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أمريـكـا). وذكرت تـقـارير إعالمـية أن
عـامـا ــغـني الــبـالـغ من الـعــمـر 75  ا
خـضع جلـراحـة لــتـغـيـيـر صـمـام في
الـــقــــلب في نــــيـــويــــورك األســـبـــوع
ثلوه أي اضي. ولم يقدم غاغر و ا
تــفـاصــيل بــشـأن اجلــراحــة لـكــنـهم
قالـوا (إنهـا جـرت بشـكل جيـد).وقال
غـاغـر عــلى تـويـتـر (شـكــرا لـلـجـمـيع
عــــلـى كل رســـــائل الـــــدعم أشـــــعــــر
بـتــحـسن كــبـيـر اآلن وأتــعـافى وكل
الـشـكـر أيـضـا جلـمـيع الـعـامـلـ في
ــســـتــشـــفى عــلـى الــقـــيــام بـــعــمل ا
رائـع).وقـــال وكــــيــــله في الــــواليـــات
تـحدة (إن الـعـملـية كـانت ناجـحة) ا
وتــوقع أن يــتــعــافـى غــاغــر تــمــامـا.
ـتـوقع وقـالت مـجـلــة بـيـلـبـورد (إن ا
اآلن أن تـبـدأ جـولـة رولـيـنج سـتـونز

في  تموز).

{ لـوس اجنـلوس  –وكـاالت -  قال
ــغــني الــرئــيــسي لــفـريـق رولـيــنج ا
ســتــونـز مــيك غــاغــر ( إنه يــتــعـافى
بعدما خضع جلراحة في القلب أدت
إلى تـــأجــــيل جــــولـــة لــــلـــفــــريق في
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صـريـة ومقـدمة بـرنامج مـثلـة ا استـذكـرت ا
ـمــثل صــاحـبــة الــســعــادة إســعــاد يـونـس ا
ـنـاسبـة ذكرى رحـيله ـصري أحـمد زكي  ا
الـــرابـــعـــة عــشـــرة  حـــيث نـــشـــرت صــورة
جتـمـعــهـا مـعه عـبـر حـسـابـهـا اخلـاص عـلى
أحـد مواقع التواصل اإلجتماعي وأكدت في
تعـليقهـا أنها تشـتاق له حيث كتـبت التعليق

التالي:
(وحشتني يا زكاوة الله يسعدك في

اجلنة).
وانهـالت التـعليـقات من قـبل محبي ومـتابعي
إســعــاد يــونـس عــلى الــصــورة حــيث دعــوا

بالرحمة للراحل. 
نا في 27 اذار 2005 و رحل زكي عـن عا
في مـسـتـشـفـى دار الـفـؤاد بـعـد صـراع مع
ـطـرب ـرض. الى ذلـك أصـدر ا ا
ـــصــري شـــعـــبــان عـــبــد ا
الـرحـيم اغـنـيـة جـديـدة
بـعنوان (األُم) وهي
من كـــتـــابـــة إسالم
خـــلــــيل وحتــــمل
ذات الـلـحن الذي
اشــتــهـر بـه عــبـد
الــرحــيم. وتــقـول

كلمات األغنية:
(أمـــك ثـــم أمـــك ..
أمــك ثــم أمــك ..أمــك
ثم أمـك افــهم وفــهٍم
أخـــــــوك ..أمك
ثــم أمـك ..
أمــــــــك
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ـغـتـرب تـقـيم عـنه الـلـجـنـة الـثـقـافـية الـفـنـان الـعـراقي ا
بـنـادي الـعـلويـة جـلـسة  مـسـاء الـيوم االثـنـ بـاشراف
لـحن محـسن فرحـان تتخـللـها مـجمـوعة مـختارة من ا

. طرب اغانيه يقدمها محبيه من ا
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اخملرجـة السورية اخرجت مـسرحية (دائرة الـطباشير
ـدرسي في ـسرح ا القـوقـازيـة) الـتي قـدمـتـهـا دائـرة ا

