهـت الــدعـــوة حلـــشــد من
ـي حلضـور احتفـالية مـنظمـة (شدة وسكون) االكاد

ي للغة العربية. باليوم العا
 5CO³  ÂUBŽ

الصـحـفي االردني شـارك في الـنـدوة الـتـفـاعـلـيـة التي
اقامـتها اللجنة الثقافيـة في نقابة الصحفي االردني

بعنوان (الراديو من جديد).
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ي االردنـي ضـيــفـه  احتــاد الــكــتــاب واألدبـاء االكــاد
ـحـاضـرة عـنـوانـهـا (اإلعـجـاز الـعـلـمي في االردنـيـ 

القرآن والسنة).

شاهير في انضمام السـبعة لقاعـة ا
بروكـلـ في نيـويـورك يوم 29 آذار.
ر 25 عـاما عـلى األقل ويتـعـ أن 
ــــغـــنـي أول أعـــمــــاله عــــلى إطـالق ا
الــفــنــيـــة لــيــصــبـح مــؤهال لــدخــول

القاعة.
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{ مــــدريــــد - وكــــاالت - اتــــهم االدعــــاء
ـغـنـية الـكـولـومـبيـة شـاكـيرا اإلسبـاني ا
بالـتـهرب الـضـريبي قـائال (إنـها تـخـلفت
عن دفع ضـرائب قـيـمـتـهـا 14.5 مـلـيون
يــورو (16.3 مـــلـــيـــون دوالر).ووجـــهت
االتهامات في إقليم قطالونيا الذي كثيرا
مـا تــزوره شــاكـيــرا حلــضـور مــبــاريـات
صـديـقـهـا جـيـرار بــيـكي الـذي يـلـعب في
صفـوف نـادي برشـلـونـة اإلسبـاني لـكرة
غنية الكولومبية القدم.. واتهم االدعاء ا
بـالـتــخـلف عن دفع ضــرائب عـلى الـدخل
لـــلــــفــــتــــرة بـــ عــــامي 2012 و2014
موضـحـا (أنهـا كـانت تـقيـم في إسبـانـيا
ــثــلــون عن خالل تــلك الــفــتــرة).وقــال 
ـغنية لم تعش في شاكيرا في بيان (إن ا

إسبانـيا حتى  2015وأنها
أوفت بـــكـل الـــتـــزامــــاتـــهـــا
الــضــريــبــيــة لــلــســلــطــات
اإلســـبـــانـــيـــة).وارتـــبـــطت
شاكيرا بـالالعب اإلسباني
مـنـذ بـدايـة الـعـقـد اجلاري

. واجنبا طفل
وفتـحت من قبل حتـقيـقات
ضريبية بشأن األرجنتيني
ليـونيل مـيـسي زميل بـيكي
في بــــــرشـــــلـــــونــــــة وكـــــذلك
البرتـغالي الـدولي كريـستـيانو

رونـالــدو العب ريـال مــدريـد الــسـابق
الذي انتقل ليوفنتوس اإليطالي في

وقت سابق من العام.

حان الوقت لـتتأمّل. إن جوهر النجاح يكمن في فريق
العمل.
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كن إيجابـياً مع االصدقـاء بقضاء بـعض الوقت معهم
كتب أو العمل. بعيداً عن ا

Ê«eO*«

ا سـتتعلمه الحظة أكثـر بكثير  ستتعـلّم من خالل ا
طروحة . باالندماج في القضايا ا

—u¦ «

ثالية  قد يـكون معكّراً بعض الشيء  كن تمسـكك با
حذراً . رقم احلظ .2
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 الـتـروّي سيـسـمح لك بـرؤية بـعض االمـور الـتي كنت
غافالً عنها. 
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كن صريـحاً مع مديـر العـمل  إذا اقتـضى األمر .يوم
السعد الثالثاء.
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ال تدع جلّ همك انـهاء العـمل بل كيف تـنهيه بـالشكل
االمثل .

ÊUÞd «

أنت تـكــره أن تـكـون شـكــاكـاً بـاآلخــرين  لـكن بـعض
األمور تدفعك لذلك.
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جـد من يـشــاطـرك الــرّأي إلحـراز الـتــقـدّم الــيـوم.يـوم
السعد االربعاء.

bÝô«

 تتـصـرف بـشـكل أكـثر حـذراً مع الـشـريك . ال تـنـظر
إلى الوراء.رقم احلظ 4.

