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مـر امس االثـن  3شـبـاط  45 عـامـا عـلى
وفــاة ام كــلــثــوم عـام 1975 . ولــوفــاتــهـا
ذكــريـات تـتــعـلق بــعـمـلـي الـصـحــفي فـقـد
وصـلت الـقـاهـرة مـنقـوال من بـغـداد مـديرا
ـكــتب وكـالـة االنـبـاء الـعـراقـيـة (واع) في
صـــيـف عــام  1972 وكـــان مـــســـكـــني في
ـرعـشـلي) الــزمـالك ومـكـتـبـي في شـارع (ا
عـــلى بــعــد نــحــو  100 مـــتــر عن فــيال ام
كــلـــثــوم ومن ســوء احلظ ان اخــر حــفــلــة
شــهــريـة الم كــلــثـوم كــانت بــعــد وصـولي
ـا حـال دون حتقـيق حلم الـقـاهرة بـايام 
حــضـور احــدى حــفالتـهــا كــمـعــظم هـواة
اغـاني ام كلثـوم التي مازلت استـمع اليها

مسجلة مساء كل يوم.
خـالل الفترة من عام  1972 حلـ وفاتها
عـانت ام كلثوم من بعـض األمور الصحية
الــتي كـانت ســبـبــاً في إلـغــاء الـكــثـيـر من
فروض ـهرجانات الفنـية التي كان من ا ا
أن يـتم عـقـدهـا وبدأت تـعـاني من مـشاكل
صـحية كبيرة مثل الـتهاب الغدة الدرقية
والـتي أثرت عـلى عيـنيـها وسـببت حدوث
جحوظ في العين األمر الذي دفعها إلى
أن تخفي عينيها بالنظارة السوداء وكان
اخـر مــرض الم بـهـا الـتـهـاب الـكـلى وادى
الـى وفــــاتـــــهــــا وهـي في سن الــ  77 من

العمر.
وخلـبر وفاتها قصة صحفية تصلح درسا

ن يرغب العلم في مهنة الصحافة:
فـي مـسـاء  23كــانـون الــثـاني عـام 1975
عــرض تـلـفــزيـون بــغـداد بـرنــامـجـا عن أم
ـنـاسـبـة وفـاتهـا في ذلك كـلـثـوم قـال انه 
الــيــوم لــكن الــواقع أنــهــا لم تــنـتــقل إلى
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رحـمة الـله إال بعد  11يـوما أي في يوم 3
شــبـاط كــمـا هـو مــعـلـوم.كــيف حـدث ذلك?
نـقول عن سـؤول عن هذا اخلـطـأ ا ومـن ا
وكـالـة األنبـاء العـراقيـة في الـقاهـرة حيث

كنت انا مدير مكتبها.
ــكـتب قـي صـبــاح ذلك الــيــوم وكـنـت في ا
ـكــتب الـصــحـفي اتــصل بي زمــيـلي فـي ا
الالمـع فـاروق شـكـري (اصـبـح فـيـمـا بـعـد
مــراسل الــوكـالــة الــفـرنــسـيــة في بــغـداد)
لـيـخـبرني انـه قد حـصل عـلى نص الـنعي
الــرسـمي لــوفـاة أم كـلــثـوم صـبــاح الـيـوم

