
ـصوريـن فإنـهم سـيـسـعون إلى أمـام ا
ـثل ذلك جـعــلـهـا تــنـهــار أمـامــهم إذ 
ـــــكــــــنـــــهم مـــــادة حلـــــدث مــــــثـــــيـــــر 
تغطيته).وأوضحـت (إنها شعرت فجأة
أن ثمة مـستوى من الـعنف شعرته في
كن للمرء أن الهواء. وهذا ليس أمـرا 
يـستـجـيب له بـشكـل جيـد). وفي حلـظة
مـا اضـطـرت نـايـتـلي إلى عـدم مـغادرة
مـنـزلـهـا لـنـحـو ثالثـة أشـهـر.كـمـا تلـقت
عالجــــا عــــبـــر الــــتــــنــــو االيـــحــــائي
ـنع تـعـرضهـا لـنـوبات ـغـنـاطيـسي)  (ا
فــزع ولــكي تـكــون قــادرة عـلى حــضـور
حـــفل تــوزيع جـــوائــز بـــافــتـــا في عــام
2008 حــــيـث رشــــحت لــــنــــيل إحــــدى
ـيت (الـتكـفـير جـوائـزها عن فـيـلم اتو
عن الذنب) في عام 2008. وخالل سنة
اإلجـازة قــالت نــاتــلي (إنــهـا انــهــمـكت
عـمـيـقـا في الـعالج).وبـعـد عـودتـها إلى
الــعـــمل في عــام  2010شـــعــرت أنـــهــا
تشافت وباتت جـيدة حقا وبـأنها فجأة

لم تعد تهتم بوجهات نظر اآلخرين.
ـشـاهــيـر الـذين وبـاتت نـايــتـلي آخــر ا
يـتـحـدثـون عن جتـربـتـهم مع اضـطراب

ما بعد الصدمة.
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مـجمـوعـة من االطـفال الـذين رسـموا
صــوراً جــمـيــلــة خـطـت بـأنــامــلـهم .
واشار بيان تلقته (الزمان) امس (ان
االحــتــفـالــيــة  نـظــمـتــهــا  دارثـقــافـة
ركـز الـثقـافي للـطفل في االطفـال / ا

  rýU¼ W¹Ë«— ≠ œ«bGÐ

   شــهــدت خــشــبـة مــســرح مــنــتـدى
الــفـلـوجـة لـلــشـبـاب فـعـالــيـات فـنـيـة
مـتـنـوعـة ضمن  إحـتـفـالـيـة مـوسـعة
ناسبة بدء العام الدراسي اجلديد
 2018-2019 تــــضـــمــــنت عــــرضـــا
مـسـرحـيـا لـفـرقـة دار ثـقـافـة االطـفال
سرحيـة بعنوان ( االرنب اجلائع ) ا
تـمـثـيل قـائـد عـباس وحتـريك الـدمى
للفـنان  جـمال منـصوروحيـدرمنير
الــــتـي تــــنـــــاولت مـــــد يــــد الـــــعــــون
ـسـاعـدة لـلـمـحـتـاجـ ونـبذ روح وا
االنــانــيـــة فــضال عن تــقــد الــعــاب
ـــراكــز تــســـلـــيـــة مـن اعــداد قـــسـم ا
الـثـقـافـيـة في الـدار. والـقـاء قـصـائـد
شـــعــــريـــة تــــغـــنـت بـــحب الــــعـــراق
وهـوب سـلـطان والـطـفولـة لـلـطفـل ا
هاشم وشاعر الطفـولة التربوي عبد
السالم احملمدي من اهـالي الفلوجة.
وعــلى هــامش االحــتــفـالــيــة اقــيـمت
ورشـــة لــلــرسـم احلــر شــارك فـــيــهــا
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الفـلوجة) .مـضيـفا (في خـتام احلفل
سؤول قدمت الدار شهادة تقديرية  
منتـدى الفـلوجة لـلشبـاب كما وزعت
ــدرســـيــة الـــهـــدايــا من احلـــقـــائب ا
والـقـرطـاســيـة لالطـفـال احلـضـور) .

