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تميزة q∫ مسيرة سعدون جابر حافلة باحملطات الفنية ا «u²  Ÿ«bÐ«

يـزاً استنطق فـيه حداثة  اخـتطافـها من خالل قراءة لنص كتب احـد االصدقاء منـشوراً 
فكر فيه اورد البنفسج للكبير مظفر النواب  وقد استثمرته الثارة موضوع من منطقة غير ا

النص ثم التعليق:
البنفسج ..(بنت احلداثة االجتماعية اجملهضة)

ـعالم فـكاتـبها تـشكل اغـنيـة البنـفسج بـرأيي خلـطة تـبدو انهـا وللـوهلـة االولى غيـر واضحة ا
مظفـر النـواب البغـدادي الذي يتـعامل مع الـلهجـة الريـفية وكـأنه مسـتشرق مـنصف يرى من
جمالـها ما ال يراه اهل الريف انفـسهم  وملحنهـا طالب القره غولي ابن النـاصرية اجلنوبية
الهـائـجـة انـذاك بـصـخب الـيـسـار والـذي اضـطـر لـلـتـعـامل مع هـذا الـنص الـصـعب بـطـريـقة
استفـزت فيه خياالت متعددة آخاذة ومغنيها يـاس خضر ابن النجف الفراتية بصوته الراكز

ستقر الذي يشبه رسوخ النجف حاضرة الفرات االوسط االعرق .. ا
تنـافر فقد جمعت زج اجلديـد غير ا طولـة نسبياً لألغنـية اهم مالمح هذا ا ـقدمة ا عكست ا
فردة البغدادية مع تراث طويل من احلزن العميق الذي البسه اياها ابن ـقدمة حداثة ا تلك ا
وسيقية احلديثة والتي تصلح لبناء مقدمة الناصـرية القره غولي  كذلك دخلت فيها االالت ا
موسيـقية لـها اسـتقاللهـا اخلاص عن م االغـنية االصـلي - وهو امـر لم تعتـد عليه االغـنية
العـراقية- ان تـذهب نصـوص بغـدادية لكي تـلحن بـروح اجلنـوب وان تلحن الـناصـرية بأالت
راثي الـنجـفية مـوسيـقيـة غربـية دون االقـتصار عـلى الشـرقيـة منـها  وان يـغني ابن قـار ا
اغــنــيــة بــغــداديــة مــلــحــنــة بــاالورك والــگــيــتــار  فــأن ذلك كــان انــحــيــازاً جــلــيــاً لــلــحــداثـة
االجـتمـاعيـة..واذا كـانت (البـنفـسج) ابـنة الـيسـارالـسيـاسي بـأمتـياز -ولـهذا مـنـعت - فأنـها
كـذلك ابـنــة احلـداثـة االجـتـمـاعـيـة الـتـي كـان لـهـا -لـو جنـحت- ان تـكـون طــريـقـنـا لـلـتـعـايش
ـنـحى فـسـواء اكـانت االجـتـمــاعي وخـلق الـهـويـة .. ان اسم االغـنـيـة كـعـتـبـة يـؤكـد لـنـا هـذا ا
قهى ( ليل الـبنفسج )اليساري في الـناصرية   اوكانت مفردة مأخـوذة من اسم رومانسي 
بغداديـة طرية استعـملت جنوبـياً  برغم انها غـير متداولـة في االستعمال الـيومي هناك  فأن
ذلك لـوحده دلـيل عـلى ان االنـحـيـاز لـلـحـداثـة اجـتـماعـيـاً كـان مـفـروغـا مـنه ومـؤثـرا في بـنـية
اجملـتمع..الـبنـفسج دلـيل على ان احلـداثة االجتـماعـية بـغض الطـرف عن مثـيلتـها الـسيـاسية
كانت قادرة لـوحدها ان تـبني لـنا مجـتمـعاً وتعـايشاً.. وهـوية جـامعة لـكنـها حداثـة اجهضت

عتاد مثلماكان مصير ابنتها .. "البنفسج"التي منعت من التداول بقرار سياسي بليد.. كا
∫oOKF² «

