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WKOLł  U¹d∫ خريجو معهد الفنون اجلميلة يلتقون بعد غياب سنوات طويلة –
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ـصري أحـمـد الـسـقا سـر ـمـثل ا كـشف ا
ـصــري رامـز جالل ظــهـوره مع الــفـنــان ا
كــضــيف شــرف فـي فــيــلــمه اجلــديــد  بع
ــوقع الـفن (ان ذلك يـرجع الــبـرمـبـة وقـال 
لـلصداقـة التي جتمعه بـرامز ويعـتبره أخاً
له أيـضاً وعالقتهمـا اإلنسانية كـبيرة كما
أن فــكـــرة ضــيف الـــشــرف مـــوجــودة في
ي وهـو ــســتـوى الــعــا الـســيــنــمـا عــلى ا
يز يـرحب باألمر إذا كـان العمل جـيد و
وأن يـكــون ظـهـوره أيــضـا له تــأثـيـر).وعن
فــيــلــمـه اجلــديــد تــرانــيـم أبــلــيس أوضح
الـسـقـا ( أن الـعـمل قـيـد الـتـحـضـير حـتى
اآلن ألنه بــحـاجــة لـتــحــضـيــرات كـبــيـرة
وســيـتـم حتــديـد مــوعــد الــتــصـويــر خالل

قبلة). الفترة ا
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ـمثـلـة السـوريـة سـوسن ميـخـائيل اكـدت ا
أن الـدرامــا الـسـوريــة شـهـدت هــذا الـعـام
تــطــوراً مـلــحــوظــاً إن كــان عــبـر الــكم أو
الـنوع بـعـدما نـفـضت الغـبـار عن نـفسـها

وأثبتت أنها مازال قوية ومستمرة).
وقع الـفن(إنها راضـية عمـا قدمته وقـالت 
ـوسم بـأدوار مـخـتـلـفـة شكالً خالل هـذا ا
سلسالت شـامية وتاريخية ومـضموناً و
واجــتـمــاعــيــة وحــتى كـومــيــديــة).اال انــهـا
اشارت (إلى أن األجور التي تدفع للممثل
الـسوري غيـر منصـفة وأنه يسـتحق أكثر
من ذلك خــصـوصــاً أنه يـقــبض عـشـرات
األضـعاف عـنـدما يـشـارك في مسـلسالت
ـعــنـيـ بــرفع سـقف عـربــيـة). وطـالــبت (ا
ـمثل بـتـقـد األفضل األجـور لـتحـفـيـز ا
ـمثل مثـله مثل أي مواطن وبـالنهـاية ا
لـديه التزامات وتكاليف معيشة).
وسم وشـاركت مـيـخائـيل هـذا ا
بـسـتـة أعمـال: هي  بـاب احلارة
حركات بنات عطر الشام  حرملك10

 وغفوة القلوب4
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الشـاعر والكاتب الـعراقي اخملتص بـادب االطفال نعته
اضي وت الثـالثاء ا االوساط الـثقـافيـة بعـد ان غيـبه ا
ـرض سائـلـ الله تـعـالى ان يسـكنه اثر صـراع مع ا

فسيح جناته.
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الـشـاعـر االردنـي يـحـتـفي مـسـاء الـيـوم األحـد بـتـوقـيع
ديـوانه (دموع وشـموع) ويـشارك في احلـفل الشـاعر

سعيد يعقوب وتدير احلفل األديبة زهرية الصعوب.
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النـاقدة الـعراقيـة صدر لـها ضـمن سلسـلة (نـقد) لدار
الشؤون الثقافية العامة كتاب (االجتاهات الفكرية في
الــروايــة الــعــراقــيـة  1948ـ 1980) يــقع في 288 

توسط. صفحة من القطع ا
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ــانــيـا الســتــكــمــال الـعالج الــشــهــر في أ
والرعـاية الـطبـية الالزمـة للـقضـاء بشكل
ـرض سرطان كامل على آثـار إصابـتها 

الثدي في عام 2018
وشاركت إلـيسـا تغـريدتهـا عبـر حسـابها
على موقع تويـتر وطمأنت اجلـميع أنها
بحال جيدة ومشتـاقة للعودة إلى وطنها
لـبـنـان وإلـى الـتـحـضـيـرات الـفـنـيـة الـتي
تـنـتـظـرهـا لـلـبـدء بـهـا وعـلـقت قـائـلـة( ال
أسـتـطـيع االنـتـظـار أكـثر حـتى أعـود إلى
لـبـنـان! أنــا بـحـال جـيـدة جـدًا ومـشـتـاقـة
نـزلي وسأعود للـعمل أيضًا حتى كثيرًا 
أبدأ بالـتحضيـر أللبومي اجلـديد أحبكم

