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تمر بها أنت .. دون (التفات ) حوادث
.. قد ال تثير اهتمامك).

 قـال : ذكــرتـني بــحـوارك مع الــتـفـات
عزيز  .. خلي نسولف على الباروكه.
  لـو الــغـيت الــبـاروكـة لـن يـسـتــطـيع
ـمـثـل أن يـؤدي بـنــفس االداء لـيس ا
في زرق ورق فــــــقط بـل فـي جـــــمــــــيع
االعــــمــــال . عــــنــــدنـــــا مــــتــــخــــصص
ـكـياج بالـتـسـريحـات والـبـاروكات وا
وهو علـي عارفي اشتـغل في مـسلسل
سيـلـفي ومـسـلـسل عـمر بـعـد انـتـهاء
العـمل يـأخـذ االكـسـسوارات مـعه الى
ــوسم طــهـــران  ثم يــعـــود بــهـــا في ا
اجلـــديـــد. اليـــشـــعـــر دعـــدوش بـــذات
الشـعـور الـذي يلـخـصه الـنفـسـانـيون
ح يـصـفون كـبـار السن بـانـهم ح
يـتــســتــرون بـالــبــاروكه فــانـهـم بـذلك

شـؤون صـغـيرة تـمـر بـهـا أنت .. دون
الــــتـــفــــات.حــــوادث .. قــــد ال تــــثــــيـــر
اهتـمـامك.أعـمـر مـنهـا قـصـور وأحـيا
عـلـيــهـا شــهـور وأغـزل مــنـهـا حــكـايـا
كثيرة . اردد هذا مـنذ ايام فوق ليالي
 اسـعى دائــمــا لـلــكــتـابــة عن اشــيـاء
المعـنى لـهـا وحـ  يفـسـرهـا كل على
تـــشـب الـــعــــداوات من كل شـــاكــــلـــتـه
صــوب. خـــذوا مـــثال حــربـــا كـــنــا من
النـاجـ من تـنـورها تـوصف رغم كل
شيء بأنهـا ( المعـنى لها ). مـا علـينا
.. في ليلة ضل صبحها .. كنت اتفرج
عــلى (زرق ورق). ضــحــكت من ثالثــة
اربـــاع عــــقـــلـي الحـــســــان دعـــدوش .
اثــارتــني بـــاروكــته .. كــلـــمت اســامه
الشرقي وهو فـي فيينـا ضحكـنا معا
.اسمـعـته  قول نـزار) شـؤون صغـيرة
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نـشـر الـفـنـان تـامـر حـسـني مـقـطع فـيديـو له
برفـقة إحدى الفتيات يظهـر تعليمها له غناء
أغنـيته اجلـديدة (عـيش بشـوقك) بلـغة الصم
والـبكم وذلك عبر حسابه اخلاص على احد

مواقع التواصل االجتماعي.
وعـلق تـامـر عـلى الـفــيـديـو قـائالً( مع أجـمل
مـادونا هـي قلـيـلـة الـسـمع والـكالم وبـتدرس
لـغـة الـصم وفـرحت أوي إنــهـا من مـحـبـيـني
وإنــهـا حـبت أغــنـيـة عــيش بـشــوقك وجـاتـلي
ــكن أغــنــيـهــا واشــرحــهـا تـعــلــمــني إزاي 
حلبـايب قلبي اللي بيحبوني ونفسهم يفهموا

األغنية مني).

ـمــثالت يــقــارب عـدد يـوم كــان عــدد ا
النـمل االبـيض .حـقي الـشبـلي عـنـدنا
ويــــوسف وهـــــبي عــــنــــدهـم و: عــــلي
الكسار اسمـاعيل ياس عادل امام
 هـاني رمـزي عالء ولـي الـدين فـريـد
شـــوقي يـــوسف شـــعــبـــان ســـمـــيــر
صـــبـــري; واالشـــهـــر ســـمـــيـــر غـــا
اليـــتــــخـــلـى عـــنــــهــــا االحتت الـــدش
وقــلــيـــلــون جــدا يــعـــرفــون ســعــرهــا
البـاهض .الاحد يـنتبـه لها النـه دائما
مبتكر وينـسيك اسمك واسمه ايضا :

فطوطة .
 وانـا اســعى لـلــضـغط عــلى (ارسـال)
ـاذا سـألـني من يـحـدق فـيـمـا اكـتب : 
اليــــجـــتــــمـع ايـــاد راضـي واحــــســـان

دعدوش في مشهد واحد?