صري. بتوقيع وزير األعالم ا
كــتـبت خــبـر الـوفــاة مع الـنــعي وحـرصـا
مـنـي عـلى الـدقـة في األخـبـار فـقـد أرسـلت
أحـد مسـتخدمي مـكتـبنا وهـو مصري إلى
دار أم كـلـثوم الـتي تقع فـي نهـاية الـشارع
الـذي يـقع فـيه مـكـتـبـنـا في الـزمـالك.وبـعد
دقـائق عـاد الرجـل حزيـنا وقـال أنه شـاهد
الـنسـاء يبكـ وأن ابن شقـيقتـها الـدكتور
مـــحــمـــد ألـــدســوقـي خــرج إلـــيــهـن قــائال
باحلرف الواحد (خالص الست خالص).
في عـمل وكاالت األنباء فأن الـسرعة مهمة
لـتحقيق السبق الصحفي وكنت حتى تلك
الـلـحـظـة أظن أن خـبـر وفـاة هـذه الـفـنـانـة
الــعـظــيـمـة ســبق صـحــفي كـبــيـر. ومـا أن
أرسـلت اخلـبـر إلى مـركـز (واع) في بـغداد
حــتى قـامت بـبــثه عـلى الــفـور إلى أنـحـاء
الـعـالم. وبعـد حوالي نـصف ساعـة عرفـنا
أن أم كـلـثـوم كـانت فـي غيـبـوبـة وأنـهـا لم
تـمت وأنها سـتنقل إلـى مستشـفى القوات
عادي حملاولـة إنقاذها وان ـسلحـة في ا ا
بــيــان وزيــر االعالم اجــلت اذاعـتـه.أبـرقت
إلى مـركز الـوكالـة طالبـا إلغـاء اخلبـر كما
جـرت علـيه العـادة في وكاالت األنـباء وقد
 ذلـك بالـفعل والى هـنـا كنت أتـصور أن

وضوع قد انتهى.  ا
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لـكن مـا حـدث في بغـداد كـان مخـتـلفـا فـقد
ألــتــقط خــبــر الـوفــاة أحــد الــعــامــلـ في
تـلـفـزيـون بـغـداد وراح يـعـد بـرنـامـجـا عن
وفـاتها دون أن يـنبهه أحد إلى إلـغاء خبر
ساء برنامج عن الـوفاة. وهكذا أذيع في ا

الفنانة (الراحلة).
بـعد يوم كانت هناك محاضرة لصديقي
األسـتـاذ مصـطفى جنـيب مديـر عام وكـالة
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Èd∫ تمثال ألم كلثوم بزمالك القاهرة وخلفه فندق أم كلثوم في موقع مسكنها القد –
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الكـاتب الـعـراقي االمـ الـعام الـسـابق لالحتـاد الـعام
لالدبــاء والـكــتـاب صــدر له عن دار الـثــقـافــة والـنــشـر
الـكــرديـة  كـتــاب بـعــنـوان (بـكــر صـدقي قــائـد انـقالب
عــــــام  1936قــراءة جــديــدة في ســيــرة ضــابـط ثـوري

عراقي).
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الـــتــدريــسي فـي كــلــيــة االعالم
لـتقى بجـامـعة بـغـداد يضـيفـه ا
االذاعـي والــتـلــفــزيــونـي مــسـاء
الـيوم الثالثـاء لتقـد محاضرة
بــعــنــوان (ســمــات وخـصــائص
احملـــــلل الـــــســــيـــــاسـي في ظل

األزمات).
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طـرب اإلماراتي احيا االحد على أرضية ملعب نادي ا
الشـارقة الرياضي حفل انطالق النسخة اخلامسة من
دورة األلـعـاب لألنـديـة الـعـربـية لـلـسـيـدات وقـدم أغـنـية

الدورة اخلاصة (نساء العُرب).
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الكـاتب الـعراقي صـدر له عن الـهيـئـة العـامـة السـورية
للـكتـاب وضـمن سلـسـلة (آفـاق ثقـافـية) كـتـاب بعـنوان
(مقـاالت في الـقـصة الـسـوريـة) كمـا صـدرت له رواية
بــعـنـوان ( دمـعـة وحـيــدة) عن دار الـعـراب لـلـدراسـات

والنشر والترجمة.
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ـاضي نادي الشعر الشـاعر العراقي  ضـيفه السبت ا
في اإلحتـاد العام لألدباء والـكتاب في العـراق للحديث
عن جتربـته الشـعرية وقـراءة نصـوص بجلـسة ادارها

الشاعر عمر السراي.
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ـاضي دائـرة ــيـة االردنـيــة ضـيـفــتـهـا االحــد ا االكـاد
كـتبة الوطنية ضمن أمسيات نشاط (كتاب األسبوع) ا

