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ــمـثل الــسـوري دريــد حلـام أن اعـتــبـر ا
الساحة الفـنية في العـالم العربي تعاني
أزمـة كـتّــاب وقـال: (هــنـاك أزمــة كـتّـاب
واضـيع مـن مسـلـسل إلى وتكـرار فـي ا
ــادي هـو الــذي يـجـعل ـردود ا آخَـر وا
ـمــثّل يـقــبل بــهـذه األعــمـال. لــكن هـذا ا
ردود لم يـعد يـهمّـني وال يُـمْسِـكني من ا
رقـبـتي).وبـرده عــلى سـؤال في لـقـاء مع
صـحــيـقــة كـويـتــيـة :هـل سـبق لــلـمـردود
ـادي أن أمــسـكـك من رقـبــتك في وقت ا
من األوقات? اجاب حلام(على اإلطالق.
كنـتُ وزوجتـي وأوالدي نشـتـري مالبس
من الـبـالـة وكـنـا ســعـداء ولم يـكن لـديـنـا
ــــال وحـــتـى اآلن هـــو لــــيس هـــاجـس ا
موجوداً عنـدي. في العام  1970أحضر
ُـنْـتِج سمـيـر عـنـيـني عـقـداً لـلـتـوقيع لي ا
عــلى فــيــلم ســمك بال حــسـك وعــنــدمـا
قرأتُ الرقم قلتُ له إنه كبير جداً وطلبتُ

منه أن يخفضه).
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ــوسـيـقي الـعـراقـي يـقـيم وفـرقـته ـؤلف ا عــازف الـعـود وا
ـسـرح الـوطـني  بـعـنوان ـوسـيـقـيـة حـفال عـلى خـشـبـة ا ا
مـسـاء اخلـامس والـعـشـرين من الـشـهر (بـغـداد الـسالم)

اجلاري.
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ـمــثل الـسـوري يـطل في بـطـولـة ا
فـــيــديـــو كــلــيـب ألغــنــيـــة جــديــدة
لـلـمـطـرب جورج وسـوف يـسـتـعد
إلصدارها قريباً عنوانها (سكت
الــكالم) كـــلــمــات عـــاطف يــونس

وجي. وأحلان شاكر ا
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ــدائن في رئــيس هــيــئــة اســتــثــمــار بــغــداد كــرمه فــرع ا
مؤسـسـة الـشبـكـة بـدرع التـمـيـز واالبداع تـثـمـينـا جلـهود
الـهـيـئـة االسـتثـانـيـة بـدعم الـعـمـلـيـة االسـتـثـمـاريـة وتـقد

التسهيالت للمستثمرين.
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الـباحـثة الـلبنـانيـة احتـفت بـتوقيـع كتـابهـا (صبـاح فخري
سيـرة وتراث) في حفل اقيم في مكتبة األسد الوطنية في

العاصمة السورية دمشق.
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احلقوقي الـعراقي  ضيفه البـيت الثقافي الفـيلي بالتعاون
ـواطنـة حلـقـوق اإلنسـان في نـدوة تـثقـيـفـية مع جـمعـيـة ا

واطن شريك أساس في مكافحة الفساد). بعنوان (ا
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الــبـاحث االردني احــتــفى بـتــوقـيع كــتــابه (صـفــحـات من
تـاريخ قبـيلـة بني حـميدة) بـجلـسة اقـيمت في نـادي فقوع

الثقافي  بحضور فعاليات ثقافية وشعبية.
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اخملرجة الـعراقيـة عرض فيلـمها الـوثائقي (مـقاهي بغداد
ـاضي ضـمن فــعـالـيـات نـادي االدبــيـة) صـبـاح الـســبت ا