يـــــعـــــوضــــون عـن أمـــــر فـــــقــــدوه وال
يستطيـعون استرجـاعه بفعل الزمن .
دعــدوش يـــرى: (ان لــبـس الــبـــاروكــة
ليس شيئا كمالـيا فهي تعطي االبعاد
الثالثة للـشحصية  –حسب ارسطو :

نفسية واجتماعية) . طبيعية
 القـدير حـقا إيـاد راضي :  (البـاروكة
 –اكسسوار مثل اي غطاء  رأس
(عقال جراوية قبعة ) احدى مفردات

رسم الشخصية إذا كان البد منها) .
- دعدوش : ( حتـدث البـاروكات حـكة
في  فـــروة الـــرأس ووجــــودهـــا عـــلى
الرأس لفـترة طـويلـة مزعج جـدا .عند

إكتمال الدور اقوم بنزعها فورا).
×يــــرى اوس الـــشــــرقـي ان احــــســـان
دعــــدوش يــــخــــتــــلف كـــــلــــيــــا مع كل
شـخــصــيــة انه يــدخل الــدور بــشـكل
سـريع الـشخـصـيـة التـكـون  بـتـغـيـير
نبرة الصـوت الشخـصية مـوضوعها
مــــعـــــقــــد جــــدا . بـــــعــــضــــهـم إحــــبه
بــالــشــخــصــيــة اكـثــر مـن احلــقــيــقـة
وبعضهم  أحبه على طبيعته أكثر .. 
- الــبـــاروكـــة زيــنـــة مـــشــتـــركـــة بــ
اجلــنــســ لــكن والواحــدة من فــريق
زرق ورق الــنـــســـوي ظــهـــرت بــغـــيــر

هيئتها الرأسية !
 جنـوم كـبـار ظـهـروا بـأدوار نـسـائـية

خــوش ســؤال .. الاعــرف االجــابــة ان
كــان ذلك قـــد حــدث. لــكـــني اعــرف ان
دعــدوش (الــغــزيــر الــشــعــر )قــد كــان
ثل حالقا يومـا :يقـول لي ان اجمل 
اقـرع هــو فــوزي مــهــدي وانــا قـدمت
افضل أدواري وانا بشعـري الطبيعي
في هـاشـتـاك راحة وتـعـب ومسـلـسل

بيت الط .
- كــان بـــيـــني وبـــ احملـــامي طــارق
حرب دردشة  استذكرنـا فيها القضاة
االنـكـلـيـز الـذين يـضـعـون الـبـاروكـات
الـبـيض عـلى رؤوســهم  والـقـصـد من
ذلك بـ ! حـرب يـضـيـف :هـذا تـقـلـيـد
من مئات الـسن لـلقضـاة واللوردات
ـلكي وقـد كـسر والعـامـل بـالـقصـر ا
ـنتخب هذا التـقلـيد مجـلس العـموم ا

وتــالــــــفت الــلـــجــنــة الــتـــحــضــيــريــة
للمهرجان مـــــن مدير عام الدائرة رعد
عالوي مــشـــــــــــــرفــا عــامــا ومــعــاون
ــديـر الــعـام اخلــبـيــر مــجـيــد حـمــيـد ا
رئــيــــــــســـا لــلــجــنــة وعــضــويــة عــلي
خصاف ومديـر العالقات واالعالم عبد

االمير كاظم .
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ــطـرب الــعــراقي تــلــقى تــهــاني االهل واالصــدقـاء ا
ـولـوده اجلــديـد (ادم)  مـتـمــنـ لـلـصــغـيـر حـيـاة

سعيدة.
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ـنتـدى الـعـربي للـثـقـافة والـفـنون في االردن رئـيس ا
ــيـة ــنــتـدى اقــام امـســيـة شــعــريـة تــكـر اعـلن ان ا

