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اسـتـطـاع الـفـنان سـعـد الـيـابس ان يـجعل
من آلـة مـوسـيـقيـة بـسـيـطة وصـغـيـرة يتم
تـصــنـيـعـهـا مـحـلـيــا في الـبـصـرة اسـمـهـا
(الــكـاسـورة) مــنـطــلـقـا لــلـعــزف االيـقـاعي
ـفـتـوح عـلـى تـصـرف الـعازف األرجتـالي ا
اآلنـي وعــلى ارجتـالته الــعـــزفــيـــة والــتي
تـــصل الى درجــة تـــكــوين عـــزف ايــقــاعي
يـقـارب الـعزف الـسـيـمفـوني األخـاذ وبـآلة
واحـدة وبهذا فقد ابهر اجلميع وفي شتى
بـلدان العالم التي اقام فيها حفالته برفقة

الــفـرقـة الـقــومـيـة لــلـفـنـون
الـــشــعـــبــيــة فـي بــغــداد
وفـــــرقـــــة الـــــفـــــنـــــون
الــــشـــــعــــبــــيــــة في
الـــبـــصـــرة وقـــد
بـــلـــغـت الــدول
الـــــتـي عــــزف
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في صـــاالتـــهـــا عــبـــر اســـابــيـع ثــقـــافـــيــة
ومــــنــــاســــبــــات شــــتـى نــــحـــو  50دولــــة
نجـز األبداعي الضخم وبـخصوص هـذا ا

حاورناه لنسأله اوال:
ـنـجز { كيـف بدأت بـالـسـيـر عـلى طـريق هـذا ا

واين وصلت ?
- بـــدأت في رحـــاب الـــفـــرق الـــشـــعـــبـــيــة
لـــلـــخـــشـــابـــة في الـــبـــصـــرة عـــازفـــا آللــة
(الــكــاســورة) وهي آلــة يـظــنــهــا الــبـعض
مـحدودة األداء على مـستوى الـعزف لكني
ـرور الـزمن آلــة بـكـفـاءة جــعـلت مـنــهـا و
عـاليـة وصلت الى حد الـعزف عـليهـا عزفا
ارجتـاليـا تعبـيريـا محكـيا يـداني العزف
الــســمـفــوني ولــكن بــصـيغ مــرجتــلـة
وآنـيــة تـسـمح لـلـعـازف بـسـيـاحـة
جـمـالـيـة ومـتـعـة غـيـر مـحـدودة
عـبر التـعبيـر بضربـات األيقاع
عـن مــايــجــيش في الــنــفــوس
احلـائـرة وبـأسـالـيـب مـتـعددة
لـلعزف األنفرادي الذي يفضي
لــلـسـامع بـصـوالت مــوسـيـقـيـة
ايـقاعية تشـكل افكارا أليقاعات
مــــكـــتــــمـــلــــة في صــــورتـــهـــا
احلــكــائــيـة حــيــنــمــا تـصل
درجــة الـنـشــوة واالمـتـاع
تلـقي ذروتها وال لـدى ا
انـسى ابـدا مـاقـاله لي
ـــوســيــقــار احــمــد ا
احلــفـنـاوي رئـيس
فـرقـة الـسـيدة ام
كـــــــــلـــــــــثـــــــــوم
ــوســيــقــيـة ا
اثـر سماعه
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ـغـرب وال الـسـفـارة الـعـراقيـة في االْردن ال الـسفـارة الـعـراقـيـة في ا
مـثل الـعراقيـ الذين اخـتارتهم شـركة أمريـكية وقفت الى جـانب ا
ـثـل  جـاؤوا مـن بـغداد وانـا كـنـت احد هـولـيـووديـة وكـانوا ثـالثـة 
نح مثل ..لم  الشخصـيات الرئيسيّـة في العمل ومكلـفاً بأختيـار ا
غـربيـة ألننـا حمـلة اجلـواز الـعراقي هـنيـئاً لـنا سـفاراتـنا التـأشيـرة ا
الـعظـيـمـة وخارجـيـتـنا احملـتـرمـة التـي حتتـرم مـواطـني بلـدهـا بـشكل

سيّء ...
انه العار بعينه وعيب على الدولة العـراقية ان تستقبل مغربياً واحداً
ثل ..ولكن مع األسف مـاذا تفعل مع دولة ولـدت ميتة وان تتعـامل با
ودبلومـاسي هم ابـعد مايكـونون عن العمـل الدبلومـاسي ولم يهمهم

ال واجلمال .... سوى مناصبهم ومنافعهم التي يجنون منها ا
مع األسف مع األسف مع األسف .

