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(الـداللـة االيقـاعيـة لـلخـطـاب السـمعي
ـسرحي) عنـوان جللسة في العرض ا
حـــواريــة اقــيــمت عـــلى قــاعــة اســرار
ـتنـبي حـاضر لـلـثقـافـة والـفنـون في ا
فــيــهــا اخلــبــيــر الــفــني ولــيــد غــازي
ي مـحمد عـمر وقدم اجلـلسة واالكاد
االذاعـي لـــــطــــــيـف جــــــاســـــم الــــــتي
استهـلها غازي قـائال (اسلوب اخملرج
غير احلضاري يؤدي الى عدم قناعته
في ان لـلـموسـيـقى دورا حـيويـا ولـغة
نـــاطــــقـــة الجنـــاح حـــوار الـــنص في
ـسـرحي وهي لـغـة الـعــرض ا
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احلــوار الـــتي تــعـــتــمـــد دائــمـــا عــلى
الــــتـــوجــــيه الــــهـــادف والــــتــــجـــانس
ـوســيـقي والـتــفـاعل مــابـ اخملـرج ا
ـسـرحي وعـنـدمـا تـوثق اي والـكـادر ا
فــــيــــلم او عــــمل مــــســــرحي البــــد من
جتسـيد روح االحـساس والـتفاعل مع
وسيقى التي تعد غذاء الروح وهذا ا
هــو هــدف الـرســالـة االســمى من اجل
سـرح والسـينـما ومن خالل رصانـة ا
الـورش الــتـدريــبـيــة ومن اسـاســيـاته
الــســمـعــيــة والــبــصــريــة واحلــركــيـة
واعـطـاء الـفكـرة الـسلـيـمـة للـمـســــرح
وسـيـقيـة عـلى الرغم مع الـهـواجس ا
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{ سـان ديــيــغـو - قــالت شــركــة والت ديـزني
ـنتقمـون: لعبـة النهايـة أفنجرز: وزعة لـفيلم ا ا
إند جـيم إن الفـيلم الـذي انتـجته شـركة مارفل
سـتـوديـوز سـينـتـزع صـدارة إيـرادات الـتـذاكر
ـيـا علـى اإلطالق ).وذكرت ديـزني في بـيان عا
نـشـر الـســبت في إطـار اإلعالن عن مـجـمـوعـة
نتقمون جديـدة من األفالم أن مبيعات تذاكـر ا
على مـستـوى الـعالم سـتتـخطى  2.789مـليار
دوالر الــتي جـمـعــهـا فــيـلم (أفــاتـار) لـلــمـخـرج
نـتقمون جـيمس كامـيرون عام .2009 وفـيلم ا
الذي طـرح بدور السيـنما في نـيسان هو ذروة
قـصة تروى في  22 فيـلما لشـركة مارفل على
مــدى عــشــرة أعــوام.ويــقــوم بــبــطــولــة الـفــيــلم
ــــمـــثالن روبــــرت داوني جـــونــــيـــور وكـــريس ا
ـمـثـلـة سـكـارلـيت جـوهـانـسون. هـيـمسـورث وا
وقـال كـيـفـن فـيج رئـيس مـارفل سـتـوديـوز (إن
الفيـلم سيـصل لصـدارة مبـيعات الـتذاكـر لكنه
سـيـخـسـر هـذا الـلـقب عـلى األرجح أمـام فـيـلم
ـــقـــرر أن يـــطــرح ـــقــبـل). ومن ا كـــامـــيـــرون ا
كامـيرون أربـعة أفالم ضـمن سـلسـلة (أفـاتار)