يـز في عراقـنا ـميـز حتيـة معـفـرة بالـنفـسج لتـطـوافك في ثنـايا وخـبايـا كل مـثيـر و ـبدع ا ا
شـهد العام فان ـشاهدة مسـاحة اوسع واعمق من ا اجلمـيل  بالصعـود الى مناطق اعلى 
هناك وجـوداً ينسج حركـته ب مسامـات قيود احلكـام واسيجة الـسلطة ويتـخلل من فجوات
رتبط بحـبل سري وطيد تعـمد هذا الوجـود ا ـتنمـرين وب كل التجـهيل ا احلروب وطيش ا
ميـز من العقل االشـكالي العراقـي وباخملتلف من جـانبه االبداعي ومـتصل بعمق يتـصل با
نثـورة موجودة بسبـق معرفي وحـضاري قـد يصعب تـلمـسه كمشـخص منـظور لكن روحـه ا
واخلالصـة ان هناك ؤهلـة لاللتحـاق بهذا الـتميـز احلضاري ـيسمـها كل الوجـدات ا تمس 
ـيـز وحـاضـر واعي ومسـتـقـبل مـرتقب يـتـجـلى في الـزوايا كـيـان هالمي خـليـط من ماضي 
ـكن عد هذا الـنمـوذج الغنـائي وغيره التي تغـيب منـها سوداويـة السـلطة ومـنظرهـا الرث و
ـعرفـيـة اعـضـاء حـيـويـة لـهذا ـيـادين ا من صـور االبـداع حـتى في الـريـاضـة بل وحـتى في ا
ـنظـور بـوضوح.اخلـسـارة الـعظـيـمـة ان هذه الـكـيـان تضـيـقت مـساحـة حـركته الـكائن غـيـر ا
تدريـجـيا مع صـعـود البـعـثيـ وخـصوصـا مـا بعـد عام 1979 حـيث كانت الـظالل الـكـثيـفة
لـلـسلـطـة تخـفي كل مـا هـو جمـيل وتـؤسس لـوجودهـا الـعـميق في كـل مسـارب احلـياة ثم ان
اخلـسارة تعاظمت في ان حـقبة ما بعد 2003 لم تع او تـلتفت لذاك الوجـود الذي انطمست
ه تـمـاما  في حـقـبة مـا بـعد 1991 وتاسـس وجود آخـر في ثـنـايا الـسـلطـة لـكـنه وجود مـعا
ـتـرع بالـشـكـوى ومـتـطـلع لـلخالص وصـبـغـته الـصـبـغة مـؤسس علـى ثقـافـة االلم واحملـنـة وا
ـداد الديـني لـذلك لم يكن ذا صـلة الـدينـيـة بشـكل اكبـر الن محـركـاته االساسـية مـتـصلـة با
بـذاك اخملتـفي. واحملنـة اكبـر في اننـا اليوم في قـطيـعة من هـذين التـأسيـس كلـيهـما لـيكون
الـبديل امـا صـخب قنـاة الـشبـاب او اللـطم عـلى طريـقـة الراب فـضال عن تـمدد الـتكـنـلوجـيا
الذي انسى الـكثيـر كيف تمـسك القـلم وتكتب والـفاجعـة اعظم.اننـا بحاجـة ماسة لـلبحث عن

اكثر من غائب مضيع وتائه مفقود في جو من اخلواء والفقر احلاد من كل ذي معنى.
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ـية االردنية تـقدم االمسيـة التي تقام في الـ23 االكاد
من تمـوز اجلـاري ضـمن البـرنـامج الثـقـافي لـفعـالـيات
جرش بعنوان ( نبذة تاريخية عن مدينة جرش) لعليان
ـمـلـوكي) الـعــدوان و(عـلـمـاء قــرى جـرش في الـعـهــد ا

حملمود رحال .
wFOÐd « bFÝ

الــتـــشــكـــيـــلي الـــعــراقي يـــشـــارك مع مــجـــمـــوعــة من
التـشكيلي في مـهرجان فني يقام في تـركيا للمدة من

6 تموز اجلاري  ولغاية 14 منه.
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ـمـثـلـة الـسـوريـة خـضـعت لـعـمـلـيـة جـراحـيـة لـلـحـبـال ا
الــصـوتــيـة نـتـــيـجــة وجـود مـشــكـلـة بــسـيــطـة في أحـد
مشـافي دمشق وتـلقت امـنيـات الوسط الـفنـي بالـشفاء

العاجل..