وضـوع ...ان يرفض وسـيكـون لي حوار تـلفـزيـوني قريـباً عن هـذا ا
ـغـرب لـلـمــشـاركـة في فـلم حـربي حـول فـنـانـون عـراقــيـون من قـبل ا
ـوصل من داعش وان تــمـنح تــأشـيـرة الــدخـول لـلــغـانـيـات حتـريــر ا

بجلة في الرباط للدخول غربيات من سفارتنـا ا ا
الى العراق وان يستقبـلن استقبال الفاحتات...

عجباً على هذا الزمن الداعر .... 

{ نقال عن مواقع التواصل االجتماعي

(مــخـطــوفـا)! يــلــتـقي جنــيب بــرفـاقه
ـكـتبـة (كـمال) – القـدامى  صـاحب ا
تمسك بشكل مبالغ فيه فايز خزق- ا
باد الـشيوعـية من خالل الصور با
ــكـتـبـة الـتي لـقـادة الـشــيـوعـيـة في ا
ــلـكــهـا وقــد جنـد لــهـا تــبـريــر لـكن
وجود صـور ماركس ولـينـ واجنلز
في صالـون البـيت شـيئ غيـر معـقول
فــيـبــدو الــبـيت وكــأنه مــقــر لـلــحـزب
الـشـيـوعي او كـمـا تـقـول ابنـتـه (كأن
لـيـنــ حـمـاك)! واحـتـفــاظه بـسـيـارة
ــة! كــمــا ان تــكـرار ســوفــيــتــيــة قــد
ــكــررة ــنـــاقــشـــات ا الـــســجـــاالت وا
باد الشيوعية افقدت للتعبير عن ا
ولم احلوار الفـني الدرامي لوظـيفته 
يكن الـنص مـوفقـا في هـذه اجلزئـية
الـشــخـصـيــة الـرئـيــسـة الـثــالـثـة هي
الـطــبـيب زهــيـر  –غـسـان مــسـعـود-
الـــذي حتـــول من الـــشـــيـــوعـــيـــة الى
التـصـوف وقـد يـوحي التـمـثـال الذي
يـتـحـرك عـلى مـكتـبـه في الـعيـادة عن
رقــــصــــة لـــلــــصــــوفـــيــــ او ان اسم
ــســلــسـل (تــرجــمــان االشــواق) قــد ا
يــعـود الى مــؤلف مــثل هــذا الـكــتـاب
شــيخ الـــتــصــوف (مـــحي الــدين ابن
الــعــربي). وهــو الــطـرف الــثــاني في

السجاالت العقيمة مع كمال االشياء
ـمـلـة هـو ان تـسـتـخـدم احلـوار ب ا
شـخــصـيــتـ في امــور مـعــروفـة من
قــبـــلــهم! الـــنص الــذي تـــعــاون عــلى
ـسلـسل (محـمد عـبد كتـابته مـخرج ا
الـعـزيـز) و(بـشـار عـبـاس) الـذي كـتب
ايضـا السـيناريـو واحلوار لم يـحقق
هـــــدفـه في "دمـج جــــمـــــيـع االفـــــكــــار
وقف للشـخصيـات واجتاههـا نحو ا
الــدرامي" الــنص الــدرامي لــيـس هـو
رواية او قـصـة بل كاتب الـنص عـليه
ــشـــاكل ويــعــبـــر عــنــهــا! ان يــقـــيم ا
شــخــصـيــة اخــرى غــيـر مــقــنــعـة في
الـعـمل هي شـخــصـيـة ضـابط (سـعـد
مينـا) والنـقاش الفـلسـفي مع الكاتب
جنــــيب في دائــــرة االمـن وعـــبــــارته
الوحـيدة في احلـوار التي لـها مـعنى
هو قوله عن الشيوعي (انتم ليسوا
مشـكـلة لـلنـظـام اال اذا  استـغاللكم
)! عـمل انـتج عام من قبـل االسالميـ
 2017لـــكــنـه مــنـع من الـــعــرض و
حـذف وتــعــديل عـلــيه لــكن هـذا غــيـر
مبرر ان يـصبح العمـل بطيء االيقاع
ـتـابــعـة الســيـمـا ان ويـفــقـد مــتـعــة ا
وضـوعات والشـخصـيات غـنية من ا