كثيرًا).
ـقرر أن تـسـتأنـف إليـسـا نشـاطـها ومن ا
الفـني بـعد عـودتهـا إلى لـبنـان والبـداية
سـتــكـون في مـهــرجـان مـوازين في الـ25
ـغرب و ستـطرح ألبـومها من تموز في ا
اجلديد نهاية الـعام احلالي بالتعاون مع
شـــركـــة روتـــانـــا بـــعـــد أن طـــرحت آخـــر
ألــــبـــومـــاتــــهـــا في 2018 (إلى كل الـــلي

بيحبوني).

ÊU e « ≠  ËdOÐ

قـررت الــفــنـانــة الــلــبـنــانــيـة إلــيــسـا أن
تــتــواصل مع جــمــهــورهــا ومــحــبــيــهــا
ـا يـقارب مـؤخـرًا وذلك بـعـد غـيـاب دام 
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ـسـلـسل ـقـبـلـة.ا خـالل األسـابـيع ا
يــــــدور في إطـــــــار إجــــــتــــــمــــــاعي
رومانسي ب طبـقات مختلفة في
األعـراف والعـادات من الـصعب أن
تــلـتــقي في مــكــان واحـد إال أنــهـا
جتـتــمع خالل أحـداث الـعـمل. كـمـا
يـلـقي الـعـمل الـضـوء عـلى مـنـاطق
في صـعــيــد مـصــر ال يـعــرف أحـد

عنها شيئاً سوى أهلها.
ــســـلــسل مـن بــطـــولــة ســـمــيــة وا
اخلشاب عمرو عبد اجلليل نضال
ـغـني الـشــافـعي مـحــمـود عـبــد ا
أنــوشــكـــا ســهــر الــصــايغ بــاسم
ســمـرة رانــدا الــبـحــيــري مـدحت
تيـخا سمـيرة عـبد العـزيز أشرف
عـــبــد الـــغــفـــور مــفـــيــد عـــاشــور
ومــحــمـود الــبــزاوي ومـن إخـراج

حسني صالح.
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ـمـثـلـة الـسـوريـة سالف انـضـمت ا
فـواخـرجي لــبـطـولـة مــسـلـسل بت
قرر البـدء في تصويره القبـايل وا

{ الس فـيـغاس  —وكـاالت - توقـفت
ـيــة سـيـلـ ديـون عن ـغــنـيـة الـعـا ا
الـغــنـاء في حـفــلـهـا فـي مـديـنـة الس
تـحـدة بـناء فـيغـاس في الـواليـات ا
علـى طلب غـريب من أحـد احلـضور.
ـوقع فـرنـسي لفت وبـحسب تـقـرير 
أحـد احلـاضـرين ديـون بـيـنـما كـانت
تـــغــنـي إلى أنه يـــريــد الـــذهــاب إلى
احلمام فـما كـان منهـا إال أن توقفت
عـن الــغـــنـــاء حلـــ عـــودته وقـــالت
بـحـسب الـتـقـريـر (نـظـراً إلى ارتـفاع
ســـعــر الـــبــطـــاقــات في هـــذا احلــفل

كنني االنتظار).
وفي فــتــرة غــيــابه حــاولت تــقــطــيع
الوقت قائلةً للجـمهور(أعتقد أنه كاد
يـنتـهي). وعـند عـودته تـوجـهت إليه
بــالـقــول(تـعــال من هـنــا هل تـشــعـر
بـالـتـحـسـن? أحـبك أيـضـاً لـكـنـني لن

{ لـــــوس اجنــــــلـــــوس  —وكـــــاالت -
ـيــة سـيـلــيـنـا أحـدثت الــفـنــانـة الـعــا
غوميز حتديثا في حسابها على احد
مـواقع الـتــواصل االجـتــمـاعي. حـيث
أزالت آخر صورة لها عالقة بحبيبها
الـســابق الـفـنــان جـاسـ بــيـبـر ح
تــمــنـت له عــيــدا ســـعــيــدا في 1 اذار

ح كتبت (ان هناك شخص 2018
ولد في هـذا الـنهـار واصـبح شخـصا
يز). غـوميز وبـيبر تـواعدا من عام