ترجم ببغداد. السينما في جمعية ا
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كتـبة الوطنية امس االحد الكـاتب االردني ضيفته دائرة ا
ضـمن  أمـسـيـات نـشـاط (كــتـاب األسـبـوع) لـلـحـديث عن
كتابه (دقيق الكالم.. الرؤية االسالمية لفلسفة الطبيعة).
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تـصل إلـى مـفـتــرق طـرق في حــيـاتك فــتـعــيـد الــنـظـر
ببعض القرارات وااللتزامات.
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من حقك أن حتـمي نفسك وأن تـعتني بـحقوقك حتى
لو أحرجت اآلخرين. 
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سـارات بثقـة أكبـر بالـنفس مـدفوعًا تـصحح بـعض ا
بحب التغيير .
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ال تتكل عـلى وعود اآلخـرين لك فإنهـا ال تستـند على
توقيع وضمان.
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تمر في فـترة من التـردد وإعادة النظـر بشؤون مـهنية
ومالية.
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ــــاضي الــــتي ال بــــد أن تــــســــتــــفــــيــــد من جتــــارب ا
استخلصت منها العِبر.
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 الظروف والتطورات تدفعك إلى اتخاذ قرارات
مهمة وفي بعض األحيان انقالبية.
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 ال تكرر األخطاء نفسها بل كن مدركًا لكل شيء
ومتحسبًا ألي تغيير .
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 تضطر للتعامل مع أوضاع وظروف غير متوقعة
عليك احلذر واالنتباه والتحسب.
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ــدى الــبـعــيـد إيــجـابــيــات كـبــيــرة في حــيـاتك عــلى ا
وتغييرات شاملة على كل األصعدة .
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عليك عـدم إعطاء الثقـة إلى أول من تلتقـيه.يوم السعد
االربعاء.
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تــتــفــجــر كل طــاقــاتك االبــداعــيــة كــمــا أن كل آمــالك
وطموحاتك ستتحقق.رقم احلظ .9
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ـخــتـلف اشــطب مـرادف الــكـلــمـات ادنــاه ولك حــريـة الــتـنــقل 
ــكن شـطب احلـرف اكـثـر من مـرة لـتـحـصل عـلى االجتـاهـات و

طلوبة: (عاصمة عربية): الكلمة ا
اجلـامـعـة الـعـربـيـة  –مـاري سـلـيـمـان  –عـنـتـرة بـن شداد  –طه
حـس  –الــشـعـر الــنـبـطي- الــبـرازيـلي  –الــقـسـطــنـطـيــنـيـة –
ــبـيـاد  –االنــبـاط  –بــرج ايـفل  –الــنــخـيل – اذربــيـجـان  –االو

بريطانيا  –بلجيكا  –السياح  –االحتاد.
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ــركـز الـثـقـافي في عــرض عـلى قـاعـة ا
احتـــاد االذاعــيــ والــتــلـــفــزيــونــيــ
مؤخـرا فيـلم (احلارس) تـاليف الـفنان
قــاسم حــول واخــراج الـــراحل خــلــيل
شـوقي تــمـثــيل مــكي الـبــدري وكـر

