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وصلي عثمان ا

ناسبات السنوية اخملصـصة لألطفال والناشئة في منطقة اضي دورة جديدة من مهرجان الشارقة السـينمائي الدولي للطفل الذي يعد أحـد أبرز ا أطلقت اإلمارات يـوم األحد ا
نطقة الشرق األوسط. ومن ب ي أول و 34فيـلما عرض أول  اخللـيج. ويشمل برنامج عروض الدورة السادسة للمهرجان  138 فيلما من  31 دولة بينها  12 فيلما عرض عا

عروضة  13فيلما تتناول معاناة األطفال الالجئ وقسوة الغربة واحلن إلى الوطن. األفالم ا
ؤثرات اخلاصة واألفالم ثالثـية األبعاد وكذلك محـاضرات تلقيهـا نخبة من صناع كيـاج وا  وبجانب العروض الـسينمائـية يشمل البرنـامج ورش عمل في اخلدع السينـمائية وا
هرجان الـذي يطل من عام إلى عام بنخبة اضي إن (ا السينمـا األجانب والعرب. وقالت الشيخـة جواهر بنت محمد الـقاسمي قرينة حاكم الشـارقة في كلمة بحفل االفتـتاح يوم األحد ا
وجهـة لألطفال أصبح يشكل احتفالية خاصة بالطفولة بأبـطالها ومبدعيها ومشاهديها الذين يؤمنون بقوة الـفنون في تنمية خيال الطفل وتربيته على اجلمال والقيم جديدة من األفالم ا

ستقبلة). النبيلة واحلكايات التي تترك أثرها على مسلكياته وخياراته ا
مـثل األمريكي مـثلة الـبحريـنية هـيفاء حـس وا  وذكرت وكـالة أنبـاء اإلمارات إن الشـيخ سلـطان القـاسمي حاكم الـشارقة كـرم في حفل االفتـتاح اخملرج اإلمـاراتي عبـد الله الكـعبي وا
ـهرجان الـذي انطـلقت أولى دوراته في  2013مـؤسسـة (فن) لألطفال هـرجان في االفـتتـاح الفـيلم الـروائي (زرافتي) لـلمخـرجة الـهولـنديـة باربـرا بريـديو. وتـنظم ا الشـاب نيل سـيثي. وعـرض ا
قـبل بحلـة جديدة حتت مسـمى (مهرجـان الشارقة ـهرجان سـينطلق الـعام ا هرجان فـي االفتتاح إن (ا والنـاشئة. وقـالت الشيـخة جواهر بـنت عبد الـله القاسمـي مديرة مؤسـسة (فن) ومديـرة ا

السينمائي الدولي لألطفال والشباب). وتستمر الدورة السادسة للمهرجان حتى التاسع عشر من تشرين األول اجلاري.

رسالة الشارقة
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شـاعـر مـتـصـوّف  وخـطـيب مُـفوّه 
ـوسيـقى الـعراقـيّة ورائد من روّاد ا
احلـــديــــثــــة  وواحــــد مـن عــــمـــداء
التـلحـ والـقراءات الـسبع ومـبدع
حتـدى الـعـمـى فـكـان يـنـظـر بـعـيـون
قلـبه وعقـله وإحـساسه يـعرفه أهل
الـعراق خـاصـة واشتـهر فـي تركـيا
ال وبالد الــــشــــام ومـــصــــر. ولــــد ا
عثـمان بن عبدالـله بن احلاج فتحي
نسوب إلى آل الطحّان في عليوي ا
ـوصل  ســنـة  ?1854في عـائــلـة ا
فقيرة مـات والده وكان يعمل سقّاءً
ّـا يـبـلغ وهــو طـفل كـفــيف الـبـصــر 
السابعة من العـمر  فتكفله محمود
أفــنــدي بن ســلــيــمــان الــعـمــري من
ـوصل وعلّـمه وأشرف على سُراة ا
تهـذيـبه  فنـشأ عـلى جتـويد الـقرآن
والتـفـنّن بإنـشاد الـشـعر. وفي سـنة
 1865توفي مـحمـود أفـندي  فـكان
لـذلـك أثـر كـبــيـر في نـفس عــثـمـان 
ــوصل ّـــا دعــاه إلى أن يــهـــجــر ا
ويــنــتـقـل إلى بـغــداد  فــاحـتــفى به
واحــتــضن مــوهــبــته األديب أحــمـد