Ë«b «

 تنـقل عالقتك مع أشخاص اليوم من زمالء عمل إلى
أصدقاء .

¡«—cF «

كن أن يجاريك أحد. أنت تتحـرّك بسرعة كبـيرة ال 
رقم احلظ.5
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كلـمـات ثالثـيـة وربـاعيـة تـشـكل مـفردات
ومـرادفـات الــكـلــمـات الـسـت عـشـرة.في
الدائـر الـداخلـيـة حول االرتـكـاز حتصل

طلوبة : على الكلمة ا
©w½UM³  wz«Ë— VðU ®

1- تقليد متبع
2- الة ايقاعية
3- صوت خشن

4- نسيان
5- يقومان بالتحضير

6- نقيض برودة
7- يرفع لالعلى

8- غرام
9- اوجاع

10- امارة خليجية
11- الة قاطعة

12- مادة غذائية مفيدة
13- حاجيات
14- احتياط

15- مشروب مغذ لالطفال
ة 16- اداة قتالية قد
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V¹—bð∫ مشهد من قصة حديقة احليوان
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تـتـواصل في مـعـهد الـفـنـون اجلمـيـلة
بـبغـداد االستـعدات لـعرض مـسرحـية
(قصة حديقـة احليوان) تاليف ادوارد
الـبي اخـراج الـفـنــان جـمـال الـشـاطي
ــســرحي اجلــديــد يــطــلق .الــعــرض ا
اسـئــلـة الـكـاتب ادوارد الـبي الالذاعـة
عن الــعـزلــة االجـتــمـاعــيـة والــتـفـاوت
الـطـبقـي بصـيـغـة مـحـلـيـة عـبـر اعادة
بـناء خـطاب مـسـرحي  وحتمل قـصة
ـيا حـديقـة احلـيوان حـسا فـكـاهيـا عا
اثــنـاء عـرضـهـا نالحظ ان الـتـاثـيـرات
ــسـرحــيـة وخــاصـة مــسـرح الــعـبث ا
ـكـثـفـة الـتي حتـمل اكـثر من والـلـغـة ا
مـعـنى ومع الـتـصـاعـد الـدرامي تزداد

حدة انفعال تلك الشخصيات .
ـسـرحـيــة حتـدث اخملـرج جـمـال عـن ا
الـشــاطي لـ ( الــزمـان ) قــائال ( قــصـة
حـديقـة احليـوان لـلكـاتب ادوارد البي
ـسـرح الــعـبث  وجـدت هـذه تـنـتــمي 

الى العبث واالخرى شخصية واقعية
سـويـة وهـذا يـعنـي ان في هـذا النص
صــراع الــعـبث يــعــتـمــد عـلـى الـبــنـاء
الدرامي لـذلك ادخلت شـخصـية ثـالثة
ــسـرحــيـة وعــمــلت عـلى في نــهـايــة ا
ادخال العبث في احلوار االول وهكذا
دارت الـــــدائـــــرة في هـــــذا الـــــعــــرض

سرحي ).  ا
ــسـرحــيــة حتـدث احــد ابــطـال وعن ا
ـمـثل سيف حـبـيب بـالـقول ( الـعـمل ا
سـرحـيـة شـخـصـيـة بـيـتر دوري فـي ا
وهي شـــخــصــيــة مـــتــزنــة ومـــثــقــفــة
وصاحب مـسؤوليـة ولديه عائـلة لكنه
معاكس لشخصية جيري وهذا العمل
هو درس للطـلبة والتواصل من خالل
اءات في االداء اللغة والفكرة واال
بـحـيث استـطـعنـا جتـاوز مراحل
عــــديـــدة مـن خالل الـــتــــمـــرين
اجلــــــاد والـــــــتـــــــواصـل مع

اخملرج).
ــمـــثل عـــمــر وحتـــدث ا
فاروق عن شخصيته
ــــســــرحــــيــــة فـي ا
(دوري فــــــــــــــــــــي

سرح العبث الذي سرحية كنموذج  ا
يـقــةم عــلى الــتــواصل  لـكـن في هـذه
ــسـرحــيـة وكل مــسـرحــيـات الــعـبث ا