اني برتولد بريخت . طرطوس عن نص لأل
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نقـيب الـفنـانـ العـراقـي تـلقى
تــــعــــازي االوســـــاط الــــفــــنــــيــــة
واالعـالمـــــيـــــة  بـــــوفـــــاة والــــده
سـائلـ الله ان يـسـكنه فـسيح

جناته.
 …—«dý dO³Ž

الشـاعرة الـلبـنانـية وقـعت مـجمـوعتـها الـشعـرية (فـلفل
أسـود) في ثقـافي أبو رمـانة بـسوريا بـدعوة من وزارة
الـثـقـافـة السـوريـة بـجـلـسـة قدم خـاللهـا الـنـاقـد سـامر

محمد اسماعيل قراءة في اجملموعة .
bLŠ« ‰UL  ÊUA u

ــرأة في الــشــرق رئــيــســة مــؤســســة صـــنــدوق دعم ا
رأة الصحفية في العراق االوسط تسـتضيفها رابطة ا
ــقــر نــقــابـة صــبــاح غــد الــثالثــاء في جــلــســة تــقــام 

. الصحفي العراقي
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اخملـرج االردني عرض مسرحـيته( سامح انت الرابح)
ـلك عـبـدالــله الـثـاني الـثــقـافي في الـزرقـاء في مـركــز ا
ضمن نـشاط ترفيـهي ألطفال مرضى السـرطان نظمته

سؤولية اجملتمعية بوزارة الثقافة االردنية. جلنة ا
 œ«uł …dO «

ـمـثـلــة الـعـراقــيـة تـلــقت تـعـازي زمـالئـهـا لــوفـاة ابـنـة ا
شقـيقـتها اثـر حادث حـريق  سائـل الله ان يـسكـنها

فسيح جناته.
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الـفـنـانــة االردنـيـة افـتـتـحت مـســاء الـسـبت في مـنـتـدى
الرواد الـكبـار معـرض الفنـان الدكـتور ولـيد اجلـعفري

والذي ضم مجموعة من احدث اعماله.
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{ لـوس اجنــلـوس - وكــاالت - قـالت
ـوسـيقـي الـسـويدي أفـيـتـشي أسـرة ا
ــاضي (إنــهــا الــذي انــتــحــر الــعــام ا
ستـطرح أغانـي جديـدة له كان يـعدها
قبل وفاته). وعُثر عـلى جنم موسيقى
الــرقص اإللــكــتــرونــيــة الــذي كــان له
جـمــهـور كـبــيـر فـي أوروبـا مـيــتـا في
سـلـطنـة عـمـان في 20 نـيـسان 2018
عن 28 عـامــا. وقــالت أســرته في ذلك
الوقت (إنه كان يصارع ضغوطا وإنه
لم يـعـد بـإمـكـانه االسـتـمرار أكـثـر من
ـــثـــلــوه فـي بـــيــان ( إن ذلك).وقـــال 
واســمـه احلــقـــيـــقي تـــيم أفـــيــتـــشـي 
بـرجـلـيــنج تـرك وراءه مـجــمـوعـة من
كتملة وكان على وشك األغاني شبه ا
االنـتــهـاء مـن ألـبــوم جـديــد).وأضـاف
الـبــيـان(أن األســرة قــررت عـدم إبــقـاء
وسيقى حـبيسة. وبدال من ذلك هذه ا
ـوسـيقى كل تريـد أن يـشاركـهـا هذه ا
عجب في كل أنـحاء العالم.وسيتم ا
طرح أغنية فـردية تسمى(إس.إو.إس)

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - تفكر
ـيــة مــادونـا في الـنــجـــــــــــمـة الــعــا
تـقـد فـيـلم سـيــنـمـائي يـروي قـصـة
صــعــودهــا لــلــشـهــرة وانــطـالقــتــهـا
الـفــعـلــيـة فـي عـالم الــفن واألضـواء
األمـــــر الـــــذي شـــــوّق اجلـــــمـــــهـــــور
ــشـاهــدة خــفـايــا حــيـاة وأسـعــدهم 