 قبل ان2017 حتى عام  2009
يتخذا قرار االنفصال وتزوج جاس
من عـارضــة االزيـاء هــايـلي بــالـدوين
قبل اشهـر ما سبب لـسيلـينا ازمة اال
ان مصاد مطلعة اكدت ان الطرف لم
يـتـواصال مع بــعـضـهـمــا مـنـذ اشـهـر
طــــويـــلــــة. الى ذلك نــــشـــرت جنــــمـــة
تلـفزيـون الواقع كـيم كارداشـيان أول
صــورة إلبـــنـــهــا الـــرابع من زوجـــهــا

الــفــنــان
كـــانــــيي
ويـــــست
الـــــــــــــذي
كــانت قــد
اجنــبــته أم
بديلـة رفضت
ان تــكـــشف عن
هويـتـهـا.وأسمت

كــارداشــيــان ابــنــهـا
بـــســـالم بـــيي وظـــهـــر
وهــو نـائـم في الــصـورة
تابعون (انه يشبه فعلق ا
والـــده كــــثـــيــــرا واخـــوتــــه

نـــورث 5 أعــــوام وســــانت 3
أعوام  وشـيكـاغـو التي تـبلغ
عـام واحـد واجنـبــتـهـا ايـضـا
عـــبــر ام بـــديـــلـــة في كـــانــون

الثاني 2018).

ـا  تـكـون قـد أهـمـلت احـد مـعـارفك مـؤخـرًا يـجب ر
عليك اآلن إصالح هذه العالقة .
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تـشعـر بأنك بت تـمـلك الوقت لـلقـيـام بكل األمـور التي
حتب القيام به.
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حـاول اسـتخـدام طاقـتك في مسـاعدة اآلخـرين حيث
أنهم سيردون اجلميل بالتأكيد. 

—u¦ «

عـلـى الـصـعـيـد الـعـاطـفي فــقـد تـقـدم عـلى الـتـزامـات
تسعدك.يوم السعد االربعاء.
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ستجدات بحنكة إذا أحسنت التخطيط وتعاملت مع ا
وذكاء فتنجز مشاريع جديدة.
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ال شك أنك تــمـر بـفـتـرة من الــصـراعـات تـضـطـر إلى
التكيف خاللها مع بعض الشروط.
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لن تـدخر جـهداً لـتجـاوز كل مـا يعـيق الطـريق فثـقتك
بالنفس ال تتزعزع .
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ـيـزة وراسخـة تـخدم مـصـاحلك على تـبني عـالقات 
دى البعيد. ا
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 تـتـحـمّل مسـؤولـيـات كبـيـرة جتـعلك تـكـتـشف قدراتك
احلقيقية وتتجاوب مع طموحاتك غالبا. 
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ن أحبـبته في  إذا كـنت عازبًـا فـقد تـعاود االرتـبـاط 
السابق رقم احلظ.3
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توظّف كل إمـكاناتك لكسب الـثقة وإثبات جدارتك في
أي مجال تتطرّق إليه.

¡«—cF «

تقبل علـى تغييـرات ومفاجآت شـتى كما تتـفاجأبعض
األخبار احللوة أو األحداث الطارئة.

 u(«
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ـــبـــيــــنـــة في اشـــطب االرقــــام ا
الـــشــــبـــكـــة  لــــتـــجــــد مع احلل
الــصـحــيـح عـلـى ارقــام تـشــكل

طلوب: الرقم السري ا
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صري بدأ تصوير مـشاهده في فيلمه اجلديد مـثل ا ا
ـقرر (كيـنغ سـايز) وهـو من تـأليـف عمـر طاهـر ومن ا

قبل. عرضه في عيد األضحى ا

مـديـرة مـركـز الـفـنون الـتـشـكـيـلـيـة بـالالذقـيـة الـسـورية
ـركز ـعرض الـسـنوي لـطالب وخـريجي ا اعلـنت (ان ا
ـعـارض بـدار األسـد لـلـثـقـافـة الـذي افـتـتـح في قـاعـة ا
يـضم ثــمــانـ عــمالً تـنــوعت بــ الـرسم الــتــشـكــيـلي

واإلعالن والتصوير الضوئي واحلفر والنحت ).