الناحية الدرامية!

ألداء فاصل اخلشابة. 
شاركـات التي حقـقتها { ماأبرز الـنجاحـات وا

يا ? عا
- سـاهـمت مع فـرقة الـفنـون الـشعـبـية في
الــبــصـرة بــعــد تــعـيــيــني مــوظــفـا فــيــهـا
ـسـرح في وتــأسـيس دائـرة الــسـيـنــمـا وا
ـية مثل مـهرجان هرجـانات عا الـبصـرة 
بـابل والـربيع ومـهرجـان جرش في األردن
وقـرطاج في تونس.و مـهرجانـات فنية في
ــغـرب ومن ثم سـاهـمـت في مـهـرجـانـات ا
ية مع الفرقة القوميـة للفنون الشعبية عـا
في بــغــداد والــتي تــنـاوب عــلى رآســتــهـا
بدعان نـور الدين فارس وفؤاد الـفنانـان ا
ذنـون حـيث قدمـنا فـعالـيـة مهـمة في قـاعة
ـتــحـدة تـزامـنـا مع الـعـيـد الـفـضي اال ا
لــتــأســيس اجلــمــعـيــة الــعــمــومـيــة لأل
ـتحدة وقد حضرها جميع مندوبي دول ا
ــتــحــدة وقــد قــدمت الــعــالـم في اال ا
عــرضــا مــدهـشــا آن ذاك كــمــا قـدمت
الــفـرقـة فـعـالـيــات مـنـوعـة امـتـعت

احلاضرين كثيرا.
ي {  ومـــــاهـــــو اهـم اجنـــــاز عــــــا

فــاصالً ايــقـاعــيــاً قـدمــته في مــصــر وكـان
حـاضرا فيه (هي دي سـيمفـونية ايـقاعية)

.
{ وكيف كانت البدايات اذن ?

- بــدات مع فــرق اخلــشــابــة في الــبــصـرة
والـتي لم تكن تسمى فرقة بل كانت تسمى
(شــده) والــشــدة لــهــا اصــولــهــا وتـســمى
اصـول اخلـشـابـة ومن بـ مـاتـصـبـو الـيه
خـلق الفرح واالمتـاع والذي يسمى (كيف)
وكــان ثــمـة شــدات عـديــدة لــلـخــشــابـة في
الــبــصــرة من مــثل فــرقــة الــعم ابــو نــاظم
وفـرقـتـيي األخـويـن حـسـ ومـحـمـد بـتور
وفـرقة مال عدنان في الزبيـر فأنتميت بدءا
الى فـرقة الـعم ابونـاظم ولكـني كنت اتابع
عن كـثب فـرقة الـفنـان الـراحل رشاد احـمد
حـيث تتلمذت على يده في العزف وعلمني
اصـول اخلـشـابـة ومايـتـصل بـهـا من امور
تـبعـة تتـلخص تـتعـلق بسـياقـات الشـدة ا
بـان الـكـاسور هـو رئـيس الـشـدة وله االمر
والـــنـــهي فـــيـــهــا امـــا (اجلـــاووش) فـــهــو
ــنـاســبـة ــســؤول عن تـهــيــئـة األجــواء ا ا
وتـوزيع الشـاي والسـكائـر وجلب الراقص
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ركز الـثقافي ـية العـراقية الـقت محاضـرة في ا االكاد
ـاضـيـة عن الصـحـافة الـبـغدادي في الـقـشـلة اجلـمـعة ا
ـشـاركـة زمـيـلـها ئـة  بـذكـرى عيـدهـا اخلـمـسـ بـعـد ا
الكـاتب الـصحـفي زيـد احللـي وادار احملاضـرة صادق

