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لـــيــــالي .. ولــــسه بــــرضه دلــــوقـــتي
بتحملي الهم بدالي .. انام وتسهري
وتـباتي تـفـكـري وتـصحي من اآلدان
وتـــيـــجي تـــشــقـــري .. تـــعــيـــشي لي
ياحبيبتي يا أمي ويدوم لي رضاكي
.. أنا روحي من روحك أنت وعـايشه
من سـر دعاكـي .. بتـحـسي بـفـرحتي
قبل الهنا بسنة .. وحتسي بشكوتي
من قــــــبـل مـــــا أحـس أنــــــا .. يـــــارب
يـخـلـيـكي يـا أمي يـارب يـخـلـيـكي يـا
أمي .. لــو عـشت طــول عــمـري أوفي
جمـايلك الـغـاليه عـلي .. أجيب مـن

عمـر يكـفي وأالقي ف أغـلى هدية ..
نــور عـــيـــني ومـــهـــجـــتي وحـــيـــاتي
ودنـيـتي .. لـو تـرضي تـقـبـليـهم دول
هــمــا هـديــتي .. يــا أغــلى من روحي

ودمي ). 
فكانت هـذه هي حلظة مـيالد األغنية
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اضي في بـداية سـتـيـنيـات الـقـرن ا
ــصــري ذهـب الــشـــاعــر الــغـــنــائـي ا
الراحل حـس الـسيـد في زيارة إلى
أمه التركـية األصل في ليـلة عيد األم
 وكانت تسكن في الـطابق السادس
في إحدى عمارات القـاهرة  وبعدما
صـعــد الــدرج ووصل شـقــة والـدته 
اكتـشف أنه نـسي شـراء هـدية ألمه 
وكـان من الصـعب عـلـيه الـنـزول مرة
ـصـعـد كـان أخـرى  خـصــوصـا أن ا
مــعــطـال  فــوقف عــلى بــاب الــشــقــة
وأخـرج من جـيـبه قـلـمـا وورقـة وبدأ

يكتب : 
(ست احلبايب يا حبيبة يا أغلى من
روحي ودمي .. ياحنـينة وكـلك طيبة
يــــارب يـــخـــلـــيـــكي يـــا أمي .. زمـــان
سهـرتي وتـعبـتي وشـلتي من عـمري
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ستحيل تتألق بعرض (يس كودو). eOL²∫ فرقة مسرح ا  qLŽ

والدته وبدأ يسـمعها كلـمات األغنية
 ووعدها بـشكل عـفوي بأنـها سوف
تــســمــعــهــا في الــيــوم الـتــالي عــلى
ـصــريــة  بــصـوت أمــواج اإلذاعــة ا
غـنــائي جـمــيل دون أن يـعــرف كـيف

سيفي بوعده .. 
ـأزق اتــصل عـلـى الـفـور أمـام هــذا ا
ـوســيـقــار مـحــمـد عــبـد الــوهـاب بــا
وشـــــــــــــــرح لـه األمــــر وتال عــــلــــيه
كــلـــمــات األغـــنـــيــة عـــلى الـــهــاتف 
فــأعــجب بـهــا عــبـد الــوهــاب  وقـرر
تــلــحــيــنــهـا إلهــدائــهــا إلى أمه وكل
األمـــهــــات في مــــصــــر والـــعــــــــــالم
الـعربي  فـلم يـسـتـــــــــــغـرق الـلحن
مـنه عــشـر دقـائق أيــضـاً  ثم اتـصل
ـــطـــربـــة فـــايـــــــزة أحـــمــد الـــتي بــا
اشــتـهــرت بـأغــان عن األب (حـــــمـال
األســـيـــة) واألخ (يـــا غـــالـي عـــلـــيـــا
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ـعنـونة حقـقت أغـنيـة الفـنـانة نـوال الزغـبي ا
(اللـي بـراسي عـمـلـتـو) من ألـبـومـهـا األخـير
ـلـيـون األول بـعـد طـرحـهـا عـبر (كـده باي) ا
يـوتيـوب يوم 14 شـباط الـفـائت. األغنـية من
كلـمات الشاعر حـسّان عيسى وأحلان علي