ـنـطق تـتـنـاول شـخـصـيـات عـبـثيـة وا
ـسرحـية ـسـرحي مسـتـمر في هـذه ا ا
وهنـاك شـخـصـيـتان احـدهـمـا يـنـتمي

{ لـوس اجنـلـوس - وكـاالت - قـالت وكـيـلة
مغـنية اجلـاز األمريكـية نانـسي ويلسون (إن
غـنية احلاصـلة على جوائـز جرامي توفيت ا
في منـزلـهـا بكـالـيفـورنـيـا اخلمـيس عن عـمر
يــنــاهــز 81 عـــامــا بــعــد صـــراع طــويل مع
ـرض).وكانت ويـلـسـون التي اشـتـهرت في ا
السـتـينـيات تـرفض أن توصف بـأنـها مـغنـية
جـاز خالل مــعـظم مـسـيــرتـهـا الـفــنـيـة ألنـهـا
كانـت تغـني أنـواعا مـوسـيـقيـة أخـرى.وقالت
وكيـلتها ديـفرا هال ليـفي في تصريح (كانت
ــغــنــ الــنــادرين الــذين واحــدة من هــؤالء ا
يـستـطـيعـون أداء أي شيء... اجلـاز والبـلوز

البوب وحتى الفانك. غنت كل شيء).
ونـــالت ويـــلــســـون جـــائــزة غـــرامي عن
ألـبومـهـا كم أنـا سعـيـدة (هاو جالد
آي آم) فـي عــــــــــام 1965. ثـم
نـالت اجلـائـزة عـدة مـرات في
 فــــــــــــــــي2007 و2005
مـــــــوســـــــيــــــــقى اجلـــــــاز
بـاإلضــافـة إلى نــيـلــهـا
جـــائـــزة غـــرامي عن
مـجمل أعمالها في
2004
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األجزاء الـسـابـقـة وهي تـتعـامل بـفـوقـية
مع أهل احلارة وسيستـمر شعورها في
اجلزء الرابع بأنـها أعلى مسـتوى منهم
ويستمر تعاملها بهذا الغرور والتأفف.
غير أنـها سـتقـترب أكـثر من أهل احلارة
وسـيسـتـمـر حـضـورهـا بـقـصص جـديدة
ومثيرة مع دخول شخصيات جديدة إلى
حــيــاة عــائــلـــتــهــا.وأحــبت خــوري هــذه
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أنـهت الــفـنـانــة الـسـوريــة نـادين خـوري
تــصـــويــر دورهـــا في اجلــزء الـــرابع من
مـســلـسل (عــطـر الـشــام) إخـراج مــحـمـد
زهير رجب وإنتاج شركة قبنض لإلنتاج
والتصـوير الفـني.وتتـابع خوري أحداث
) وهي عروفة (عزمية خا شخصيتها ا
شخـصيـة إشكـاليـة وقاسـية. ظـهرت في

الـشــخــصــيـة ألنــهــا تــخـتــلف عن بــقــيـة
الشخصيات النسائية في هذا العمل من
خالل القـرارات الـتي تصـدرهـا و وجود
حــاالت مــتــنــوعــة  حلـــيــاتــهــا حــتى مع
أبــنـــائـــهــا الـــذين تـــصــطـــدم مــعـــهم في

مواجهات مختلفة.
رأة الـسوريـة لم تكن وترى خـوري (أن ا
ــا هي مــعــروفـة ضـعــيــفــة والتــابـعــة إ
بقوتهـا وثقافتـها الواسعـة و حضورها
ـؤثـر فـي اجملـتـمع لــذلك تـفــضل دائـمـاً ا
االنتـقـاء بـ الشـخـصيـات الـتي تـعرض
عليها  باحثة عن وجود جانب من القوة
لشخصية الـسيدة الشامـية التي تؤديها
ـرأة الدمـشقـية إلى حتى تـصل حقـيـقة ا
اجلـمـهـور والتـبـقـى مـحـصـورة بـاحلـالـة
ـسـتـكـيـنـة واخلـاضـعـة الـتي تُـظـهـرهـا ا

عليها بعض األعمال).
من جـانب آخـر تـواصـل خـوري تـصـويـر
دورها في مـسلسـل (مافيـي) إخراج رشا

شربتجي وإنتاج شركة الصباح.

