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قصائـد كتبت يف ما يشبه الدفعة الواحـدة تتناول عالقة فنية باجلسد،
جسد املرأة وهي تسري على خط مرهف يتأرجح بني الشهوانية والبحث

الشعري يف مادة تظل عصية وغنية باألسئلة

Tus (22) June 2004

وقفــةايروتيكا/ البــــوم

من املفارقات اليت حتصل هذه األيام، برغم
اعـمــال العـنف املـتـمـثلــة بــالـتفجـريات،
واالغتياالت واالختطـافات، وزحام الشوارع
والبـطالـة، وارتفاع اجيـار الدور الـسكنـية،
وشحــة الـبنــزيـن، وانقـطــاع الكهــربــاء،
والتصرحيـات املستمرة للمـسؤولني بتحسن
الـوضع، وازالـة كل االسبـاب اليت تـؤدي إىل
هذه النتائج، فإن الـناس منهمكون مبتابعة
مبـاريات بـطولـة امم أوروبـا، وما سـتؤول
إلـيه نتـائجهـا، واهلـدفني اللـذين سـجلهمـا
الالعـب زين الــدين زيـدان ضــد املنـتخب
االنكليزي، خالل دقيقـتني ال أكثر، ومهارة
الالعب الربتـغالي رونـالدو الـذي يفلت من
مـدافعـي اخلصـوم كـالـزئـبق، وصفه احـد

املعلقني بأن مهارته اكرب من عمره.
ولكن هـذه املتابعـة يدفع ضـريبتهـا الكثري
من الـزوجات واالزواج، وال سيمـا إذا ما كان
يف البـيت َمـْن ال حيب كـرة القـدم، ويـريـد
متـابعة برامج املنوعـات والتسلية... حدث
شجار بني زوجني، الزوج يريد متابعة كرة
القـدم، والـزوجـة تـريـد متـابعـة عـروض
األزيـاء، وال يوجـد يف البـيت غري تلفـزيون
واحد.. الـزوج متعصب لكـرة القدم ويفهم
احليـاة على انهـا كرة مسـتديرة فـحسب اما
غري ذلك فهو بعيـد عنه. اما الزوجـة فإنها
تكـره كرة القدم، وعندمـا يتابع زوجها أية
مباراة تصاب باحلزن والكآبة، وتهدد الزوج
بالـعودة إىل بيت أهلهـا، أو يف أحسن األحوال
فـإنهــا تتـصل بـأمهـا الـيت ال تتفــاهم مع
صهـرها، علـى طريقـة )جانكـو ال يتفاهم(
الفيلـم الذي شاهـدناه يف الطفـولة، ويوازي
يف شهـرته واهمـيته فـيلم )تـايتــانيك( يف

عصرنا الراهن!
املهم تشاجر الزوجان، وحلف الزوج بأغلظ
االميان، ان مل تـرتكه يشاهـد املباريـات على
انغام املولدة املزعجة فإنه سيطلقها وينتهي

كل شيء حتى )خيلص من وجع الرأس(!
امـا الزوجة فـأوقفت محلتها العـدائية ضد
زوجها، وهـي متحاملـة عليه، حتـى تنتهي
مباريات بطولة امم اوروبا وعندها سيكون

لكل حادٍث حديث )واهلل يسرت(.

ومن بـني الفرق البصرية، فرقة صباح ابو
اخلري، هـذه الفــرق اليت يقـودهــا الفنـان
هـشـام عـودة الــشالل، اليت بقـيت امـينـة
لبـيئتهـا الـبصـريـة. يقـول الفنـان هشـام
عودة: بسبب قـرب البصرة من البحر، فإن
للبحر دورًا بـارزًا يف حياة الناس فيها، وهم
يـصطـادون الـسمك أو يـصنعـون الـسفن،
لـذلك فـإن هـذا التعـايـش خلق نـوعـًا من
التــآلف واحملبـة مـا بـني البحــر والنـاس،
وولـدت االيقاعات املتمـيزة، واالغاني فكان

ويـبدو ان مـشاركـات الفـرق البصـرية ال
تقتصـر على املدينة وحـدها وإمنا تشارك

يف مهرجانات عربية، 
وهلـا دعـوات إىل بـعض الــدول االجنـبيـة

للتعريف بهذا النوع املوسيقي احمللي.
شـاركت فرقة صبـاح ابو اخلري يف عدد من
املـهرجانات العـربية كان آخـرها مهرجان

