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شفــــن الكتابـــة 
منـذ حـرب )الـتحتـالل( )التحـريـر +بال رتو

االحـتالل( اذ مسيـت يف البـدايـة حـرب
الـتحريـر، وانتهت بـاالحتالل مقـرونًا

)بشرعنة( جملس االمن الدولي!
اقـول منذ بـداية هـذه احلرب والعـديد
مـن الفضـائيـات العـربيـة )تـتحفنـا!(
بـاصنـاف شتـى من )اخلـرباء واحملللني
واملـــراقبـني واملعقـبني الــسيــاسـيني
والعــسكــريـني، عــراقـيـني وعــربــا،
املتخصصني بالشؤون العراقية( مضافًا
الـيهـم رهـط مــن )احملللـني( الـــذيـن
اعدهم )املـطبخ( االعالمي املخـابراتي
للـنظام الـسابق قبل هـزميته، ليكـونوا
لـسـان حــاله يف تلك الـفضــائيــات اليت
اطـلقــت العـنــــان هلـم ولـلجــــدد مـن
)اشقـــائهـم!( لــشـن محالت تـــزيـيف
احلقائق وتربيـر اجلرائم دون رادع من
ضمري. واالمثلة كثرية يصعب حصرها،
فـمن باريـس نسمع صـوتًا نـشازًا حمللل
عـروبي مينح نفـسه حق متثيل شعـبنا
، حتـى قبل ان تعقـد احلكـومة مـدعيـًا
اجلـــديـــدة اول اجـتـمـــاع هلـــا، بـــأن
)العـراقيني يقـولـون ان هـذه حكـومـة
عمـيلــة(. هكــذا دفعـة واحـدة وكـأن
العـراقيني قد فوضوه التحدث بامسهم،

او انه اجرى استطالعًا آلرائهم!
ومـن عمان يرفع عـروبي آخر عقريته،
مــرتــديــًا ثــوب العــدالــة!، صــارخــًا
)احلكـومـة العــراقيــة غري شــرعيـة،
والــرئيـس الـســابق شــرعي وال جيـوز
اعتقـاله( متوهمًا بأن احدًا ما سيقتنع

مبا يهذر به.
وتنطلق اصوات نشاز اخرى من عواصم
عربـية وعـامليـة )منتقـاة!( بدقـة من
قبل مـدراء مكـاتب هــذه الفضـائيـات
تـتفـق كلهـــا علــى )ختــويـن( القــوى
الــوطـنيــة العــراقيــة، وكـيل املــديح
واالعجــاب والـتقــديـــر للـمخــربـني
واالرهـابـيني الـذين يـزهقـون يـوميـًا
ارواح العشرات من ابناء شعبنا االبرياء
ويلحقـون االضرار اجلـسيمـة باملنـشآت
النفطيـة واخلدميـة، وحياولـون ايقاف

نبض احلياة يف عراقنا.
وال اطيل عليكم، فـانتم تشـاهدون بام
اعـينكم مـا تبثـه تلك الفضـائيـات من
اكــاذيب وافـرتاءات تبـعث يف الـنفـوس
القرف واالمشئزاز، وهي تشكل، يف واقع
االمـر، طـابـورًا خــامسـًا يـدعـم اولئك
املخـربني واالرهابيني من فـلول النظام
املهـــزوم واملـنـتـفعـني مـن )خـرياتّه(
واملرتزقة العـرب، الذين جيمعهم هدف
واحد اال وهـو تسمـيم حياة الـعراقيني
وقتلهم واحباط مسـاعيهم لبناء عراق

جديد.
فماذا حنن فاعلون ازاء ذلك!؟

. هذا ما حنن بصدد مناقشته الحقًا

احلــاج امحــد شــاكـــر له خـربة
طـويلة يف الـعطور ورثهـا ابًا عن

جد يقول:
- عكفت على دراسـة فن العطور
منــذ سنـوات عـديـدة وهــو فن
خـاص يتميـز بالدقـة اضافة اىل
مجـــالـيـته، وقـــد تـبـني لـي ان
العــرب كــانــوا اول مـن عــرف
الـعطــر فكـانـوا خيـلطــون زيت
املـسك بـاملالط يف بنـاء اجلـوامع،
فتفـوح منها رائحة زكيـة يشمها
املـــصلــــون فــيهــــا، وكــــانــــوا
يـستخدمـون ماء الورد بـواسطة
التقـطري ويـستـخلصــون العطـر
فـيكـتـبـــون به آيـــة الكــرسـي،
فتبقى هذه الرائحة مدة طويلة
ووجـدت عـادة عـربيـة مـا زالت
حتى اآلن هي وضـع ماء الورد يف
ابريق حناسي يرشون به الضيف
يف االعياد واملناسبات واالعراس،
، وكانوا يـستهلكون العـطر كثريًا
فــاختــذوه جتــارة راحبــة هلـم،
فــأقـتنــاه اخللفــاء ونـســاؤهم،
وتذكـر كتب الـتاريخ ان زبـيدة
زوجـة هارون الـرشيـد كان بـها