عواد وفاضل خـليل وسليـمة خضير .
قــدم اجلـلـسـة الـتـي حـضـرهـا عـدد من
عشاق السينما العراقية الناقد صباح
ــوســوي الـذي قــال ( فـيــلم احلـارس ا
انتاج عام 1967وتدور احداث الـفيلم
حــول حـــارس لــيــلي مـــهــمش وكــادح
اليــكـتــفي بـعــمـلـه الـلــيـلي حــارسـاً بل
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يعمل في ساعات الـنهار بائع نفط في
نفس احملـلة ويـحلم احلـارس بالزواج
وتكوين اسـرة وبيت ويحـلم باالقتران
بارملة ليؤسس معها اسرة وبيتاً وان
ـراة تمـتـلك كل مفـاتـيح السـعادة من ا
جـمال ووضع اجـتـماعي جـيـد ونافس
حـمــيـد احلـارس بـهـذه االحـداث شـاب
رسـام يؤجـر مع والدتـه غرفـة في بيت
االرمـلــة اضـافـة الى هـنـاك عـامل بـنـاء
ــمــثل كــر عــواد الـذي يــؤدي دوره ا
يــنـجـح بــالــنــيل مــنــهــا في الــنــهــايـة
ــاادى الى انـهــيـار احلـارس حــمـيـد
وبــدا يـــعـــاني ظـــلـــمــاً وقـــهـــراً وعــدم
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ـكـبـوته في احلـصـول عـلى ورغـبـاته ا
ـمـثـلـة االرمــلـة الـتي جـسـدت دورهـا ا
زيــنب بـطـريـقـة فـريـدة  اسـتـطـاعت ان
جتـــســـد دور االم الـــثــكـــلـى) واضــاف
(مـفــاجــاة الـفــيـلـم وجـود قــاسم حـول
الـذي اسـتـطـاع ان يجـسـد دور الـفـنان
الـذي يـشـتهـي االرملـة الـفـاتنـة فـيـقوم
بـرسم صـورة لـهـا مـثــيـرة لـكـنه يـقـوم
بــكــبت رغــبــاته بــســبب بــعــد اخالقي
ـونتـاج فـلم يكن مـتجـذر بـداخله امـا ا
تـاثـيـره واضـحـا علـى جمـالـيـة الـفـيلم
الن اســتــخــدام الــلــقــطــات الــطــويــلــة
اليحتمل مسـاحات واسعةلكن بقي ان

االهــتــمــام بــعــمــلـه وتــبــدا الــســرقـات
تـسـتــفـحل في احملـلـة وفي بـيت زيـنب
والــتي يــتــهم بــهــا هــو في الــنــهــايـة)
مـضـيفـا (الـفيـلم  عـرضه في سيـنـما
اخلـيـام وحـقق وقـتـهـا اربـاحـاً طـائـلـة
وهــو اول فـيـلم عـراقـي يـفـوز بـجـائـزة
دولية وهي جائزة التاثيث الفضي في
مــهـرجـان قـرطــاج بـتـونس عـام 1968
وعرض ايضا في عدد من بلدان العالم
لـــيــشــكل إجنــازاً مــهـــمــاً في مــســيــرة

السينما العراقية). 
وعن الـفــيـلم قـال الــنـاقــد عالء حـسـ
(جنح اخملـرج بتـصويـر معـاناة حـميد

نـعـرف ان الــفـيــلم اسـتــطـاع ان يـوثق
الـكـثـيــر من مـعـالم احملـلــة الـبـغـداديـة
ابــان عــقــد اخلـمــســيــنــات وقـد اقــحم
اخملــرج مــشــهـديـن القـيــمــة لــهــمـا من
ــشــهـدين ــا ا الــنــاحــيـة الــفــنــيـة ور
اسهمـا بتسويق الـفيلم جمـاهيريا من
خالل عــرضه في دور الـسـيــنـمـا) وفي
خــتــام اجلــلــســة قــدم الــفــنــان عــضـو
ـلــتـقى بــشـار طــعـمــة مـجـمــوعـة من ا
اجملالت والصور النادرة التي تتناول
تـاريخ الــسـيـنـمــا الـعـراقــيـة الى كـادر
منـتـدى الق لـلـثـقـافـة والـفـنـون بـهدف