يف األردن،
والقـت فعـــاليــات الفــرقــة اسـتحـســان
اجلمهـور، ممــا جعـلهم يـتنــاغمــون مع

فعالياتها.
وطرحنـا سؤااًل طـريفًا عـلى هشـام عودة
وقلنـا له ان شبهـًا كبـريًا بينك وبـني احد
أعضـاء فرقـة ميامي الـكويتيـة، أال يشكل

لك احراجًا؟
ابتسم اول األور ثـم قال: يف البـداية شكل
لي احـراجــًا كبـريًا إال انين تعـودت علـى
ذلـك، ويكفـي ان هنــاك لكل واحــد منـا

اسلوبه.
وقبل ان نودعه عرب عن امتـنانه جلريدة
الـ)مـدى( واهتمـامهـا بالـطاقـات الفنـية

املبدعة.
واخريًا نقـول: اسـوة بفـرق املقـام، علـى
املـسؤولني عن الشؤون الفـنية واملوسيقية
يف البلـد، ان يفكـروا يف امـر هـذه الفـرق
الشعبـية لنقل فننـا الشعيب إىل العامل، من
خالل فــسح اجملــال هلــا لـلمـشــاركــة يف
املهـرجـانــات واالحتفــاالت اليت تقـام يف

بلدان العامل.

اليت تقـدم اللون البـصري، دون ان تتـأثر
مبوجات التغيري والتـبديل حبجة التطور،
منها فرقة خليفي السعيد، وفرقة حسني
بتور وفـرق كثرية أخـرى ما زالت  امـينة
عـلى استخدام آالت مثل )الطار واملرواس(

معتمدة على ايقاعات اخلشابة.
وبــرغم ادخــال بعـض اآلالت األخـرى إال
انها مل تؤثـر على طبيعـة األداء لدى هذه

الفرق.

سـألنـا الفنـان هشـام عـن كيفيـة انتقـال
االغاني إىل اخلليج؟ فقال:

ـ نـتيجــة االختالط مــا بني الـصيــادين،
ونـسبتهـا إىل العراق مـسألـة حمسـومة وال
حتتــاج للتــأكيـد، وإمنـا حـاول اشقـاؤنـا
ادخـال بعض االيقـاعات اهلنـدية إلـيها، يف
الوقـت الذي مل ندخل حنن غري االيقاعات

البصرية.
ويف البصـرة اآلن العديـد من هـذه الفرق

)اهلـول( و)ايـامـال(
فبـاتت هـذه االنـواع
من االغاني رفيقتهم
اينما حلـوا وساعدوا

على انتشارها يف دول اخلليج العربي.
ان هــذه االغــانـي انـتــشـــرت يف اخللـيج
العربي، انطالقـًا من العراق، وحتديدًا من
الـبصـرة، يف الـوقت الــذي اشتهـرت هـذه
الـدول بهـذه االغـاني وبـاتت تعـرف بهـا.

الفرق املوسيقية الشعبية يف البصرة

اســـأل عـن اللــــون اخللـيجـي يف الـبــصـــرة
تتميز مدينة البصرة بكثرة

الفرق الغنائية واملوسيقية
املوجودة فيها، ورمبا كان

القترابها من البحر، ووجود
املوانئ فيها، جعلها يف احتكاك

مع الدول اخلليجية اجملاورة لها،
واالستفادة من اإليقاعات

واألنغام، وطريقة أداء الغناء، يف
عملية تبادل متواصلة.

والفرقة الفنية البصرية أمينة
على طابع مدينتها، فبمجرد ان

تسمع شيئاً من هذه الفرق،
تعرف بأنه يعود إلى البصرة، وال

سيما االيقاعات املتناغمة مع
حركة الطبيعة والناس.

امنة عبد العزيز

يف إطـار عـروضه الـسيـنمــائيـة
األسبوعيـة، يعرض نادي السينما
التـابع لدائـرة السيـنما واملـسرح،
الفيلم السوري )قمران وزيتونة(
للـمخـــرج عبــد اللــطيـف عبــد
احلـميــد وبطـولـة أسعــد فضـة
ونـورمان أسعـد، وذلك يف السـاعة

احلادية عـشرة من صباح يوم غد
األربعــاء  23/ 6/ 2004 يف قــاعــة

املسرح الوطين. 
تعقـب الفـيلـم جلـســة نقــديــة
يـديـرهـا الـزمـيل سعـد هـادي
ويـشــارك فيهـا النـاقـد د. جـواد

بشارة. والدعوة عامة.