اعتبارا من كانون األول عام 2021 .
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ـــاضي الـى بـــغــداد وصـــلت االثـــنـــ ا
ــغـتــربـة اصـيـل هـمـيم ـطــربـة ا ا
اســــــــتــعـــدادا الحـــيــاء اول
حـــفـل غـــنـــائي لـــهــــــا في
بـــغـــداد مـــســـاء الـــيـــوم
اخلــــمــــيـس في فــــنــــدق
ــنـــطـــقــة اخلـــضــراء بـــا
ـشـاركـة الـشـاعـر رائـد و
أبو فتيان. ونالت اغنيتها
(حـنيـني بـكد هـوى بـغداد)
ــطــرب نــصــرت الــبـدر مع ا
شهرة واسـعة بعد بثـها بشكل
يــــومـي خالل شــــهــــر رمــــضـــان
ــاضي من قـنـاة(الــشـرقـيـة) اذ ا
كـــــانـت اغـــــنـــــيــــــة مـــــقـــــدمـــــة
مسلسل(هوى بغداد) وهي من
يالي و احلان كلمات  ضياء ا
 نــــصــــرت الـــــبــــدر و تــــوزيع
ومــكـس حــســام الـــدين. كــمــا
حصدت اغنيتها (سر احلياة)
ــشــاهــدات في وقت مـاليــ ا

قــيــاسي مـــنــذ اطالقــهــا في  11حــزيــران
ـاضي وحلـد الـيـوم  اذ حـقـقـت االغـنـية ا
مـليـون مشـاهـدة وهو واحـد من اعلى 81
االرقـام لالغنـيات الـعـربيـة. واصيل هـميم
ـوسـيـقـار من مـوالـيـد بـغـداد وهي ابـنـة ا

ــوسـيــقى وغــيـرهــا تــعـطي دالالت وا
وابعاد ذات شان خاص وحسب رؤية
اخملــرج كــذلك الــرقص اجلــســــــــــدي
ـسـرحـية يـعـتـمـد على في الـعـروض ا
قــيـــاس خــطـــوات وعـــاده مــاتـــكــــون
وسـيقى حـيث تكـون فيـها مـقتـرنة بـا
البـس تـابــعـة احلــركـة والــديــكـور وا
ـسـرحي وكل رمـز لــســـــيـاق الـنـص ا
في الــــــــعــــــــرض هـــــــو واقـع يــــــــرمي
ـــعــاني الـــبــســـيــطــة لـــتــجـــســــــيــد ا
لـموسة في احلـياة اليومـية والفن وا
ـــثـل الـــنـــمـــوذج االرقى ــــســـرحي  ا
ــعـــبــرة عن لـــلــفـــنــون االنــســـانــيـــة ا

ـــشـــاعـــر لــلـــمـــشـــاهــد من اخـــتالف ا
سـتـمع واالهم البـحث عن الشـعور وا
ــوســيـــقى الــتي ـــفــقــود من خـالل ا ا
ـــســـرحي يـــكـــتـــمـل بـــهـــا الـــعـــرض ا
كمل وسيقى تـعني ا والسيـنمائي فـا
ـــهم لـــلــحـــيـــاة لـــكن الــيـــوم فـــقــدت ا
ــوســيــقى نـبــراتــهــا جــراء احلـروب ا
وهـــمـــوم احلــيـــاة وانـــهـــيـــار الــبـــنى
الـتـحــتـيـة الـتي حتـتــاج لـبـنـاء جـديـد

جدي وهادف).
سرحي محمد عمر ان من جهته قال ا
( اسـتـخــدام الـرمـز مع بــاقي عـنـاصـر
سرحي كـاالضاءة والديكور العرض ا

الـوجـدان وفق اشـكـال فـنـيـة مـصـاغـة
لـلـبـنى الـثــقـافـيـة في انـتـاج الـصـورة
ـسـرحـيـة الـتي هي ذات مـعـنى وهو ا
شـيئ حـسي عـلى درجـة من الـوضوح