الــفــلــوجــة حتت شــعــار ( اطــفــالــنـا
...حاضرنا ... مسـتقبلنـا ) بالتعاون
مع جلنة العـمل التطـوعي ومؤسسة
دار االمـــان لــرعــايـــة االيــتــام احــدى
نـظمـات غيـر احلكـوميـة في مديـنة ا

ÍbN*« oOHý

مـدير عـام دائرة الـفنـون العـامة
الـراحل تــقـيم له الــدائـرة حـفال
تـأبينـيا صبـاح غد الـثالثاء على
قــاعـة عــشـتـار بــوزارة الـثــقـافـة

العراقية.
wz«d U « bO−
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الــشـاعــر االمـاراتي شــارك مع عـدد من الــشـعـراء في
امسـية  اقـامها مـنتـدى الرصـيفـة للـثقـافة والـفنون في

بلدية الرصيفة االردنية.

 œ«d  rÝUł ÊUD×

ـلـتـقى الـكـاتـب الـصـحـفي الــعـراقي ضـيــفه اجلـمـعــة ا
ـركـز الـثـقـافي الـبـغـدادي لـتـوقيـع كتـابه الـثـقـافي في ا

(بورتريه لذاكرة بيضاء).
v OF « WMO¦Ð

الروائـيـة الكـويتـيـة صدر لـهـا ضمن مـنـشورات تـكوين
بـالـتـعــاون مع الـدار الـعـربــيـة لـلـعـلــوم نـاشـرون كـتـاب

بعنوان (احلقيقة والكتابة) .
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طربة لـبنى التعازي مـثلة العراقـية تلقت وشـقيقتهـا ا ا
لوفـاة والدهـما  سـائـل الـله تعـالى ان يسـكنه فـسيح

جناته.
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رئــيس الـلــجــنـة الــثــــــقــافـيــة في نــقـابــة الـصــحـفــيـ
االردنيـ ادار النـدوة الـتفـاعـليـة التي عـقـدتهـا الـلجـنة
ضمن بـرنامجهـا اجلديد (ع احلـدث) وكان محورها
قــانـوني اجلــرائم اإللـكــتــرونـيــة وحق احلـصــول عـلى

علومات. ا
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الـنـحـات الـلـبـنــاني تـمت إزاحـة الـسـتـار عن مـنـحـوتـته
ـعنـونة (مـجـتمع) وتـعـرض في متـحف الفن اجلديـدة ا

ُعاصر في بلدة عاليتا بقضاء جبيل. احلديث وا

œuI¹ ÊUOý«œ—U  sŽ Y×³ «

 W¦O³š l «u*
ــاضي كـان مــحــتـمــلــة). وخالل الـعــام ا
ركز غنـي البريـطاني كريـغ ديفيـد في ا ا
شـاهير الـذين تسفر األول ضمن قائـمة ا
ـواقع نــتـائج الــبــحث عــنـهم عـن روابط 
خبـيثـة. وجـاءت عارضـة األزياء نـاعومي
ملكة ركز الثاني في قـائمة ا كامبل في ا
ـتــحــدة بــيــنــمــا جــاءت شــقــيــقـة كــيم ا
كــارداشــيــان كــورتــني كــارداشـيــان في

ركز الثالث. ا
وقـالت (مــكـافي) وفـقـا لـتــقـريـر لـلـبي بي
سي (إن مـجـرمي اإلنـتـرنت يـسـتـخـدمون
ـــشــــاهـــيــــر حملـــاولــــة خـــداع أســـمــــاء ا
ـسـتـخـدمـ لـلـنـقـر عـلى الـروابط الـتي ا