هراجاناتها. حفظها وعرضها 
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ان في الـتجـربة الـلحنـية لـلمـلحن نامق
اديـب مـايـســتـحـق في نـظــري الـوقـوف
عـندها طويال االمر الذي يدفعنا الى ان
نـولـيهـا حتـليال مـعـمقـا يـليق بـهـا فهي
جــديــرة بــذلك ومع انـي الاســتـطــيع ان
ــــوســــيـــقـى لـــكن ازعـم مـــعــــرفـــتـي بـــا
ـوسيقى واالحلان قـد عاصرت حياتي ا
مـنـذ البـداية وكـان من ابلغ مـظاهـرها
ــلــحن نــامق وحــوادثــهــا جتــربــة ا
اديـب الـــــذي انـــــتـــــقـل من شـــــاب
بـصري يحيط به اخلجل وشديد
الـعـاطـفـة مـحـاوال تـعـلم الـعـزف
عــلى آلـة األكـرديـون الى مـلـحن
ح البصر طـموح استطـاع في 
ان يـتحول الى صاحب جتربة
حلـــنـــيــــة مـــتـــألـــقـــة اجتـــهت
بــاضـطــراد لــتـصل الى عــلـو
شـأنها بسرعة قياسية حتى
وصـلت الى مـسـتـوى رفيع
واحـتلت مكانة في نفوس
ـــتــلــقـــ حــيث ادهش ا
ــا طــرأ عـلى اجلــمــيع 
ـوســيـقــيـة من حــيـاتـه ا
تـــطـــور هــائـل جــعـــله في
ا ـلحن و مـصاف كبار ا
زاد مـن اهـمـيـته تـلك األبـعـاد
الـعـميـقة لـهذه الـتجـربة

ض عــلــيــهـا وقت الــفــريــدة الــتي لم 
ت وأمـست قادرة طـويل آنـذاك حـتى 
عـلـى الـوصـول الى مـسـتـويـات حلـنـيـة
ادت الـى انـتـاج ذلك الـســحـر الـعـجـيب
مـن ابــتـكــارات اجلــمــال أال وهــو عــالم
) وسرعـان مـا اصـبـحت هذه (الـتـلـحـ
الــتــجــربـــة وبــوقت يــســيــر من افــضل
مـصـادر األستـمـاع في سيـاق الـلحـنـية
الــتـطــريـبــيــة الـعــراقـيــة رغم صـعــوبـة
ــلـحن نـامق بــنـائـهــا الـفــني واصـبح ا
اديب يــقف جــنـبــا جلــنب مع عــمـالــقـة
الـتـلحـ في الـعراق فـضال عن ان هذه
الـظـاهـرة الـلحـنـيـة قـد احتـلت مـكـانـها
ميزة اخلـاص بها مـتفردة ببـصمتهـا ا
الـتي وضـعتـهـا في مصـاف جـعلـها من
كنوز النغم العراقي ولقد جرى ذلك في
سـياق اللحنـية التعبـيرية ألعماله التي
خـلـعت عـلى احلـانه جـوا من الـفـخـامة
الـــتـــطـــريـــبـــيـــة وشـــكل ذلك جـــزءاً من
فـلسفـته اللحـنية التـعبيـرية وبأمـكاننا
ان نـلـمح الـعـالقـة الوطـيـدة بـ الـنـغم
عنى عبر التصوير والنص والكلمة وا
وازاة رصانة حلنية النغمي للكلمة و
التـبارى والتي اعتمدت باستمرار مبدأ
الـنغم في خدمـة النص وليس ادل على
رير في ذلك مـانلمسه من حرقة الندم ا
)ومرارة االسى في اغنية اغـنية (تايب
) من (ولــو تـزعل) واغـنـيــة (مـجـروحـ