سرحي).  في العرض ا
وفي خــتـام االصـبـوحـــــــــة فـتح بـاب
ــداخالت والــتي اضــافت نــكــهــــــــة ا
خـاصــة بــ احلـضــور واحملــاضـرين
و ايـــــضـــــا تـــــوزيع دروع االبـــــداع
لــلـــمــشـــاركــ  مع عـــزف مــوســـيــقي
وغــــنــــائـي والــــتـــــقـــــــــــاط الــــصـــور
الـــــتـــــذكـــــــــــاريـــــة مـع اجلـــــمـــــهــــور

. تحدث وا
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اعـلن اخملـرج رافت الـبـدر (تـوقـيع عـقـد النـتاج
اجلـزء الـثــالث من مـسـلــسل (ذئـاب الـلـيل) مع
الكـاتب صباح عطوان.. عـلى ان تتولى شركتا
الــرمـــاس و تــ تــا انـــتــاج الــعـــمل) والــذي
ــوقع دنـيـا الـفن (بــانه سـيـشـهـد وصـفه وفـقـا 
تـازة ونقطـة حتول مهمه في بصـمة تاريخـية 
ــشــهــد الــفـــني الــعــراقـي).. الــبــدر قــال في ا
مـنـشـور له عــلى صـفـحـتـه في انـسـتـغـرام (ان
الـعــمل ســيـتم تــنـفـيــذه من قــبل كـوادر تــركـيـة
ومصـرية) مضيـفاً (ان العـمل سيشـكل مزيجاً
راقياً مـدمجاً ب جيلي النجوم العمالقة وجيل
الــنــجـوم الــشــبــاب).. من جــهــته قــال الـكــاتب
صبـاح عـطـوان في تصـريح (ان الـعـمل اذا ما
نــفـذ بـطــريـقـة صــحـيـحـة و حتـت اشـرافه فـأنه
ســيــفــرض حــالــة حــظــر جتــوال في الــشــارع
العـراقي عند عرضه).  و ذئاب الـليل مسلسل
عراقي يـعد من ايقونات الدراما العراقية حيث
اخـــرج جـــزءه االول اخملـــرج حــــسن حـــســـني

واخرج جزءه الثاني اخملرج نبيل يوسف.
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مـثـلـة البـحـريـنيـة نـعتـهـا االوسـاط الفـنـية االعالمـيـة وا
ـاضي عن 33 ـوت االثـن ا العـربـيـة بـعـد ان غيـبـهـا ا

عاما  بعد معاناة مع مرض السرطان.
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الـشاعر اإلماراتي واالم العام لالحتاد العام لالدباء
شارك بـأمسيـة شعريـة نظـمتهـا رابطة والكـتاب العـرب
ضـمن فـعـالـيات الـكـتـاب االردنـيـ في مـقـرهـا بـعـمـان

مهرجان جرش الـ 34 للثقافة والفنون  2019 .
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ضـابط الــشـرطـة الــعـراقي بـرتــبـة عـمــيـد اصـدر وزيـر
الداخـلية يـاس اليـاسري امرا بـتعيـينه مديـرا لشرطة

النجف بالوكالة.
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الـشــاعـرة االردنـيــة ضـيـفــهـا الــثالثـاء مـنــتـدى الـرواد
الـكــبـار في حـفل تــوقـيع ديـوانـهــا الـشـعـري (أحـاديث
ـؤسـسـة العـربـيـة لـلـدراسات الوسـادة) الـصـادر عن ا

والنشر.
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النـاقد الـعراقي ضـيفه البـيت الثـقافي الـبابـلي الثالثاء
للـحديث عن منجزه النقدي (ألعـيني أقدام على معايير
اجلـمـل). كـمــا ضــيف في اجلــلــســة نـفــســهــا احملـقق
حسـ علي مجيـد الفضلي لـلحديث عن مؤلـفه (البلغة

في البالغة).
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الـــتــدريــسي فـي كــلــيــة االعالم
بـجـامـعـة بـغـداد نـعـته األوسـاط
ية والصـحفية الـعراقية االكـاد
ــــفــــاجيء أمس أثــــر رحـــيــــله ا
االربعـاء. و(الزمان) تشاطر عائلته واصدقاءه االحزان
صاب وتدعو الله ان يكون مثواه جنان اخللد. بهذا ا
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مـديـر مــعـهــد الـدراســات الـديـنــيـة في عــمـان ضــيـفـته
الـثالثـاء اجلـمـعـيــة الـفـلـسـفـيـة األردنـيـة في مـحـاضـرة

بشأن (تأويل النص الديني).