جنمتهم الفنية.
وكـانت بـدأت هـذه الـفـكرة فـي الـعام
ـاضي اال ان مـحـاوالت الــقـيـيـمـ ا
عـلــــــــــــيه بـاءت بــالـفــــــشل حـيث
قــدّم ســـيــنـــاريــو من تـــألــيـف إلــيس
هـــــــــوالنـــدر بــــعـــنــــــوان (بــــلـــونـــد

امبشن).
وكانت قد التقطت عدسات مصوري
ـادونـا الـبـابــارتـزي مــؤخـرا صــورا 
خـطــفــــت فـيــهـا األنــظـار في مــطـار
جــون كــنـــــــيــدي بـــنــيــويـــورك بــعــد
اجــرائـهــا لــعــــــمــلــيــة جتــمــيـلــة في

وجهها.

في العاشر من نـيسان وألـبوم يسمى
(تـي.آي.إم) فـي الــــــــــــــســـــــــــــادس مـن
حــــزيــــران.وســــتـــــخــــصص األربــــاح
ؤسـسـة تـيم برجـلـيـنج الـتي من ب
أهـــدافـــهـــا الـــوقــايـــة مـن االنـــتـــحــار

واألمراض العقلية).

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
حتطـمت سـيارة امـام البـاب األمامي
ــيــة  تــايــلـور ــغــنــيــة الـعــا ـنــزل ا
ســويـــفت أثــنــاء مــطــاردة الــشــرطــة
للســــيارة حيث تـب أنهـا مسروقة
وفق موقع الدايلي ميل البريطاني.
وأكــدت الـشــرطــة في هـوبــكــيـنــتـون
بــــواليــــة رود آيالنــــد أنـــهــــا بـــدأت
مطاردة سـيارة مسـرعة بعـد الساعة
األولى من صباح احـد ايام االسبوع
اضي قـبل أن تصـطدم بـباب مـنزل ا
سويفت الذي تـبلغ قيمته  25مليون
دوالر لكن األخـيـرة لم تكن مـوجودة

فيه.
وهـرعت ثالث سـيـارات إسـعـاف إلى
مـكـان احلـادث ونـقل الـسائـق شكـيم
إدوين لويس ( 19عامًـا) مع كاجاي
كـوريا ( 18عـامًـا) وقــاصـر يـبـلغ من
ـستـشفى. وفرّ العمر  16عامًا إلى ا
آخر وهو تـاكوان نيالي ( 18عامًا)

من مــــكــــان احلــــادث
ولكن عثر عليه الحقًا

ولم يصب بأذى.
ومن نـاحــيـتـهــا عـلّـقت
سويفـت على احلادث
حـــيـث كـــتـــبت عـــبـــر
صـفـحـتـهـا اخلـاصة
عـــلـى أحـــد مـــواقع
الــــــــــــتــــــــــــواصـل

اإلجتماعي:
(مـــا من خـــيــر
يــــــنـــــتـج عن
ســـــــيّـــــــارة
مــهــرّبــة).

أقـصد مـكاناً هـادئاً ورومنـسيـاً مع احلبيب بـعيداً عن
دينة.  ضجة ا

qL(«

ال تُخفِ األسرار عن احلبيب ألن ذلك يزعزع ثقته بك
ويبعده عنك. 

Ê«eO*«

ال تـدع أمورك الـشخـصيـة تؤثـر في أدائك ركـز أكثر
لبلوغ النجاح .
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استفـد من فشل زمـيل في العمل لـتبـرهن عن كفاءتك
وموهبتك احلقيقية.

»dIF «

تــمـرّ عالقــتك بــاحلـبــيب بــفــتـرة فــتــور أضف بـعض
اإلثارة إليها إلجناحها. 

¡«“u'«

ـرّ بــفــتـرة ال تـضع احلــبــيب أمــام الــضـغــوط فــهــو 
عصيبة وأزمة خانقة . 