بــاشــا الـعــمـري احملــرّر في جــريـدة
الـزوراء وهو ابن محـمود الـعمري
وفي بغداد حفظ صحيح البخاري 
وتـــتــلـــمـــذ عـــلى احلـــاج عـــبــدالـــله
ـــقـــام الـــكــــركـــوكـــلـي في أصــــول ا
الــعـراقي ورحــمـة الــله شـلــتـاغ في
ـوسـيـقى  ثمّ ذهب إلى مـكـة ألداء ا
فـــريـــضــة احلـج عــاد بـــعـــدهــا إلى
ــــوصل ســــنــــة 1886 مــــديــــنــــته ا
لــيــحــصل عــلى إجــازة بــالــقــراءات
الـــســبــعــة من الــشــيخ مــحــمّــد ابن
وصـلي غادر بعدها احلاج حسن ا
إلى بــغـداد وفـيــهـا أجـازه الــعـلّـامـة
مـحـمود شـكـري اآللـوسي في الـلـغة
واألدب وعـلــوم الــدين إضــافــة إلى
إجـازات أخـرى من علـماء بـغداد في
تـلك احلـقـبـة . وبـعـد مدّة مـن الزمن
سـافـر مـلّـا عثـمـان إلى اسـتـانـبول 
وتعرّف هناك بأبي الهدى الصيّادي
رئـيس الطـريقة الـرفاعيّـة وأخذ عنه
نـهج الصوفي الـطريقة  ثـمّ التزم ا
ولويّة وتزيا بزيّهم على الطريقـة ا
وتــعـــرّف ـــ أيــضــاً ـــ عــلى عــدد من

الــعـلـمـاء األعـالم ثمّ عـاد إلى بـغـداد
فاشتغل بالقرآن الكر قارئاً ومقرئاً
ومدرّسـاً لـعـلم الـتـجويـد ومـخـتـصّاً
ــنــقــبــة الــنـبــويّــة  وعــيّن بــتالوة ا
راديّة بوظيفة رئيس القرّاء بجامع ا
ـــســـجـــد  كــــمـــا درّس الـــقــــراءات 
اخلـفّــافـ حــتى ذاع صـيــته وتـردد
ـــنـــتـــديـــات ذكـــره في اجملـــالـس وا
وتـتلـمذ عـليه كـثيـرون بفن الـتجـويد
واإلنــشـــاد  وكـــان شــجي الـــصــوت
يخـلب األلـباب بـنـبرات صـوته . وقد
تـرجم له األستاذ إبـراهيم عبـدالغني
الــدروبي فـي كــتــابه (الـــبــغــداديّــون
أخــبــارهـم ومــجــالــســـهم ) تــرجــمــة
مـوجـزة  قال فـيـهـا : (( كـان هذا من
شـاهير في فن التـجويد والقراءات ا
الـسـبع وكـان يـدرّس عـلم الـتـجـويـد
والــقـــراءات في جـــامع اخلــفّـــافــ 
وكـان حـسـن الـصـوت واألداء يـخـلب
األلـبـاب ويــسـحـر الـعـقـول بـنـغـمـاته
ــاً الــشـــجــيّــة  فــضالً عـن كــونه عــا
فـاضالً وشــاعـراً  ســافـر إلـى مـصـر
ام في واألسـتانة مـدّة طويـلة  وله إ

وسيقى . ا
¡UÐœ« .dJð

ـولد الـنبوي .  وكـان يحـسن قراءة ا
رحل إلى مـصــر أكـثـر من مـرّة  وفي
ـرّة األخيـرة سنة  1895مكث فـيها ا
خـمـس سـنــوات كــان فــيــهــا مـوضع
تكـر األدباء والعـلماء  التـقى فيها
ــشــهـور عــبـده ــصـري ا ـطــرب ا بــا
ــتــوفى ســنــة ? 1901 احلــامــولي ا
ـوشّحات الـذي أخذ عن مـلّا عثـمان ا
ـصريّـة  كما الـتي مزجـها باألدوار ا
ذكــر ذلك األســتـاذ أدهم اجلــنـدي في
كـــتـــابه ((مـن أعالم األدب والـــفن)) 