تـعـرضت لـلسـقـوط أثـناء قـضـائـها
عـــــــطــــــلــــــة فـي جــــــزيـــــــرة بــــــالي

االندونيسية.
ونــشـرت صــبــري صــورة لـيــديــهـا

. اجملروحت
بــــعــــد ان كــــانـــــــت قــــد نــــشــــرت
مجموعة من اللقـطات لعطلتها في
ـــلــــيئ ــــكــــان ا بــــالي ووصــــفت ا
ــنـــاظــر الــطــبــيـــعــيــة اخلالبــة بــا

باجلنة.
وشــــاركت صــــبــــري في رمــــضـــان
ـســلـسل (حـكـايـتي) الـذي 2019 
القى جناحـاً وهو من بطـولة وفاء
عـــــامـــــر وإدوارد وأحــــمـــــد صالح
حسـنى وأحمـد حا وأحـمد بـدير
وهـنـادي مـهـنـا من تـألـيـف مـحـمد
ـعطي وإخراج أحمـد سمير عبد ا

فرج.
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ـمــثـلــة يـاسـمــ صـبـري كـشــفت ا
عـبــر صـفـحــتـهـا عــلى أحـد مـواقع
الــــتــــواصل اإلجــــتــــمــــاعي انــــهـــا

تقـول(إني حـامل). وقد يـكون
اإلحتمـال الثاني بـأنها تـشير
إلى أن بـطـنــهـا سـيـنـتـفخ من
كثرة تـناول احللـوى. وكايلي
هي أم لــــطــــفــــلــــة إســــمــــهــــا
ستـورمي من حبيـبهـا مغني
الـــراب تــرافـــيس ســـكــوت
وعـبّــرت عـدّة مـرات عن
رغـــــبـــــتــــــهـــــا في
إجنــاب طـفل

ثان.

حــاول تالفي الــتـقــصـيــر حــتى ال يـنــعـكـس ذلك عـلى
جناح األسرة .
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ادي   تـبـدأ بـخـطوات مـحـسـوبـة لتـحـسـ وضـعك ا
استمر بتوجهاتك .رقم احلظ 9.
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ـانه بأنك ال تـستـغل طـيبـة قـلب وسـذاجة الـشـريك وإ
قدوة له وأعطه حقه .
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جناح لم تكن تتوقعه  ,حاول تنفيذ األفكار التي تدور
برأسك .
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كن حذرا في مـنتصف الشهر مـن أمر يهدد سعادتك
الزوجية وتعامل معه بحكمة . 
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سـتـجـد الـثـروة والـنـجاح بـإذن الـله  سـر وال تـخـشى
غامرة فاحلظ إلى جانبك . ا
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تـكـتـشف أن إسـرافك الـزائـد أدى إلى وقـوعك بـعـجز
ÊUÞd «

تواجـه في بدايـة الشـهـر التـحـديات الـتي أمـامك بثـقة
كبيرة بالنفس.
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ــالـــيـــة دون االقـــتـــصــاد من الـــصـــعب حل أزمـــتـك ا
صاريفك ,يوم السعد االربعاء.
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جتـتـاز الــظـروف الـصــعـبـة بـقــوة وفـخـر  وتــسـتـمـتع
باالنتصار عليها .رقم احلظ 9.
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سـوف جتـد في مـنـتـصف الـشـهـر طـريـقـا يقـودك إلى
ادي . تغير جذري بواقعك ا

¡«—cF «

تـتـخــبط بـ تـيـاريـن مـتـعـاكــسـ في وضع حل ألمـر
يعكر صفاء حياتك.
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حتتوي هـذه الشبـكة على 9
مــربــعــات كــبــيــرة كل مــربع
مـنـهـا مـقـسم الى 9 خـانات
هـدف هــذه الـلـعـبـة صـغـيـرة
ملء اخلـــــانـــــات بـــــاالرقـــــام
الالزمـة من 1 الى 9 شـرط
عـدم تـكـرار الــرقم اكـثـر من
مــــرة واحـــدة فـي كل مــــربع
كـــبـــيــــر وفي كل خـط افـــقي

وعمودي.