واقع اخلبيثة). تنقلهم إلى ا
ـواقع لتـثـبيت الـبرامج وتُسـتـخدم تـلك ا
عـلومـات الشـخصـية الضـارة أو سرقـة ا
رور. وقـدمت الـشركـة نـصائح وكلـمـات ا
ـواقع اخلبيثة حول كيفيـة االبتعاد عن ا
على شـبكـة اإلنتـرنت. وقالت الـشركة (إن
ستخدم يـجب أال يثق سوى في مقاطع ا
الـفـيـديـو الـتي تـبث من مـصـادر مـوثـوقة
ومدفوعة األجر وال ينقر إال على األخبار

صادر التي يثق بها). وجودة في ا ا

{ لندن - وكاالت - قـالت إحدى شركات
األمن اإللــكــتـرونـي إن جنـمــة تــلـفــزيـون
الــواقع األمـــريـــكــيـــة كــيـم كــارداشـــيــان
ـشـاهيـر خـطورة كـارداشيـان هي أكـثر ا
لـدى البـحث عن مـعـلـومات حـولـهـا على
تحدة خالل ملكة ا شبكة اإلنترنت في ا
عام 2018. وأوضـحت شــركـة (مــكـافي)
(أن نتـائج الـبـحث عن كارداشـيـان كانت
ـواقع خـبـيـثـة األكـثـر ارتـبـاطــا بـروابط 

إذا كنت تـرغب فى اخلروج  يجـب عليك االنـتهاء من
. كتبية أوالً األعمال ا
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سـتـحـصل عـلى مـعلـومـات مـتـنـاقـضـة قـد تدفـعك إلى
إعادة النظر فى بعض األفكار .

Ê«eO*«

ـرجح أن بـعــد جتــربـة مــوجـة جــفـاف عــاطــفـيــة من ا
تصبح حياتك العاطفية نشطة.

—u¦ «

ـا يسهل عليك تاز و هـامك اليوميـة بشكل  تقوم 
صاعب احلياتية . ا
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ا كان شـريكك يتجاهـلك واآلن سيضاعف جهوده ر
لتعويضك عن هذا اإلهمال. 
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إذا كــنت تــريـد اكــتــشــاف شيء مــعـ تــريــده اطـرح
اضي . سؤالك  و ال تخف من ا

”uI «

ا ال تـكن عـدوانى فى احلب بـدلًـا من ذلك استـمـتع 
يقدمه لك اآلخرون. 

ÊUÞd «

ـبـاشـرة و التـكن مـتـرددا . احلظ اتـبع الـصـراحـة و ا
السعيد ما زال يرافقك.

Íb'«

ستشـعر بزيادة مذهلة فى الـطاقة وسوف يكون عقلك
منتعشًا ومتنبهًا أيضًا.
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حاول ان تستغل اللحظة لكي تكتشف حقائق الطرف
اآلخر و ماضيه.

Ë«b «

قــد يـكـون الـيـوم مـربــكًـا بـعض الـشيء لــقـلـقًك بـشـأن
. شاكل بعض ا
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احملـادثة سـتساعـدك على جتـديد عالقتك بـالكـثير من
الناس .يوم السعد االربعاء.

 u(«
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ضع اجـوبـة الـتـحـديـدات افقـيـا واقـرأ في

طلوبة : العمود الوسط الكلمة ا

©WOÐdŽ W Ëœ®

1- ابعدت عن طريقها

2- ينصبه

3- يثابر

4- سخرية

5- صاح االسد

6- يناصر

7- من فروض احلج
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البـراءة وسط انتـشار الـتكـنولـوجيا 
غـنـت بـأغـان أفالم الـكــارتـون لـتـجـعل
منها دعوة للـعودة الى عالم الطفولة.
كان لـ(الـزمـان) حوار
مـع الـــشـــابـــة تـــمــارا
شـــــاكــــــر عـــــلـي وفي
الــــســــيــــاق احلــــوار

االتي:-
{ حـدثينـا عن شخصك
 وحتصيلك الدراسي?
- اسمي تمـارا شاكر
علي من بغداد عمري
 20ســـــنــــــة.مــــــازلت
ــرحــلـة طــالــبــة فـي ا
الــرابـــعــة مـن كــلـــيــة
الــــصـــــيــــدلـــــة قــــسم
سـريـريــة في جـامـعـة

