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بروفايل

| إعداد  -عالء محمود |
حفل الزمان الجميل بابدعات عمالقة الفن والغناء في عاملنا العربي الى
جانب نجوم العالم الغربي فقدموا الكثير خالل مسيرتهم التي كانت في
بعض األحيان ّ مليئة باملطبات والعثرات .منهم من رح��ل عن ه��ذه الدنيا
مخلفًا وراءه فنه فقط ،وآخرون ما زالوا ينبضون عطاء الى يومنا الحالي.
البعض من جيل اليوم نسي ابداعات هؤالء العمالقة وتجاهلوا مسيرة

حافلة من أعمال تركتها بصمة قوية ،وفي املقابل يستذكر آخرون عطاءات
نجوم األمس من خالل االستمتاع بأعمالهم الغنائية أو التمثيلية ،وقراءة
ّ
يخص حياتهم الفنية أو الشخصية.
كل ما
وف��ي زاوي��ة «ب��روف��اي��ل» نبحر ف��ي ب�ح��ار ه��ؤالء النجوم ونتوقف معهم
اب�ت��داء م��ن بداياتهم ال��ى آخ��ر مرحلة وص�ل��وا اليها ،متدرجني ف��ي أه��م ما
ق� ّ�دم��وه م��ن أع�م��ال م��ازال��ت راس�خ��ة ف��ي مسيرة ال �ف��ن ...وف��ي ب��روف��اي��ل اليوم
نستذكر أهم محطات املغني األسباني خوليو إيغليسياس:

ّ
ّ
تعلم فنون املطبخ التونسي ...فأصبحت امللوخية وجبته املفضلة

خوليو إيغليسياس ...األسطورة الالتينية
ولد املطرب اإلسباني خوليو ايغليسياس في الثالث والعشرين من سبتمر
العام  1943في مدريد ،والده هو الطبيب خوليو ايغليسياس األب ،ووالدته هي
ماريا ديل روساريو دي الكوبيا.
ج� ّ�داه من ناحية وال��ده هما مانويال بوغانوغيرول وأولبيانو ايغليسياس
س � ّ�اري ��ا ،وج� � � ّ�داه م ��ن ن��اح �ي��ة وال ��دت ��ه ه �م��ا خ��وس �ي��ه دي ب �ي��ري �غ �ت��ات وري� ��س دي
بينافيديس ،كما ويزعم إيغليسياس أن لديه أجدادًا يهودًا أيضًا ،لكن لم يشرح
ه��ذا األم��ر في أي تصريح ل��ه .ولديه حفيدة واح��دة تدعى صوفيا ايغليسياس،
وهي ابنة ابنته تشابيلي.
إضافة إلى هذا كله ،حصل إيغليسياس على شهادة في القانون من جامعة
«كومبلتينس» بناء على أوامر من أبيه ،وعلى أي حال فلم يعرف عنه ممارسته
ال�ق��ان��ون .وبعدما انتهى م��ن دراس ��ة ال�ق��ان��ون أص�ب��ح ح��ارس��ًا مل��رم��ى ف��ري��ق «ري��ال
مدريد» لكرة القدم.

بداية اكتشافه موهبته الفنية
عندما بلغ العشرين عامًا من عمره ،وفي تاريخ  22سبتمبر  ،1962ابتعد عن
اللعب بسبب إصابته بحادث ّ
سيارة خالل عودته إلى مدريدّ ،أدى إلى تحطيم
الجزء السفلي من عموده الفقري ،وباتت ساقاه تعانيان من ضعف دائم كنتيجة
ّ
مباشرة للحادث ،ما جعله كشبه مشلول مدة عام ونصف العام ،وظلت ساقاه
بحاجة إلى العالج حتى نوفمبر العام  .2012وفي أثناء عالجه داخل املستشفى،
أهدته إح��دى املمرضات «غيتارًا» في سبيل استعماله يديه ،وف��ي محاولة منه
ّ
لتعلم العزف عليه اكتشف موهبته املوسيقية ومنها كانت االنطالقة .فبدأ الغناء
ّ
ّ
في سبيل التغلب على لحظات الحنني والحزن ال��ذي شعر به عندما ك��ان يفكر
ً
ً
ّ
رياضيًا جيدًا ،لذلك أخذ بتعلم العزف على
بأنه أصبح رجال مشلوال بعدما كان
الغيتار والغناء وكتابة نصوص أغانيه.