”uI «

كن مــنـتـبـهـاً ومـتـيـقــظـاً فـأحـد األشـخـاص يـحـاول أن
يوقعك في اخلطأ إليذائك.

ÊUÞd «

ال تـستسـلم أمام الـضغوط بل اعـمل جاهداً لـتخطـيها
كن . بأقل ضرر 

Íb'«

أنت غـير مـبـالٍ حملـاوالت الشـريك لـفت نظـرك امـنحه
زيد من االهتمام.  ا
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يـسانـدك الـشريك فـي مسـألـة كانت تـزعـجك ويـدعمك
لتواجهها بقوة وحزم.

Ë«b «

اسـتعـدّ لـلـنـجـاح الذي سـتـحـصـده قريـبـاً بـعـد الـعمل
تفاني الذي أجنزته أخيراً . ا

¡«—cF «

احلظ حـلـيـفـك فـتـرة مـنـاســبـة لـلـقـيــام بـاسـتـثـمـارات
ناجحة وشراء األسهم.

 u(«
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ضع مــرادف الــكـــلــمــات في امـــاكــنــهــا
ــشــار الـيه ـربــعــات وا احملـددة داخـل ا

طلوبة : يحدد الكلمة ا
dLF² *« b{ wÐdŽ b¼U−

1- حكم دينية

2- زيوت محركات

3- شاعر عربي قد

كاتبات 4- ا

5- نهر لبناني

دعمة 6- احلجارة ا

7- العداوي

8- سلسلة هضاب اوربية

9- ملتقى الشباب

10- عبودية

Issue 6318 Monday 8/4/2019
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6318 االثن 2 من شعبان 1440 هـ 8  من نيسان  (ابريل) 2019م

عمان
wz«d U « bO−  

أنا أعـتقـد أن النـاس لديهـم الكـثير مـن اخليـال .هذا مايـقولـه مارك زوكر
وقد ـولــود في وايت بـلـيـنـس في نـيـويـورك في 14 ايار 1984.  بـيـرغ ا
أسس (الفيسبوك) في غرفـة نومه اجلامعية. ووضع قاعـدة للمستخدم
ت الى اكثر من 250 مليون شخص جـعلت منه مليـارديرا تقدر ثروته
بـ6.9 ملـيـار دوالر. ومن اقواله ايـضـا لدى نـيـله الدكـتـوراه الفـخـرية في
ـية جـامـعة هـارفـرد: (أتـطـلع الى غـوغل و أعـتـقـد أن لـديـهم ثـقـافـة أكـاد
قويـة)!بعـد صداع الـرؤوس بفعـل التطـور االفتـراضي العـنكـبوتي الـهائل
شاكل معـقدة  ينصحك صـديقك الطبـيب النفساني وضعت حلول ذكيـة 
لكي يكون رأسك باردا  ان تقاطع وسـائل التواصل االجتماعي ويضيف

: أتدري كم عمر مبتكر (فيسبوك)  ? انه بعمر ولدك احملروس !
 مارك آخـر (مـحـروس من عـ الـبـشر) مـولود فـي تـكسـاس في 9 اذار
1984 اسمه مارك مانسون : هو صاحب كتاب (فن الالمباالة) حلياة
ــألــوف . اوسع الــكــتـب انــتــشــارا واعالهــا مــبــيــعــا -حــسب تــخــالف ا
احلوراني - صـاحب كـشك شـهـيـر بوسط الـبـلـد بـعمـان . يـقـول صاحب
الكـتـاب الـضجـة:  ال يـوجد شـخص اسـتـثنـائي ال أنـا وال أنت ال يـوجد
شخص متميز فاإلحساس الزائد بالـتميز يجعلك تنسى شعور اآلخرين
من حـولـك ال تـخــدع نـفــسك بــذلك.انـا أخــذت عن هــذا الـولــد قـوله : ان
الـسـعــادة تـكــمن في عـدم االهــتـمـام بــكل شيء الأهـمــيـة له .. انه بــعـمـر
اوالدنـا  : عـلى لـسـان مـحــمـد صـبـحي قـول يـتــكـرر في مـسـلـسل (لـيس
ـا في(يـومـيـات  ونــيس) :"كـنتُ قــد اتـفـقـت أنــا ـلــيـون) ر سـنـبل بـعـد ا
وزوجتي.. عـلى أن نـربي أبنـاءنـا لـيـكونـوا أبـــاً عظـيمـــاً وأمـــاً فاضــلة..