قمر وزيتونة يف نادي السينما

بعد فـيلمه اجلديـد عاطفـة املسيح
الـذي أثار اجلدل يف األوسـاط الفنية
طويال، حيتل ميل جيبـسون قائمة
أكثر مـشاهري أمريكـا دخال و جذبا
لألعالم  بـناءا علي تقـييم من قبل
بعـض اجملالت األمـريـكيــة تصـدر
املـمثل األمـريكـي ميل جـيبـسـون
قائمـة أقوي املـشاهري يف امـريكا ، و
يبنيـهذا الرتتيـب علي عامـلني هما
املـشـاهـري األكثـر دخال يف الـسنـة و
أيضا املـشاهري الـذين استطـاعوا أن
جيـذبوا إنتبـاه األعالم خالل العامو
جــاء يف املــرتبــة الثــانيــة العب
اجلـولف تاجيـر وودز الالعب األكثر
دخال بني الـرياضـيني ثم مقـدمة
الـربامج الـشـهرية أوبــرا ويـنفــري
املـمثل تـوم كــروز أحتل املــرتبـة
الــرابعــة ، و قــد جـــاءت املمـثلــة
جـينيفـر أنيـستـون الـيت تصـدرت
قـائمة العام املاضـي يف املركز السابع
عشر و علي الصعيد السياسي أحتل
الــرئيـس األمــريـكي األسـبق بـيل
كلـينتون املركز الـواحد و اخلمسون
بــدخل يقــدر بـ 6.3 مليـون دوالر

أمريكي

ترتدد بقـوة يف األوســاط الفـنيه
البريوتية، 

شائعـة طالق النجمـة اللبـنانـية
ديـانـا حــداد من زوجهـا املخـرج
اإلمـاراتي سهـيل العبـدول، الـذي

كان متوجدًا معها 
خالل األسـبوع املـاضي يف دبي، يف
حفل إطـالق ألبــومهــا الـغنــائي
األخـري عن شــركــة عــامل الـفن
والــذي حيمـل عنـوان اول مـرة.
ومن املفـرتض أن تصـل الفنـانـة
حــداد اليــوم او غــدًا إىل بريوت،
حيـث تعّد حلفل إطالق األلبوم يف
لـبنـان، قـبيل سفـرهــا األسبـوع
املقبل اىل الـقاهـرة للغـرض ذاته،
وحتديدًا يف الثـالث والعشرين من
حزيران اجلاري، والذي سيحضره
عــــدد كـبـري مــن اإلعالمـيـني

والفنانني. 

وجتـري ديـانـا لقـاء خـاصـًا مع
إذاعـة صـوت الغـد يـوم اإلثـنني
املقبل بـتمـام الـرابعــة من بعـد
الظهـر مع املــذيع إيلي حـوشـان،
تتحــدث من خـالله عن شـائعـة

الطالق. 
وقـد ذكـرت مصـادر مقـربـة من

صوت الغد، 
ان القيمني على اإلذاعة أنفسهم ال
يعرفـون ما إن كانت ديانا ستنفي

الشائعة ام تعلن خرب طالقها... 
غري أن إتصـااًل هـاتفيـا جـرى مع
أحد العاملني يف دبي داخل مكتب
الـفنانة حـداد، الذي قال ان اخلرب
عـــار عن الـصحــة وال أســاس له

مطلقًا،
وقال ان الـناس رمبـا اعتـقدوا ان
ديانا ستعلن طالقها بسبب طريقة

اإلعالن عن اللقاء املنتظر. 

ديانا حداد وشائعة الطالق 

أعـلن مــديــر العالقــات العــامــة
واالعالم يف دار االوبــرا املـصــريــة
حممـد حـسين أن جممـوعـة كبرية
من الفنانني املصـريني سيشاركون
يف أحـياء عيـد املوسـيقى الفـرنسي
علــى ضفــاف نهــر النـيل. وقــال
حسـين يف مؤمتـر صحـايف أن عددا
من الـفنانني العـرب سيشـاركون يف
النشـاطات الفنيـة. وستشارك سبع