للحديث عن كتابها (ح يفوح احلرف عشقاً).
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البـاحث االردني تـضيـفه اجلـمـعيـة الـفلـسـفيـة األردنـية
مسـاء الـيوم الـثالثـاء في مـحـاضرة تـتـناول (مـسـتـقبل

. ة) في مقرها بجبل احلس الدولة في عصر العو
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عـن دوره في فيلم اجلوكـر والذي جسد فيه
شـخصية شاب انطـوائي يتحول إلى مجرم
واثق فـي نفـسه. وفاز الـفيـلم بثالث جـوائز
فـي اجملــمل.وخــرج فـــيــلم األيـــرلــنــدي (ذي
أيرش مان) للمخرج مارتن سكورسيزي من
إنـتـاج شـركة نـتـفـلـيكس الـذي  تـرشـيحه
لـلفوز بعـشر جوائز خـاوي الوفاض.وفازت
ـثلـة مـسـاعدة لـورا ديـرن بـجائـزة أفـضل 
عن دورهـا كـمـحـامـيـة طالق فـي فيـلـم قـصة
زواج (مـــــاريـــــدج ســـــتــــوري) مـن إنـــــتــــاج
نـتـفـلـيـكس.وفـاز بـراد بـيت بـجـائـزة أفـضل
ــثل مـسـاعـد عـن دوره في فـيـلم ذات مـرة
فـي هـــــولــــيـــــوود (وانـس آبـــــون آتــــا إن

هوليوود).
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حــصــد فــيــلم اخملــرج ســام مــنــديـز 1917
نـــصــيـب األســد فـي حــفل تـــوزيع جـــوائــز
ـيـة الـبـريـطـانيـة لـفـنـون الـسـيـنـما األكـاد
والـتلفزيون (بافـتا) إذ نال سبع جوائز من
بـيــنـهـا أفـضل فـيـلم وأفـضل مـخـرج.وهـذه
أول مــرة يـــفــوز فــيـــهــا مــنــديـــز بــجــائــزة
ــيـة الـبـريـطـانـيـة وذلك خالل حـفل األكـاد
أقــيـم أمس االول األحــد.كــمـــا فــاز الــفــيــلم
الـدرامي بـجائـزة الفـيـلم البـريطـاني األبرز
وجــائــزة أفــضل صــوت وأفــضل تــصـمــيم
إنـتاجي وأفضل تصوير سنيمائي كما فاز
ـؤثـرات البـصـرية اخلـاصـة. وفاز بـفـئات ا
ثل ـمثل يواك فينكس بجائزة أفضل  ا

له وعـلـيه شقـيـقه الغـائب عن الـعائـلة
مـنذ سـنوات. وكـان موقـفاً مـؤثراً جداً
ـسـرح عــنـد عـنــاق الـشـقــيـقـان عــلى ا
الــلـذيـن إنـهــمـرت دمــوعـهــمـا إضــافـة
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شــهـــدت احــدث حــلــقــات بــرنــامج (ذا
اضي فـويس كدز) الـتي بثت الـسبت ا
مـــوقـــفـــاً مـــؤثـــراً بـــ أحـــد األطـــفـــال
ـــشــاركــ وشـــقــيـــقه إذ أن األخــيــر ا
فـاجـأه بوجـوده في احللـقة وذلك بـعد
غــــيــــاب لـ 3ســـــنــــوات عــــنه. وبــــدأت
ـتـسابق ؤثّـرة مع غـنـاء ا الـلـحـظـات ا
الـعـراقي عـبد الـكـر حا الـسـعدي?
سافر واهداها له من أغـنية لشقيـقه ا
دون ان يـــســــتـــديـــر اي من الـــنـــجـــوم
ــــدربـــ الخـــتـــيــــاره. وقـــبل خـــروج ا
ــتـسـابق طـلب فـريـق الـبـرنـامج مـنه ا
إعـادة تــصـويـر مـشـهـد دخـوله بـحـجـة
األسـبـاب الـتـقـنـيـة لـيـجـد عـند دخـوله
مـجـدداً ان كرسي نـانسي عـجرم يـلتف