راعي احلـفل الـرئــيس الـفـلـسـطـيـني
مــــحــــمـــــود عــــبــــاس (أبــــو مــــازن)
ــيــز من  70دولــة من وبــحـــضــور 
أنحاء العالم كـافة في قصر رام الله

الثقافي). 

{ رام الـــــــله  –وكـــــــاالت - حـــــــظي
ـــطــرب الــعـــراقي ســعـــدون جــابــر ا
ـاضـيــة خالل زيـارته الى اجلـمــعـة ا
مـديــنـة رام الـله بـتــكـر راعي حـفل
مـــؤســســـة ســيــدة األرض الـــرئــيس
الفـلسـطيـني محـمود عـباس  والتي
اختارت جابر شخـصية العام حيث
كرمه عباس بـوسام الثقـافة والعلوم
 واحيـا جـابر لـيـلة غـنائـيـة بعـنوان
(ذاكـــــرة وطن) في قـــــصــــر رام الــــله
الثقافي في فلسط مقدما مجموعة
من األغــاني الـوطـنــيـة والـعــاطـفـيـة
مــعــبــراً عن فــرحـتـه الـعــارمــة بــهـذا
االحـــتـــفــــاء واصـــفـــا الــــتـــكـــر بـ

هيب). (ا
واقع االكترونية ( وقال جابر ألحد ا
ــؤســســة -ســيــدة األرض - شــكــراً 
ـبـدع في الـتي دأبت عـلى تـكـر ا
مجاالت فنية شتى حيث احتفت في
ــجــمــوعــة من األعــوام الـــســابــقــة 
ــطـربــ بــيـنــهم صــابـر الــربـاعي ا
وأحالم وهـــاني شــاكـــر وال شك أنه
مـصدر فـخـر واعتـزاز بـالنـسـبة إليّ
أن أحــظى بــتــكــر مــهــيبْ من قــبل

وكـان جـابر قـد سـجل مـؤخـرا سـاعة
ة حبايب) على التلفزيون لبرنامج (
الــتــونــسي تــقــد االعالمي مــجــيـد
حداد مـتحـدثـا عن رحلـته مع الغـناء

ــمــتــد مــنـذالعراقي االصيل. ا
33 عـــــامــــا).
ورُشــــــــــــحـت
جــــــــانــــــــيت
احلائـزة على
خــــــــــــــــــــمـس
جــــــــــوائــــــــــز
غــــــــــــــــرامـي
لـدخـول قـاعة
ـــشــــاهـــيـــر ا
مـــــرتــــــ من
قبل لكـنها لم
حتظ بـتـأيـيد
ألـــــــــف مــــــــن

ـؤرخـ والـعـاملـ في الـفـنـانـ وا
ـوسيـقى يـخـتارون األسـماء مجـال ا

التي تنضم للقاعة.
وكــتــبت جـانــيت عــلى تــويـتــر (لــقـد
فـعـلـنـاها يـا رفـاق. أشـكـركم جـمـيـعا
حلــبـكم ودعــمـكم). وســتـقــام مـراسم

{  لـــــوس اجنــــلـــــوس - وكــــاالت -
دخــلت الــفـنــانـة جــانــيت جـاكــسـون
أخيرا قـاعة مـشاهيـر الروك اند رول
بــعـدمــا اخــتـيــرت ضـمـن قـائــمـة من
سـبـعـة أسـمـاء سـتـنضـم إلى الـقـاعة
وحتـجـز لـهـا مــكـانـا في تـاريخ عـالم

وسيقى. ا
ـشـاهـيـر (هول أوف وأعـلـنت قاعـة ا
فــيم) (أن جــانـيت ( 52عـامــا) أخت
ــغــنـي الــراحل مــايــكل جــاكــســون ا
الــصـــغـــرى ســـتـــدخل الـــقــاعـــة مع
ستيـفي نيكس مـغنيـة فرقة فـليتوود
مــاك وخـمــسـة فــرق بـريــطـانــيـة هي
ديـف لـــيـــبـــارد وروكـــسـي مـــيـــوزيك
وراديـــــوهـــــيـــــد وذا كـــــــــــيــــور وذا

زومبيز).
وذكرت مـجـلة بـيـلبـورد (أن هذه هي
أكبر مجـموعة فـرق بريطانـية تنضم
مــجـتـمــعـة لــلـقـاعــة الـتي تــتـخـذ من
كـلـيـفالنـد مـقـرا عـلى مـدى تـاريـخـها
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