فرق مصرية خاصة يف أحياء العيد
إضـافة إىل 28 فـرقة تـابعة لـقصور
الثـقافة يف تغـطية حفالت غـالبية
املدن الكربى مساهمة منها يف احياء
االحتفال. والفرق اخلاصة املشاركة
هـي دنـيـــا لالغــانـي الــشعـبـيــة
وجمـموعة جعفـر حرق اليت تقدم
املــوسيقـى والــرقصــات النــوبيـة
وفـرقة الـصعيـدي للغـناء الـشعيب

والـصاجـات النحـاسيـة وشرقـيات
وكرمية نايت. ويشارك من اجلانب
الفـرنسي ماتيو شديد الذي يتحدر
من اصـول مـصــريه فجــدته هي
الـشـاعـرة انـدريه شـديـد ووالـده
الفنان لوي شـديد. وتنظم السفارة
الفرنسيـة االحتفاالت بالتعاون مع
دار االوبرا املصـرية وهيئـة قصور

الثقافة وحمافظة القاهرة. 

موسيقى فرنسا بضفاف النيل 

أوفــدت فـيـتـنــام 13 مـن أحـسـن
خمرجيها إىل هـوليود لتعلم بعض
اخلـربات الفـنيـــة من عـــاصمــة

السينما األمريكية.
وسيتعلم املـخرجون -بـينهم عدد
درس فـن اإلخــــراج يف االحتــــاد
السـوفيـاتي الـسابـق ودول أوروبا
الشرقيـة- فن التصوير السينمائي
مــدة شهــر يف جــامعــة ســاذرن
كــاليفـورنيــا، وحيضـرون دورات
عملـية يف اإلخراج يف أستوديوهات

هوليود.
وقـال املخـرج يف هـيئــة فيـتنـام
الـسينـمائـية املـملوكـة للدولـة لو

ميل جيبسون يتصدر
قائمة مشاهري امريكا

تـــرونغ نـني -مــسـرتجعــا أحــد
األمثـال الـشعـبيــة الفيـتنــاميـة

سنتعلم لب احلكمة.
وتــدفع مـؤسـسـة فــورد 100 ألف
دوالر لـتـمـــويل بعـثــة الــوفــد
الفيتنامي الذي يرأسه مسؤول من
هـيـئـــة الـــرقـــابـــة الفـنـيـــة.

فيتنام توفد 13 خمرجا
إىل هوليوود

لـندن: يـبدأ املـطرب الـعراقـي اهلام
املـدفعي جولـته األوروبية انـطالقا
من العـاصمـة الـربيطـانيـة لنـدن
حيث سيقـدم جمموعـة من اغانيه
القـدمية واجلـديدة يف حفل بصـالة
كــويـن اليــزابـيث هــول يف جمـمع
الساوث بنك بعد غد. وكان املدفعي
اقـام عدة حفالت غنـائية يف بريوت
ودمـشق وعمـان مؤخـرًا . وسيغين
املـدفعي يف احلفل ايضـا بااليطـالية
واالجنليـزيـة مبصـاحبـة عـدد من
العازفني الغـربيني. وحول مـا نشر
عن مـشاركته يف احلفل الذي تقيمه
مـؤسسة املـدد اخلريية يف لـندن يوم
الـرابع والعشرين من الشهر اجلاري،
قـال انه مل يسبق له ان غنـى اغنية
ثنائية مع الفنانة العراقية فريدة،
مشريا اىل انه سيغين يف حفلة مؤسسة
املدد بصورة منفصلة مع فرقته.   

إهلام املدفعي يف
جوله اوروبيه 

أخريًا.. هـدأت وترية احلـرب اليت
اشتـعلت يف نقـابـة املــوسيقـيني
ضــد املـطــربــة روبـي بعــد أن
تـربعـت مبـبـلغ 50 ألف جـنـيه،
وجنحـت  يف احلــصــــول علــــى
تصريح مبزاولة الغناء ضمن شعبة
الغناء االستعراضي، ليسدل بذلك
الستارعلى هذه املشكلة اليت شغلت

الوسط الغنائي منذ شهور!!. 
وذكر مصدر مسئول بالنقابة أن
قـانون الـنقابـة قائـم علي تلقي

التربعات واهلبات. 
وكانت الفرتة األخـرية قد شهدت
العديـد من احملـاوالت بني روبي
والنقـابة حلـسم الصـراع بعـيدًا
عـن أقســام الشـرطـة، وسـاحـات
القـضــاء. وكـــان احلل األفــضل

جلـميع األطـراف أن تقـوم روبي
بالتـربع لصندوق النـقابة ودعم

مواردها. 
ومت اجيـاد ثغـرة لـدخـوهلـا عن

طـــريـق شعـبــــة الغـنـــاء
االسـتعـــراضـي وتعـتـرب

روبي من أكـثر الـوجوه
الـشابة اليت أثارت جدال
على السـاحة الغنـائية،
بــسـبـب كلـيـبـــاتهـــا
السـاخنـة اليت مـزجت

بـني الغـنــاء والــرقـص
وحركات اإلغراء. 