لكننــا اكتشفنـــا.. أنه علينــا أن نربي أنفسنـا معهــم..".   
وفي يــوم من االيـام كــدت أن اشــكـو هــمي لــلــشـيخ احــمــد الـكــبــيـسي 
بـرسالـة اقـول فـيـهـا :مـاذا افـعل بـاوالد يتـحـدون والـدهم ? طـبـعـا بـحدود
االدب لكنهم يتحدون: بابا ال عليك بهذا .بابا الترشح  التدخل  ارجوك
اجـلس في الـبـيت !. مــارك -بـعـمـر اوالدنـا - يـتـحــكم فـيـنـا. من اين اتى

بحكمة الشيوخ وهمة الشباب لكي يصنع دساتير السلوك العام?
اركات مارك آخر.. جـولستـون .صاحب كتـاب (فقط إنصت) هـو بعمـر ا
السابـقة يقـول :"فقط أنصت" كـلمتـان تخرجـانك من محيـطك الضيق إلى
فـضـاء الـعالقـات االجـتـمـاعـيـة وجتـعالنك تـسـتـطـيع حتـويل األشـخـاص
الذين يصعب التواصل معهم إلى أصدقاء أوفياء وزمالء مخلص من
ا خالل طرق مبتكرة و اخـتبارها على الواقع لتـجعل من حولك يقوم 
تريد مـنه القـيام به.الجتادله انـصت اليه فـقط وطبق قولـه حتى وانا بـعمر
اوسط اوالدك  انه  مــارك جـولــسـتــون: إذا كــان هـنــاك شــخص مـا في
حياتك تريد الوصول إليه ولكنك ال تـستطيع وهذا األمر يفقدك صوابك
إذا اسـتـطــعت أن جتـعل هــذا الـشـخص يــصل إلى حـالــة ذهـنـيــة هـادئـة

رجح أن تتمكن من حل اخلالفات بينكما. ومتفتحة فمن ا
قـبل ظهـور مـوضـة (الـتـنمـيـة الـبـشـرية) كـنـا نـحن اجلـيل الـذين لـنا اوالد

ـاركـات الـثالثـة كـنـا  كـلـمـا  (احـلـولـكت) الـدنـيا بـعـمر ا
بأعـيـنـنـا نـهرول الى ديـل كاريـنـجي ومن مـنـا لم يـقرأ
كـتــابه الــرائع (دع الــقــلق وابـدأ احلــيــاة) أو كــتـابه
القـيم (كـيف تـكـسب األصـدقـاء وتـؤثـر فى الـناس?)
وقد تـنـامى إلى عـلـمـنـا  خبـر مـشـكـوك  فى صـحته

وهو أن هذا العبقرى قد مات منتحرا.
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eOL²…∫ اعمال مسرحية من ابداع صالح القصب  ‰ULŽ«

يــوسف الــعــانـي انــقـذنـي بــطــريــقـة
اخرى .

{ افضل اختراع بالنسبة لك ?
ــوبــايـل الــذي اليــفــارقــني بــرغم - ا
مـعــانـاتي من مــشـاكل في االذن وقـد
اجــريت مــؤخــرا عــمــلــيــة جــراحــيـة

تكللت بالنجاح .
{ حدثنا عن مسرح الصورة ?