أعماله الفنية
في العام  1968فاز بجائزة مهرجان «بينيدروم» الدولي لألغنية عن أغنيته
«الحياة تستمر كما ه��ي» التي ت��م استغاللها ف��ي فيلم يحكي ع��ن ّ
قصة حياته
ّ
حمل عنوان األغنية نفسه .بعدها وق��ع عقدًا في إسبانيا مع شركة «ديسكوس
كولومبيا» ،وهي فرع تابع لشركة «تسجيالت كولومبيا».
ّ
وف��ي ال�ع��ام  1970ك��ان ف��ي أوج نجاحاته حيث م��ث��ل ب�ل��ده بمسابقة «األغنية
األوروب �ي��ة» ،واحتل املركز ال��راب��ع مع أغنية «أوكانتو أغاليثيا» التي بيع منها
مليون نسخة في أملانيا.
ومع حلول العام  1973أصدر ألبومًا بعنوان «أك��ون» ،وفي أواخر العام 1974
أصدر ألبومًا آخر بعنوان «آفلودي بييل» ،إضافة إلى ألبومه «أك��ون» وكان ذلك
في العام  .1975وفي السنة نفسها وجد النجاح في السوق اإليطالية من خالل
ً
تسجيل أغنية باللغة اإليطالية «إن تتركني فهذا ال يكون محاال» .ومع انتشاره
جرب تجربة الغناء باللغة الفرنسية ّ
في إيطاليا ّ
فقدم إحدى أشهر أغانيه التي
تحمل عنوان «لم أتغير».
في العام  1979انتقل لإلقامة في «ميامي» بوالية فلوريدا األميركية ،وهناك
ّ
وقع عقدًا مع شركة « CBSانترناشيونال» وبدأ التلحني والغناء بلغات مختلفة
منها اإلنكليزية ،الفرنسية ،البرتغالية ،األملانية وغيرها.
ف��ي ال�ع��ام  1981أط�ل��ق أل�ب��وم «م�ن��ذ ك��ان��ت طفلة حتى أصبحت ام ��رأة» وأه��داه
إلى ابنته التي شاركته في صورة الغالف ،ومنه جاءت أول أغنية ناجحة باللغة
اإلنكليزية «اب��دأ رقصة البيغوين» لتصبح األغنية األول��ى في اململكة املتحدة،
وبعدها بعامني أطلق مجموعة «خوليو».
وفي حلول العام  1984أطلق ألبومه « 1100بيل ايربليس» محققًا من خالله
نجاحًا جعله يحوز على شعبية في صناعة األغاني الناطقة باللغة اإلنكليزية ،إذ
بيع منه أربعة ماليني نسخة في الواليات املتحدة ،كما وحققت إحدى أغانيه التي
شاركته فيها الغناء املغنية ويلي نيلسون «إلى كل الفتيات اللواتي أحببتهن من
قبل» على شهرة كبيرة ،ما جعلها تفوز باملرتبة الخامسة في أفضل مئة أغنية
مع « ،»Bill board Hotإضافة إلى أغنية «كلكن» التي شاركته فيها ً
غناء املغنية
ديانا روس.
وفي العام  1988فاز بجائزة «غرامي» عن أفضل ألبوم «بوب» ملغن التيني في
حفل جوائز «غ��رام��ي» عن ألبومه «رج��ل وحيد» .وف��ي العام نفسه ق��ام بتسجيل