الروائـي الفلسطينـي صدرت له رواية (هشاشة الورد)
عن (اآلن نـــاشــرون ومــوزعــون) في عــمّــان وتــقع في

توسط. 125 صفحة من القطع ا

ـباني في ـديـر العـام لـدائـرة ا ا
وزارة االعـمـار واالسكـان تـلقى
ـناسبة تهـاني منتـسبي الدائرة 
تـسـنمه مـهـام عـمـله في الـدائرة

وفقية. متمن له ا

5 Š s ×

الصـحفي العـراقي الرائد مـنحه احتاد كـتاب االنترنت
الـعــراقــيــ الــذي يـرأسـه الـدكــتــور ابــراهـيـم الـعالف
شـهـادة تـمـيـز رقم 1 تـقـديـرا إلسـهـامـاته الـفـاعـلـة في

مجال النشر االلكتروني والثقافة الرقمية.

سيلينا غوميز

اختفـاء لشخصيـة الطبيب (ادم) -
مــحــمــد فــراج -ومــقــتل (ســمــا) –
امـيـنة خـلـيل- لم نـسمع بـهـما ولم
يـظهـرا لنـا حتى احلـلقـة اخلامـسة
ـــســلــسل ويــبــدو ســيــطــرت من ا
وطغيان شخصية طارق ومساعده
خـبــيــر الــتــقــنــيــات في احلــلــقـات

االولى.
تــعــد الــدرامــا الـتــلــفــزيــونــيـة هي
الـوسـيــلـة الـوحـيـدة الــتي تـعـتـمـد
ـتـسـاوي بـ (احلوار) الـتـقـسيم ا
ـقـارنة ـشـاهد الـبـصـرية) ألن ا و(ا
مع السينما تكون الـغلبة للمشاهد
ــئـة الى الـبـصــريـة بـنــسـبـة 75بـا
ــسـرح ـئــة حـوار بــيـنــمـا ا 25بــا
يـكــون عـكس الـســيـنــمـا حـوار 75

ئة. ئة مشاهد بصرية 25 با با
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النص عنـد متابـعة مـسلسل قـابيل
الـذي كـتب عن طـريق ورشـة كـتـاب
مـــــحـــــمـــــد (مـــــصـــــطـــــفـى قـــــمـــــر
اشرف نصر) حتس بإنهم عزالدين
اجـــتــهــدوا كــثــيـــرا جلــعل الــعــمل
الـدرامي عـبارة عـن دروس في علم
الـنفس ومـعاجلـة الـكآبـة او عرض
ـاذج تـعـاني من امـراض نـفـسـية
لم تـنـجـو مـنـهـا حـتى الـشـخـصـية
دوح- ركزية (طارق)  –محمد  ا
والـــذي يــــعـــاني مـن الـــتــــخـــيالت
واسـتـحـضـار ارواح الـشـخـصـيات
غير موجـودة في احلياة واحلديث

معهم!
حــاول اخملـــرج ان يــعــطـي الــعــمل
لدينا الدرامي (لـغزا) منـذ البدايـة 

ـوسم قــد يـرمـز اسم قـابـيل الول ا
ـة قتل حـينـما مـارسهـا قابيل جر
ضــد شــقــيــقه هــابــيل فــهل االسم

لم تـــتـــحــــقق هـــذه الـــنـــســـبـــة في
مـسـلسـل قابـيل ولم نـفـهم طبـيـعة
ـسلـسالت لـهذا هـذه االسمـاء في ا

يوحي بإن ضابط الـشرطة (طارق)
هو القاتل ! خاصة وهو يبحث في
تـاريخ الـشـخـصـيـة الـتي تـعـرضت
لــلـــخــطـف بــدال من ان يـــبــحث عن

اخلاطف!
ويــحـاكي الــعـمـل يـخــلق الــتـوتــر 
بــشــكـل غــيــر نــاجح مــســلــسل من
ـدوح حقق جناحا بطولـة محمد 
وسم الـسابق ويحـمل عنوان في ا
(اخــتــطــاف) وجــســد فــيه مــحــمــد
ــمـدوح ضـابط مـخـابـرات فـاسـد

وشرير! 
هـنــــاك حملات سـريـعة عن الـفـساد
في مــجــال وزارة الــصــحــة والـذي
يــحــاربه الـــطــــــــــبــيب اخملــتــطف
(ادم) شــخـصـــــيـات اخــرى تـظـهـر
عــــنـــد الــــبـــــــــــــحث عـن خــــيـــوط