حسون وتوزيع عمر صبّاغ.
وتـقول كـلـمـات األغـنـيـة (اللـي براسي
عـمــلــتــو وحـطــيــتك بـقــلــبي وحــلـمي
حقـقتـو محـكوم عـليك بـحبي بـحبك
بأحساس كل الناس مش عايشتو
وحـبي مابـيـنـقاس والبـكل الـدنـية

قايستو).
من جـــهـــة أخــــرى تـــســـتـــعـــد
الــزغـبي لــغـنـاء تــتـر مــسـلـسل
بــــروفــــا الـــذي تــــخــــوض من
ـمثـلة الـلبـنانيـة ماغي خالله ا
بو غصن السباق الرمضاني
ــصــري ــمــثل ا الى جــانب ا

أحمد فهمي.
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الــشـــاعــر الــعـــراقي يــصــدر له
قـــريـــبـــا عن دار فـــضـــاءات في
عـمـان ديـوانه اجلـديـد(الـصلب)
ويضم 41 قصيدة كما يصدر
له عن دار يـــنــابــيـع في دمــشق

ديوان (االدريس والهدهد).  
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الـكاتب والناقد العراقي صدر له عن دار أمل اجلديدة
بـسـوريـا كـتـاب بـعـنـوان (قـد كـان مـا كـان في الـنـقاش

توسط. والرأي) ويقع في 247 صفحة من القطع ا
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عازف الـناي  الـعراقي نـعـته نقـابة الـفنـان الـعراقـي
ولى أن وت أثر مرض عضال سائل ا بعد ان غيبه ا

يتغمده بواسع رحمته.
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الــــكــــاتب االردنـي ادار حــــفل تــــوقــــيع روايــــة (قــــسم
البـنفـسج) للـكـاتب جمـال القـيسي والـذي اقيم الـسبت
اضـي بدعوة من مخـتبر السـرديات و (اآلن ناشرون ا

وموزعون).
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ـلـتقى اإلذاعي الشـاعـر الغـنـائي العـراقي يـحـتفي به ا
والـتـلــفـزيــوني في الــسـاعــة الـثــالـثـة مـن عـصــر الـيـوم
قر احتاد الثالثـاء بجلسـة تقام في قاعة اجلـواهري  

االدباء.
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ي تـلــقى تـعـازي ـطــرب الـكــويـتي جنم ســتـار أكــاد ا
سائل الله تعالى اضيـة زمالئه لوفـاة والده اجلمعة ا

ان يسكنه فسيح جناته.
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ـؤسـسة عـبـداحلـميـد شـومان في الـرئـيسـة الـتـنفـيـذية 
االردن اعـــلــــنت تـــواصـل عـــروض (لـــيــــالي الـــفــــيـــلم
الـســوري) حـتى يـوم غــد األربـعـاء فـي صـالـة ســيـنـمـا

الرينبو بعمان.
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الصغـيرة في بـداية مسـيرته الفـنية.ومن
أبـرز األعــمـال الـتي شـارك فــيـهـا الـراحل
مــســلــسل لــيــالـي احلــلــمــيــة حــيث قــدم
شخصية زاهر كـما شارك في مسلــــسل
العصيـان وأم كلثوم وزيـزينيا فـيما كان
اجلـزء الـثــاني من مـسـلـــــــسل اجلـمـاعـة
هـو آخـر األعـمــال الـتي شـارك فـيـهـا قـبل
عـامـ مجـسـدا شـخـصـية الـلـواء مـحـمد
ـيــزًا في عـالم جنــيب لـيــبـقـى اســــمًــا 
الفن ومـرجعـا من مراجع الـتمثـيل وعالم