{ اسطـنـبول  –وكاالت - أصدرت
الفنانة التركـية أصلي بكير أوغلو
بـيـانـا رسـمـيا نـشـرت نـسـخـة منه
عـبـر صفـحتـهـا اخلاصـة عـلى أحد
مواقع التواصل اإلجـتماعي تعلن
فــــيه (أنـــهــــا بـــاشـــرت اإلجـــراءات
الـقــانـونـيــة الالزمـة ضــد اجلـهـات
ــســؤولــة عـن تــســريب صــورهــا ا
الــشــخــصــيــة الـــفــاضــحــة والــتي
تـضمن بـعضـها أوضـاعا حـميـمية
مع حــبـيــبــهـا). وقــالت أوغــلـو في
الـبـيـان(أود أن أبـلغ اجلـمـهور أني
بدأت باتـخاذ اإلجراءات القـانونية
عنـد النـائب العام واجلـهة األمـنية
سـؤولة ضـد أولئك الـذين نشروا ا

لـدموع والديـهما الـلذين كانـا في غرفة
اإلنــتــظــار.ولم يــقف األمــر عــنـدهم إذ
أيــضــاً تــأثـرت عــجــرم الــتي بــدورهـا
دخــــلـت في نــــوبـــــة بــــكــــاء شــــديــــدة.

منـشورات قبيـحة تتـضمن صوري
واســـمي عـــلـى مـــواقع الـــتـــواصل
االجـتـمـاعي وضـد كل مـن نـشـرها
وتـــداولـــهـــا بـــقـــصـــد أو كـــان آلــة
لـــذلك.(كــمــا نــاشـــدت جــمــهــورهــا
بتفويـت الفرصة على مـن إتهمتهم
بـإســتـهـدافـهــا لـتـشــويه صـورتـهـا
(أرجــــو مـن اجلــــمــــهــــور قـــــائــــلــــةً
ـنحـوا أي فـرصة والـصـحافـة أال 
ألشـخـاص ذوي الــنـوايـا الــسـيـئـة
واخلبـيثـ الذي يـرغبون في رسم
وتــكـوين صــورة سـيــئـة وســلـبــيـة
عـني بـطـريـقــة مـخـتـلـفـة وتـسـريب
صـــوري ونــشـــرهـــا بـــشـــكل غـــيــر

أخالقي).

اقبل آراء شريك حـياتك وأصدقائك بهدوء. للتوتر أثر
واضح على صحتك.

qL(«

تهم بالعناد او التكبر كن ال جتعل نفـسك في وضع ا
متواضعا .

Ê«eO*«

مـارس بـعض الــريـاضــة وخـذ فـتــرات راحـة بــصـفـة 
يومية لتجد السالم الداخلي.

—u¦ «

اسـتفـد من جتارك الـسابقـة في بنـاء عالقاتك احلـالية
.يوم السعد االربعاء.

»dIF «

قريب لك سيكون سبيلك الى عمل جديد لم تكن حتلم
به .

¡«“u'«

ال ترجئ عمل الـيوم الى الغد بسبب التشتيت. تواجه
جتديداَ في صداقاتك.

”uI «

حـاول ان تـركز عـلى عالقـات العـمل كي تـفـتح امامك
ستقبل. ابواب ا

ÊUÞd «

احـد االصــدقــاء سـيــشــعـرك بــفــراغ كـبــيــر . ال تـكن
متشائما.رقم احلظ .3

Íb'«

خـبـر مـهم قـد يـغـيــر حـيـاتك  لـذا افـعل مـا بـوسـعك 
لإلبْقاء على األشياءِ واضحة.

bÝô«

يـجب أن تـنـتـبه لـصـحـتك الـتي هـزّتـهـا احلـسـاسـيـات
اخملتلفة أو تتحمّل االضطرابات. 

Ë«b «

ة و تصـحح بعض االمور ترمـيم عالقات احلب القـد
التي كنت تبحث عنها .