ــــة وســـرعــــان مـــا اجلــــر
ـوت يــنـتــــــــهي دورهــا بـا
ـــــدمن كـــــمـــــا حـــــدث مع ا

(سعيد).
يبدو لي الغـموض ومزيدا
مـن الـــغــــمــــوض فـي هـــذا
ـــســـلـــسل ال يـــدعـــو الى ا
ـتـلـقي كـان ـتـــــــــــعـة وا ا
في كل حــلــقــة يــنـــــــتــظــر
نــــــهــــــايــــــــــــــــة هــــــــــــذا
االرتــــــبــــــاك بــــــاالحــــــداث
والشخصـيات وقليل من
االيــضــاح لـتــســهـيل
ــتـابــعـة مـهــمـة ا
ـــــمــــتـــــعــــة ا
لـــلــــعـــمل
الدرامي
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استعـاد خريجـو سنوات الـثمانـينيات
والــتــسـعــيــنـيــات من مــعــهـد الــفــنـون
اجلـمـيلـة اجـمل ذكـريات ايـام الـدراسة
اثناء جتمعهم في مـحافظة النجف في
الــــدعــــوة الــــتـي وجــــهـت خلــــريــــجي
ـنصرمة ليـلتقوا في احدى السنوات ا
مـنــتـجـعــات كـوفـة الــنـجف وفي لــيـلـة
ـعهد ببغداد استعادوا فـيها ذكريات ا
واخــتـلـطت الـدمــوع بـالـفـرح واحلـنـ
وهم يسـتذكرون تـفاصـيل الدراسة في
ــعـــهــد واالقـــســام صـــفــوف واروقـــة ا
الـداخـلـيـة الـتي قـضـوا فـيـهـا اكثـر من
خـمـسـة اعـوام للـحـصـول عـلى شـهادة
ــسـرح الــدبــلــوم في اخــتــصــاصــات ا
ـوسـيـقى  والـتـشـكــيل والـسـيـنــمـا وا
والذين اكدوا لـ (الـزمان)( انهم اتـفقوا
عــلى اقـــامــة مــهــرجــان كــبــيــر خــاص
ــجـمــوعــة مـلــتــقى خــريـجي مــعــهـد
الفنون اجلميلة يقدمون فيه نتاجاتهم
وسيقية في سرحية والـتشكيليـة وا ا
احدى احملافظات ليكون تقليدا سنويا
عهد للملتـقى الذي يستقـبل خريجي ا

قبلة). للسنوات ا
وقال الفنان فـاضل وتوت خريج معهد
الفنـون اجلميلـة قسم التشـكيل (اشعر

الـيــوم بـفــرحــة التـوصف وانــا الــتـقي
زمالء الــدراســة لــنــســتــعــيــد ذكــريـات
ـعـهـد وايام كـانت وسـتـبـقى التـنسى ا
ــبــادرة ويـــقــيــنــا انـــنــا نــثــمـن هــذه ا
خلـريـجي مـعـهـد الـفـنـون اجلـمـيلـة في
مـحـافـظــة الـنـجف الـذيـن نـظـمـوا هـذا
ــلـتـقى اجلــمـيل وهي فـرصــة كـبـيـرة ا
لـــنــلـــتـــقي مع زمالء فـــارقـــنــاهم مـــنــذ
ســنـوات طـويــلـة والــيـوم وفي حـدائق
الـكـوفـة نلـتـقي ونـذرف الـدمـوع ونحن
نـــــســــتــــذكــــر كل مـــــادار من احــــاديث
ومــواقف ايـــام الــدراســة ويـــقــيــنــا ان
الــوجــوه تــغــيــرت واصــابــهــا الــكــبــر
وخــاصـة ان زمالء اصــطـحـبــوا مـعـهم
ابـنـائهم وبـنـاتـهم بل واحـفادهم ورغم
كل هذا الـعمر وجـدنا ان روح الـشباب
ـعـنـويات مـازالت هي الـبـاقـيـة على وا
ــواقف اجلــمــيع من خالل الـــنــكــته وا
اجلـميـلة ) واضـاف ( وبـدورنا كـنقـابة
فـنانـ الني اتـبوأ مـنـصب ام الـسر
ـلـتـقى في ان يـقـيم في الـنـقـابـة ادعم ا
مــهــرجـان كــبــيــر خــاص لـلــخــريــجـ
يـقدمـوا فيـه نشـاطاتـهم الـفنـية في اي