صناعة الدراما.
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مثل اضي  ا وت صبـاح االحد ا غيب ا
ــصــري مــحـمــود اســمــاعــيل عن عــمـر ا
يـنـاهـز الـ69 عـامًــا وذلك بـعــد تـعـرضه
لـــوعــكـــة صــحـــيــة أدت إلـى وفــاته و
تـــشــيــيع جــنــازتـه من مــســجــد ســيــدي

القباري في اإلسكندرية.
ـحـافـظـة اإلسـكـنـدريـة في ولـد الـراحل 
كــانــون الــثــاني1950 ودرس الــقــانــون
ـــعـــهـــد الـــفـــنــون والـــتـــحق بـــعـــدهــا 
ـــســــرحــــيــــة وقـــدم عــــدداً من األدوار ا

يــاحــبـيــبي يــاخــويـا)
وأســـمــعــهـــا األغــنــيــة
وتـــــدربت عــــــلـــــيـــــهـــــا
وحــفــظــتــهــا في الــيــوم

نفسه.
وفي صبـاح الـيوم الـتالي
21  اذار ذكـرى عــيــــد األم
غـنـاها مـحـمـد عـبـد الـوهاب
على العـود فقط  ومع نـهاية
الــيــوم كــانـــــت فــايــزة أحــمـد
غنتهـا في اإلذاعة  وبذلك وفى
الــســيــد بــوعــده ألمه  ووصــلت
فــــايـــــــــزة أحـــمـــد إلى الـــقـــمـــة 
وحـــقــــق مـــحــمـــد عـــبــد الـــوهــاب
أمــنــــيـتـه وأمـــنــيـة الـعــرب  الـذين
ظــلــوا يـــطــلــــبـــون األغــنــيـــة هــديــة
ألمـــهـــاتـــهم عـــلى كـــافـــة احملـــطـــات

العربية.

مـــفــاجــآت مـن حــيــاتـــهــا اخلــاصــة.
وحتــدثـت كــارداشــيـــان عن اجلــدول
الـيــومي حلـيــاتـهـا والــذي يـبـدأ في
الصباح الباكر حيث ترسل أطفالها
ــدرســـة بـــنــفـــســهـــا لــتـــعــود الى ا
وتتناول وجبة اإلفـطار في السابعة

والنصف من كل يوم.
ــــوقع الــــفن (أنه وأضــــافت وفــــقــــا 
باإلضـافة إلى نـشاطـها اليـومي على
وسائل الـتواصل اإلجتـماعي فـإنها
تـقــوم بـأنـشــطـة حــول الـعـالم وأهم
القضـايا الـدولية الـتي تتبـناها هي
مــــذبـــــحــــة األرمـن أو الــــقـــــضــــيــــة
األرميـنـية خـصـوصاً أن والـدها من
أصل أرمــني حـيـث جنـحت مــؤخـرا
في اإلفـــراج عن جــدة تـــدعى ألــيس
جـــونـــســون أمـــضت 21 عــامـــا في
ـة مـخـدرات الـسـجـون بـسـبب جـر

بسيطة).

{ لوس اجنلـوس- وكاالت - كشفت
جنمة تلفزيـون الواقع األمريكية كيم
كـــارداشــــيــــان لــــلــــمــــرة األولى عن

حب لإليجار في مسـلسل عن الهوى
واجلـــوى مع اخملـــرج فـــادي ســـلـــيم
إضافة إلى عـدد من لوحات بـبساطة
مع ســـيف الــدين ســـبــيــعي والتــزال
تــصـــور مــشـــاهــدهـــا في مــســـلــسل