للشاعر سعيد يعقوب.
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الـفـنـان الـعـراقي مـشـغـول مع
فـرقـته فـي مـحـافـظـة الـبـصـرة
ـسـرحــيـة االطـفـال اجلـديـدة

صباح). (الساحر وا
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ـكــتـبـة الـوطــنـيـة بـحـفل الـبـاحث االردني ضــيـفـته  ا
تـوقيع كتـابه (عقـد على نقـد)  وقام الـدكتور مـحمد
مـحــمـود مــحــاسـنــة بـتــقــد إضـاءة نــقـديــة وقـراءة

مقتضبة للكتاب.
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الـكاتب الـسوري صـدرت له ضمن سـلسـلة أطـفالـنا
الـتي تـقـدمـهـا منـشـورات الـطـفل في الـهـيـئـة الـعـامة
الـسـوريــة لـلـكـتــاب  قـصـة بـعــنـوان (قـوس األلـوان)

ونفذت رسومها آية حمود.
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ي الـعـراقي حـاضـر في احلـلـقـة الـنـقـاشـيـة االكـاد
الـتي اقـامـتــهـا كـلـيـة الــهـنـدسـة بـجــامـعـة ديـالى عن
اسـتـعـمـاالت وخـواص الـركـائـز الـلـولـبـيـة في أنـواع

شاركة باحث ومختص . الترب 
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وكـانت إبــنـة جـيـنـيـفــر تـقـول لـهـا (أحـلم
بــيــوم الـ نَــعـم ) فــقــررت جــيـــنــيــفــر أن

تخصص يوم لكلمة نَعم مرة كل عام.
وفي هـذا الـيـوم كـل شيء غـيـر اعـتـيـادي
في األيام العادية يفعـلونه إال أن جينيفر
تـضع بـعض الـقـوانـ مـثال (لن نـشـتري
األشـيــاء الـيــوم) كـمـا أن في هــذا الـيـوم
أطــفـال جــيـنـيــفـر يـجــعـلــونـهـا تــفـعل مـا

يريدون.

{  لـوس اجنــلـوس - وكــاالت - كـشـفت
النجـمة جيـنيفـر غارنر أن هـناك يوم من
كـل عــام هــو "يـــوم الـ (نَــعم)ألطــفـــالــهــا.
ـيـة الـبـالـغـة من الـعـمر 46 ـمـثـلـة الـعا ا
عاماً قالت ذلك خالل حلولها ضيفة على
بـرنـامج (صبـاح اخلـيـر امـريك)  االثـن

في نيويورك.
وفـسـرت أنـهــا مـنـذ سـنـوات كـانت تـقـرأ
إلبـــنــتــهــا كــتـــاب إســمه (يــوم الـ نــعم )

حاول أن تبـذل قصارى جهدك فى الـعمل.يوم السعد
االربعاء.
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ـزاجيـة أبـرز عيـوبك  حـاول التـخـفيـف منـها تـعـتبـر ا
واال خسرت الكثير.
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ال تنظـر لبـاقى زمالئك من يعمـل او يلهـو  أنت تعمل
لشخصك. 
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أنت واضح فـى عـمــلـك عــنـد تــعــامــلك مـع احملــيــطـ
بك.رقم احلظ 6.
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شريكك بحاجة إلى أموال فحاول أن تساعده بطريقة
لطيفة غير محرجة.
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ـزيـد من الـهدوء وتـقـبل الـرأى اآلخـر.يوم  يـنقـصك ا
السعد الثالثاء. 
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ـنتـجات الـتى حتتـوى على ألوان حـاول االبتـعاد عن ا
صناعية فقد تؤذيك. 
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زيد من االهـتمام التـخاذ قرار الشريك يـحتاج مـنك ا
مهم لكليكما.
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اضية فحاول أال خسرت أشـخاص كثيرون بالفترة ا
تخسر أكثر من ذلك .
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لـقـاء مـهم يجـمـعك بـالشـريك تـتـخذان فـيه الـعـديد من
القرارات بخصوص مستقبلكما. 
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ـقرب لك حـاليًا. تـتصف بـاحلماس الـشديد .اهـتم با
رقم احلظ 9.
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ـا أصـابك من ضـرر منه تبـتـعـد عن الـتـدخ الـيـوم 
رقم احلظ 3.
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ـنـاسب الـكـلـمـات لــهـا مـكـانـهـا ا