كر هميم. احتـرفت الغناء وهي في عمر
الــثــانـــيــة والــعـــشــرين وقـــدمت عــشــرات
األعـمال الـفـردية واجلـماعـيـة كمـا شاركت
في غــــنــــاء مــــجــــمــــوعــــة من مــــقــــدمـــات

سلسالت. ا

ـــصـــري عـــبـــر رســـالـــة لـــلـــشـــعب ا
صفحـتهـا الرسمـية حـيث كشفت عن
ُـنـتـظر الـتي سـتـحـييه في حـفـلهـا  ا
مدينـة العلـم اجلديـدة قائلـة وفقا
ـوقع الـفن(ســأقـوم بـجـولـة غـنـائـيـة
وسأحتفل بعيد ميالدي هذا الصيف
في مــــصـــــر.. أنــــتم مـــــدعــــوون إلى
حـفـلي). و لـوبـيز عـلى وشـك الزواج
من خـطيـبهـا ألـكس رودريغـيـز حيث
تعيـش قصة حب وهـو يسـاندها في

أعمالها وفي كل جوانب حياتها.
عـلى صـعـيـد آخـر تـخـطت الـعـارضة
احلسـناء إيـرينـا شايك فـترة حـزنها
ـــمــثل بــعـــد انــتـــهــاء عالقـــتــهـــا بــا
األمــــريــــكـي بــــرادلي كـــــوبــــر الــــتي
استمرت  4سنوات حيث ظهرت في
وضع حـمـيم بـرفـقـة صـديق في أحـد
شـــوارع مـــديـــنـــة نـــيـــويـــورك مـــنــذ
أيــــــام.وقـــــــد الــــــتــــــقـط مــــــصــــــورو
ــشـاهــيــر(الـبــابـاراتــزي) لـهــا عـدة ا

{ لـــــــوس اجنـــــــلـــــــوس –
وكــاالت  –حتـــتــفل بـــعــد
ايـام الـفـنـانـة  جـيـنـيـفر
لوبيـز بعيـد ميالدها اذ
انهـا سـتـبلغ الـ  50من
عمـرهـا ولهـذا الـسبب
سـيــقـيم رجـل األعـمـال
البـريطـاني من أصول
كــيــنـيــة عــمــر كــمـاني
حـــفــلًـــا ســاحـــرًا عــلى
شــــرف الـــنــــجــــمـــة في
ثير مدينة ميامي. لكن ا
في جولة جـينـيفر لـوبيز
ــيــة أنــهــا سـتــحط الــعــا
رحـالـهــا لـلـمـرة األولى في
بلد عـربي وهو مـصر حيث
ســـتـــحــــتـــفل أيــــضـــاً هـــنـــاك
بإتمامـها سن اخلمس في
الــتـاسـع من شــهـر آب 
ـهـت الــنـــجــمــة ووجـَّ

صـور وهـي بـرفـقــة ألـيك مــاكـسـويل
ــديـــر اإلبــداعي جملـــلــة فــوغ وهـــو ا
الـبـريــطـانـيـة كــمـا أنه شـريك رئـيس
الـتــحـريــر إدوارد إنـيـنــفـول.وأثـارت
نــــزهـــة إيــــريــــنــــا مع ألــــيك بــــعض