احلرملك.
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ـمثـلة الـسوريـة جيـني إسبر اكدت ا
ـوقع الـفن(إنـهـا لم تـرحت خالل هـذا
وسم وتنـتظـر قدوم شهـر رمضان ا
بـارك لـكي تنـال قـسطـاً من الـراحة ا
بعـيداً عن األضـواء).وقالت إسـبر(ما
إن أنتهي من تـصوير مـسلسل حتى
أصـــور في مــســـلــسـل آخــر ومــا إن
أصل الى دمـــشق حــتـى أســافــر إلى
بــيــروت ودبي وأبــو ظــبي ألســبــاب
فنـية وإعالميـة).وأضافت (بـصراحة
تـعـبت وبـدي ارتـاح أريـد أن أجـلس
مع ابنـتي لفـترة طـويلـة وأن أستجم
ــــنــــاطـق بــــعــــيــــداً عن في إحــــدى ا

الضوضاء).
على الصعيد الدرامي صوّرت إسبر
مــشــاهــدهـــا في بــطــولـــة مــســلــسل
سالسـل ذهب مـع اخملــــــرج تــــــامــــــر
إسـحق وســبق لـــهــا أن شــاركت في
لــوحــتـــ من لــوحــات كــونــتــاك مع
اخملرج حسـام الرنتـيسي وخمـاسية
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قـضت مــحـكـمــة جـنح الـتــهـرب الـضــريـبي بـانــقـضـاء
صرية ?دالـيا البحيري? مـثلة ا قامة ضد ا الدعـوة ا
بــتـهـمــة الـتــهـرب الـضــريـبي بــعـد تـقــد مـحـامــيـهـا
ــالـيـة ـســتـنــدات اخلـاصــة بـالــتـصــالح مع وزارة ا ا
ـســتـحـقـة والـغـرامـة ـصـريـة وتــسـديـد الـضـرائب ا ا
ـقــررة.وطــلــبت الــبــحـيــري الــغــاء احلــكم الــصـادر ا
بحـبسهـا عام بـتهمـة التهـرب من تسديـد الضرائب
ـســتــحـقــة عن نــشـاطــهــا الـفــني في الــعـام 2015 ا
واخـفـاء أربـاحـهـا احلـقيـقـيـة عن مـجـمل نـشـاطـها في
وضة مـؤكدة (أنـها قامت مجـال التـمثـيل واإلعالم وا
بـتـسـديـد مـبلـغ قدره 879 ألف جـنـيه قـيـمـة الـضرائب
ـسـتـحـقـة والـغـرامـة لـلـتـصـالح). وكـانت نـيـابـة الـتـهرب ا
الضـريبي أحالت ملف اتهام البحـيري للمحاكمة وقضت
ـعـاقـبــتـهـا عـامـ التـهـامــهـا بـإخـفـاء إيـراداتـهـا احملـكـمـة 

احلقيقية عن مصلحة الضرائب.

 تـقـوم بـبعض اخلـطـوات الـصحـيـة الـنـاجحـة وتـشـعر
على أثرها بأنك حققت إجنازاً .
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شاكل بدون سبب  ستقـرّر بحكمة أن ال تقـلق حول ا
حقيقي.رقم احلظ 8.
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 كن هــادئــا مـع الــشــريك عــنــد الــغــوص في تــنــفــيــذ
تفاصيل العمل.
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 هذا اليـوم سيكون مفضّالً لدى الطالب واألشخاص
الذين يعملون في الثقافة.
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غـالــبـاً مـا تــكـون  غــيـر خــائف من كـونك عــنـد نــقـطـة
احلسم في األشياء.
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حاولة لـتقوّي محـيط عائلتك  ,لن تـتردّد في ستقـوم 
إثارة مناقشات حميمة .
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 الـيـوم انت مـلـيئ بـالـطـاقـة حتب الـتـحـدي .ال تـضخم
طلوب. االمور فوق احلد ا
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تـمنح الـنصـيحة لـشخص مـقرب الـيك كي يحلّ بعض
شاكل األساسية.  ا
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احيـانا تكـون  جريئ في الـكالم إلى درجة قـد تقارب
رقم احلظ 3. الفظاظة
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انت شخص مهم عـاطفـيا و اجتـماعيـا .كن هادئا في
شكالت. كل ا
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ستوثق روابط الـصداقـة اجلديدة الـتي ستثـبت الحقا
أنها مفيدة جداً لك و لعملك .
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غـرضة فقط عزز ثقتك ال تقع حتت تأثـير االشاعات ا
بنفسك.رقم احلظ.3
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كلمـات رباعيـة تكتب بـشكل افقي داخل
مــربع الـــدائــرة حتـــصل عــلـى الــكـــلــمــة
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البـاحث واحملامي السـوري ضيفـته مديريـة ثقافة ريف
دمـشق في حـفل توقـيع كـتـابه (دعـوى الـطالق لـلـغائب
فقود) الصادر عن مؤسسة س للثقافة واإلعالم. وا