¡«—cF «

الـواقعـية مع احلـبيب وفي الـعمل تـوفر عـليك الـكثـير 
من الضغوط .رقم احلظ.7

 u(«
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ـرادفات ابـدأ بـربط سـلـسـلـة الـكـلـمـات بـا
الــصــحــيــحــة لــلـكــلــمــات ادنــاه بــدءا من
الرقـــــم  1 لتربط الـكلمـات بدءا من ارقام
طـلـوبة الدوائـر ولـتحـصل عـلى الـكلـمـة ا

حسب االرقام ادناه:
ة  1-ملكة عربية قد

 2-شخصيات تمثيلية لالطفال
 3-صاحب وخليل
 4-ارجل الدواب
 5-مشرف البناء
 6-اغطية نوافذ
 7-صفائح معدنية
 8-مدينة فلسطينية
 9-من اجزاء االسى
 10-مجلة عربية
 11-قنابل فتاكة

 12-اعضاء نقابة احملام
 13-رتبة عسكرية

 14-زجاج
 15-نقيض افقيا
 16-دولة عربية
 17-دولة اسيوية

 18-يداوي
 19-من علوم الرياضيات
 20-مدينة فلسطينية
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…b U)« ÍËö−F «
امـيس في بـغـداد بدايـة الـسـتـيـنـات من الـقرن
اضـي حيث كـان يـلتـقي في مـحـله مجـمـوعة ا
ــلـــحــنــ وهم مـن الــفــنـــانــ والــشـــعــراء وا
يـتـبـادلون االحـاديث بـشـأن االغـنـيـة الـعـراقـية
ـتـد احلـديث والـســهـر والـغـنـاء الى مـطـلع و
ـطرب حـمدان الفـجر وكـان من ب احلـضور ا

œ«uł ezU ≠ œ«bGÐ

ـطـرب ـوسـيـقــيـ الـعـراقــيـ ا نـعى احتــاد ا
الـرائـد سـعـيـد الـعـجالوي الـذي تـوفي صـبـاح
اخلـمـيس في واليـة مـيـشـغـان االمـريـكـيـة بـعـد
رض الراحل ولد في بغداد سنة صراع ضد ا
 1935كان يـعـمل خيـاطـاً خلف سـينـمـا سمـير

اغــنـــيـــة (عـــلى الـــعــ يـــا ابـــنـــيــة).  اصـــيب
العـجالوي بـالـعمى في مـنـتصف الـتـسعـيـنات
وفي هـذه الـفـتـرة سـجل كـاسـيت مـشـتـركـاً مع
الـــقــار حـــســ رجب الـــعــزاوي فـــيه بــعض
االغـــاني وقــد عـــانى الــفـــنــان الـــعــجالوي من

سـؤول االهمـال والنـسـيان من قـبل ا
وعدم اذاعة اغـانيه من االذاعة وان
اكثـر اغانـيه حلـنهـا بنـفسه ومن
ــشـــهــورة: جــاوين اغــانـــيه ا
فــــــتــــــانـــــة اولـي وين اروح 
عيوجن فتانة سمرة يابنت
الــبـــاديــة عــشـــاك عــشــاك
نار الهوى يابوية عشاك 
حــراكـــة ســهـــران طــول
الــيـل  عــلى عـــيــني يــا
الـــبـــنــيـــة عـــلى عـــيــني
خــلـــصت يــاحـــبــيــبي
عـــيـــني وهـــاي هـــيـــة 
ســـــــلـــــــمــــــلـي عـــــــلى
الــــــــبـــــــنـــــــيـــــــــــــة
وعــــــــــشـــــــــــرات
االغــــــــــــــــــانـي

البغدادية.