لفرتة طـويلـة، وقـد تفـننـوا يف
صنـاعـة عطـور غـريبـة، كتلك
اليت تـشـبه رائحــة الغــابــة او
البحـر او اجلبـال، وتلي العـطور
الفـرنـسيـة االنـكليـزيـة. وقـد
يرتفع سعـر العطر حبـسب املادة

املستعملة فيه.
* ومــا هي الـعطــور اليت يـكثـر

الطلب عليها؟
- ليـس هناك مقيـاس ثابت فهي
تتغري حبـسب االمـزجة واحلـالة
والنفـسيـة، وبـالـدرجــة االهم
احلالـة االقتـصاديـة، فهنـاك من
يـفضلها هادئة ذات عطر خفيف
واغـلب مـن يفـضل هــذا النــوع
النـســاء ، وقــد يكــون العـطــر
صــارخــًا مــركــزًا يفـضله ذوو
االمـزجـة احلــادة، وهنــاك من
يتحـسـس من الـعطــور النفـاذة
القـويـة، ألنهـا تـسـبب صـداعـًا
لــذوي االمــزجـــة العـصـبـيــة،
وحـاليـًا تـوجـد مـاركــات كثرية
اشهـرها عـطور كـرستيـان ديور
املكلفـة واليت يـصل سعـرهـا اىل

اربعمائة دوالر او اكثر.
امـا االنواع املـتداولـة يف االسواق
فتوجـد املاركـات املعروفـة مثل
فـيجـي وكـــوبـــرا ورومـــانــس
وبلـوليدي وغـريها كثري، اضـافة
اىل مــا هــو مــوجــود من انــواع
العـطور املهيـأة يف غري منـاشئها،
فقــد تعـرض الـكثـري من انـواع
العطـور للـغش يف معـامل اهلـية
غري جمــازة، فـتخلـط العـطــور
االصلية بنسب قليلة مع حماليل
كيميائـية وكحول او مواد نفاذة
تبــاع يف االســواق يف زجــاجــات
جذابـة وبأسعار اغـلى بكثري من

قيمتها احلقيقية.

اخـرى، فـاالصليـة مكلفـة جـدًا
ويصعب شراؤها.

حيـيى حسني صـاحب احد احملال
املتخصصة ببيع العطور العاملية

يقول:
- تعـد فــرنسـا املـركـز الـرئـيس
لصنـاعة اغلـى العطور واغـربها
يف العـامل وتـصل اسعـار بعـضهـا
حـد اخليـال، فقـد جتـد قنـينـة
صغرية جـداًُ معلبـة يف صنـاديق
عـديدة داخل بعـضها، والـقطرة
من هذا النوع مـن العطور يبقى

احد العـطاريـن يقول عـن اغلى
املواد العطرية:

- اغلى املواد العطـرية هو العنرب
اذ يــستخـرج مـن كبـد احلـوت،
اضـافة اىل املـسك الذي يـستخرج
من قـرن الغـزال، وتبـاع هـاتـان
املـادتان بـاملثقـال الذي يـتجاوز
سعره املئة ومخسني الف دينار.

*وهل املوجود حـاليًا يف االسواق
احمللية من املادة االصلية فعاًل؟

- يـصـعب وجـود االصـليـة %100
فـهي خملـوطـة مبــادة عطـريـة

دائمـًا مصـدرًا هلا، وتـعد مـصر،
علــى نـطــاق الــوطـن العـــربي
املصـدر االساسـي لزراعـة ازهار
اليــامسـني والبـنفــسج، ويعــد
خـشب السـدر وهو اخـشاب االرز
يف لبنان احـد العناصـر املهمة يف
صنـاعة العطور، اضافة اىل عطر
خاص يستخلص من نبات احلناء
يف الـعـــــــراق، ومــن االزهـــــــار
العـطــريــة االخــرى هــو الــورد
اجلوري وورد اخلتمـة والقرنفل

واالقحوان والفل والزعفران .