فـشــكـرت لــطــفه أحـرّ شــكـر وأكــبـرت
بــديــهــته أيّــمــا إكــبــار وبــعــد فــتـرة
قــصــيــرة من هــذا قــال لي : أتــودّ أن
تــســمع صــوتي فـــقــلت بــلــهــفــة (أي
والـلـه)  فـارتــــــــفع صــوته الــشـجي

مغنيّاً من شــعر أبي نؤاس)) .
…dB³ « …—U¹“

 أما عن زيـارته لـلبـصـرة فقـد ذكر أن
ــوصـلي زار الــبـصـرة مــلّـا عــثـمـان ا
أكثـر من مـرة  فـزيارتـه األولى كانت
بـعـد االنـقالب الـعـثـمـاني الـذي جرى
سنة  1908والثـانيـة في سنة 1921

زار فيهـا قضـاء الزبيـر وبقي فـيها
مدة  لقي فيها الكثير من احلفاوة
والـتـكـر  وقـام بـتـنـظـيم حـفالت
لــلــمــوالــيـد والــتــواشــيـح  وبــعـد
انتمائه إلى الطريقة الرفاعيّة مدح
السيد أحمـد الرفاعي بعدة قصائد
وتــواشـــيح  وكـــان مـــنـــهــا الـــتي
أسـمـعهـا إلى الـســـيد طـالب بـاشا
الـنـقــيب زعـيم الـبــصـرة  ونـقـيب
أشـرافــهـا  ورئــيس الـطــــــــــريـقـة
الـرفـاعـية فـيـهـا  وقد أكـرم الـسـيد

النقيب ضيفه ايّما إكرام.
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أسعد : الطبيعة واأللوان واألشجار عناوين لوحاتي

- فكـره احلداثة هي انعـكاس اسلوب
احلياة احلديـثة الى االبداع والسعي
الى الـتـيـار  حـالـة عـدم اسـتـقـرار امـا
بعد احلـداثة جتاوز مستـمر للماضي
ـــدارس ونـــعــــرف تـــعــــدد وتـــنــــوع ا
ر ذاهب واالشـكال الـفنـية الـتى  وا
ــرحــلـــة الــبــحث عن بــهـــا الــفــنــان 
ـــتـــجـــدد اذن اســـلــــوبـــة اخلـــاص وا

منجزنا ذاته هو جناح وحتد.
{ اجمل تعليق سمـعته من اجلمهور الذي

يتابع معارضك?
- اجـمل تعـليق سمـعته من اجلـمهور
هــو اعــمـالـك رائـعــة ومــتــجــددة مـثل
روحك وجــمـالك وشــهـادة اعــتـز بــهـا
وهـذا دلـيل عـلى تــواصـلـهم العـمـالى
تجدد من لون وشكل وخط وملمس ا
لتـكون لـوحة مـتكـاملـة في الذهن الى

الواقع .
ن تـاثــرت من الـفــنـانــ او الـفــنـانـات  }

التشكيليات?
ا انه تـخـرجت في معـهـد الفـنون  -
اجلــمــيــلـة عــلى يــد اســاتـذة فــنــانـ
مـبدعـ مـنهم سـلمـان عـباس  مـه
الــصـراف  ولــيـد نــصـر الــله   امـ
عـباس امـا في كلـيـة الفـنون اجلـميـلة
اهم االساتـذه الـرواد  الـدكتـور حـيدر
خــالـد فــرمـان وحــسـام عـبــد احملـسن
واستـفـدت الـكـثيـر مـنـهم وطـرحـو ما
عــنـــدهم من مــعــلــومــات فــنــيه حــيث
تاثـرت بـاالسـتـاذ حـيـدر خـالـد فـرمان
ـشـروع الـتـخرج الـذى تـعـاون معي 
وعـــلــــمـــنـي الـــكـــثــــيـــر واثـــنـى عـــلي
ا عـلـومـاته الـفـنـيـة  وله الـفـضل 

وصلت له .
{ لو طلب منك اجراء حوار تلفزيوني فني
عـلى الــهـواء مــبــاشـرة هل ســتـرفــضـ ام

? توافق
- اكـــيـــد اوافق عـــلى اجـــراء احلــوار
مـــعي  وهـــذا هـــو دلـــيل مـــحـــبـــتـــهم
العـــمـــالى وفـــني وارحـب بـــالـــفـــكــرة
وهــنــاك الـكــثــيـر مـن الـلــقــاءات مـعي
ومـــبـــاشـــرة فـي عـــدد من الـــقـــنـــوات

الرائعة احملترمة.
{ وكلمتك االخيرة جلمهورك ?