لـحن محـمد ـطرب قـاسم عـبيـد وا السـاحر وا
نـوشي والـشــاعـر جـودت الـتـمــيـمي والـشـاعـر
زاهـــد مــحــمــد وغـــيــرهم من الـــفــنــانــ  بــدا
العجالوي الغناء مطلع الـستينات وهو مغني
فـــطـــري حـــيث كـــان يـــقـــيم حـــفـالت االعــراس
واجللـسات اخلـاصة الى ان تـقدم الى بـرنامج
الهـواة والـذي كـان يقـدمه الـفـنان كـمـال عاكف
حـيث غـنـى في هـذا الـبـرنـامـج اغـنـيـة (سـمـرة
يابـنت الـباديـة) وجنـحت هذه االغـنـية جنـاحا
باهراً ودخل االذاعـة والتـليفـزيون كمـا اشترك
في فيلـم عراقي في منـتصف الـستيـنات اسمه
(درب احلب) من بــطـولــة الـفـنــان فـاروق هالل
مثلة مديحة وجـدي وغنى في الفيلم اغنية وا
(سمرة يابنت البادية) وكما غنى في عدة ماله
وهو يـعـد احـد رواد االغنـيـة البـغـدادية وحلن
طرب قـاسم عبـيد اغنـية (رجـعنا لـلهوى الى ا
ودكـينـا بـابـة) وهي من كـلـمات الـشـاعـر احـمد
ــطـرب قـاسم عـبـيـد لـلـفـنـان الـدلـيـمي. وحلن ا
سـعيـد الـعـجالوي اغنـيـة (عـيني سـلـمـلي على
البنية) وكما حلن للمطربة زهور حس اغنية
(صلوات احلـلو فات) وبـعد ذلك حلن للـمطربة
نــرجس شـوقـي اغـنــيــة (اون وونـتي تــتــسـلى
بيـهـة النـاس) وحلن لـلمـطـربة سـمـيرة تـوفيق سعيد العجالوي في مشهد فني

5 Š s ×

بيروت

وكـانت غلـطة وكـالة إنـباء الـشرق األوسط
وهي الـــوكـــالــة الـــرســمـــيـــة ولــديـــهــا كل
اإلمــكـانـيــات لـتـدقــيق اخلـبـر قــد مـسـحت
الــذي وقــعت فــيه ( رغـمــا عــني) وأثــبـتت
غـلطة (ا.ش.ا) إن هناك أخطاء للصحفي
تــقع رغــمــا عــنــهم  وأظـن أن مــا حـدث ال

يخلو من فائدة للصحفي الشباب.
ونـعود الى وفـاة ام كلثـوم فقد كـان اخلبر
عجب كما صـادماً ومفاجئاً للعديد من ا
أنّ رحـيلهـا ترك فجـوة كبيـر في عالم الفن
والـطرب األصـيل وكانت جـنازة أم كـلثوم
أمـراً هـائالً جـداً فـلم يـتـبق أحـد في بـيته
إال وخــرج في اجلـنــازة وكـنت واحـدا من
. وحــمــلت جــنــازة أم كــلــثــوم ــشــيـــعــ ا
تـصنـيفـاً من ب أكـبر ثـماني جـنازات في

العالم. 
œ«bGÐ w  Âu¦K  Â«

وألم كـلـثوم عالقـات مـتمـيزة بـالـعراق فـقد
زارت بـغـداد مـرتـ االولى في اواخـر عام
الــــتي دامت شــــهـــرا واحــــد وكـــان 1932
عـمـرها  32 عـامـا والزيـارة الـثانـيـة كانت
عام  1946 وكان عمرها  48 عاما ودامت
لكي لـيلت حيث غنت في قصر الرحاب ا

ــصــريـة (ا.ش.ا) أنــبــاء الـشــرق األوسط ا
آنــذاك في مــعــهــد األعالم الــعــربـي حتـدث
فـيهـا عن أهمـية الـدقة في األخـبار وضرب
مـثال علـى عدم الـدقة بـخبـر وفاة أم كـلثوم
الــذي بــعــثه مــراسـل الــوكــالــة الــعــراقــيـة
(يـقـصدني أنـا) دون التـأكد من صـحته مع
أنـهـا كـمـا قـال حيـة تـرزق. وكـتـمت غـيظي
فـأنا مـتهم بالـتقـصير وال أسـتطـيع الدفاع