اجلمل.
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ي الـــعــراقي الــفـــنــان واالكـــاد
ـــــلــــتـــــقى االذاعي يــــضـــــيــــفه ا
والـــتـــلــــفـــزيـــوني فـي الـــســـاعـــة
اخلـامسة من عـصر غـد الثالثاء
لـلحديـث عن مسـيرته االبـداعية.
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الشـاعر العراقي تـلقى امنيـات الوسط الثقـافي بالشفاء
الـعــاجل بــعـد تــعــرضه حلــادث سـيــارة مــؤسف ارقـده

فراش العافية في احد مشافي بغداد.
 qOKš bz«—

فـنـان الـكـاريكـاتـيـر الـسوري نـال اجلـائـزة اخلـاصة في
ــسـابـقــة الـدولـيــة الـثـالــثـة في كـوســوفـو الــتي أقـيـمت ا

.( ي بعنوان (كوسوفو في عيون الرسام العا

ÍËUL×  w×³

الـكـاتب الفـلسـطيـني ضـيفـته السـبت (جـمعـية كـتابي) 
في مركـز جمعية حماية البـيئة واحملافظة على التراث -
النبـطية بندوة ثقافية بـعنوان(فلسط في كتب صبحي
ناقشة رواياته. فحماوي.. حكاية إنسان ووطن) وذلك 
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االديــبـة الـعـراقـيـة نــعـاهـا مـكـتب امـانــة شـؤون الـثـقـافـة
الـكـرديـة في احتـاد االدباء والـكـتـاب الـعراقـيـ بـعد ان
ـدينـة الـسلـيمـانـية اثـرصراع طـويل ضد وت  غـيـبهـا ا

رض. ا
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ـية االردنـية صـدر لـها عن دار الـشروق لـلنـشر االكاد
والــتـوزيـع كـتــاب بــعــنـوان (مــحــمـود مــحــمــد طه: رؤيـة

جتديدية في اإلسالم) ويضم أربعة فصول.
 bLŠ_« bLŠ√

ـمثل مـحـمـد حـداقي لـبـطـولة ـمـثل الـسـوري انـضم وا ا
مسـلسل كومـيدي لبـناني عنـوانه (مراح العـنزة ) يروي
قصة أهـالي قريـة لبـنانيـة يتـمكنـون من مواجـهة (تـنظيم
سـاعدة اجليش الـلبناني. ته  داعش)  اإلرهابـي وهز
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ـمـثـلـة الـسـوريـة كـنـدة عـلـوش طـالـبت ا
اجلـميع (باإلبتعـاد عن الشتم والتجريح
عـــنــد انــتــقـــاد أي فــكــرة ســـيــاســيــة أو
إجـتـمـاعيـة أو فـنـية مـهـما كـانت الـفـكرة
قــاسـيـة واســتـبـدال الـشــتـائم بــكـلـمـات
مـوضـوعـيـة تـفـيـد فـكـرة الـنـقـد).وكـتـبت
عـلـوش عبـر حسـابهـا اخلاص عـلى أحد
مــــــواقـع الــــــتـــــواصـل اإلجــــــتــــــمــــــاعي
الـتـالي:(الكـلمـة احلـلوة مش بس صـدقة
ومـفتاح للقلوب والعـقول الكلمة احللوة
راحــة لــلي بــيــكــتـبــهــا والي بــيــقــراهـا
اســـتـــخــدمـــو الـــكالم احلـــلــو حـــتى في
كن نـعبر عن االنـتقاد وفي االعـتراض 
اي فـكـرة سـيـاسـيـة اجتـمـاعـيـة او فـنـية
مـهــمـا كـانت قـاسـيـة بس نـخـتـار الـكالم
الــصح.. نــبــعــد عن الــشــتم والــتـجــريح

واإلهانات والفكرة اكيد حتوصل).