كلـمـتي االخيـرة جلمـهـوري ومتـابعي
اتـمنى يـكـون لكل فـنـان عراقي مـجال
ــتـلك الــقـدرات واسع بــعــمـله وهــو 
ـوهـبه الــتى تـوصــلـة الى درجـات وا
الـتمـيز والـتـقدم واشـجع كل فـنان ان
يـكون له دور باجملـتمع واعد مـتابعي

هدى باالستمرارية بالعمل الفني . 

برزت ومـنذ عشـرات االعوام طاقات
تشكيـلية انـثوية حـجزت لهـا مكانا
ـشـهـد التـشـكيـلي الـذي مـاعاد في ا
حــكـــرا عــلى الـــذكــور فــبـــرزت لــنــا
طاقات تشكيلية تخطت احمللية الى
ـية ونالت اسـتحقاق الـعربيـة فالعا
واعـجاب الـنـخـبيـة الـتـشكـيـلـية من
الفنـان العرب واالجانب من خالل
مـعـارضـهـا الــتي تـقـيـمــهـا وتـشـكل
ـيــزا  والــفــنــانــة هـدى حــظــورا 
اسعـد احـدى التـشكـيلـيات الـلواتي

حـــجـــزن مـــكـــانــا
مـــرمــــوقـــا في
ـــــشـــــهــــد ا
التـشكي

لي الـعـراقي  (الـزمــان ) ضـيـفـتـهـا
وحـاورتـهـا في حــوار اسـتـعـرضـنـا

مسيرتها التشكيلية .
{ اوال نـتـعــرف عـلى الـتــشـكـيــلـيـة هـدى

اسعد ?
- انا الفنانة التشكيلية هدى اسعد
خـريــجـة كــلـيــة الـفــنـون اجلــمـيــلـة
جامـعة بغداد عـضو نقابه الـفنان
العراقـي وعضـو جمعـية الفـنان
الــتـشـكــيـلـيـ الــعـراقـيـ  وارسم
ـتواصل مـعي وحملبته جلـمهوري ا
ــســتــمــر واراهــا العــمــالي وفــني ا
مـسـؤولـيـة ان ارسم بـرؤية
فــنــيـة عــالــيـة وبــدراسـة

منهجية.
ـــيـــزة الـــتي { مـــاهي ا
تمتاز بهـا الفنانة هدى

اسعد?
- جــــــــد هــــــــادئـــــــة
وطموحة ومتفائلة

{ متى بـدأت هدى اسـعد
تمسك الريشة وااللوان?
- اكــــيــــد بــــدات مــــنـــذ
الـــصــــغـــر كــــنت ارسم
الـــــطـــــبــــيـــــعـــــة وكــــان
الـــتــــشــــجـــيـع من االهل
درسـة حيث اذهب الى وا
ـــشــاهــدة قــاعــة االورفـــلي 
ـــــعـــــارض واالمـــــســـــيـــــات ا
وشـاركت بعـدة معـارض منذ
الــصـــغـــر اشـــاهـــد اعـــمــال
الـفــنــانــ بــعــدهـا دخــلت
مـعـهـد الـفـنـون اجلـمـيـلة
ســـنـــة 90/89 وهـــنـــا
بــــدات اركـــــز عـــــلى
الــفن اكــثــر حـيث
اول مـــشـــاركـــة
لي كـانت في

وزارة

الـثـقـافــة مـعـرض الـواسـطى بـعـدهـا
شاركت بعده معارض.

{ ما هي اول لوحه رسمتها?
- رسمت الطبيعة االشجار والورود
واالوالد وبــااللـوان اجلـمــيـلـة وكـنت

بالدراسة االبتدائية منذ الصغر.
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{ هل يـوجـد اهـتـمـام احد افـراد اسـرتك
بالفن والرسم ?

