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ولكنها ال جتد له وقتاً إال في حالة
تـفـرغهـا. وإسـتـبعـدت عـامر تـمـاماً
(أن تـــقــوم يـــومــاً بـــاإلبــتـــعــاد عن
الـتـمـثـيل من أجل أسـرتـهـا وقالت
إن ذلك مــســتــحــيل خــصــوصـا أن
الفن جزء منها وزوجها يساعدها

ويشجعها كثيراً وفخور بها).
ها في على صعيد آخر وبعد تكر
مـهــرجـان ســيـنــمـا الـشــاطئ حـيث
صـريـة سمـية ـمثـلـة ا إسـتـقبـلت ا

ـلكات وقد  اخلشاب اسـتقبال ا
حـملـها داخل هـودج ورقـصوا بـها
عـلى طريـقة زفـة عروس الـتقـليـدية
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ـصـريـة أيـ عـامـر ـمـثـلـة ا نـفت ا
خـضـوعـهـا ألية عـمـلـيـات جتـمـيل
اكياج هـو الذي يغيّر وأكدت (أن ا
من مـالمـحـهـا ولــذلك ظن الـبـعض
أنـــــــهــــــا خـــــــضــــــعـت جلــــــراحــــــة
جتـــمــــيل).وإعــــتــــرفت عــــامـــر( أن
األمــومـــة غــيـــرت مــنـــهــا كـــثــيــراً
ـــنـــزل ـــجـــرد دخـــولـــهـــا إلى ا و
تـتخـلص من عصـبيـتهـا وتوتـرها
وحتـاول تــربـيــة أبـنــائـهــا في جـو
صــحـي) كــمــا إعــتــبــرت نــفــســهـا
طباخـة ماهرة فهي جتـيد الطهي
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عــــــــــرضت عــــــــــلى
ـــســرح خـــشــبـــة ا
الـــوطــني مــؤخــرا
مسرحـية (توبيخ)
تــــالـــيف واخـــراج
وســيــنــوغــرافــيــا
انس عبد الـصمد
تــمــثـــيل مــحــمــد
ـــــان عــــــمــــــر ا
الـربـيـعي هـشام
الكـنـاني صائب
حــــداد احــــمــــد
نـــــــــزار عـــــــــلي
رســــــــــــــــــــــــــــول
وآخـــــــرون. عن
ـسـرحـيـة قال ا
اخملرج (توبيخ
هـــــــو عـــــــرض
مـــــــــســـــــــرحي
يــعــتــمــد عـلى
لـــغــة اجلــســد
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سرح الوطني شاركون في (توبيخ) على خشبة ا eOL²∫ . ا  qLŽ
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طـرب العـراقي كاظم الـساهـر قبل ايام أحيـا ا
حــــفـــلـه في لـــبــــنـــان ضــــمن مــــشـــاركــــته في
مهـرجانات بـيت الدين الدولـية وخالل احلفل
فاجـأت إحدى الفـتيـات جميع احلـضور حيث
ـسـرح بــيـنـمـا كـان الـسـاهـر قـامـت بـاقـتـحـام ا
يغني أغنية عيد العشاق وذلك اللتقاط الصور
التذكـارية معه والتعـبير له عن حبـها وإعجابها
به فــســارع األمن بــامــسـاكــهــا وإنــزالــهـا عن
وسـيقية سـرح إال أن القيصـر أمر الفـرقة ا ا
بــالـتـوقف عن الـعــزف وطـلب من رجـال األمن
أن يـتركـوا الفـتـاة ليـذهب إليـها بـنفـسه ويلـتقط
ا أثار األمر إعجاب اجلمهور معها الصور 
عتاد وقف ا الذي صفق بحرارة له على هذا ا
مـنه وعلق الـساهـر بطـريقـة طريـفة بـعد انـتهاء