- في مـسـرح الـصورة ال اتـعـامل مع
نص من الــنــصــوص الــتي دونــتــهـا
ـسرح والـدرامـا لكـني ابحث ذاكرة ا
عن الــنـص الـذي يــشــغـل مـخــيــلــتي
ويدفعـني الى دوائر السـحر وابحث
عن الـنص الكـوني الـذي يـبـحث عنه
ــرعب االنــســان وسط هــذا الــكــون ا
الذي يسحق االنسان وتراثه العظيم

.
{ كثـير مـايقـرن مسـرح الصـورة بتـجربة

صالح القصب ?
- في اواخــر الــســبـعــيــنــيــات كـانت
جتــــربـــتي االولـى من خـالل تـــقـــد
مسرحيـة هاملت لشـكسبيـر في كلية
الــفـــنــون وكــان ذلك الــعــرض مــثــال
نـــقـــاش وجــدل جلـــراته فـي حتــويل
الــنص الـى الــصــورة وعــده الــنــقـاد
ـــســرح انـــذاك جتــربـــة فـــريــدة في ا

العراقي ولغة العصر الصورية .
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صالح الـــقـــصب من ابـــرز االســـمــاء
الـــفـــنـــيـــة فـي الـــعـــراق والـــوطن
يوله الشديدة العربي وعرف 
نحـو مـسرح الـصورة
ــيــة  درس في اكــاد
الفنـون اجلميـلة ونال
شــهـــادة الــدكــتــوراه من
جـــامــعـــة بــوخـــارست في
رومانيا  قـدم العديد من
همة ـسرحيـة ا االعمال ا
ابرزهـا :هـاملت  مـاكبث
 الــعـاصــفــة  اخلـال
فـــانـــيـــا  حـــفـــلــة

ـاس والـشـقــيـقـات الـثالث واعـمـال ا
مسرحيـة اخرى . ( الزمان ) حاورته

مؤخرا وسالته :
{ من انت?

- صالح القصب تلميذ مسرح 
{ هل لديك موهبة لم تكتشف بعد ?

قام اال - الغناء وكنت اقلد مطربي ا
سرح اخذ مني كل شيء . ان ا

{ ماهو الشئ الذي تتفاءل به ?
- الـشئ الـذي اتـفـاءل به هـو خـشـبة
ـســرح وابـقى مـســحـورا حـ ارى ا

صابيح . اخلشبة تضاء با
{ موقف محرج مر بك ?

- مـــوقف الانــســـاه ابــدا حـــ كــنت
امـثل في فـرقـة مـسـرح الفـن احلديث
وكــان لي دور في مــسـرحــيـة بــغـداد
االزل ب اجلد والهزل وفي يوم
الـــــعـــــرض االول نــــســـــيت
احلــــــوار وحــــــاولت ان
اتـذكـره لــكن الـفـنـان
الــــــــــــــــــــراحــل

{ ماذا عن مسرحية ريتشاد الثالث ?
- حـــلم حــيـــاتي عــرض مــســـرحــيــة
ريــتــشــاد الــثـالـث لـكـن اليـوجــد دعم
مالـي كبـير لـهـكذا عـروض بـحيث لم
تـــســـتـــطع وزارة الـــثــقـــافـــة ودائــرة
سرح تهيئـة مستلزمات السينمـا وا
هـذا الـعمـل الكـبـيـر الـذي هـو حـلمي
واتمـنى ان اراه وانـا امتـلك حـيوتي

ووجودي .
و الـــقــصـب من مــوالـــيــد
بــغــداد  1945اســتــاذ
مــــادة االخـــــراج في
كــــلـــيـــة الـــفـــنـــون
اجلـــــمــــــيــــــلـــــة
دكـتـوراه مـسرح
وقدم الـعديد من
الــبـحــوث مـنــهـا
الـــــــتــــــجــــــريـب في

ــسـرح الــعـربـي الـدرامــا تـورج في ا
ـــســــتـــقـــبل  –كـــرم في ــــســـرح وا ا
مهرجان القاهرة لـلمسرح التجريبي
وحــــــصـل عــــــلى قـالدة االبــــــداع في
غرب سـرح في ا تونس ومهـرجان ا
 –شغل منصب معاون عميد كلية
الـــفـــنـــون ورئـــيـس قـــسم الـــفـــنـــون
سرحـية واستـاذ مادة االخراج في ا

ذات الكلية .