غنية األمريكية { لوس اجنلوس  –وكاالت - اطـلت ا
كاردي بي بـأكثـر من إطاللة خالل حـفلـها األخـير في
مـهـرجـان (بـونـارو لـلــمـوسـيـقى والـفـنـون  (2019في
واليـة تـيـنـيسي ظـهـرت في إحـداهـا وهي تـرتدي روب
ـسرح وتـكشف احلـمـام لتـخلـعه خالل رقصـهـا على ا
عن حمـالة صدرها.ولكن األمر األكثر جدالً خالل هذا
ـتابـعون عـبـر مواقع الـتواصل احلـفل هـو ما تـناقـله ا
ــوقف مـــحــرج تـــعــرضت له اإلجــتــمـــاعي من صـــور 
كاردي بي أثـناء غـنائـهـا وذلك بإطاللـة اخرى ظـهرت
فــيـهــا مـرتــديـة (جـمــبـســوت) طـغى عــلـيـه الـكـثــيـر من
األلوان وبيـنما كـانت ترقص وتدير ظـهرها للـجمهور
تـمـزق اجلـمـبـسـوت من اخلـلف لـتـكـشف عن جـزء من

وقع الفن. مؤخرتها وفقا 
ــيـة أديل عـبـر عـلى صــعـيـد آخـر قــالت الـنـجــمـة الـعـا
حــــســـابـــهـــا اخلـــاص عـــلى أحــــد مـــواقع الـــتـــواصل

ـقبل سيكـون مهماً جداً أديل) اإلجتـماعي(إن العام ا
حـيث وعـدت بإنـفـاق كل ما تـمـلكه عـلى نـفسـها وذلك
خالل حـفل عــيـد مـيـالدهـا احلـادي والــثالثـ وبـأتي
هـذا الـفـيــديـو بـعـد انــفـصـالـهـا عن زوجــهـا سـيـمـون
وعد الـنهائي جلولـة فرقة سبايس كونـيكي.وخالل ا
غــيــرل في لــنــدن ظــهـرت أديـل بــإطاللــة راقـيــة في
فـيـديو الـتقـطته مع جنـمـات الفـرقة وهن يـرقصن في
مـرات حيث انـتقـلت بعـد ذلك الى فيـديو آخر وهي ا
تـغـني في الـسـيـارة الى طـريـقـهـا لـلـحـفـلـة.واعـتـمدت
ـمـوج ومـكـياج أديل تـسـريحـة الـشـعـر الـقـصـيـر ا
السمـوكي األسود لعينيها في خطـوة منها لتغيير
ــعـــتـــاد كــمـــا وضـــعت أقـــراط هــوب لــوكـــهـــا ا
تابعـون أنها خـسرت من وزنها دائريـة.والحظ ا
حيث أظـهرته بـإرتدائهـا بلـوزة سوداء نـسقـتها

مع بنطلون طبعت عليه ورود ملوّنة.

الـظـروف ستـمكّـنك من أن تـكون حتت األضـواء . يوم
السعد االربعاء.
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 إذا رأيـت شـيـئــاً يـبــدو أروع من أن يـصــدّق  فـذلك
محتمل. 
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ـقــربــ إلــيك . يـوم تـعــرف جــيــداً كـيـف تـعــمل مـع ا
السعد الثالثاء.
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هــذا الــيــوم مـــهم اذا اردت اتــخــاذ بــعض الــقــرارات
همة . الصعبة او ا
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حـبـة االخـرين .ابحث علـيك ان تـكـون مرحـا لـتـنعـم 
عن التشارك.
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الـظروف تـعطيك الـكثيـر من األمل في نقـلة مهـمة على
صعيد حياتك العاطفية .
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تـفـاعل مـع احلبـيـب  وبـعد ذلـك سـتـكون قـصّـة حـبّك
كما في األفالم .
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ابق بـعـيـداً بـقدر اإلمـكـان عن الـغـيـرة الـعـائـلـيـة النـها
ستشتت تفكيرك.
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 ال تـبالـغ في الـضـغط عـلى نـفـسك اثـنـاء العـمل و اال
وقعت ضحية االرهاق .
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تــكــون انــطــوائــيــاً بــشــكـل غــريب الــيــوم . وســمــائك
العاطفية ستكون كئيبة.
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اعـتــمــد عـلى حــدسك .هــذا يـوم مــنـاسب لــلـخــطـوات
احلسّاسة.رقم احلظ .9
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 تـتـحـسّن األمـور بـشـكل تـدريـجي. إخالصك يُـشـرقُ
من خالل أيّ شئِ تَعمَلُه.