محمود
اسماعيل

وبــعـد انـتــهـائه من الــكـتــابـة  طـرق
شــاعـــرنــا بــاب الــشــقــة وفــتــحت له

الــتي اســتــغــرقت كــتــابــتــهـا خــمس
دقائق فقط .. 
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ـطـرب الـلـبـنـاني راغب عالمـة أحـدث طـرح ا
ــوسـيــقي أغـانــيـه (صـدفــة) عــبــر تــطــبــيق ا
(أنــغـامي) وقــنــاته الـرســمـيــة عــلى مـوقع ا
(يــوتــيــوب) والــتي أعــلن عــنــهــا قــبل أيــام
وتـقـول كـلـمـاتــهـا: صـدفـة بـتـرجّـعك حلـبـيـبـة
الـلي بـيـوم غـنـيـتـلـهـا آسف حـبـيـبـتي الـقـلب 
وهيك وفـجأة بـبـطّل حـبّك وحـبّـهـا ذكـريـات 
بـكون الـقدر بـدو يرجّع قـصة غـرام. األغنـية
ـان النوري وهي امتداد كتـبتها وحلّـنتها إ
ألغـنـية (اسـف حـبيـبـتي) الـتـي غنّـاهـا راغب
قـبل 26 عـامًـا وحـقـقت جنـاحًـا كـبـيـرًا فـاق
حـيـنهـا كـل الـتوقـعـات حـسب مـوقـع صدى
الــبـلــد. وطـرح راغب عـالمـة أغــنـيــة جـديـدة
حتـمل اسم (ملك الـرومانسـية) وهى االغـنية
التـى يتعاون فيها مع الشاعر ناصر اجليل

ومن أحلان محمد ضياء.
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عــاد مــؤخــرا مـن بــاريس مالك فــرقــة
ـستـحـيل الذي تـلقى الـدعوة مـسرح ا
من وزارة الـثـقـافـة الـفرنـسـيـة لـغرض

اسـتدامـة الـفعل الـثقـافي الـعراقي من
ــسـرح وشـاركت فـرقـة مـسـرح خالل ا
ــسـتــحـيل بــتـقــد مـسـرحــيـة (يس ا
كــودو) اعــداد واخــراج الــفــنــان انس
عــــبـــد الــــصـــمـــد
تـمـثـيل الـفـنـانـ
مــــحــــمــــد عــــمـــر
وصـادق الــزيـدي
وانـس عـــــــــبـــــــــد

الصمد 
ــســرحــيـة وعن ا
حتـــــدث اخملـــــرج
سرحية قائال ( ا
تــــــتــــــحــــــدث عن
مـدونـة تـاريـخـيـة
كبـيرة لصـومئيل
بـكت فـي انـتـظـار

كـــــودو حــــيث 
ــدونـة تـغــيــيــر ا
التـاريخيـة وبناء
فــرضــيـة جــديـدة
تعتمـد على نظام
الـــــــــــــــشــــــــــــــــكـل
ضمون لتحقيق وا