كتبة الوطنية في حفل الشاعر االردني ضيفته دائرة ا
تــوقـيع ديــوانه (فـوضـى احلـروف) وقــدم قـراءة نــقـديـة
ـقـدادي وفـوزي ــواجـدة و مـحـمــد ا لـلــديـوان صـيـام ا

اخلطبا.

الشـاعر الـعـراقي احتـفى بـتـوقيع مـجـموعـته الـشعـرية
(ب احلـب والكـبريـاء ) في إمسـيـة شعـرية اقـيمت في

مقهى (گهوة وكتاب ) .

سـلسـلهـا اجلديد مـثلة الـسوريـة  بدأت بـالتـحضيـر  ا
(ريـاح الـسـمـوم) وهـومن  الـبـيئـة الـبـدويـة.وجتـسـد فيه

شخصية سيدة بدوية تدعى غصايب .

الــصـحـــــفــيـة الـعــراقـيــة تـلـقت
تـــــهــــانـي زمــــيـالتــــهـــــا بــــوالدة
مــولــودتـــهــا الــثـــــــانــيــة غــرام
متـمـن لـلـصـغيـرة حـياة هـانـئة

سعيدة.
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الـــكــــاتب والــــنـــاشــــر الــــعـــراقي يــــصــــدر له قـــريــــبـــا
كــتــاب(شــواطئ الــذاكــرة) وهــو الــكــتــاب رقم 13 في

مجموع مؤلفاته.

ايرينا شايك

كــبـيــر من الــفــنـانــ واالعالمــيـ
والقـنوات الـفضـائيـة وشخـصيات
ــيــزة ونـقــاد بــعــدد غـطى فــنــيـة 

الــقــاعـة الــكــبــرى في
الــنـــقــابــة مـع غــيــاب
ن اصـحـاب الـشـأن 
لـهم االجنـاز الـدرامي
الــرمـــضــانـي وتــمت
مـنـاقـشـة نـقـاط الـقوة
والضعف في االعمال
التي قدمتها القنوات
الـفـضـائـيـة الـعـراقـية
في شــــهـــر رمــــضـــان
ـــــنـــــصـــــرم .ودعـــــا ا
اجلـمــيع الى ضـرورة
دعم الــدرامــا من قـبل
ـعـنـيـ احلـكــومـة وا
وتــســويــقــهــا ونــشـر
احملـــبـــة والـــتـــعـــاون
وعـــدم الــــتـــشــــهـــيـــر
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ضـيـفت نـقـابـة الـفـنـانـ الـعـراق
ـقـرهـا في شـارع الـرشـيـد مـسـاء
ــاضـي جــلـــســة فـــنــيــة الــســـبت ا
بعنوان(دراما رمضان حتت مجهر
الـنـقـد) والـتي  اقـامـتـهـا مـؤسـسـة
بـــابــــلـــون النـــد لالنــــتـــاج الـــفـــني
ومــــجـــلس ارض بـــابـل الـــثـــقـــافي
وبــالــشــراكــة مـع الــنــقــابــة لــنــقــد
مــاعــرض من اعــمــال عــراقــيــة في
رمــــــــضــــــــان عــــــــلـى شــــــــاشـــــــات
الــفــضــائــيــات.اجلــلــســة ادارتــهــا
االعـالمــيــة واحلــقــوقــيــة جــيــهــان
الــطـــائي حتــدث فـــيـــهــا الـــبــاحث
ـوسـوي والــفـنـان صـالح صــبـاح ا
الـصـحن .وحـضـر اجلـلـسـة  نـقيب
الـفـنانـ جـبـار جودي ومـديـر عام
ـســرح احـمـد دائـرة الــسـيــنـمــا وا
حـــسن مــوسى واخملــرجــ صالح
كــرم وجــمـــال عــبــد جــاسم و عــدد

ــوســـيــقـــيــة .وشــاركت الـــفــرقـــة ا
ــقــطــوعـات الــتـابــعــة لــلــنــقـابــة 

موسيقية تراثية .