داخـل الــشــكـل اعــد تــرتـــيــبــهــا

فقودة : (دولة واكتشف الكلمة ا

عربية):

ديــــوان  –نــــاصـــــيف  –ريــــان –

مـــــســــقط  –صـــــلــــيل  –جــنــ –

اختزال  –طب  –فيحاء  –حلب –

خليل  –حي  –فالن.

ــمــثل األمــريـكي لـوس اجنــلـوس  –وكـاالت - حــقق ا
ـا يـكـسبه ـاضي أكـثـر  جورج كـلـوني دخالً الـعـام ا
ـثل آخـر في الـفـتــرة ذاتـهـا ويـرجع الـفـضل في أي 
ذلك إلى بيعه لـشركة كـزاميـغو للـمشروبـات الكحـولية
الـتي شـارك في تـأســيـسـهـا.وتـشـيــر تـقـديـرات مـجـلـة
فـوربس األمــريــكـيــة إلى أن كــلـوني ( 57عـامــا) حـقق
أرباحاً بلغت  239مليون دوالر أمريكي قبل الضرائب
ا يـجـعله في العـام الذي يـبدأ في  1حزيران 2017 
ـرتـبــة الـثـانــيـة في الــقـائـمــة الـسـنــويـة ألغـنى يـحـتـل ا
الكم فـــلـــويـــد ـــشـــاهـــيـــر في الـــعـــالـم  أي بـــعـــد ا ا
مايويدز.وتأتي أرباح كـلوني من بيعه لشـركة كزاميغو
إلى شركـة دياجـو العـمالقة فـي صفـقة قـيمـتهـا ملـيار
دوالر.وكـان كـلـوني أسس هـذه الـشـركـة مع صـديـقـيه

راندي جربر ومايك ميلدمان.

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - اعلنت
الــنـــجــمـــة األمــريـــكــيـــة ســكـــارلــيت
جــوهــانــســون عن إنــســحــابــهــا من
جتـسـيـد دور رجل مـتـحـول جـنـسـياً
بعـد انـتقـادات شـديدة مـن ما يـعرف
ـثلـي يـم الذي يـضم (ا جـتـمع ا

ــتـحــولـ و ومـزدوجـي اجلـنس وا
ــقــرر أن ). وكــان من ا ــتــحــيــريــ ا
تشـارك جوهانـسون في بـطولـة فيلم
رب أنـد تاغ وجتـسـد فيـه شخـصـية
ــــافــــيــــا في جــــ زعــــيم جــــرائـم ا
بــيــتــســبـــره في الــســبـــعــيــنــات في
ــتــحـدة الــذي ولــد أنـثى الــواليـات ا
حتت اسم ج جـيل.وانتـقدت بـطلة

مــسـلــسل آفـيــنـجــيـرز بــشـدة العالن
مـوافــقـتـهــا عـلى جتــسـيـد هـذه
الشـخصيـة موضـح (أن هذا
ــمــثل الــدور يــجب أن يــعــطى 
مـــتـــحـــول جـــنـــســـيـــاً).وقـــالت
جوهانسون في مقـابلة أجرتها
مع مــجـلــة آوت (إنـنـي تـعــلـمت
الـــكـــثـــيـــر مـن اجملـــتـــمع مـــنـــذ
تـــــصــــريــــحـي األول).وأضــــافت
(بـالـرغم من أنـني أحـبـبت فـرصـة
جتسيـد قصـة دانتي إال أنني أدرك
اذا يشعر الكثيرون بأن شخصيته
يــجب أن يـؤديــهـا شــخص مـتــحـول

جنسياً).