ابن زايد .

bLŠ√ UO «œ ≠ œ«bGÐ

فـــتــاة جـــعــلت مـن صــوتـــهــا مـــنــبــرا
لـلـمــنـاداة بـانـقـاذ االطـفـال من انـدثـار

طــــرحـــته لـي من اجل الــــوصـــول الى
ــــتـــابــــعـــ اكــــــــــــــــــبـــر عــــدد من ا
وايصال رسالـتي لتعزيـز الطفولة في
وقـت صـــعب اصـــبح اطـالع االطـــفــال
علـى التكـنولـوجيـا كبـير لـلغـاية وهو
فـتح قـنـــــــــاة عـلى مـوقع الـيـوتـيـوب
وهـذا ما سـأعـمل علـيه قـريبـا ان شاء

الله.
ـوهـبـة خلوض { هل تـرغـبـ فـي تـطـويـر ا
مـخــتــلف االغـاني وعــدم االكــتـفــاء بـاالفالم
الـكـارتـونيـة والسـيمـا انك تـتـمـتعـ بـصوت

جميل?
- نـعـم ارغب بـالـتـطـويــر في مـخـتـلف
االغـاني سـواء كـانت انـاشـيـد وطـنـية
او دينـية وذلك احـترامـا السرتي على
اعـتـبارهـا مـحـافظـة اي انـني سـأعمل
عـــلـى اجنـــاح مــــوهــــبـــتـي وذاتي مع

مراعاة رغبات اسرتي.

{ كـيف اكـتـشــفـتي مـوهـبـة الــغـنـاء لـتـأديـة
اغان االفالم الكارتونية?

- مـن خالل مـــــــشــــــاهـــــــداتي لـالفالم
الـكــارتــونــيـة اكــتــشــفت قـدرتـي عـلى
االجادة الصـوات شـخصـيـات . فضال
عـن انـني من مــعـجـبـي الـفـنــانـة رشـا
ا حتـمـله من صوت شـجي لذلك رزق 
قـمت بـخـوض جتربـة الـغـناء وتـقـلـيد

االداء بكل حرفية.
{ مـن ســانــدك لـــلــظــهـــور في اول جتــربــة
والســيـــمــا نــشـــرهــا في مــواقـع الــتــواصل

االجتماعي?
- بالتأكيد تكون االم هي السند االول
البنائها كما فعلت والدتي وشجعتني
عـلى خـوض هـذه الـتـجـربـة والسـيـمـا
بـعـد ان اكتـشـفت مـوهـبتـي فضال عن
مــسـاعــدة اخـتي ونـشــرهـا لـلــمـقـاطع
الـتي اعـمل عـلـيـها وهـنـاك مـقـتـرح قد

{ مـــــاهـي احالمـك وطـــــمـــــوحـــــاتك?
حدثينا عنها.

- اول احـالمــي الـــــــــــــتــي ارغـب فـي
حتــقــيــقــهــا واســعى الجنــاحــهــا هي
ـية ونيل النـجاح في دراسـتي االكاد
ـاجسـتـير في الـصـيدلـة ثم بـعد ذلك ا
لي احـالم في انـــــشــــاء دار لـاليــــتــــام
وتـطـوير مـوهـبـتي بـالرسـم فضال عن
افـتـتـاح مـكـتـبـة لـيـتـمـكن اجلـمـيع من
ـارســة هـوايـة االطالع عــلى الـكـتب

متى يشاء.
ــاذا تــنــصـــحــ الــفــتــيـات مـن ابــنـاء  }

جيلك?
- لكل امرأة وفتاة اقول :

احلمي بواقع افضل ... اركضي خلف
احالمك  ســتـــقــعــ  مـــرة او مــرتــ
...لــكن انــهــضـي  وقــاومي فــاحلــيــاة

مليئة باالشياء رائعة.
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ــقـيـم في عــمـان ضــيــفه مــلــتـقى االعالمي الــعــراقي ا
ـوصل الــثـقـافي واالجـتــمـاعي بـالـتــعـاون مع مـنـتـدى ا
نـاسـبـة زيارته ي اقيـم  عـيـنـكاوة لـلـفـنون بـحـفل تـكـر

الربيل.