بــــالـــعــــمل الـــفــــني دون مــــعـــرفـــة
واجلــمـــيع حتـــدث من اجـل درامــا
عــراقـيــة تـفـرض نــفـســهـا بــنـجـاح
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سعـدون جـابر مـوهـبة قـريـنة بـاألصرار
والذكـاء انه قـبس من الضـوء يـرف مثل
فـنـار ثــابـر وجنح حـيث لـم يـنـجح احـد
سـواه في اجلـمع بـ األلوان الـغـنـائـية
الـعراقـية جـمـيعـهـا .كان يـنقـل اهتـمامه
ــعــرفــة في من لــون الـى آخــر حتــدوه ا
اختـيار مايـصلح مـنهـا وما يـعاف فألى
جــانب صــوته الـرخــيم كــان حــاذقـا في
اقتـناص الـفرص الـتي تقع في مـوقعـها
وتــصــيب غــرضـهــا وهــذا مــا تــأكـد من
خالل مـا أخـتـاره من احلـان ومـا أستـله
شــعـرا من صــنــاع الـكـالم واألعـجب من
ــــكن ان ذلـك انه ال يــــلــــتــــفت الى مــــا 
يـصادفه من مـتـاعب ويـتخـطـاها بـيـسر

وسهولة. 
{ اجريـنا معه حوارا صريـحا وبدأنا بسؤاله
همة في مسيرته الفنية الكبيرة عن احملطـات ا

لحن والكتاب فيها ? وأهم ا
- اولى احملطـات كـانت في بـرنامج ركن
الهـواة ومـقدمه كـمال عـاكف رحـمه الله
ـــوســيـــقي ومـن خالله تـــعـــرفت عـــلى ا
الـكـبـيـر ابـراهـيم الـراوي رئـيس الـفـرقة
ــوســـيــقي الــعــبــقــري ــوســيــقــيــة وا ا
(كــريــكــور ) ورافـقــني في هــذه الــفــتـرة
الـدكــتـور فــاضل عـواد وعــارف مـحـسن
وسعدي حميد وداود القيسي وكثيرون

غـيــرهم امـا ثـانـي مـحـطـة فــهي تـعـرفي
لحن الكـبير كوكب حمـزة عندما جاء با
الى األذاعة ليسجل اغنية للمطرب فؤاد
سـالم كـنت اعـمل في الـكـورس وحـفظت
األغــنــيـــة خالل الــتــمـــريــنــات عـــلــيــهــا
(الــبــروفـات) وفـي األسـتــراحــة مــسـكت
الـعود وغـنـيـتهـا فـأنتـبه كـوكب والـتفت
نــحــوي وقـال (شــنــو تـعــرف تــغـني من
احلــاني وهل تــعــرفــهــا ? ) قــلـت اعـرف
اغـني أفـيش بــروج احلـنـيـة .فـقـال : من
اين عــرفـتــهـا? قــلت له من ســتـار جــبـار
حــيث اعــطــاهـا لـه في الـبــدايــة وهــكـذا
تـوطدت الـعالقـة وقـال لي امـام اجلـميع
والــله لـــوكـــنت اعـــرفك قـــبل تـــســـجــيل

اغنياتي ألعطيتك جميعها.
اما احملطة الثالثة فـكانت محطة الكبير
ــرحـلـة ظن مـحــسن فـرحــان وفي هـذه ا
الـكــثـيـرون ان سـعـدون جــابـر سـيـمـوت
فنـيـا بعـد مـغادرة كـوكب حـمزة الـعراق
في عـام 1975 وكــنت قــد تــعـرفـت عـلى
ــلـــحـن مــحـــسـن فـــرحــان بـــعـــد ثالث ا
ســـنـــوات من مـــغــــادرة كـــوكب حـــمـــزة
واجلـمــيع يـعــلم ان مـحـسن فــرحـان قـد
اعطاني روائع حلـنيـة التقدر بـثمن مثل
عيني عيني / دمـعه وكحل/انته العزيز