 u(«

Âu−M «Ë X½√W¹œuLF « WLKJ «

ضع اجوبة التحديدات
افـقيا واقـرأ في العمود
الـــــوسـط الـــــكــــــلـــــمـــــة
ـــــطــــلــــوبـــــة: (كــــاتب ا

للجاحظ):
1-يخالج

2-رؤى ليلية
3-صاح الكلب

4-توفير للمال
5-لعبة كروية
6-درجات

7-سليم اجلسم

سعد اليابس

كوكية حول العالم ? حققتموه عبر رحالتكم ا
- اهـم اجناز هو نيلـنا اجلائرة االولى في
ي وقد سـافـرنا مـهـرجان (جـرتـنـكو) الـعـا
وقدمنا فعاليات كان لها حضورها الالفت
ـمـيز وقـد حظـيت بـاألهتـمام الـبالغ من وا
طـرف اجلـمـهـور أيـنـمـا حـلـلنـا وفي شـتى
انـيا وبولونيا بـلدان العالم مثـل الهند وا
وأنــكــلـتــرا وكــوريـا وصــربــيـا.الـى جـانب
مـشـاركـاتـنـا في االسـابـيع الـثـقـافـيـة لدول
مــجـلس الــتـعـاون اخلــلـيـجـي اضـافـة الى
االرجـنتـ وفنزويال والـبرازيل الى جانب
تـقـد ثالث لـوحـات خـشـابـة من تـصـمـيم
ـبــدعـ فــؤاد ذنـون وأخــراج الـفــنـانــ ا
ونـــور الــدين فــارس وهـي لــوحــة رقــصــة
اخلــشـــابــة ولــوحــة ابـــو الــعــود ولــوحــة

الدفوف.
بدعة ماذا قدمت { بعد هـذه الرحلة الطويـلة وا

طاف ? في آخر ا
- قـدمت عـدة سهـرات بـصريـة للـتـلفـزيون
وأعـددت بـعد  2003عـدة سـهرات خملـتلف

الـقنوات الفضـائية بلغت
نـــــحـــــو  20ســـــهـــــرة
وآخـــرهـــا ســـهــرة
خـشابـة بصـرية
لـــقـــنــاة (ام بي
سـي) عـرضت
فـي ايام عيد
الـــــــفــــــطــــــر

السعيد.

احـد اهم اسـباب تـطـور الدرامـا الـسوريـة هـو تخـفـيف الرقـابـة على الـنص الـدرامي وفسح
اجملال امام حـرية النـقد التي تطـال النظـام السيـاسي والفساد الـذي معظـمه يكون من قبل
مـسـؤولـ في مـفـاصل الـدولـة وفي درامـا  2019 هـنـاك اكـثــر من عـمل يــحـمل اجلـسـارة
ـكن ـوضـوعـات كــانت تـعـد مـحـرمـة وخـطـوط حـمـر ال  ـعـاجلـات الـدرامـيـة  واجلـرأة في ا
تناولـها في مجـال الدراما  وقـد حتدثنـا في مناسـبات سابـقة عن مسـلسل (دقيـقة صمت)
وكـذلك عن مـسلـسل (عنـدمـا تشـيخ الذئـاب) وفي هـذه الوقـفة الـنـقديـة نتـكـلم عن (ترجـمان

االشواق).