ولع شديد بالـعطور، حتى كانت
تعـــدهـــا مـن الـنفـــائــس الـيت
تقـتنيهـا، ويقـال ان كليـوبـاتـرا
كانت تنام علـى فراش من الورد
الـطـــازج لعـــشقهـــا العـطـــور
والـرائحـة الـطيبـة، وقـد تـفنن
العـــرب يف صنــاعــة حــاويــات
العـطور وزجـاجاته الـيت كشفت
التـنقيبات االثـارية عنـها، وهذا
دلـيل علــى شــدة اهـتـمـــامهـم

بالعطور.
احـــد املـتخـصـصـني يف زراعـــة
الـزهـور او النبـاتـات العطـريـة
وهـو مسري الـزين يقـول عن اهم
الـنبـاتــات العطـريـة املـوجـودة

حاليا:
- النـباتـات العطـرية مـوجودة،
لكن استعماالتهـا قليلة يف الوقت
احلاضر، لوجود العطور اجلاهزة
املـصـنعـــة، مـع العلـم ان هـــذه
الـنبـاتـات او االزهــار هي املـادة
االوليـة االسـاس للعطـور بـوجه
عـام، حتـى يف انواعـها الـعاملـية،
ولالسف حنـن مل نـــدخل عـــامل
انتـاجهــا، يف حني كـان الـشـرق

انه شذا عطر.. ينفذ الى داخل الروح فيأسرها ..
اتراه عطر زهرة النرجس ام هو عطر الياسمني، ام

لعله زهرة اجلوري وضوعها.
العطر الذي حتبه قد يكون مفتاح اسرارك،

والعطر شيء قدمي عرفه االنسان قبل امليالد
بنحو االلفي عام فعرفوا البخور للتطيب وطرد

االرواح الشريرة والسحر وقد ورد يف كتب التاريخ
ان اول عطر صنعه املصريون القدماء. وكان يسمى

بـ )كيفي( فكانوا يحرقونه كما يحرق البخور
وكان خليطاً من ستة عشر نوعاً من االعشاب
بضمنها احلناء والدارسني والعرعر والناردين

والزعفران.

عامل العطور الغريب ما بني املسك والعنرب 
وآخر منتجات كرستيان ديور 

مها عادل العزي 

افتقـدنــاه منــذ سنـني. التقـينـا
ثالثـة من مـسـؤولي الـبيـت وهم
امللحن كريـم حممد عـاشور مـدير
البـيت واملـلحن علـي عبـد مـديـر
االدارة وامللحن فـاضل عبـد اجلبار
املـشــرف علـى تـدريـب الفـرقـة
املـوسـيقيـة. فقـال املـلحن كــريم

حممد عاشور.
- لقـد جـاء تغيـري اسم البـيت من
بيت املقـام العراقي اىل بـيت الغناء
الريفي لينسجم مع الواقع الغنائي
هلـذه املديـنة اليت اجنـبت حضريي
وداخل حــسـن ونــاصـــر حكـيـم
ثالثي االغنيـة الريفيـة يف العراق

حيث يـضم البيت حـاليًا 24 فنـانًا
من عـازفني وملحـنني ومطـربني
من بينهم عدد قليل من الفنانات.
يف حني اشاد الفنان علي عبد عيد
بإستجـابة دائرة الفنون املوسيقية
الـيت دعمت نـشاطـات هذا الـبيت

قائاًل:
- لقـد خصـصت الـدائـرة مبلغ 75
الف دينــار راتبــًا لكـل عضــو من
االعـضـاء املـتعـاقـديـن و 125 الف
دينـار ألعضـاء املالك الدائـم. وقد
تعاملـت الدائرة مع مشروعنا بكل
شفافيـة واستجابـة لرغبـة اعضاء
الفرقـة بإقـامة امـسية غنـائية يف

نهـايـة هـذا الـشهـر يف بغـداد . وان
هذا الـدعم والرعاية سيشكل نقلة
حـقيـقيــة يف نـشــاطـــات البـيت
الفنية. وسيـسهم يف صقل املواهب

احلقيقية اليت تزخر بها املدينة.
امـا الفنان فـاضل عبد اجلـبار فقد
حتـــدث عـن اسـتعــــدادات مالك
الـبيت للمـشاركـة يف امسيـة بغداد