أغنية مع املغني ستيفي وندر بعنوان «حبيبتي» وهي إحدى أغاني ألبومه «دون
توقف» الذي حقق نجاحًا كبيرًا.
وف��ي العام  1996ع��اد إيغليسياس إل��ى ألحانه اإلسبانية األصلية مع أغنية
«تانغو» ،التي تم ترشيحها للفوز بجائزة «أفضل ألبوم بوب ملغن التيني» في
حفل ج��وائ��ز «غ��رام��ي» ال�ع��ام  ،1998لكن حصل عليها املغني املكسيكي لويس
ميغيل عن ألبوم «رومانس».
ّ
لكن وفي العام نفسه وفق ايغليسياس للفوز بجائزة «املوسيقى العاملية» عن
أغنية «تانغو» في موناكو ،حيث نافسه عليها ابنه إينريكي ،وم�ج��ددًا املغني
املكسيكي لويس ميغل.
وف��ي ال�ع��ام  1995ظهر كضيف ش��رف ف��ي فيديو كليب م��ع املغنية تاليا في
ّ
أغنيتها «ماندوتي» ،التي ظهرت باملقابل معه في فيديو كليب ألغنيته الشهيرة
«بايال مورينا».
في العام  2003أطلق ألبومه «ط��الق» ال��ذي فاز باملركز األول في إسبانيا
والبرتغال وفرنسا وإيطاليا ورورس �ي��ا .وم��ع حلول ال�ع��ام ّ 2004
سجل مع
صديقته الهولندية م�ي��ران��دا ري�ن��زب��ورغ��ر أغنية عيد امل�ي��الد ب�ع�ن��وان «ليلة
هادئة» .وما بني العامني  2003و 2004انطلق في جولة غنائية دامت عشرة
أشهر حول العالم.
ف��ي سبتمر ال�ع��ام  2006أط�ل��ق أل�ب��وم��ًا باللغة اإلنكليزية «أغ��ان��ي رومانسية
ً
كالسيكية» ،إذ كتب ضمن مالحظاته داخ��ل غالف األلبوم قائال «اخترت أغاني
من الستينات والسبعينات والثمانينات» ،فحاز على املرتبة الحادية والثالثني
في أميركا ،والحادية والعشرين في كندا ،واملرتبة العاشرة في أستراليا ،وعلى
املرتبة األولى في أرجاء أوروبا وآسيا.
في العام ّ 2008
سجل أغنية باللغتني اإلسبانية واإلنكليزية أهداها ملعجبيه
بعنوان «حبيبي الطبل الصغير» ،كما سجل فيديو كليب م��ع املغنية غولنارا
كاريموفا ابنة الرئيس األوزبكي إسالم كاريموفا.
ً
ومع حلول العام  2009خطط للقيام بجولة غنائية احتفاال بمسيرته الغنائية
التي امتدت أربعني عامًا في مجال صناعة املوسيقى ،واستمر بهذه الجوالت مع
قدوم العام  2010مع برنامج «جولة عاملية مع ألمسيات النجوم».
ً
وفي العام  2011أطلق ألبومًا بعنوان «رقم  ،»1وفي حلول العام ّ 2012قدم حفال
غنائيًا في غينيا االستوائية ،حيث قيل إن قيمة التذكرة بلغت ألف دوالر.