وقف قائلًا(والله رعبتني). ا

ــغــربــيــة عــلـقـت اخلــشـاب عــلى ا
ــوضـــوع بــالـــكــلـــمــات اآلتـــيــة ( ا
الـــصــراحـــة أنـــا كــنت مـش عــارفه
بــــعــــمل إيه وال إيـه ده بس كــــنت
مـبـسـوطـة جـداً جـداً شـكـراً شـعب
ـــغــــرب احملــــتــــرم اجلـــمــــيل). و ا
اخلشاب مـرشحة لـبطولـة مسلسل
(بـت الـــقـــبـــائـل) اخـــراج حـــســـني
صــــــــــــــالـح و االعــالن عــــــــــــــنـه
اضية والتحـضير له في الفـترة ا
و تأجـيله أكـثر من مـرة ولم يتم
بـعـد إتـخـاذ أيـة خطـوات إنـتـاجـية

أو تسويقية بشأنه.

وعــرض عـلـى خــشـبــات عــدد من دول
العالم منـها اليايان هـولندا اجلزائر
وحــقق جنـاحــا جـيــداً عــلى مـســتـوى
ـتـمـيـز لـفـريق الـعمل الـفـكـرة واالداء ا
ا دعا وعد جناحـا مسرحـيا عراقـيا 
الــعــديــد من الــدول لــتــوجــيـه دعـوات
ـــســـرحي ألن له لــتـــقـــد الـــعـــرض ا
الـقـدرة عـلى مخـاطـبـة شعـوب الـعالم)

واضـاف (هـذا الـعـرض يـتـناول
الـــعـــديـــد من الـــقـــضـــايـــا
واالحـــداث ســواء عــلى
مــســـتــوى الـــفــرد أم
اجملـتـمع لكـن جرأته
نـابعـة من اشـتـغاله
عــــــلـى الـــــــعــــــرض
ي رغـم انه الـــــعــــــا
يـسكن الـعـراق وهو
ـوذجــاً حــيـاً يــعــد 
ــسـرحي لــلــعــرض ا
ـــــســـــتـــــمـــــر داخل ا

العراق وخارجه).
ــســرحـيــة قـال وعن ا

خالل مـدة زمـنـيـة قــصـيـرة الى نـظـام
عـرض مسـتـمـر وهو يـعـلن في عرضه
هذا انه سيتصدى لعروض اخرى في
دول عـدة وبهـذا يقـدم تـوبيخ بـوصفه
ــتــابع لــتــطـور عـرضــاً ومــنــهــجــاً وا
اخملـــرج انـس يـــعـــرف انه ابـــتـــدا من
التمـثيل الصـامت قبل ان يـتوقف عند
جتـــربــة الــعـــرض في طــوكـــيــو الــتي
شكلت نقطـة حتول غيرت مساره النه
ابـتـدا بدمج اسـالـيب جـديـدة مع الفن
الــــصـــامت وســـرعــــان مـــاحتـــول الى
ميـتامسـرح وهو يقـدم نفسه مـختصا
بعروض كهذه وتوبيخ تمثل اخطاءنا
بصفـتنا اجملتمـع ألن افعالنا ادت الى
فــوضى عـــارمــة عـــبث وحـــيــاة غـــيــر
مـعــقـولــة واجنـاز هــذا الـعــرض بـنـاء
عـلى مـاقـدم  في بـقـاع مـخـتـلفـة سـهل
في اصـــله صــعـب في تــكـــويــنه وهــو
يؤدي الى مـنظومـة متكـاملة اخـترقها
عـبـدالصـمـد  لـيتـمـكن من نـحت اسمه
بقوة على السـاحة العراقية وفي قلب

سرح). ا
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ركز التـشكيلي العراقي اقام معرضه الشخصي في ا
الثـقافي في جامعة البصرة بالـتعاون مع قصر الثقافة

والفنون في البصرة.
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طـربة الـسورية حتـيي حفالً في دار األوبرا الـسورية ا
قـبل بعـد مشـاركتـها في مـهرجان بدايـة شهـر ايلـول ا

صفاقس الدولي بتونس.
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األديب االردني الـقى امس الثالثـاء في رابطة الـكتاب
محـاضرة عن كـتابه اجلـديد (أحـالم عمّـانيـة) بجـلسة