ميك غاغر
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جاسـم طه بـعرض فـيلم تـسجـيلي
عـن زيــارة الـــرومـي لـــقــريـــة أرمـــنت
بالصعيد قبل أيام قليلة ثم صعدت
ـسـرح ـمـثـلـة الـهـام شـاهـ عـلى ا ا
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أحيت الـفـنانـة مـاجدة الـرومي حفال
بـالــقـاهـرة بـحـضــور عـدد كـبـيـر من
اجلمـهـور وهو حـفل خـيري عـائداته
لــصـــالح الـــقـــرى االكـــثـــر فــقـــرا في
مـصــر.حـضـر احلــفل عـدد كــبـيـر من
الـشــخـصـــــيـات الـعــامـة والـفـنـانـ
الذين حرصوا على احلضور لسماع
مـــاجــــــــدة الـــرومي مـــنــهـم هــاني
رمـزي إلهـام شـاه لـبـلبـة اخملـرجة
ايــنـاس الــدغــيـدي وائـل االبـراشي
اســــامـــة مـــنـــيــــر اجني عـــلي األب
ــــركـــز بــــطــــرس دانـــيــــال رئــــيـس ا
الكاثـوليكي لـلسينـما السـيناريست
تـامــر حـبــيب مـصـمـم االزيـاء هـاني

البحيري.
ـــذيــعــة بـــدأ احلــفـل الــذي قــدمـــته ا

لتلقي كلمة عن ماجدة واحلفل وذلك
قــبل صــعـود الــرومي لــبـدء حــفـلــهـا
حــيث قـدمت مــجــمـوعــة من األغـاني
بــــيـــنـــهــــا ســـواعـــد مـن بالدي وعم
يـســألـوني وعـيـنـاك لــيـالٍ صـيـفـيـة
والــــعـــالم إلـــنـــا حـي عـــلى الـــفالح
ولــون مـــعي اإليــام واســمـع قــلــبي
ــسـاء وغــني لـلــحب ومــتى يـأتي ا
ومــــطـــرحـك بــــقــــلـــبـي وال تــــســـأل

واعتزلت الغرام.
وفاجأت الـرومي احلضـور بغنـائها
ألول مـرة أغـــــــــنـيه مـفـتـرق الـطـرق
من فـــــيـــــــلم عـــــودة االبن الـــــضــــال
لـــلــــمـــخـــرج الـــراحل يــــــــــــــــوسف

شاه وقالت:
(انـا بــقـالي فـتــرة كـبـيـرة مــبـغـنـيش
أغنـية مـفتـرق الطـرق من فيـلم عودة

االبن الــضــال الـلي مــثــلت فــيه وأنـا
عندي 16 سنـة). واختتـمت الرومي
حـفلـهـا اخليـري بـاالغنـيـة الوطـنـية
ـصـريـة (احــلف بـسـمـاهـا) ورفـعت ا
علم مصر وقبلته وسط تصفيق حار

من قبل احلضور.
ــطــربــة من جـــهــة اخــرى ســافــرت ا
بـــاســـكــال مـــشـــعالني الـى  تــركـــيــا
لـتـصـويـر كـلـيب أغـنـيـتـهـا (إتـعـذبت
كــــفـــايــــا) حتت إدارة اخملــــرج زيـــاد
خــــوري وهي حتـــصــــد جنـــاح هـــذه
االغـنــيـة الـتـي أصـدرتـهــا مـنـذ أيـام
حيث تخطى عدد مـشاهديها الـ300
ألـف  وهي مـن كــــلـــــمــــات وأحلــــان
مـحـمــد الـرفـاعي وتــوزيع مـوسـيـقي
ـايسـترو عادل وقيـادة األوركسـترا ا

عايش.
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