بغداد 
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) جنـيب- عـبـاس الـنوري- (شـيوعـ
ـــســلـــسل بـــاحث ومـــتــرجـم و اسم ا
(تـــرجــمـــان) قــد يـــشــيـــر الى مــهـــنــة

مـسـلــسل سـيـاسي مـبــاشـر اكـثـر من
ألنه يــــتـــحــــدث عن ثـالثـــة الــــلــــزوم 
شـــخــصـــيـــات كــانـــوا في شـــبـــابــهم

التـرجـمة لـهـذه الشـخـصيـة الـرئيـسة
في الـعــمل مــعـتــقل سـيــاسي سـابق
يهاجـر الى اوربا ولم يـر سوريـا منذ
 25ســنـــة ! يــعــود الى دمـــشق بــعــد
حـادثــة أخـتـطــاف أبـنـتـه الـتي كـانت
تـقـوم بـإيـصـال مـسـاعـدات انـسـانـية
الى مـــديـــنــة حـــلب فـــتــتـــعــرض الى
االختطاف مع زميـلتها! ومـنذ احللقة
االولى وعــــودة جنـــيب الـى ســـوريـــا
تــــبـــدأ رحــــلـــة الــــبـــحـث عن ابــــنـــته
اخملــطــوفـة ويــتــلــمس مــدى اخلـراب
و يـــصل الى الـــذي ولــدتـه االحــداث 
نــــتــــيـــجــــة ان الـــبــــلــــد كـــلـه اصـــبح
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 فـاز العرض الـسوري (كـحل عربي) بـطولة
روجـــيــنــا رحـــمــون وإخـــراج ســوزان عــلي
بــاجلــائــزة الــذهــبــيــة لــلــمــهــرجــان الــدولي
لـلمـونـودراما بـقـرطاج الـذي أسـدل السـتار
ــاضـيـة في عــلى دورته الــثـانـيــة اجلـمــعـة ا
تونس.العرض مدته  45دقيقة ويحكي قصة
فـتـاة فقـدت أسـرتـهـا في تـفـجـيـر انـتـحاري
لــتــبـقى وحــيــدة مع الـذكــريــات حـائــرة بـ
الـبـقـاء في سـوريـا أو الـرحـيل عـنـهـا. وقدم
ـهرجان على مـدى خمسة أيام  27عرضا ا
عـربيا وأجـنبـيا يـعتـمد كل مـنهـا على األداء
سـرح والذي يـعتـبر الـفردي لـلمـمثل عـلى ا
أصـعب أنواع العروض الفنية.وتنافس على
اجلـوائـز  11عـرضـا من مـصر ومـوريـتـانـيا
وإســـبــــانـــيـــا وفـــرنـــســـا ولـــيـــبـــيـــا واألردن
ــغـرب والــســعـوديــة وسـوريــا واجلــزائـر وا
ــــركـــز الــــثـــاني وتـــونـس. وحـــصل عــــلى ا
ـان ـغـربي (طل عـلـيـا) بـطـولـة إ الـعـرض ا
اإلدريــسي وإخــراج رضــوان اإلبــراهــيــمي
ركز الثالث الـعرض التونسي بـينما جاء بـا
(اجلـــدود) بــطـــولـــة خــيـــر الـــدين بن عـــمــر
وإخـراج غـســان اجلـديـدي.تــشـكـلت
هرجان برئاسة جلنة حتكيم ا
ـصـري ــمـثـل ا اخملـرج وا
عــــــــــــاصـم جنــــــــــــاتـي
وعــضــويـــة الــنــاقــد
الـــعـــراقـي حـــســـ
ـمثل عـلي هـارف وا
الـفـلـسـطـيـني أحـمـد
أبـو سـلــعـوم وخـبـيـر
الـــســـيــــنـــوغـــرافـــيـــا
اجلـــزائــــري حـــمـــزة
جـــاب الــلـه.ومــنـــحت
جلــــنــــة الــــتــــحــــكــــيم
جــائــزتـــهــا اخلــاصــة
لـلـعرض اإلسـباني (ال
تــــنـــســـانـي) بـــطـــولـــة
وإخــــــراج مــــــاريــــــا

اوبرتو.
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