ادار حوارها الدكتور أحمد ماضي.
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ـمـثـلـة الــعـراقـيـة انـتـهت من تــصـويـر مـشـاهـدهـا في ا
الــفــيــلم الــســيــنــمــائي (وداعــاً شــوق) في الــعــاصــمـة

ن ناصر الدين. صرية القاهرة مع اخملرج ا ا
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الــبـاحث والــشــاعـر اإلمــاراتي صـدر لـه عن مـؤســسـة
شـمـس لـلـنــشـر واإلعالم بـالــقـاهـرة  كــتـاب (األهـازيج
الشـعبـيـة في اخللـيج واجلزيـرة العـربيـة) يقع في 140

توسط. صفحة من القطع ا
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سـرحي العـراقي احتـفت مؤسـسة الشـاعر والـكـاتب ا
آنــو لـلـفــنـون االدائـيــة ودار الـفـنــون واالداب  و قـصـر
الـــثـــقـــافــة والـــفـــنـــون في الـــبــصـــرة بـــصـــدور كــتـــابه
ـاضي و (مـســرحـيـات) في جـلـسـة اقـيـمت االثـنـ ا

خاللها عرض مسرحية جعبان.
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الكـاتبة االردنيـة تقيم لهـا جلنة النـقد األدبي في رابطة
الــكــتـاب بــعــمـان مــســاء الـيــوم االربــعـاء حــفل تــوقـيع

مجموعتها القصصية (التمثال وشيء آخر).
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الــكــاتب الــصــحــفي الــلــبـنــاني
حــظي كــتـابه (أنــيـاب اخلــلـيــفـة
وأنـامل اجلنـرال) بـإهتـمام غـير
مـــســبـــوق في جــريـــدة االهــرام
ـصـرية حـيث نـشـرت عـرضاً ا
مسـهباً عنه إحتل صفحة كاملة

في عدد اجلمعة.
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السيفُ والقلم.. 

} } }    
هنا هنا العراق.. 

جملدنا وطن .. 
سنبعثُ األمجاد ..

ويشهد الزمن .. 
عراقُنا العظيم ..

ما أهتزَ في احملن ..
والعزمُ يا بغداد ..

 .. قد أذهلَ األ
هنا هنا العراق..
السيف والقلم.. 

} } }     
هنا هنا العراق .. 
مناضل وصامد .. 

وفارس عمالق ..
هنا هنا العراق .. 
مكابر وشامخ . . 

ومبدع خالق ..
هنا هنا العراق ..
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بدع عـلي خصاف ـايستـرو  ا تألق ا
فـي صـــيــــاغــــة الــــلــــحن والــــتــــوزيع
ــوسـيــقي لــنـشــيــد ( هـنــا الــعـراق) ا
كـــلـــمــات ولـــيـــد خـــالــد الـــشـــطــري 
سيكوانسر / علي أبو شهد األشراف
الـعـام. والــنـشـيـد جــاهـز لـلــتـسـجـيل
تــمـهــيـدا الخــتـيــاره ضـمـن نـصـوص
سـابقـة اخلـاصة بـالنـشـيد الـوطني ا

العراقي.
وتقول كلمات النشيد:

هنا هنا العراق.. 
      السيفُ والقلم ..

   اجملدُ للشهيد ..
       جليشهِ األشم ..

 نحطمُ الصعابْ..
       ونحفظُ القيم..

وفي يدِ العراق..
       يرفرفُ العلم.. 