التـكـهنـات حـيث أشارت الـصـحيـفة
إلـى تــــبــــادلــــهــــمــــا الــــضــــحــــكــــات
واالبـتـسـامــات وحـتى عـنـاق حـمـيم
في وسـط الـــــــشـــــــارع وأنـه لـــــــيس
مـستـبـعدًا أن تـتـطـور عالقتـهـما إلى
رومــانــســيـة وهــذا بــعــد أن أصـرت
إيــريـنــا في مـقــابـلــة لـهــا مع مــجـلـة
هــاربـر بــازار عـلى أنــهـا ال تــعـارض
ـــنــــاسب. الــــزواج مـن الـــشــــخـص ا
وكشف مصدر مقـرب من النجمة (أن
انـفـصـالــهـا عن كـوبـر حـدث بـعـد أن
شـــــارك بــــــرادلي فـي فـــــيــــــلم "والدة
جنـــمــة") وأوضـح (أن بــرادلـي كــان
ـدة طــويـلــة أثـنـاء غــائـبًـا عــاطـفــيًـا 
انــشـــغــاله بــتــصــويــر الــفــيــلم وأن
النجم حاوال إنقـاذ العالقة لكنهما
لم ينجحا). وقد أجنـبت إيرينا طفلة
) من " (عــامــ تــدعـى "لــيــا دي ســـ
بــرادلي ولـــكــنـــهــمـــا أبــعـــداهــا عن

األضواء.

يوم يـحمل مـشاعـر مخـتلـفة بـالنـسبة إلـيك مع بعض
شاكل العابرة. ا
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و تتحسن األمور تصيـبك الكآبة منذ بداية هذا اليوم 
ساء. قليال في ا
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 الصبـاح يحمل بـعض التأخـير والتشـاؤم على بعض
األخبار التي تنتظرها.
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تقـبل على يـوم هاد ولـيس به أي أحداث تـذكر رقم
احلظ .9
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 الـظـهـيـرة تـعــدك بـتـغـيـر بــرامـجك إلى األفـضل يـوم
السعد االربعاء.
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مـوعـد في فـتـرة مـا بعـد الـظـهـر قـد يـتـأجل مـا يـعمل
لديك بعض اإلرباك.
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نع نـزل أفضل من الـبقـاء فيه  ـساء خـارج ا قـضاء ا
التنافر مع الشريك.
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يـوم من أجــمل األيـام بــالـنـســبـة إلـيـك  فـكل األجـواء
حولك جتعلك سعيدا .
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مـا تـزال ال تـعيـش في أفـضل أيـامك وذلك لـلـمشـاكل
التي تواجهك.
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ــبـادرات  يــوم جــيـد القــتــنــاص الـفــرص والــقــيـام بــا
رقم احلظ.5 واألفعال

Ë«b «

مــزاجك مـتــعـكــر و فـتـرتــا الـصــبـاح والـظــهـيــرة هـمـا
األصعب بالنسبة إليك. 
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 تــعــاني من بــعض األحـداث عــنــد الــصـبــاح جتــعـلك
. يوم السعد االثن عصبيا
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انقل مـرادف ومـعاني الـكـلمـات التي
تسـير انطالقـا من السهم ومع عكس
دوران الــســاعـــة لــتــصـل الى الــربط
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ـنــسـوج يـدويــا خـالــصـا  لم تــمـسـسه سـجــادهـا من احلـريــر ا
ـكـنـنه وبه صـوف وقـطن ايـضـا  الـوانه بـيج  ازرق  بـظالل ا
حمر وفي وسطه ماسه .. ورغم ان إصفهـان تنتج وكذلك تبريز
وسـمـرقـنــد والـقـوقـاز وبـالد كـشـمـيــر .. اال إن سـجـاد كـاشـان
االشـهـر . لم اســمع من اسـتـاذ الــطـنـافس والـســجـاد االسـتـاذ
تـانه فهـو معني اخلبـير د. عبـد العـزيز حـميـد إنه إمتـدحه في ا
بـتـحـلـيل الـعـنـاصـر الـزخـرفـية عـلـى الـطـنفـسـه  او الـسـجاد ...
ماعلينا . اول من وصفت رئاسيا بإنها كاشان التكبر  سعديه
ــته الـزمـان ه   الـزيـدي مـن مـسـقط تــكـلـمــني وأنـا بــعـمـان : 