ـلـحن شــعـر داود الـغــنـام - ان عــودة ا
ـدينـتـه الـبصـرة زائـرا من نـامق اديـب 
ـنافـي لهي مـناسبـة لالحتـفاء به بالد ا
ه مـن قـــبـل وزارة الـــثــــقـــافـــة وتــــكـــر
ـعـنـيـة بـالـثـقـافـة والـفـنـون واجلـهـات ا
ــلــحن طــالب واجلــديــر بــاألشــارة ان ا
الـقـرغولي حـيـنمـا سئل قـبل رحـيله عن
ــــلـــحــــنــــ من بــــعـــده وهل رأيـه في ا
نحى يـواصلون العطـاء في اطار هذا ا
الــلــحــني الســيــمــا وانه مــلــحن روحي
ولـيل الـبـنـفـسح واعـزاز وحن وانه حن
ومـــغـــربـــ ويـن اهل الـــهـــوى اوحـــيل
اســحن بـروحـي سـحن ووداعــا يـاحـزن
ـبـدع طـاهـر سـلـمـان كـلــمـات الـشـاعـر ا
وغـيـرهـا كـثـيـر فاجـاب هـنـاك مـلـحـنون
اراهم ســـلــكــوا اوســيــســلــكــون طــريق
ـا بـدأته انـا وعـلى الـتــطـريب الـلـحـني 
ــلــحن نـامـق اديب الـذي حلن رأســهم ا
تـايـب واغـنـية ولـو تـزعل ومجـروح
وغـيرها اتـوسم به مواصلـة طريقي في
. وارى ان الــتـلــحـ الــعـراقـي الـرصـ
القرغولي محق في ذلك فعلى الرغم من
ــنـافي ــلـحـن نـامق اديـب في ا غــربــة ا
والــتي بــلــغت اكــثـر مـن اربـعــ عــامـا
مـازال مــواصال هـذه اخلـطى الـلـحـنـيـة
الـتــطـريـبـيـة اجملـيـدة واخـرهـا( الـبـوم)
ــطـرب يــاس خـضــر اتـغــربـيــنه الـذي ا
صـدر في عام  2014وهـو شاهـد صدق

ــمــثــلـة  آمــبــر هــيــرد عـلى { لـوس اجنــلـوس  –وكــاالت - ردت ا
ي جوني مثل العا الدعوى القضائية التي أقامها ضدّها مطلقها ا
ديب بالـتشهـير طالب فـيها بـ 50ملـيون دوالر كـتعـويض.وجاء الردّ
قاسياً حـيث جددت فضحه مشيرةً (إلى أنه كان شخصًا مختلفًا
تـمامًـا وعـنـيـفًا عـنـدمـا كان يـتـعـاطى اخملدرات والـكـحـول) وقالت
ـزعوم بـعد حوالي (إنـها شـاهدته ألول مـرة بتعـاطي اخملدرات ا
عــام من عالقــتـهــمـا الــتي بــدأت في عـام  2012 مـشــيـرةً إلى
(عـنـدمـا كـان يــتـنـاول اخملـدرات كـانت تـتـلــقّى عـنـايـة طـبـيـة).
وأضـافت (في كــثـيـر من األحــيـان لن يــتـذكـر جــوني سـلـوكه
الـوهـمي والــعـنـيف بــسـبب حـالــة سـكـره أو حــالـته الــطـبـيـة)
تعددة (ألنني أحببت جوني فقد كنت أؤمن بوعوده ا مضيـفةً
بـأنه سيـتحسن). وروت أيـضاً حـوادث معـيّنة تـعرضت فـيها
للـضرب على يـده منـها في أيار  2014أثنـاء وجودهـما على
مـ طــائـرة خــاصـة من بــوسـطن إلـى لـوس أجنــلـوس كـان
جوني مسـتاءً من تصوير فيلم رومـانسي مع جيمس فرانكو

فقام برمي األشياء في وجهها. 
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ضمن فعاليات مهرجان ربيع االطفال الثقافي السنوي أنطلق
فريق عمل من دار ثقافة االطفال من بغداد إلى الضلوعية
ركز الثقافي ليشاركوا االطفال في احتفالية جميلة نظمها ا
للطفل في تكريت بالتعاون مع جلنة العمل التطوعي في الدار

ناسبة يوم اليتيم .وبدأت االحتفالية بعزف السالم
اجلمهوري والوقوف لقراءة سورة الفاحتة ترحما على شهداء
الضلوعية والعراق .لتنطلق فعاليات متنوعة من مرسم حر