قائاًل:
- تتــدرب الفـرقـة حــاليــًا علـى
بــانــورامــا غنــائي تــدخل فـيه
االغــانـي الـرتاثـيــة واالنــاشـيــد
الـوطـنيـة واحلـركــات التعـبرييـة
املـسـتمــدة من الــريف اجلنــوبي.
وخــاصــة ريف ســوق الــشيــوخ.
وسيـشــارك اكثــر من 25 عـازفـًا
ومغنيـًا يف هذه البـانورامـا. حيث
سيـشــارك الفنــان كمــال حممـد
وفـاضل العرجـاوي وناصـر دنيف
ومـاجـد حـسني أحـدى االصـوات
النـسائيـة ومن احملتمـل ان يشارك
الفـنــان حـسـني نعـمــة يف هــذه
الفعاليـة اليت سيؤدي فيها الفانون
اطـــوار الــشــطـــراوي والــصـيب
واحلياوي اضافة اىل لـوحة غنائية

بعنوان املًكري.

بيت الغناء الريفي العراقي يف الناصرية
يستعيد عافيته 

للمـرة األوىل تشهـد السـينمـا املصـرية
مخـسة عروٍض خاصٍة لفيلم واحٍد هو
)تيتـو(، بطـولة أمحـد السـقا وحـنان
ترك وخـالد صـاحل وعمرو واكـد، هذا
العـدد الـكبـري من العـروض اخلـاصـة
يعكــس اجلهـــد املبــذول فــى الـفيـلم
واجلمـاهريية املـتوقعـة له، كمـا يرسخ
بقوة جنـوميـة أمحد الـسقا أحـد أبرز
ممثلي اجليل احلـالي فى مـصر والعامل
العــربي. العــروض اخلمـســة للفـيلم
مليئة بـاحلكايات، ففى الـبداية وحتى
صبـاح األحـد املـاضي كــان من املقـرر
إقــامــة عـــرضني مـتتــالـيني، األول
للعـاملني بالفيلم و الثـاني للصحافيني
والنجـوم، وذلك يـوم الثالثـاء املـاضي
بسـينمـا جـود نيـوز، ثم بـدأت ترتدد
شـائعـة تـأجـيل الفيـلم، حتـى انـتهت
ظهـر األحـد ومت اإلعـالن عن إقـامـة
عــرضني يــوم االثـنني أيـضــا، ولـكن
املشكلـة هى أن العرضني كـانا فى داري
عرض خمـتلفتني، وفـى نفس الـوقت،
ممـا أحـدث ارتبـاكـا شـديـدا ،العـرض
األول نـظـمـته شـــركـــة فـــودافـــون

املـتخصصـة فى جمـال تقديـم خطوط
اهلـواتف النقـالة ،وأول مـرة فى مـصر
Vodafoneيقــــام مــــا يعــــرف بـ
 movie premier، يف إشــــــارة اىل
أهمية دعم الـشركات اخلاصـة للسينما
املصـريــة، ولكن فـى نفـس التـوقـيت
دعت الـشـركـة املـنتجـة - املـاسـة- اىل
عرض آخر فى سينما هيلتون رمسيس
، وكان السـؤال أين سيكون أمحـد السقا

وطارق العريان؟.
وحدث أن السقا حضر العرضني وسط
زحام شـديد حـوله ،وتردد وقـتها أنه
لن حيضر عـرض فودافون خلالف على
أحقيـة الشركـة الراعيـة فى ذلك، لكن
عـلمـت إيالف أن فــودافــون متـسـكت
حبقهـا القـانـوني فـى حضـوره كـأكرب
الـشركـات الراعيـة للفيلم ،وفـى اليوم
الـتالـي أقيمـت فى سـينمـا جود نـيوز
ثالثـة عروض متتاليـة ،حضرها عدد
كبري من النجوم والصحافيني ،لينطلق
)تـيتــو( من بــاب واسع حنــو شبــاك

التذاكر املصري .

مخسة عروض خاصة لفيلم )تيتو(

حسني كريم العامل 
بعد ان كان املطربون واملوسيقيون
يتـهربون مـن املشاركـات الفنية يف
املهرجانـات احلزبية واعياد ميالد
الطاغيـة يف العهد السـابق اصبحوا
الـيوم يـتواجـدون بشكل يـومي يف
بيـت املقــام العــراقي الـذي تـغري
امسه قـبل اشهــر اىل بـيت الـغنــاء
الـريفي مـواظـبني علـى احلضـور
غـري مبالني بـرتدي الوضع االمين.
وعنـد مساعي اخبـار استعداداتهم
إلقامـة امسـية غـنائـية يف بـغداد
قـررت زيارتهم يف القـاعة السـرية
الـيت يتــدربــون فـيهــا. حـيث ان
الغنـاء ممنـوع يف مـدينــة الغنـاء