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
أصدرت مـحـكمـة بواليـة نـيوجـيرزي
دة ثمانية األمريكية حكما بالسجن 
أشـهـر عـلى مـايك سـوريـنـتـينـو جنم
بــرنـــامج تــلــفــزيـــون الــواقع شــاطئ
جـــيـــرزي (ذا جـــيـــرزي شـــور) بـــعــد
اعتـرافه بتـهربه من الـضرائب. وقال
ـثلـو اإلدعـاء :إن سـورينـتـيـنو(37
عامـا) وأخـاه مارك سـوريـنتـيـنو(39
عــامـا) والـذي حــكم عـلــيه بـالــسـجن
عام أخـفيا ماليـ الدوالرات التي
حققها مـايك من مسلسل (ذا جيرزي
شـور) في إم تي في. وقــالت تـقـاريـر
لوسـائل إعالم محـلية: إن الـشقـيق
مـــثال أمـــام مــحـــكـــمــة احتـــاديــة في
نــيــوارك بـواليــة نــيـوجــيــرزي وكـان
بصـحبـتـهمـا العـديد من أفـراد فريق

العمل في (ذا جيرزي شور).

وقــــــال هــــــنــــــري
كـليـنـجـمـان مـحامي

مــايك في رســالــة عــبــر
الـــبــريـــد اإللــكـــتــروني (إن

مــــــــايــــــــكـل يـــــــقــــــــبـل حــــــــكم
احملـــكــمــة.ويــتــطـــلع لــلــزواج من

حبيـبته خالل سنـوات الكلـية لورين
ـضي قـدما ـقـبل وا بـيـسي الشـهـر ا

معا بعد أن يقضى فترة عقوبته).
واتــــــــــهـم اإلدعــــــــــــــــاء األخــــــــــويـن
ـحـاولـة سـوريـنـتـيـنـو في  2014 
التهرب من دفع ضرائب على دخل
مايك الذي بلغ 8.9 مليون دوالر
من عــام  2010إلى عــام 2012
ــــــا ذلك مــــــحــــــاولــــــة إدراج
مـشـتـريات مـالبس وسـيارات
وأشــيــاء شــخــصــيــة أخـرى

على أنها نفقات عمل.
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تزيد على 596 مليون يوان (86.78
مـلـيـون دوالر) على جنـمـة الـسـيـنـما
الــشــهـيــرة فــان بــيـنغ بــيــنغ بــسـبب
التهرب الضريبي كما أمرتها بسداد
ضــرائب مــتــأخــرة تــزيــد عــلى 288
ملـيـون يوان (41.93 ملـيون دوالر).
وظـهـرت فان (37 عـامـا) في فـيـلـمي
(إكس من) و(أيـرون مـان)ويـتـابـعـهـا
أكـثــر من 62 مــلــيـون شــخص عــلى
. وتــوارت فـان اإلنـتــرنت في الــصـ
ـــاضي عـن األنـــظـــار في حـــزيـــران ا
وسط أنباء عن أنها تخضع لتحقيق
في تهـرب ضريبي. وأثـار اختـفاؤها
تــكــهــنــات في الــصــ بــخــصـوص
مصيـرها من بـينهـا أنباء عن

احتجازها.
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{ بكـ - وكاالت -
ذكـرت وكــالـة أنــبـاء
الـــصـــ اجلـــديـــدة
(شــــــيــــــنــــــخـــــوا)
اضي األربعـاء ا
:أن ســــلــــطــــات
الـضـرائب في
الــــــــصــــــــ
فـــــــــــرضـت
غـــــرامـــــة