لألطفال ومعارض لألعمال الفنية واليدوية فضال عن قصائد
وأناشيد تغنت بحب الوطن والعلم وفعالية اخرى عبرت عن
وصل .وشاركت تضامن أطفال الضلوعية مع فاجعة عبارة ا

في االحتفالية مجاميع من طلبة مدارس قرطبة االبتدائية
وروضة الشهيد يزن األهلية ومدرسة سعد بن عبادة االبتدائية

والفردوس والغساسنة .
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ـــلــحـن الــقـــرغــولي عن عـــلى مـــاقــاله ا
ـلحن نامق اديـب حيث مازال يواصل ا
الـعطاء من غربـته الغناء مكتـبة االغنية
الـعـراقـيـة بـنـمـاذج حلـنـيـة اقل مـايـقـال
عــنــهــا انــهــا مــتــوجــة بــروح االصــالـة
ـــوغل فـي عـــمق واالبــــداع الـــعـــراقـي ا
الــتـاريخ الـفــني احملـمل بــاألسى. لـكـنه
كـــمـــا اوضح مـــرة بـــأنه يـــخـــتـــلف عن
األسـاليب الـلحـنيـة التـطريـبيـة للـملحن
طـالب الـقـرغـولـي فهـو يـلـحـن بـأسـلوب
الـتطـريب ولكن بوجـهة معـاصرة فضال
عن تــلـحــيـنـه ألغـان خــفـيــفـة تــنـهل من
الـتطريب ذاته والبد ان نشير بأن نامق
اديـب هـــو مـــلـــحـن بـــصـــري عـــاش في
الــبـصـرة في ســني الـسـبـعــيـنـات وبـدأ
عــــازفــــا آللـــة األكــــرديـــون ثـم رحل الى

الـكـويت قبـيل نـشوب احلـرب في بـداية
الــثــمــانــيــنـات وحلـن من هــنـاك اجــمل
اغــاني يــاس خـضــر واكـثــرهـا رصــانـة
مــــثل تــــايـــبــــ ولـــوتــــزعل واغـــنــــيـــة
مـجـروح من كـلمـات داود الغـنام كـما
حلن لــقـحـطــان الـعـطــار اغـنـيــة سـهـلـة
عــنــدك واغــنــيــة بــسك يــكــلــبي وكــافي
ـايثـمـنك عوفه كـلمـات جبـارالنـجدي وا
وحلن اغـاني كثيرة للمطرب فؤاد سالم
مــــثـل مــــشــــكــــوره وآخــــر زمن يــــازمن
ــطـربـ يــنـسـونـي احـبـابي كــمـا حلن 
ـــطــربـــة ربـــاب وعــدد من عـــرب مـــثل ا
ــطــربـ الــكـويــتــيـ واخلــلــيـجــيـ ا
ومـازال يـعـيش في الـغربـة وسـيـحـتفى
به عـــلى قـــاعــة نـــقــابــة الـــفــنـــانــ في

البصرة.
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ـصـريـة إلـهـام شـاه مـثـلـة ا كـشفـت ا
أنـهـا إنـضـمت رسـمـيـاً الى أبـطـال فـيـلم
ـقـرر أن تـقوم حـظـر جتوال حـيـث من ا
بـتــصــويــر دورهـا فـي الـعــمل مــجــسـدة
ـمثـلـة أميـنة خـليل في شخـصيـة والدة ا
ـقبلـة. فيلم حـظر جتوال الفتـرة القلـيلة ا
تـدور أحــداثه في إطــار اجــتـمــاعي وفي
يــوم واحــد وهــو يــوم حــظــر الــتــجــوال
وتنفجر حقائق كثيرة في هذا اليوم عن
شكل عالقـة األم التي جتـسدهـا شاه
بـإبـنـتهـا أمـيـنـة خـلـيل والـعالقـه خـاصة
بــيــنـــهــمــا ويـــصل األمــر إلـى مــواجــهــة
بعـضهمـا البـعض وهو مـن تأليـف أمير

رمسيس.

نامق أديب