في احدى حفالته عام 1991

إنجازاته في سطور

• درس القانون تنفيذًا لرغبة والده
لكنه لم يمارسه أبدًا
• يعتبر أول موسيقي التيني يظهر
على شاشة التلفزيون الوطني الصيني
• ممرضة أهدته «غيتارًا» ليستعمل يديه
بعد الحادث ...فكانت االنطالقة الفنية
• أهداه امللك البحريني حمد بن عيسى
ميدالية «التنافس»
ّ
• وقع عقدًا مع شركة « CBSانترناشيونال»
وبدأ التلحني والغناء بلغات عدة
• في العام  2008هدم قصره الواقع في جزيرة
«انديان كريك» لعدم تمكنه من بيعه
خوليو إيغليسياس

• تزوج من إيزابيل بريزلر في العام  1971وانفصل عنها العام 1979
• أنجب من صديقته عارضة األزياء الهولندية أربعة أطفال منهم توأم

ً
• في  1970حقق رقمًا قياسيًا في إسبانيا ،حيث ّقدم  41حفال
غنائيًا في  41مدينة خالل  30يومًا فقط.
ّ
• في  1976غنى للمرة األول��ى في «ماديسون سكوير غاردنز»
حيث حقق رقمًا قياسيًا ببيع التذاكر التي نفدت في أقصر وقت تم
ّ
تسجيله ألي فنان غنى فوق ذلك املسرح.
ّ
• في  1977حقق رقمًا قياسيًا في «تشيلي» حيث تجمع 100
أل��ف متفرج ف��ي االس�ت��اد القومي ف��ي «سانتياغو» ،ويعتبر الحدث
في التاريخ.
املوسيقي األكبر ّ
• ف��ي  1982حطم ال��رق��م القياسي ف��ي ال�ي��اب��ان ،حيث ب��اع مليونًا
ومائتي ألف نسخة من ألبومه «منذ كانت طفلة حتى أصبحت امرأة»
خالل ستة أشهر فقطّ .
• في العام نفسه حطم العام القياسي في البرازيل حيث بيع من
األلبوم ذاته مليون نسخة خالل  11شهرًا.
• في  1983دخل كتاب «غينيس» لألرقام القياسية العاملية لبيعه
أكثر التسجيالت بمعظم اللغات في التاريخ.
ّ
• في  1986غنى ل�  45ألف متفرج في مسرح «هيوسنت روديو».
• في العام  1988أصبح أول فنان عاملي لديه برنامج تلفزيوني
على الهواء ّ
بث على التلفزيون القومي الصيني في بكني ،حيث تابعه
 400مليون مشاهد.
• في  1991اهتمت وكاالت األنباء الدولية بحفله الغنائي أمام 170
ألف متفرج في «اوهيغينز بارك» في تشيلي وتحديدًا «سانتياغو»،
واعتبر أكبر عدد متفرجني في أميركا الجنوبية ملثل هذا الحدث.
• في  1995أصبح رسميًا الفنان الالتيني الوحيد الذي باع أكبر
تسجيالت في الصني ،وألجل هذا تم تسليمه شهادة تقدير من وزير
الثقافة الصيني.
• ف��ي ال�ع��ام نفسه جعله ألبومه «الك��اري�ت�ي��را» أول فنان إسباني
يصل إلى األسطوانة البالتينية نتيجة مبيعات يوم واحد فقط.
• في  1999أصبح أهم فنان التيني في تاريخ البرازيل ،وهو يغني
ألكثر من  150ألف في منتزه «باركي ده ليبيراكيرا» في «ساوبالو»
وهو اشهر منتزه في البالد.
• في  ،2009وتحديدًا شهر يونيو ع��اد إل��ى «الس فيغاس» بعد
غياب دام عامني من خالل حفلني غنائيني أحياهما في «هيلتون الس
فيغاس» ،وتم بيع التذاكر قبل شهرين من الحفلني ،وقد سمح رعاة
الحفلني للجمهور بالوقوف وه��و أم��ر غريب بالنسبة إل��ى الحفالت
الغنائية لفنان في «الس فيغاس».
• ف��ي  ،2011وت �ح��دي �دًا  22ن��وف�م�ب��ر ،ت��م إط ��الق أل �ب��وم «خ��ول�ي��و
إيغليسياس» صاحب الرقم  1في إسبانيا ،حاز على املركز األول في
« ،»I Tunesكما وحصل على «األسطوانة البالتينية» في البرازيل،
و«املاسية» في كولومبيا.
• في  2013حطم إيغليسياس رقم «غينيس» القياسي العاملي عن
أكثر مبيعات لتسجيالت ألبومه األخير.

شغفه باألكل التونسي

ّ
بدأ إيغليسياس تعلم فنون املطبخ التونسي الذي أصبح شغوفًا به لدرجة
ّ
ك�ب�ي��رة ،حيث أصبحت امللوخية ه��ي وجبته امل�ف��ض�ل��ة .وك�ث�ي�رًا م��ا ك��ان يرى
في املطعم التونسي في باريس املسمى «دوي��ب» وهو يطلب السندويشات
التونسية.

قبلة ...أعادته إلى األضواء
في أكتوبر من العام  2003عاد إيغليسياس إلى أض��واء الشهرة عندما ذهب
إلى األرجنتنيّ ،
وقبل مذيعة البرنامج سوزانا خيمينيز ثالث م� ّ�رات خالل البث
املباشر على الهواء.