اتغيرت /البارحه وكثير غيرها
والى جــانب هــذه احملــطـة كــانت هــنـاك

ــثــلــة بــتــعــرفي عــلى مــحــطــة اخــرى 
الــشـــاعـــر عـــلـي الــغـــوار الـــذي رفـــدني
بـاألغـاني الـبـدويـة حـتى قـال الـنـاس ان
سـعـدون جـابـر قـد غـنى اغـلب اخلـارطـة
الـغـنــائـيـة الـعـراقـيــة من الـلـون الـريـفي
ــقــام الـعــراقي واالغــنــيـة احملــدث الى ا
ـكنـني القول ان التـطريبـية احلـديثة و
احملطـة الرابـعة هي مـحطـة بلـيغ حمدي
وهي مـــحــطــة لألنــفــتــاح عــلى األغــاني
العربيـة وفق طموح لغنـاء احلان عربية
واشــعـــار مـن الـــكـــويت والـــســـعـــوديــة
وســـوريــا ومــصـــر ومــازال في الـــنــفس
محـطات أتمـنى ان أتوقف عـندها  واود
ان اشير الى ان اهم الـكتاب في األغـنية
الـعـراقـيـة كـانـوا الـذين غـنـيت لـهم هم :
زهـيـر الـدجـيــلي كـامل الـعـامـري عـريـان
السيد خلف كاظم الكاطع سعدون قاسم
فالح حسـون الدراجي مهـدي السوداني
ن نـسـيت اسـمه جـبـارالـنـجــدي وعـذرا 

من الشعراء األعزاء.
{  سـفـير األغـنـيـة العـراقـية مـتى حـقـقت هذا

اللقب ومن اطلقه ?
- هذا الـلـقب لم اسع الـيه ولم يـكن على
بــالي ابـدا انه جــاء من قـبـل الـصــحـافـة
الـعـربـيـة واجلـمـاهـيـر الـعـربـيـة فـأيـنـمـا
نا العربي ألغني يقدموني اذهب في عا
بسفيـر األغنيـة العراقيـة وأكثر من كتب

عــني من الــعــرب قـد لــقــبــوني بـســفــيـر
الغناء العـراقي مع ان السفير االول هو

ناظم الغزالي والكبنجي.
سلسالت التي انتجتها ? { حدثنا عن ا

- في 1996 انــتــجـت مــســلــسال اســمه
الـسـفـيـر نــاظم الـغـزالي لـعـبت فـيه دور
الــغــزالـي وغــنــيت فــيه 18 اغـنــيــة بـ
اغــنــيــة ومــقــام وعــنــدمــا جــاء الــنــاقـد
ـرحوم عـادل الهـاشمي الى وسـيقي ا ا
األستوديو واسمـعه اخملرج ستار جابر
اغـاني الـغـزالي بـصـوت سـعـدون جـابر
تـأثـر كثـيـرا وقـال لي انـا ظلـمـتك كـثـيرا
لـــقــد ظل الــهــاشــمـي يــنــتــقــدني طــوال
عـشرين عـامـا في كـتابـاته فـقـال لي هذا
الـغـنـاء احلـقـيـقي وانـا اعـتذر وفـي عام
 1998انــتـجت مــســلـسال عـن مـســعـود
العمارتلي وغنيت فيه  16اغنية ولعبت
ــركــبـة فــيه دور شــخــصـيــة مــســعـود ا
رأة الـضـائـعـة بـ شـخـصـيـتـ هـمـا ا
ـسلـسل من والـرجل في آن واحـد كـان ا
ـرحـوم كـر حمـزة وقـد اخفق اخراج ا
فـي أظـهــار حــقــيـقــة هــذه الــشـخــصــيـة
لـلـنـاس وقـبـلـها فـي عام  1988انتـجت
مـسلـسال لـشـاعر احلـداثـة الـعربـيـة بدر
شاكـر السيـاب والذي لم يـكتـمل اال بعد
عشر سنوات من انتاجه لوجود مشاكل
قــضــائـــيــة مــا ادى الى تــلف األشــرطــة
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صـرية مـثلـة ا صـري عمـرو سالمة صورة بـرفقـة ا نشـر اخملرج ا
سوسن بـدر وذلك على حـسابه اخلـاص على احـد مواقع الـتواصل
االجتمـاعي. وظهـرت بدر في الصـورة مرتـدية زي كلـيوبـاترا وعلق
سالمة عـليـها قـائال: (سعـيد
بالـعمل ألول مـرة مع الـفنـانة
ــــوــــــهــــوبــــة واجلــــمــــيــــلــــة ا
تـمـرسـة واخلـبـرة في مدة وا
تـــصـــويـــر قـــصـــيـــرة إلعالن