يجمعنا بأطراف احلديث ?
 هي بعد سهام الـسبتي افضل من مثـلت دور االم لسناء وهناء
وهديـل وهنـد وشـذى وسـهى  والـتـفـات ولـيـلى . في حـ مـثلت
القـلـيالت مـنـهن أدوار االم حتـى بعـد ان بـلـغن هـضبـة الـعـمر !
تـقول لـي التـفـات وهي في بـلـجـيـكـا االن : الـكُـبـر شـ !   هـند
ـوت قـالت لي قـبل  30 عـامـا فـي حـوار مـنــشـور : جــمـيل أن 

االنسان بعمر االربع !
تنبي (ترمـوميتر  النجومـية  احمللية ) أسمع  من  في شارع  ا
يقول لي : شباب دائم فأردد مع نفسي : وكم من شهاب بعالي
السماء بطرفـة ع تراه اندثر ..واتقشـف في االبتسامة واحمد
اللـه ان انيـابي بـخـيـر  واشعـر بـاضـراسي (تـشظ) واتـذكر إن
ــطـالب كــبـار اســاتـذة طب االســنـان  بــتـأسـيس عـلي أن اذعن 

اثل ابتسامة توم كروز الهوليودية ! سور  
 قطـعـا الثـنـاء منـعش تـمامـا مثـل كراش كـوال .. جربـت مشـاعر
الـنـجــوم بـادنى درجـاتــهـا ..  مـثـل من يـؤسس فــردوسـا عـمـره
سمى (ب كعمر الفراشات  يأتي من يـقصف أجل السعادة ا
علـيك الـكـبـر) يـغـنـيهـا من الاعـرفه بـصـوت اليـسـر إذني حـس

نعمة!
ـرآة   ألنــهـا تـنـذره ــرأى وجـهه في ا مـحـمـود مــرسي  يـفـزع 
بدنو االجل  لذلك فـهو اليتفـرج على نفسه ابـدا ..هكذا قال لي
..ومثـله امل سنـان  (ناديـة ) يوم كـانت قمـر الشـاشة افـصحت
لي عن مـشاعـرهـا:  يـعـجـبـني ان اظهـر دون مـسـاحـيق  لـكـنهم
رآة – اضافـوا لي هـاالت حتت الـع (تـضـحك ) حـ أواجه ا
خـصـوصــا حـ اشـتــغل في الـبـيـت أصـاب أحـيـانــا بـالـرعب !
ستـبدو الـصورة تصـور لو أن أحـدا صورني عـلى هـذه الهـيئـة 

مضحكة !  
 فقط من يحبك يتمنى اال تكبر .. تبدو لفظة جدو مفزعة للنجوم

 لكن الأحـد مـنهم يـفـهم كمـا د.مـحمـد باسل
الـطــائي اسـتــاذ الـفـيــزيـاء الــكـونــيـة الـذي
يــعـرف ان االجــرام  والــشــهب والــكــواكب
والشموس واالقـمار والنـجوم والنـيازك لها

أمد وإن طال فهو قصير !

كتب الـثقافي الكردي الشـاعر والكاتب الكـردي نعاه ا
وت االحد في احتـاد االدباء العـراقيـ بعـد ان غيـبه ا
سـائــلــ الـله ــرض  ــاضي اثــر صـراع طــويل مع ا ا

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

أصيل هميم تتحدث إلى (الشرقية) في الدقائق األولى من وصولها إلى بغداد
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إيرينا شايك
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