هنا هنا العراق..
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( حــيـاة شــائــكـة) و(  الــطــائـر )  .
حضر االصبوحـة عدد من الفنان
والنقاد واجلمهـور احملب للسينما
وبـــعــــد عـــرض الـــفـــيـــلـــمـــ قـــدم
ــوسـوي شــرحــا تـفــصـيــلــيـا عن ا
رؤيــته فـي الــفـــيــلـــمــ وطـــريــقــة
اخـــراجـــهــمـــا من حـــيث تـــوظــيف
الـــصــــورة مـع احلـــدث بــــرمــــزيـــة
ودالالت . واشـــــــــــاراالحتــــــــــاد فـي
صـــفــــحـــتـه في (فـــيــــســـبـــوك) (ان
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ـــركــز الــثـــقــافي في اســـتــضــاف ا
االحتــــــاد الـــــــعــــــام لـالذاعــــــيــــــ
والـــتـــلـــفــزيـــونـــيـــ في مـــنـــتــداه
ــاضي الــســـيــنـــمــائي  الـــســبـت ا
اخملـرج  ســالم شـدهـان في جـلـسـة
حـــواريــة حـــول اخملــرج وعالقـــتــة
ي صـبـاح بــالـنص ادارهـا االكــاد
وسوي و عـرض فيلم مهدي ا
من اخراج وسيـناريو شـدهان هما

بـنـاء من خالل جتـاربـهم ورؤيـتـهم
بــعــد ان كـــان االتــفــاق بــالــرأي ان
ــشــاهـد الــنــخــبـة االفالم تــخص ا
ــــــكن ان يـــــــشــــــاركــــــا ضــــــمن و
هـرجانـات كوثـيقـة ادانة الحداث ا
حـــدثت بـــســـبـب ظـــروف احلــروب
تـداخـل كـان اخملرج .ومن ابـرز ا
صــالح الــصــحن والــنــاقــد مــهـدي
عـــبــاس والــنــاقــد كـــاظم الــســلــوم
والـكـاتب فـالح الـعبـد الـله وشـباب
االحتـاد فــرع كـربالء ). في خـتـام
اجلـــلـــســـة قـــدم رئـــيـس احتــاد
االذاعــيــ والــتـلــفــزيــونــيـ
مـظـفـر سـلـمـان درع االحتـاد
لالبداع الى شـدهان ودرع
اخر لرئـيس فرع كربالء

لالحتاد.

الـــشــدهـــان حتـــدث عن فـــيـــلــمـــيه
واوضـح بــــعـض مــــكــــامـن رؤيــــته
البــطــال الـتــمــثــيل خــصــوصـا انه
شـاهد اسـتـعان بـفنـانـ اقنـعـوا ا
باحلدث بال حوار عن طريق االداء
المح واحلـركـة ووضوح الـفني بـا
ت ــشـاعـر حـول احــداث الـيـمـة ا ا
بنا بشكل واقـعي وحقيقي وابطال
مـن لب اجملــــتـــمـع الـــعــــراقي وقـــد
تـداخل عــدد من احلـضـور في نـقـد
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بغداد
   wÐU²F « .d  ÊULKÝ 