فان بينغ بينغ

تمارا شاكر

{ لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - كـشفت
ـمــثـلــة كـيـرا نــايـتــلي عن تـعــرضـهـا ا
النهـيار عصـبي عنـدما كانت بـعمر 22
عـامـا شُـخص حـيـنـهـا كـاضـطـراب مـا
بـعــد الـصـدمـة في وقـت كـانت تـعـاني
فــيه من الــتــأقــلم مع بــزوغ شــهــرتــهـا
ــفـاجئ. وقــالت ( إنــهـا أُجـبــرت عـلى ا
ــدة عـام بــعـد أخــذ إجــازة عن الـعــمل 
بـطـولـتـها لـفـيـلـمي قراصـنـة الـكـاريبي
ووقائع حب).وأقـرت نـايتـلي (أنه على
الرغم من الـشهرة التـي حصلت عـليها
إال أن النـقـد الذي وُجه ألدائـها جـعلـها
تـشــعـر أنـهــا بال قـيــمـة).وقــالت (إنـهـا
كـــانت خـــائـــفــة جـــدا من اخلـــروج من
صورين منـزلهـا ومواجـهة كـاميـرات ا
طاردين للمشـاهير الباباراتزي).وقد ا
ارتفعت شهرة نايتـلي بشكل كبير بعد
بــطــولــتــهــا أفـالم أمــثــال :أنــحنِ مــثل
بـيـكـهـام وقراصـنـة الـكـاريـبي و وقائع
حب.قـالت جملــلـة هــولـيــود ريـبــورتـرز
اضي ترى أن (إنها عندمـا تنظر إلى ا
الــــهــــرب من هــــذه األفالم كــــان عــــمال
ـمتع جـنونـيـا تمـاما). وأضـافت (من ا
أن نـــعــيــد الــنــظــر إلـــيــهــا تــكــون من
اخلارج أشبه 'واوو أنها ضربة خلف
ضربـة خلف ضـربة 'ولكن من الداخل
كـل مــــا تـــــســــمــــعـه هــــو االنـــــتــــقــــاد
فعليا).وأشارت إلى (أن نقص تدريبها
الـتـمـثـيـلي جعـلـهـا تـركـز علـى اجلانب
السلبي).وخلصت إلـى القول بدقة(لقد
شـعـرت أنـني بال قـيـمـة).واسـتـمـر ذلك
حــتى بـعــد تــرشـيــحـهــا لــنـيل جــائـزة
ـثـلـة عن أدائـهـا في أوسـكـار أفــضل 
فــيــلم كــبــريــاء وهــوى في عـام 2005.
وقالت نـاتلي (إن مطـاردة البـاباراتزي
لـهـا جـعل من أمـر مــغـادرتـهـا لـلـمـنـزل
أشـبه بــخـوض مـعـركـة كل يـوم).وكـان
نحو  20مصـورا فـوتغـرافيـا يالحقـها
في ذلك الـــوقت طــالـــبــا اســتـــجــابــة
مـنـهـا.وأشـارت نـايـتـلي إلى (أنه
حــتى لـو حــافـظت الـنــجـمـة
الـــســـيـــنـــمـــائــيـــة عـــلى
أعـصـابـهـا ولم تـنـهـر

مـابــعـد الــضـمــيـر وانــدر وجـرس امـا
عـــلـى صـــعــــيـــد الــــتـــمـــثــــيل مــــثـــلت
ــســرحـيــات خــبـر عــاجل وانــتــظـار
جودو ومن هنا وهناك وعودة عشتار
وتى ومن يشتري   ومسرحية ثورة ا
ــؤمل ان تــقــدم قــريـبــا من الــتي من ا
تمـثـيل الـفـنـانـ وطن كـمـيل  جـعـفر
ناجي  محـمد الغزي  كـاظم العقابي

وذو الــــــفــــــقـــــــار فــــــاضل 
ؤثارت الـصزتية ا
ـــــــصــــــطـــــــفى

حنون.