لتقى) . محافظة يختارها ا
وقال الفنان كاظم شابث خريج مرحلة
الــثـمـانـيـنـيــات ( بـالـرغم من ان الـفـرح

يـسود بـينـنـا في هذا الـتـجمع اجلـميل
فــان الــدمــوع التـفــارقــنــا ابــدا عــنــدمـا
نـســتــذكـر زمـالء واخـوة كــانــوا مـعــنـا
نـا االخر لكن اسمائهم ورحلوا الى عا
واعـمــالــهم سـتــبـقـى حـاضــرة مـعــنـا 
واليوم نلتـقي اخوة وزمالء من غالبية
عـهد مـحافـظـات العـراق تخـرجـو من ا
عـبد النه فعال كان الذي اطلـقنا عـليه ا
لنا معبـدا نتغذى منه ابداعـاتنا الفنية
والـتـربـويـة عـنـدمـا كـان يـشـرف عـلـيـنا
اســاتـذة ومـخـتـصـ نـسـتـذكـرهم بـكل
فـخر واعـتزاز النـهم كـانوا الـسبب الى
ـعـهد مـاوصل الـيـه غـالبـيـة خـريـجـي ا
ؤسـسات الـفنـية والـثقـافية فامـتالت ا
عهد) . بدعة من خريجي ا باالسماء ا
وشدد الـفنـان عبـاس علي بـاهض على
(ضــرورة اقــامــة مـــهــرجــان وكــرنــفــال
لـلـمـلـتــقى لـيـكـون رسـالــة الى الـطـلـبـة
اجلــــدد عن الــــعـالقــــات الــــنــــظــــيــــفـــة
واالنسـانيـة التي جـمعتـنا ومـاكسـبناه
من خبرة وابداع نظهـرها في الكرنفال
الـذي نــدعــو ان يــســاهم فــيه اجلــمـيع

ويدعم من النقابة والوزارة).
ـعهـد ميـسلـون هاشم وقـالت خريـجة ا
(سـعـادتي التوصـف اليـوم وانـا الـتقي
زمالء واخـوة عـشـنـا مـعـا حتت خـيـمـة

القلب دليلنا فهو اليخطا عندما نلتقي
زمالء قـضـيـنـا مـعـهم اكـثـر من خـمـسة
اعــوام وغـــرف الـــقــسـم الــداخـــلي هي
بـيــوتـنــا ومالذنــا االمن لـنــعـيش مــعـا
اخـوة واصـدقـــــاء واحبـة وسـنـسـتـمر
الـى ان يـــكـــتــــــــسـب ابـــنـــائـــنـــا هـــذه
العالقات االنسـانية التي
نـــــــــــــــــدرت فـي
زمـــــانـــــنـــــا
اليوم ) .

ـعـهـد الـذي عـلمـنـا الـفن واالنـسـانـية ا
واالخالق واليوم نلـتقي لنـستذكر ايام
الدراسة واشكر كل الـقائم على هذه
ة التي اتـمنى ان تصار بادرة الـكر ا
الى كـرنـفـال ومـهـرجـان سـنـوي يعـطي
حـافـزا لـدعم طــلـبـة الـفـنــون اجلـمـيـلـة
).وسجل الفنان فالح كر خريج قسم
ـسرح في الـثمـانيـنيـات بكـامرته ا
الـــصـــغـــيـــرة ذكــريـــات ومـــواقف
جــمـيــلــة وشــدد (عــلـى ضـرورة
ـلـتـقـيات) ـومـة مـثل هـذه ا د
ووصفها (بانـها ملح احلياة
واعادة الـنشـاط واحليـوية
وجتــــــــاوز لـــــــلــــــــمــــــــحن
واالمــراض الـتـي عـصت
بنا ).وقال الفنان حامد
بلكوت ( هـذا التجمع
نـادر جـدا اذ يـلـتـقي
عـهد فيه خـريـجي ا
بـــــعـــــد  40عـــــامـــــا
والـــــيــــــوم نـــــرى ان
زمـالئــــــنــــــا صـــــاروا
اجـــــداد وتــــغـــــيــــرت
مالمحهم حـتى بتنا
النستذكر اسمائهم
ووجـــوهــهـم ولــكن

أصــافــحك لــيس ألنــني ال أثق بك...
خذ وقـتك وال داع للتـوتر... انـتظرت
بــســبب ارتــفـاع أســعــار الـبــطــاقـات
اخلــاصـــة بــهــذا الــعــرض األخــيــر).
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