مجتمعي).
وتشـارك بدر في بـطولة فـيلم
والد رزق 2 الى جــــــانـب كل
صـري أحـمد مـثلـ ا من ا
عـز وعــمــرو يــوسف وأحــمـد
الـــفـــيـــشــاوي وأحـــمــد داود
دوح. صالح الصحن يتحدث في ندوة دراما رمضانوكر قاسم ومحمد 
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سوسن بدر

الـعــالم.وبـحــصـول شـايـك عـلى هـذا
الـلــقب فـإنـهـا إســتـطـاعت اإلطـاحـة
بــــــعــــــارضــــــات األزيــــــاء إمــــــيــــــلي
راجتــــــكـــــوفـــــســــــكي وكــــــانـــــديس
سوانـبويل الـلتـ كانـتا مـتصدرتي
ـرتـبة الـقـائـمـة لتـضع نـفـسـهـا في ا
األولـى وذلك بـــحــــسب مـــا أشـــارت
إليه صـحيفـة (ذا صن) البـريطـانية.
ــــرتــــبــــة الـــثــــانــــيـــة وجــــاءت في ا
ألــيــســانــدرا أمــبــروســيــو عــارضـة
فــيـكـتــوريـا سـيــكـريت الـبــالـغـة من
الــــعــــمـــر 38 عـــامًــــا أمــــا إمـــيــــلي
راتـاجـكـوفسـكي الـبـالـغـة من الـعـمر
ـــركــز 28 عــامًـــا فــحـــصــلـت عــلى ا
ــركــز الــثــالـث في الــقـــائــمــة. أمـــا ا
الـــرابـع فــكـــان من نـــصـــيب آشـــلي
غـراهــام وحـصـلت عــارضـة األزيـاء
اجلــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــة كــــانــــديس
ركز اخلامس أما سوانبويل على ا
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روسي هـنتـنـغـتون وايـتـلي البـالـغة
من الـعـمر 32 عـامًا فـقـد حـصــــلت
ركــز الــــسـادس. على صعيد على ا
اخـر  أثارت جنـمـة تـلفـزيـون الواقع
كايـلي جـيـنر الـشكـوك حـول حقـيـقة
حـمـلـهـا بـطـفل ثـانٍ خالل حـفل عـيـد
مـيالد شقـيقـتـها كـلـوي كارداشـيان.
وذلـك بـــــعـــــد أن نـــــشـــــرت كـــــلـــــوي
كــارداشــيـــان مــقــطع فــيـــديــو عــبــر
حسـابها عـلى أحد مـواقع التواصل
اإلجـــتــــمـــاعي مـن خالل خــــاصـــيـــة
الستوري تـستعرض فـيه احللويات
الــشـهـيــة من مـخـتــلف األصـنـاف

واأللــوان وفــجـأة يــظــهـر
صــــــوت كــــــايــــــلي

جــــــيــــــنــــــر

{ لنـدن - وكاالت - تـفوقت عـارضة
على ـيـة إيـريـنـا شـايك  األزيـاء الـعـا
غــــيــــرهــــا مـن عــــارضــــات األزيــــاء
وإســتــطـــاعت احلــصــول عــلى لــقب
أفضل عـارضة ألثـواب السـباحة في

األنـتـاج الـغنـائي وتـقيـم احلفالت حـول الـعالم
ماالسر في ذلك?