ـفـتـوح مــفـهـوم  عن طـريق اخلـطـاب ا
لفريـضة االنتظـار ) واضاف (ساهمت
دن الـفرقـة في الـتجـوال في عـدد من ا
الفـرنسيـة منهـا مرسيـليا وبـينو سوا
وباريس قاطعة بذلك الشك باليق ان
ــسـرح الـعـراقي لم يـصـاب بـالـعـطب ا
ناقـلة رسـالة حضـارية ان هـذا اجلسد
حـامـل الـهـمــوم وتـطـلــعـات انـســانـيـة
نـظور الواقعي حيث اصيب مفرزة با
اجلـمـهــور بـالـدهـشــة ونـوع اخلـطـاب
والـفـرضـيـة الـتي عـمل عـلـيـهـا اخملرج
ــسـرحـيـة عالمـة لـهـا بـحـيث شـكـلت ا
مــدلــوالت بــتــكـرار الــتــجــربــة واعـادة
ـنظور مـابعد صيـاغة نظـام العرض 
احلداثة حيث ارتـسمت روح االعجاب
غـامرة بـهذا الـنص الذي كـتب بعد وا
يـة الثانـية والذي يـعتمد احلرب الـعا
شاعر على الهم االجتماعي وتدريب ا
وخـلق مـجـسـات افـتراضـيـة لـلـوصول
ــا ســاهم بــاعــطـاء الى غــايــة االمل 
جـــرعـــات ذات صـــدمـــة لـــلـــجـــمـــهـــور
تعود عـلى عروض تصاب الفرنـسي ا
بـالـرتـابـة ويــاخـذ نـظـام الـصـدارة في

ذلك العرض ).
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ـسـرحــيـة ودوره فـيــهـا حتـدث وعن ا
ـسـرحـية مـثل مـحـمـد عـمـر قـائال (ا ا
تــقـوم عـلى فـرضـيـة االنـتـظـار ودوري
ير سـرحيـة هو شخـصيـة فالد في ا
التي تـمر بهـواجس نفسـية تصل الى
ـلـل من وجــود انـتــظــار غــيـر حــالــة ا
مبـرر وليـست له فائدة واقـعيـة تسهم
بـاعـادة نـظام احلـيـاة بـشـكل مـنـطـقي
وسـلس داخـل اجملـتـمع الـذي تـسـوده
الـثقـافة الـصـحيـة في التـعامل ونـظام
ـسرحية هي اخلطاب).وقـال (رسالة ا
ـيــة ان االنـتــظـار يــقـوض احلــيـاة ا
واليــكــســـر الــرتــابــة في احلــيــاة وان
االساس هواالرادة والتـصميم بالذات

وبالتالي اجملتمع).
ويـــعــــــــــــود اخملـــرج انـس لـــيــــقـــول
(سـابـقـا كان لـديـهم فـكرة بـسـيـطة عن
ــســرح الــعــراقي لــكـن االن تــغــيـرت ا
الـــفـــكــــــــــرة تـــمـــامـــا حـــيث وجـــدوا
الـتـجـريب الـعـالي واسـتـفـزاز الـفـكـرة
ومــــعــــادلـــة الــــتـــوازن بــــ الــــشـــكل
ضمون).واضاف (نـحن كمجموعة وا
ـغامرة والـتغـيير هاجـسنـا هو روح ا
وروح التـحدي لـذلك جتاربـنا الـقادمة

تـغـييـر في االمكـنـة والقـارات وتـغيـير
ط الـعــروض حـيث نـعـمل االن عـلى
نص جـديـد هـو جـلــسـة سـريـة جلـون
ط اشـتـغـال بـول سـارتــر بـعـيـد عـن 
بـيكت ولـكن االسـلوب نـفس االسـلوب
مـيـتـا مـسـرح بــحـيث اتـفـقـنـا عـلى ان
نــعـمل عــلى فــرضـيــة جــديـدة لــلـنص
غايرة وسيكون لنا تعتمد على روح ا
ــــســـرحـــيـــة حـــديث اخــــر عن هـــذه ا
ودعوتنـا القادمة التـواجد في هانوي

بفـيتـنام وغـايتـنا
ان نــــــــــــــــــــرى
االنــــــســـــان

واحد).
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