من قتل وتشريد وضياع جيل بكامله.
{ هل واجهت صعوبات في العمل ?

سـرحي يعرف بـاهمية - هذا الـعمل ا
االنــتـقـاء واخـتـار الـنص والـفـكـرة في
لـهذا نـحن كفريق هذا الـزمن الصعب 
عــمل قــررنــا ان نـتــعــاون الجنــاز هـذا
ــرحــلـة مــهــمـة الــعــرض الـذي يــؤرخ 
ويـعـلن عن مـوقف فكـري واخالقي عن

كل مايدور حولنا .
{ مـاذا عن مـنـجـزك عـلى صـعـيـد االحراج

سرحي ? والتمثيل ا
- اخــــرجـت الــــعــــديـــــد من االعــــمــــال
ـسـرحـيـة مـنــهـا نـو بـروبـلن وحـيـاة ا

قـتـلـهـم ويـرفـضـون دفــنـهم كل واحـد
يـقـدم سبـبـا لـلرفض. االول يـقـول :انا
لم امت بـارادتي اجلنـراالت زجوا بـنا
ــعـركــة في اخلــطــوط االمـامــيـة الى ا
وت مـصيـرنـا  الثـااني يـقول فـكـان ا
فتـرض على االنسـان ان يعيش :من ا
عــمـره كـامـال لـغـايــة الـســبـعــ عـامـا
لونة واليرتبط بتـحركات الدبـابيس ا
عــلـى خــارطــة اجلــنـــراالت  الــثــاالث
يـقول: لـم اخذ كـفـايتي من الـنـظر الى
ســنـــابل الــقـــمح في احلـــقل يــجب ان
اعــود الى احلــقل الحــصـد احملــصـول
فـــانه يـــنـــتـــظـــرنـي واليـــريـــد غـــيــري

يحصده.
سرحية ? { ماذا عن احداث ا

ــــســـرحــــيـــة تــــدور حـــول -احـــداث ا
صــــراعـــات بـــ
الــــــــــكـــــــــابـــــــــ
واجلــــــــــــنـــــــــــود
يـقـنـعـهم بـالـدفن
لكـنـهم يرفـضون
ذلـك ويــعـــلــنــون
الـــــــــــــــثـــــــــــــــورة
ويـــحــــفـــزون كل
واحــد شـارك في
ـــعــــركـــة هــــذه ا
ويــقـــوم بـــثــورة
ضــــد االحـــــيــــاء
اليـــــقـــــاف هـــــذه
احلرب وفي هذه
ـــســــــــــرحــيــة ا
هـــــــــــــو بـــــــــث
روح االمـــــــــــــــل
في مـــــواجـــــهــــة
الــــــــــــــــــــــــــــظــالم
والعبودية وعدم
الـــســكـــوت عــلى
مـــايـــحــصل االن
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تتـواصل على خشـبة مسـرح الطلـيعة
ببغـداد االستعـدادت لتقد مـسرحية
ـؤلفها الـكاتب االمريكي وتى  ثورة ا
ربن شو التي اعدهـا ويخرجا اخملرج
مــحـــمــد الــغـــزي الــقــادم من مـــديــنــة
ــسـرح مـنـذ الـنـاصــريـة الـذي عـشق ا
دراسـته االوليـة وسـخر مـعـظم اوقات
سـرحـيـة كونه فـراغه الى الـتـماريـن ا
ـــســرح . ــنـــصــة ا عــاشق وولـــهـــان 
(الـــزمــــان ) الــــتـــــــــــــــقــــته فـي هـــذا

احلوار:
وتى ? حدثنا عن فكرة ثورة ا

ـسـرحـيـة حـول جـنـود تـدور احـداث ا
في كتـيبة يـقتلـون اثناء احلـرب وبعد
مــوتـهم تــنـتــقل االحــداث الى مـابــعـد
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محمد
الغزي في
مشهد
مسرحي

محمد الغزي

مشهد من
مسرحية
(االرنب
اجلائع)

كايرا
نايتلي