)الناصرية(.
وهنـا يف هذه القـاعة وجـدت عددًا
كـبريًا من مالك هـذا البـيت الفين
من مـطربـني وملحنني وعـازفني
ومن اعمار خمـتلفة. فكـان حسني
نعمــة وكمــال حممــد والبــاحث
الفـــولـكلـــوري حــسـني اهلاللـي
حاضرين اضـافة اىل عدد كبري من
املطـربني والعازفني الشباب. وبعد
ان اسـتمعنـا انا وصـاحيب الكـاتب
علي الـسبـاعـي اىل الطـرب الـذي

اكـد مديـر االنتـاج يف شركـة )جود
نيـوز( حسني القال اليـوم الثالثاء ان
الفنـان امحــد زكي سـيبـدأ يف شهـر
ايلـول املقبل العمل يف فيلم عن حياة
املـطرب املصري الـراحل عبد احلليم
حافظ بعد ان حتسنت صحته.  وقال
حسني القال لوكالـة فرانس برس ان
تقاريـر وصلت من بـاريس تـؤكد ان
)امحـد زكي سيتمكـن من بدء العمل
يف الفــيلـم دون ابــطـــــاء بفـــضل
استجابته جلرعات العالج الكيميائي
الــسـت الـيت اعـطـيـت له رغـم مــا
اسفـرت عـنه من جتـلطـات يف اوردة
الــرقـبـــة(. واوضح ان امحــد زكـي
سيكـون حتت املتـابعة الـطبيـة مرة

امحد زكي يؤدي دور عبد احلليم حافظ قريبا

كريم حممـد عاشورعلـي عـبـــد عـبـــد

من تراث
الشعوب

وكـذلك يكـشف الفيلم عـن العالقات
العــائليــة اليت احــاطت بــاملطـرب
الـراحل الذي ما زالت اشرطة اغانيه
حتـتل املــراكــز االوىل يف التــوزيع يف
مـصــر والعــامل العـربـي.  وسيقـوم
بـاخـراج الفـيلم جمـدي امحـد علي،
احد ابرز خمـرجي السينمـا املصرية
والـذي استـطاع اخـر افالمـه )اسرار
الـبنات( ان حيقق ايـرادات عاليـة مبا
اثاره من جـدل نظرا ملعاجلته قضايا
املراهـقني وحياتهم اجلنسية.   وكان
املخـــرج داود عبــد الــسيــد صــرح
لفـرانس بـرس قبل ايـام ان الشـركة
املنـتجة لفيلـم )رسائل البحـر( الذي

كتبه .

كل شهـــريـن.واكــــد القال ان )زكـي
سيبدأ يف قراة تنفيذ التمرينات على
السينـاريو الـذي كتبه حمفـوظ عبد
الـرمحن، احـد ابـرز كتـاب الـدرامـا
التلفـزيــونيـة، عـن حيــاة املطـرب
الـراحل ويتعرض فيه حليـاة العديد
مــن الفـنــــانـني يف الـــسـتـيـنــــات
واخلمسينـات الذين ربـطتهم عالقة
مع عـبــــد احللـيـم حـــافــظ مـثل
املوسيقار حمـمد عبد الوهاب وحممد
املوجي وكمـال الطويل(.  وال شك ان
الفيلم يتعـرض للفنانة سعاد حسين
الـيت تــرددت احــاديـث كـثـرية عـن
عالقـة زواج عـريف ربـطتهــا بعبـد
احلليم بعـد عالقة عاطفيـة عارمة. الفنان امحد زكي

 أعلـنت جنمـة الـ)بـوب( األمـرييكيـة
بـــريتـين سبـريز رمسيــًا عـن إلغــاء
جـولتها الفنية العاملية املقررة إيتداءًا
مـن الـثــــانــي والعـــشــــريـن مـن
شهرحـزيران بعـد أن أمرهـا األطباء
بالراحة مدة أربعة أشهر كاملة، وذلك
إثر تعـرضها إلصابـة يف ركبتها خالل
تصوير أغنيتهـا الرابعة على طريقة
Outrageous. الـفيــديــو كلـيب
وكـانت بـريتين قـد سقطـت ونقلت
إىل املستشفـى، بينما وصفـت إصابتها

باخلطرة. 

الغاء حفالت سبريز