بغداد  –فائز جواد
وسـيقيـة وفرقها دأبت دائرة الفـنون ا
ــوسـيــقـيــة والـغــنــائـيــة عـلى تــقـد ا
ـهرجـانات واالحـتفـاالت الفـنيـة التي ا
ـوسيقي والـغنائي ـشهد ا تفعل دور ا
الــعــراقي  وشــهــدت قــاعــتــهــا (قــاعـة
الشهيد عثمان العبيدي الرباط سابقا)
اضي غـرب ببـغداد االثـن ا بشـارع ا
احــتـفــالــيـة رائــعــة اسـتــذكــرت اغـاني
الزمن اجلمـيل لفرقـة االنشاد الـعراقية
ـوشـحـات الـعـراقـيـة واطــلق عـلـيـهـا (ا
تـاريـخ واصـالــة ) االحــتـفــالــيــة الـتي
افـتـتــحـهـا مــعـاون مـديــر عـام الـدائـرة
وكـالــة اخلــبـيــر مـجــيـد حــمـيــد قـال لـ
(الـــزمـــان ) ان ( الــــدائـــرة حتـــاول من
طـرب ـوسـيقـيـ وا خالل فـنانـيـها ا
ان تـقـدم االمـاسي واالصـابـيح الـفـنـيـة
الــتي تـسـتـذكـر رواد الـغـنـاء ومـسـيـرة
االغـنيـة العـراقيـة وتـاريخـها الـعريق 
والــيـوم نـســتـذكـر اغــاني ومـوشـحـات
اهم فـرقــة غـنـائــيـة قــدمت لـنـا الــغـنـاء
ـلـتـزم الذي يـذكـرنـا بـروعة االصـيل وا
ماكتـبه شعراء االغـنية واحلـان شجية
كــانـت ومــازالـت تــمـــثل االصـــالــة الى
جـــــانـب االصـــــوات الـــــتـي ادت روائع
الـنـغم االصـيل والـيـوم فـرقـنـا الـفـنـية
تـعيـد وتسـتذكـر تلك االعـمال الـساكـنة

فـي قــلــوب الــعـــراقــيــ مـــبــادرة مــنــا
لــتـــفـــعــيـل دور االغــنـــيـــة الــعـــراقـــيــة
واصـالـتـهـا ) مـشـيـرا الى ان ( الـدائرة
وفرقها الفنية التي يشرف عليها هيثم
عـبـد االلـه تـسـتـعـد القـامـة مـهـرجـانات
ـلـحن عـدة ومـنـهـا اسـتـذكـار لـلـراحل ا
الـكـبـيـر طـالب الـقـره غـولـي وفـاءا مـنا

وسيقى).  لرواد الغناء وا
ـلــحن عـلي ×امـسـيــة االثـنـ بــداهـا ا

خــصـاف بــعـزف اغــنـيـة عــلى شـواطي
دجـلـة  من كـلـمـات عـبـد الـكر الـعالق
واحلان صالح الكويـتي  فرقة االنشاد
الــتي تــضـم اصــوات شــبــابــيــة ورواد
الغناء قدمت اغنية كل حلظة امر عليك
كـلــمــات عـبــد الـكــر الــعالف واحلـان
ــشي صــالح الــكــويــتي  ثم اغــنــيــة 
ويـــصـــد وايــضـــا لــكـــاتـــبــهـــا الــعالف
ومـلـحـنـهـا الـكـويـتـي  ويـشـارك عـضو
فـرقة االنـشاد الـعراقـية مـنذ تـاسيـسها
طـرب عبـد الرحمن ومازال مـتواصال ا
عـلي لـيــغـني مـاريــد الـغـلــوبي كـلـمـات
جـبـوري الـنـجـار واحلـان نـاظم نـعيم 
الـفـنـانـة اديــبه شـاركت بـاغــنـيـة كـلـبك
صــخــر كــلــمــات عــبــد الـكــر الــعالف
طرب الشاب احلان صالح الكويتي  ا
محمـد االصيل والذي يـشارك الول مره
قدم اغـنيـة حبـيبي عـاد لي كـلمـات عبد
اجلبار عـاشور احلـان روحي اخلماش
ـوسيـقـيـة  مـعـزوفة  وقـدمت الـفـرقـة ا
حن التي ادها على الة الناي العازف
غــســان مــحــسن  وقــدمت اجملــمــوعــة
اغنية ياخشـوف كلمات حسن العذاري
ــــوصــــلي  ـال عــــثــــمــــان ا واحلــــان ا
وتـــتـــواصل االبـــداعـــات الـــغـــنـــائـــيـــة