ولكن هـذا اجلدل الـذي دار ما
بني الـرفـض التــام واالعجـاب،
سـاعـدهــا علـي حتقـيق شهـرة

واسعة هلا. 

السلطات االيطالية تصدر خطوطا
ارشـاديـة صـارمـة لكـيفيـة عمل
البيتزا النابولية االصلية حلمايتها

من القرصنة. 
يف مسـعى منهـا حلمايـة واحد من
أكثر اطباقها الـتقليدية شهرة من
التقـليد االجنـيب أصدرت إيطـاليا
خطـوطا إرشادية صـارمة لكيفية

عمل البيتزا النابولية االصلية. 
وتعـاجل تـلك اخلطـوط االرشـاديـة
احلاكمـة مسائل احلجـم واملكونات
ودرجـة حـرارة الفـرن وطـريقـة
االعـداد املستخدمـة يف عمل بيتزا

نابولية أصلية. 
يتعني أال يـزيد قطـر البيـتزا عن
35 سـنتـيمـرتَا ومسكهـا يف الــوسط 3
سنتيمرتات وأال يزيد ارتفاع سطح

الفطرية عن سنتيمرتين. 
وتشتمل املكونات اليت توضع أعلى

الفطرية على الطماطم )البندورة(
الـطازجـة ونبـات الرحيـان وجنب
املــازريال كمـا مت حتـديـد أنـواع
الدقيق وزيت الزيتون واخلمرية. 

ويتعني أن ختبـز البيتـزا يف أفران
تـوقد باخلشـب عند درجة حرارة
485 درجـــة. وعلـــى الـــرغـم مـن أن
أصل هـــذا الـطـبق الــشهـي غـري
معـروف إال أن البيتـزا وهي كلـمة
إيطـاليــة تعين فـطرية نـشـأت يف
منطقة نابولي قبل حنو ألف عام. 

ايطاليا تتحرك حلماية مسعة البيتزا

فــازت جنمــة البـوب األمـريـكيـة
مـادونـا حبق إبعــاد املتنــزهني عن
اجلـزء األكـرب من مـسـاحـة حتـيط
مبنـزهلا الـريفي الـذي يقـدر مثنه
بتسعة ماليني جنيه اسرتليين )16
مـليـــون دوالر(. واستـطــاع وكالء
دفـاع مـادونـا كـسب القـضيـة اليت
متت يف جلسة
ـعــامـــة،

بعـد أن دعماهـا حبجج أن التنقل يف
املكـان بـدون قيـود، سيـتيح أمـام
الغرباء االقرتاب مـن منزهلا الريفي
ممـا يعـترب انتهـاكـا خلصــوصيتهـا
وأمنها، وينـص احلكم الذي صب يف
مصلحـة مادونـا إنه ال حيق للعـامة
التجـول يف 15 من أصل 17 مـنطقـة

متـنازع عليها، عند حدود
ويلتـشايـر و دورسيت

الريفـية يف جـنوب
ـــــي غــــــــــــــرب
بريطانيا.وكانت
املـغـــنـــيـــــــــة
األمــــريكـيـــــة
ـــــــــدت حــــص

وزوجهـــا غـــاي
ريتـشي املنـافسـة

ـ

ـ
ـ

يف جوائز  Razzieالسنـوية اليت
متـنح ألســــوأ أداء يف األفالم العـــام
املاضي.وبهذه اجلائزة ارتفع رصيد
مـادونـا من جـوائـز  Razzieإىل
تــسع، حبـيـث أصـبحـت مقـرتنــة
بـاملمـثل سيلفيـسرت ستـالون، أكـثر
احلـــاصلـني علــى هــذه
اجلائزة.يشار إىل أنه
قــــــبــل ثــالث
سنوات، اختار
Razzie
ـــون سـتـــال
ومـــادونـــا
كأسوأ ممثل
وممـثلــة يف
الـقـــــــــــرن

العشرين.
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مادونا تبعد املتنزهني عن منزهلا

روبي تدفع مثن العضوية 