- لـــــوالهم لـم اكن فـــــنـــــانــــة حـــــيث
اهـــتـــمــامـــهم الـــكـــبــيـــر من الـــوالــد
والـوالـدة والـزوج الـله يـحـفظـهم لي
هم الــدعم الـكــبــيـر والــتــشـجــيع لي
ـتواصـل الن العـمل الـفني بـالعـمل ا
هــو االثــر الــذي يـحــدثه الــفــنـان في
ـكـان وهـو حتلـيل الـرؤية الـزمان وا
الــبـصــريـة واحلــسـيه مــافي داخـلى
الـتى امـتـلـكـهـا من قـدرة فـنـية حـتى
اوصـلـهــا الى اعـلى درجــات الـتـقـدم
والــتــمــيــز وهـــذا كــله اعــتــبــرة دور

وتشجيع من العائلة.
{ ما الـعالقه الـدائـمة بـيـنك وب الـلـوحة
واين جتدين مساحة احلرية فى اعمالك?
- ان العالقه بيـني وب اللوحة هي
حـب  وقــــــــوى وســــــــعــــــــادة واالمل
بـاالسـتـمـراريه في الـعـمل الـفني الن
الـلــوحـة بــالـنــســبـة لي هي احلــيـاة
ــتـفــائـله والــروح وانـتــاج ابـداعي ا

وثقافي .
{ لـو وضـعـنـا احـصـائـيـة لـعـدد لـوحـاتك

فكم يبلغ عددها?
انـا ارسم وال احــسب الـعـدد االبـداع
ــــتـــواصل هـــو احــــصـــائـــيـــة حب ا
اجلـمـهـور العمـالي الـفـنـيـة الـكـثـيرة
التى عـمـلت عـلى رسم لـوحات وهي
جتــربــة فـنــيــة خالل الــســنــ الـتى
درســتـهـا حــيث عـمــلت عـلـى نـفـسي
ـدارس الـفــنـيـة من الـواقـعـيـة بـكل ا
والتـجريدية والـتعبيريـة وهو منجز
احــســد عـــلــيــة بــاالعــمـــال الــفــنــيــة

العديدة.
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عارض تقاس على اساس { هل اعداد ا
عطاء وابداع الفنان?

ـبدعـ الـفنـان - هـناك كـثـير من ا
ــيـز لــكن لم لـديــهم عــطــاء جـيــد و
يــقـيـمـوا مـعـرضــا شـخـصـيـا حـسب
امكـانية الفـنان ولكنه هـو مبدع بكل

االحوال.
{ احلداثة في التشكيل والى اي مدرسة

? فنيه تنتم

البصرة   
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بغداد

أزيز طـائـرة فـانـطـلـقـوا هـاربـ حتى
فرغ الصـحن مـنهم  فـقال مال عـثمان
متهكّمـاً : (( ال والله حصلنه استقالل
)) كمـا ذكـر الـدكتـور عـلي الوردي في
ــــاً  حملــــاته .  كـــــمــــا أنه كــــان كــــر
وحــاضـر الــبــديــهـة  وهــذا مــا ذكـره
الشاعر الـكبيـر محمّـد مهدي الـبصير
بـعـد لـقـائه مــعه في بـغـداد  إذ قـال :
ـا مـعي حـقاً  ال عـثـمان كـر ((كـان ا
فبعـد الترحيب احلار الـذي لقيته منه
صمت قليالً ثمّ أنشدني شعراً مؤرخاً
زيــارتي لــبــغــداد أي ســنـة 1337هـ 

وفي الـــقـــاهـــرة أصـــدر ســـنــة 1899
ـعـارف) وهي مـجـلـة فـكـريّة مـجـلـة (ا

فنيّة .
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 أســهم بـعــد رجـوعه إلـى الـعـراق في
ثورة  1920ضد االحـتالل اإلنكـليزي
ـؤثــرة الـتي كـان بــخـطـبه الــرنّـانـة ا
يـــلـــقـــيـــهـــا من عـــلى مـــنـــبـــر جـــامع
احلــيـــدرخــانــة بــبـــغــداد  فــقــد كــان
مـخـلصـاً لـوطنه  مـنـاهضـاً لـكلّ نوع
من أنـواع الـهـيـمـنـة األجـنـبيّـة حـتى
وفاته بـبـغـداد سـنة  1923ودفنه في