الـبـاحث الـعراقي الـقى مـحـاضـرة بعـنـوان (احلـفاظ
عالم التـراثية في العـراق ضرورة وطنية) في عـلى ا
مـنتـدى الـكـلـمة في كـنـيـسة مـاركـوركـيس الكـلـدانـية

ببغداد.
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الـطفـلـة السـوريـة تشـارك في تـمثـيل الفـيـلم الروائي
ـؤسـسـة الـقـصـيــر (نـهـري بـحـري ) الـذي تــنـتـجه ا

العامة للسينما السورية .

ــطـرب ـوســيــقـيــة الـتي خــتـمــهـا ا وا
جنـاح عـبـد الغـفـور بـاغنـيـة اجـفوه ام
دالل كــلـمـات خــالـد الـشــطـري واحلـان
روحي  اخلــــمــــاش واخـــتــــتم احلــــفل
بـتـقــد هـدايـا تـشــجـيـعــيـة لـعـدد من
ـتـواصـلـ لـدعـم الـفـرقـة ولـلـمـشرف ا
لحن زياد االداري على فرقة االنـشاد ا
االميـر الذي (اشـاد بدور الـدائرة التي
تـدعم الــفـنــانـ وتـمــنح لـهـم الـفـرص
الــتـي من شــانــهـــا ان تــدفع بـــعــجــلــة
وسـيقى والـغنـاء الى امام). وحـضر ا
احلــــــفـل عــــــدد مـن مــــــدراء وزارة
الثـقافـة وجمهـور من النـخبة
الذي تفـاعل مع ماقدمته
الــفــرق الــفــنـيــة من
روائع غـنـائـيـة

وموسيقية.

dE²Mð Êu²Ð√ XO
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{ نـيـويــورك - وكـاالت - كــشـفـت عـارضـة
ــمــثـلــة كـيت أبــتــون عـبــر تـطــبـيق األزيـاء وا
اضي (عـن أنهـا حامل إنـستـغرام الـسـبت ا
في طـفلـها األول). ونـشرت صـورة لها وهي
تقف في شرفة مرتدية قميصا أبيضا ورداء
أحـمر مصحوبة بـوسم كتبت فيه (حامل في
مــيـامـي).وأضـاف زوجــهـا جنم الــبــيـســبـول
جاسـت فيرالندر تـعليقا قـال فيه (ستكون
أروع أم. ال أطـيـق انــتــظـار الــبــدء في
هـــذه الـــرحـــلــة مـــعـك). وتــزوج
ـاضي بـعد االثـنـان العـام ا
وقت قــصــيــر من فــوز
فــــريق هـــيـــوســـ
أســتــروس الــذي
يـلــعب فــيـرالنـدر
فـي صـــــــفــــــــوفه
بـبـطولـة الـعالم ولم
يـســبق لــهـمـا أن

أجنبا.

مقعد أمام الشاشة الصغيرة

عمان

ولـــكــــونـــهم
عـــــــــــمــــــــــوم
الــــــــشـــــــــعب
ولــــــــــــــــــــيـس
خـــــــــــــــواصـه
كـــالـــلـــوردات
عــــــلـــــــمــــــا ان
االرتـداء اثــنـاء
ــــــرافـــــــعــــــات ا
وليس في جميع
اوقــــــات الــــــدوام
الرسمي.اليس في
هـذا هـيــــــــــــــــبـة
وقــبـــوال لــلــمـــتــهم
وهــــيـئـة احملـلـف
ان يــصـــدر احلـــكم
من قــــاض اشـــيب
وان كـــــــــــــــــــــــــــــان

مصطنعا?
يـــــــــرد حـــــــــرب :
جــمـــيل ونـــبــيل
وجــــــــلــــــــــــــيل
غالـبا مايكون
الـطــيــلــسـان
خــــــــــــــالف
طـــــــــــــــــــي

اللسان?
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