سينمائيًا
ظهر إيغليسياس بشخصيته الطبيعية في فيلم «الفتيات الذهبيات» وهو
ي��واع��د الفنانة صوفيا بتريللو ف��ي ي��وم العشاق ال�ع��ام  .1989وف��ي ال�ع��ام 2011
اختيرت أغنية «البحر» إح��دى أغ��ان��ي ألبومه «ح� ّ�ي» التي ّقدمها ف��ي حفل على
م�س��رح «أومل�ب�ي��ا» ف��ي ب��اري��س ال�ع��ام  1976كخلفية فيلم «مصلح أوع�ي��ة وخياط
وجندي وجاسوس».

تكريمه من امللك البحريني
أهداه امللك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة ميدالية «التنافس البحرينية»
اعترافًا منه بإنجازاته الفنية املؤهلة.

أول التيني يظهر على الشاشات الصينية
يعتبر إيغليسياس أول موسيقي التيني يظهر على شاشة التلفزيون الوطني
الصيني في برنامج «غاال السنة الصينية الجديدة».

مع عائلته

تكريمه في الصني
زواجه

في  20فبراير  1971تزوج من إيزابيل بريزلر أراستريا ،واحتفل بشهر عسله
في جزر الكناري ،وأنجب منها ثالثة أطفال هم ماريا إيزابل امللقبة ب� «تشابيلي»،
وأنجبها بتاريخ سبتمبر  1971في مدريد ،خوليو جوش ولد بتاريخ  25فبراير
 1973في مدريد ،وإنريكي ميجل الذي ولد بتاريخ  8مايو  1975في مدريد .ومع
حلول العام  1979انفصال عن بعضهما.

أبناؤه من صديقته الهولندية
بتاريخ  7سبتمبر  ،1997رزق بمولود راب��ع أس�م��اه ميغل أل�ي�خ��ان��درو ،وهو
نتيجة لعالقة صديقته عارضة األزياء الخالبة ذات األصول الهولندية والصوت

املطرب الالتيني رقم واحد

الجميل ميراندا رينزبورغر ،وحصلت هذه العالقة عندما التقيا في أندونيسيا
بالعاصمة جاكارتا بتاريخ في  5ديسمبر .1990
وفي تاريخ  3أبريل  1999رزقا بطفل ثان أسمياه رودريجو ،وبعد مرور عامني
أي بتاريخ  2001شهر مايو رزق منها بتوأم هما فيكتوريا وكريستينا.

هدمه ملنزله
في العام  2006ع��رض إيغليسياس قصره ال��واق��ع جنوبي والي��ة فلوريدا في
ج��زي��رة «ان��دي��ان ك��ري��ك» للبيع بمبلغ  28مليون دوالر أميركي ،م��ا جعله يعتبر
ّ
ضمن «أغلى عشر منازل في الجنوب» كما صنفته مجلة «فوربس» .وبعد مرور
عامني لم يتم بيع القصر ما جعله يقوم بهدمه في العام  ،2008ذاكرًا أنه يخطط
لبناء قصر آخر مكانه.

ً
محتفال بعيد ميالده في العام 1983

في أول أبريل العام  2013تسلم جائزتني تاريخيتني في بكني ،األول��ى
أهدتها له شركة «سوني ميوزك شانيا» وقدمها له الفنان الصيني النغ
النغ باعتباره الفنان األول واألكثر شعبية دوليًا في كل األزمنة .أما الثانية،
فأهدتها له «تسجيالت غينيس» العاملية كونه أفضل فنان التيني حقق
أفضل املبيعات.
ً
حفال غنائيًا في دبي نفدت فيه كل التذاكرّ ،
في  23أبريل ّ 2013
فقدم
قدم
أجمل أغاني الحب التي كتبها على اإلطالق .وخالل حفله ذلك قال لجمهوره
«الليلة ستكون مميزة ألن هناك العديد من الجنسيات املختلفة في الحفل
س��واء م��ن الهند ،باكستان ،الفيلبني ،ال�ص��ني ،إيطاليا ،فرنسا ،بريطانيا،
ً
لبنان ودب��ي وغ�ي��ره��م .وف�ع��ال أن�ت��م محظوظون إلقامتكم ف��ي ه��ذه املدينة
الجميلة.

أيام الشباب عام 1970