- اقمـت مااليـحـصى من احلـفالت ولكن
ثمة حفل الانساه مطـلقا وهو في مدينة
ـملكـة العربـية السـعودية الرياض من ا
عــام  1984شـــاركــنـي فــيـه طالل مــداح
والـكــبـيـر مـحـمــد عـبـده والن اجلـمـهـور
السـعـودي قد تـعـود على طـالل ومحـمد
ويـواجه سـعـدون جـابـر الول مرة امـتأل
سرح وفي اول اغـنية امـتألت السماء ا
بـــآالف (الــعـــكل) وهي تـــرفع لــلـــســمــاء
ـا سـألت مـاهـذا قـالـوا هـذا لـتـحـيـتـي و
يعني انت فنـان زين والعقال اليرفع من
الــرأس اال لــلــرجل الــذي يـنــال تــقــديـرا
كبيرا انها بالفعل حلظات التنسى ابدا.
وفي عام  1988اقـيم لـلـمـلك فـهـد حـفال
يا بحضور الرئيس صدام فغنيت تكر
وعندما انتهيت من الوصلة االولى اراد
ــلـك فــهــد ان يــحــيــيــني واقــفــا ولــكن ا
ركـبتـاه لم تـسعـفـاه في ذلك. امـا ذهابي
الى فلـسط فـكان مبـعثه الـتضامن مع
الـفــلـسـطـيـنـيـ الــذين يـقـتـلـون وتـهـدم
بيـوتـهم وقابـلـني الرئـيس الفـلـسطـيني

قابلته. محمود عباس وتشرفت 
{ ماهو رأيكم بأغاني الشباب حاليا ?

- اصحابها جمـيل مالبسهم اجمل
ومـــضــامـــ اغــانـــيــهم هـــزيــلــة
وبـــالــصــدفـــة اســتـــمــعت الى
اغنيـة جمـيلة بـصوت سيف

نبيل مؤخرا.
اذا تفكر اآلن ?   }

- افكر في انشاء مسرح
او دار لـــــلـــــثـــــقـــــافــــة
والـــــفــــــنــــــون تــــــضم
مسرحـا وقاعـة فنون
واســــــــــــــتــــــــــــــودو
مـــــــوســــــــيــــــــقي
واشـيــاء اخـرى

ملحقة.

وتغير نظم التصوير والغريب في األمر
ـسـلـسالت الـثالث اخـذت بـسـبـبـها ان ا

الى احملاكم.
{ هل شـــهــادة الــدكـــوراه كــانت قـــريــبــة من

احملفل الغنائي وكيف ?
اجسـتير من جامـعة سالفورد - كانت ا
البريطانية وهي عن األسـاليب الغنائية
في جـــنـــوب الـــعــــراق مـــثل احلـــيـــاوي
والغـافلي والـالمي وهكـذا حافـظت على
جـزء من الـغنـاء الـعـراقي بـأنـتـشاله من
ية منوطا الضياع وقدمته للمكتبة العا
مع حتليالت موسيقية لكي يستطيع ان
يـــقــرأه ابن الـــصــ وأبن الـــعــرب بــكل
سهولة امـا الدكتـوراه فكانت عن اغاني
رأة العراقـية احصيت منـها العشرات ا
ـــئـــات من األغـــانـي وهي الـــثـــروة بـل ا
الــغــنــائـيــة الــضــائـعــة والــتي تــكـاد ان
تـضيع بـرمـتهـا فال احد يـغـنيـهـا حالـيا
وألن االم هذه األيـام اذا ارادت ان تغني
لوليـدها تردد مـاتسمـعه من اغاني هذه
األيام وبذلك ضـاعت الدللـول واخواتها
واحلــمـد لــله اســتـطــعت ان ادون جـزءا

كبيرا منها وأحفظها لألجيال.
ـطرب {  بـعـد جيـلكم الـغـنائي بـقلـيل مـاهو ا

الذي شد أنتباهكم ?
- بعـد جـيلـنـا انتـبهت

لـــــــصـــــــوت كــــــر
مـــنـــصـــور فـــهــو
جميل وحساس
ويـــعـــرف مــاذا
يـغـنـي اتـمـنى

وفقية. له ا
{ خــالفــــــــــــــا
جملــــــايـــــلـــــيك
مازلت تعمل
بـنـشـاط في
مـــــــجـــــــال