عن اخلطأ مهما سقت من تبريرات.
بـــعـــد أيـــام وأظن إن ذلك في  28 كـــانــون
الـثاني نشـرت وكالة أنـباء الشرق األوسط
خـبر وفـاة أم كلثـوم ونص النـعي الرسمي
بـــتــوقــيـع رئــيس الـــوزراء عــبــد الـــعــزيــز
ــصـريـة بـثـهـا حــجـازي وقـطـعت اإلذاعـة ا

وأذاعت اخلبر.
بـعـد سـاعة أتـضح أن اخلـبـر غيـر صـحيح
أيـضـا وأن أم كـلـثـوم لم تـمت وأن الـوكـالة
تـــســرعت في نـــشــر نــعـي رئــيس الــوزراء
والـذي كـان مـعـدا مـسبـقـا. حـيـنـذاك رفعت
ســـمــاعـــة الـــهــاتف ألحتـــدث مع األســـتــاذ
مـصـطـفى جنيب (لـلـتـشفي). وحـال سـماع
صـوتي أعتـرف الرجـل قائال ( يـا سيدي ..

أنا غلطان .. غلطان.. وست غلطان).

نسيمها ما أعطره
وزرعها ما أنضره

بغداد يا ذات القطوف الدانية
دامت لك النعمى وهناك الزمان

} } }
دار السالم والنعيم
ومنزل الروح الكر

} } }
بغداد يا ذات القصور العالية
يا جنة الدنيا ويا ظل األمان

} } }
هواؤها ما أطيبه
وماؤها ما أعذبه

ـنـاسـبة ان ومن الـطـريـف ان نـذكـر بـهـذه ا
في بــغـداد فــيال تــشـبه فــيال ام كـلــثـوم في
الـقـاهرة الـتي شـيـد علـيـها فـنـدق باسـمـها
بـعد وفاتـها وقد ورد في االخـبار ان احدى
ــصـريــة قـامت بـالــبـحث عن ــؤسـسـات ا ا
مـصـيـر فـيال ام كـلـثـوم في بـغداد وهي دار
ـعجب بام كلثوم شـيدها احد العراقي ا
اضي في في مـنتـصف أربعيـنيات الـقرن ا
ـوافقة ام مـنطـقة بارك الـسعدون بـبغداد 

كلثوم وحسب اخلرائط التي زودته بها.

لك فـيصل الثاني  ـناسبـة ذكرى ميالد ا
ـا غـنته (يـا لـيلـة الـعيـد) الـتي أضافت و
إلـيـهـا في اخلـتـام: (يـا دجـلـة مـيـتك عـنـبر
وزرعـك علـى الـعراق نـور.. يـعـيش فـيـصل
ويــتــهـنى نــحــيي له لــيـالي الــعــيـد).و في
أعـــقـــاب ذلك مـــنـــحت أم كـــلـــثـــوم وســام
ــنح عـادة إال ــدني وهــو ال  الــرافــدين ا
لـلـرجال حـسب الـقوانـ الـعراقـيـة آنذاك
لـكن الـقـانون عـدل لـتـتقـلـد الـوسام وألول
مــــرة فـي تــــاريخ الــــعــــراق امــــرأة هي أم
كـلثوم.وتوجت ام كـلثوم عالقتـها بالعراق
بـانشـودة بغـداد التي غـنتـها حتـية لـثورة
بـطلب مـن الرئيـس جمال 1958تـموز  14

عبد الناصر:
بـغــــــداد يـا قـلـعـة األسـود يـا كـعـبـة اجملد

واخللود
/ واذكـر ان ام كــلـثـوم مـثـلت فـيـلـمـا تـدور
احـداثه في الـعراق هـو فيـلم دنانـير تـمثل
فــيه  حـيـاة الـفــتـاة الـبـدويــة دنـانـيـر ذات
الـــصــوت الــعــذب وتـــغــني فـي الــقــصــور
الـــبـــاذخـــة في بـــغـــداد فـي عـــهـــد هــارون
الــرشــيــد. وفي احــدى اغـنــيــاتــهــا تـصف

جمال بغداد و ماءها و هواءها:
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دموع نانسي
عجرم في برنامج

(ذا فويز كدز)

أصلي بكير
أوغلو