مقبرة الغزالي  .
ـوصلي ((من ال عثـمان ا   لـقد كـان ا
ـعـدودين في تالوة الـقـرآن  الـقـراء ا
وله مــــذهب اخــــتصّ بـه في إنــــشـــاد
ـــولــد ـــديـح وطـــــرائـق ا قـــصـــائــد ا
الــــنــــبــــوي واألذكــــار  وكـــان رخــــيم
الـصـوت ضـاربـاً بـالـقـانـون والـعود 
اً بالنغم وضـــــروب االيقاع )) . عا
ــعــنــيــ بـتــراجم  وتــرجم له أحــد ا
األعالم  فــقــال : (( ومــارس تــلــحــ
ـوّاالت واألحلـان الـشـعـبـيّـة فـجاءت ا
أحلــانه غـــايــة في الـــدقــة واإلبــداع 
وسـيقي انطـبع اسمه على الـسنة ا
ـوشّـحـات  وتـردد ذكـره في وهـواة ا
ـــنـــتـــديـــات أعـــجب به اجملـــالـس وا
وسـيـقيـ الـعـرب مثل جـمـهور مـن ا
أبي خلـيل القبّـاني وداود حسني في
بـالد الــــشـــــام  وســــيّـــــد درويش في
مـــصــر ذكـــرته الـــوثــائق الـــعــربـــيــة
الـعـثـمـانـيـة كـثـيـرا )) . وكـان حـاضـر
ــزحــة والـفــكــاهــة  فــفي لــيــلــة من ا
اللـيـالي واالحتـفال قـائم في الـصحن
الــــكــــاظــــمي  حــــدث أزيــــز في أحــــد
ـصابـيح الـغـازية  فـظنّ الـناس إنه ا
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 ال يـزال جـسـد اإلسـبـاني أنـطـونـيـو
جـاديس يـرقص بـبـراعـة علـى الرغم
من رحـيـله قبل  14عـاما.. فـقد أودع
هـذا الـراقص حـركـاته وتـصـمـيـماته
لــدى فـرقــته الــعـريــقـة الــتي اعــتـلت
خشبة مسرح مهرجانات بيت الدين

الدولية في جبل لبنان .
وعـلى مـدى سـاعـة ونـصـف الـسـاعة
قدمت الفرقة واحدة من أهم عروض
الفالمـنـكو الـتي جتـول بهـا جاديس
حــول مـســارح الـعــالم حتت عــنـوان

(عرس الدم).
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تـروي مسـرحية (عـرس الدم) حـكاية
عـشق قـاتـلـة تـربط بـ رجل مـتزوج
وشابـة ستتـزوج رجال آخر ال حتبه.
يــحـضــر الــعــاشق حلــضــور احلـفل
فــيــقــرر اســتــعــادة حــبــيــبــته الــتي
تـــســـتـــجـــيب وتـــهـــــــــرب من حـــفل

الزفاف.
ويقـرر الزوج اخملدوع الثـأر لكرامته
فـيـطـارد مـع أهل الـقـريـة الـعـاشـقـ

الـلـذين احـتــمـيـا بـالـغـابـة الـقـريـبـة.
وعــنـدمـا يــعـثـر عــلـيـهــمـا تـدور بـ
الــزوج والـــعــاشق حـــرب بــالــسالح
األبيض فيقـتل كل منهما اآلخر أمام
احلــبــيـــبــة. وهــكــذا تـــدور مــعــركــة
بـــاألجـــســـاد الـــعـــاشـــقــة مـن جـــهــة
ــقـــابــلــة ـــنــتـــقــمــة من اجلـــهــة ا وا
ـسـرح إلى ساحـة انتـقام فـيتـحول ا

وثورة.
وكـــــطــــــيـــــور تــــــرقص
مــــــذبــــــوحــــــة مـن األلم
تـتـهاوى األجـسـاد على
سرح وتقدم العروس ا
رقـصـة مــسـتــوحـاة من
مـوت بـطيء عـلى ضوء
الـــــقـــــمـــــر وعـــــلى وقع
نــــغــــمــــات اجلــــيــــتـــار

احلزينة.
وعندما يـختفي الضوء
خـلف ســحـابـة سـوداء
يــــلـــتف األهـــالي حـــول
الـعروس الـتي تلـطخت
ثيابها البيضاء باللون
األحــــمـــر. وتــــتـــهـــاوى
ـسـرح الـعــروس عـلى ا
بــحـركــة راقـصــة فـيــمـا
يــــدوس عـــلـــيــــهـــا أهل

القرية انتقاما.

سرحية على مدى أدت فرقة باليه ا
سـتـة مشـاهـد مسـتـلهـمـة من (عرس
الـدم) لـلشـاعـر اإلسبـاني فـيديـريـكو
جـارسـيـا لوركـا وصـمـم الـرقـصات
واإلضـاءة أنـطـونـيـو جـاديس وأعـد

النص ألفريدو مانياس.
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شـهد األخير من وقبل وفـاته كان ا
عــــــرس الـــــدم يــــــشــــــكل أحــــــد أهم
سرحيـة التي يعـتز بها الـلحظـات ا
جــاديس الــذي أكــد قــبل رحــيـله أن
شهد هو من أصعب ما ”هذا ا
فـعلت في حـياتي. أتـوقع من نفسي
الكـثـيـر ال بل أتـوقع كل شيء. أريد
أن أخلـص األلـم وأن أرقـص كــــــــمن
يالقي حــتــفه مــســتــســلــمـا دون أن
أضيع في الـعرض.“وفـيمـا خاضت
ـعركـة بـصمت فـرقة جـاديس هـذه ا
شـبه تـام انتـقـلت في اجلـزء الـثاني
من الـعـرض إلى احلـركـة والـصخب
واحلـــيــويـــة في رقـــصـــات (ســويت
فالمــنـكــا) من تــصــمـيـم أنـطــونــيـو
جـاديس وكريـسـتيـنـا هويـوس أما
ـوسـيـقى فألـفـها كـل من أنطـونـيو ا
سوليرا وأنطونيو جاديس.ويتألف
هـــذا الــعــرض من ثــمــاني قــطع من
رقصـات الفـالمنـكو التـقلـيديـة التي
يـــــقـــــدمـــــهـــــا جـــــاديـس بـــــرؤيـــــته
اخلـاصــة.أعـطى الـقـصــر الـشـهـابي
بـعـدا تـراثـيا وتـاريـخـيـا لـلـرقـصات
حـيث تلـونت اجلـدران بألـوان ثياب
. وصفق احلـضور طويال الراقـص

لألجواء الـصاخـبة الـتي أحدثـتها
الرقصات األخيرة.

ومن بـ جـمهـور احلاضـرين قال
الدكتور فارس حمود لرويترز بعد
مشاهدته العرض ”هي ليلة حلوة
وصاخـبة وقد منحـتنا الدفء على

الرغم من برد اجلبل.“
وقــال عـصــام ضـو ”الـعــرض كـان

ية.“ جميال وعلى مقاييس عا
وكـانت مـهرجـانـات بـيت الـدين قد
انــطــلــقت بـحــفــلــ لـلــمــوســيـقي
ــــســــرحي الــــلــــبــــنــــانـي زيـــاد وا

الرحباني.
ـهـرجـان عـلى وكـكل عـام يـحـافظ ا
ــطـرب الــعــراقي كـاظم مــشــاركـة ا

الساهر الذي حيي حفل .
ــهــرجــانــات وتــضــمن بــرنـــامج ا
أيضـا حفال لـسيـدة فرنـسا األولى

سابقا كارال بروني. 
هـرجـانات أتت ومع قـرب نهـايـة ا
العروض الـترفيـهية لـلمهـرجانات
مع (سيرك إلويز) الذي قدم عرضا
ضـخـما بـعنـوان (سـيركـوبـوليس)

يومي التاسع والعاشر من آب.
وتتـميز عروض هـذا السيرك التي
قدمها بأنحاء العالم على مدى 25
عـاما بـاجلمع ب الـفنـون األدائية

سرحية والرقص. وا
ــهــرجــانـات واقــيم عــلى هــامش ا
مــــعـــرض فــــني مـــهــــدى لـــفــــنـــان
الكـاريكاتيـر اللبنـاني الراحل بيار

صادق.

W³Aš ŸdI¹ w½U³Ýù« uJM öH «

s¹b « XOÐ  U½UłdN

هدى اسعد

وصلي عثمان ا

لقطة من مسرحية عرس الدم