dFA « l  w²B
ـنطـقة الـريفـية فـي مديـنة الـكوت الـتي تبـعد  30 كـيـلومـترا عن كانت (الـدجـيلي) ا
ـبـدعـ ومن سائـر اجـنـاس االبداع مـركز احملـافـظـة واجنبت الـكـثـير من ا
ـعهـد االول لتـعلـيمي ابـجديـة احلروف. عـرفت الشـعر من ثـابة ا
ابــنـاء احلـي الـريــفي الــذين كــانـوا يــجــيـدون االبــوذيــة والـهــوسـة
بارجتـال وعفـوية عـجيبـة اضافـة لتـرديدهم قصـائد الـشعـر كما
تعـلـمت مـن احزان االمـهـات اجلـنـوبـيـات فـقـد كـانت تـلك الـبـيـئة
مــكـتـظــة بـالـصــراعـات والـعـوز وســطـوة رجـاالت االقــطـاع عـلى
الـفالح وهكذا ولـدت في موهبتي ايـقاعات اولى احلزن فضال
ـنشـورة في الكتب علـى  شغفي في كـتابـة النـثر وحفـظ القصـائد ا
ـدرسية. فكنت اتبارى مع التالميذ من ابناء مدرستي فكان كل ما ا
يــقـال من الـشـعــر اتـلـقـاه واردده .وفـي تـلك الـسـنــوات انـطـبـعت في
مخـيلتي العديد من مشاهد احليـاة وخاصة الريفية كاالم حيث تعد
اخلبـز بـجـوار الـتـنور ومـا تـردده الـنـسـوة اجلنـوبـيـات من اغـان عـند
ـزروعات وعـند تـنو االطـفال وعـند انـتقـالنا رعي االغـنام وحـصد ا
الى بـغداد عشت انكسارا لـلحلم الذي ال يأتي ابـدا كنت اراه حقيقة
واقـعة في اجلنوب لكنه  مستحـيل في بغداد هذا االنكسار ولد في
داخـلي شعـرية تـكمن جـذورها في احلـن الى الـبيـئة االولى سـكنا
في مديـنـة الثـورة (حالـيا مـدينـة الصـدر) وكـانت طقـوسهـا تخـتلف
ـديـنـة بـدأ نـضجي نـطـقـة الـريـفـيـة بهـذه ا تـمـامـا عـمـا عـشتـه في ا
وفــكـري يــعــتــمـد عــلى داخــلي والســيــمــا من خالل كــتـابــة الــنــثـر
ــوهـوبـ ـبــدعـ وا واالســتـفــادة من جتـارب  ورفــقـة الــعـديــد من ا
ـبدع جاسم عبد احلسـ العيدان والفنان الـتشكيلي الراحل هادي كا
السـيد حـرز والتـشكـيلي فـائق جاسم. وكـنت اتـردد على الـشاعـر الكـبير
كر الـعـراقي.و كانت هـنـاك نهـضـة ثقـافـية كـبـيرة يـشـرف علـيـها اسـاتذة
مازالت مـدينـا لهم ومـنهم خـليل الـنعـيمـي البـصيروالـراحل خـضيـر ميري
وكر وجـر والـقـاص حـمـيـد اخملـتـار وكـاظم حـسـوني وحـالـيـا يـشـغـلون
جـمــيـعــهم مـواقع تــلـيق بــهم بـعــد ان عـانــوا طـويال ســيـاســة الـتـهــمـيش
واالقصـاء هـذا باالضـافـة الى حضـورنـا اليـومي في مـكتـبـة العـباس بن
ـنـطقـة تـقضي اوقـاتـها االحنف الـعـامـة حيث كـانت نـخبـة من مـثـقفي ا
كتبة ثم التقيت بنخبة من لقـراءة العديد من الكتب التي تكتنزها هذه ا
الـشــعـراء الـشـعــبـيـ ومـنــهم الـشـاعــر صـبـاح عـبــد احلـسن وتـأثـرت
بالـشعـر وكنت مالزمـا لهم وهـذه اللـقاءات في الـشعـر الشعـبي كانت
تمـتد احيانا حتى ساعات الفجر االولى  ثم الـتقيت بالشاعر الكبير
عـريان الـسـيـد خـلف والـشاعـر الـراحل كـاظم اسـمـاعيـل كاطع .ولم
يـكـن من الـسـهل الـنـشـر السـيـمـا ان سـاحـة الـشـعـر الـشـعـبي كـان
يشـغلـهـا وقتـها اسـمـاء لهـا وقـعهـا وثقـلـها الـكبـيـر كل هذا ال يـعني
استـغـنائـي عن مطـالـعة الـتـجارب الـشـعريـة واالدبـية بـشـكل عام –
روايـات  –دراسـات نقـديـة وكذلك ولـدت في مـوهـبتي كـتـابة الـشـعر

والـتـأثــر بـالـشــاعـر يــوسف احملـمـداوي والــشـاعـر
الـراحل ذياب كزار ابو سرحـان وبدأت النشر من
خالل صــــفــــحـــة االدب الــــشـــعــــبي ولـم اكن اعـــرف
مـحررها وكان الفرح يغمرني عـند نشر ما اكتبه واتذكر

ان اول قصيدة هي وطني يا عراق.

حــاول ان تـبـحث عــلى عالقــة حب جتـمـعـك بـشـخص
شاعر. يبادلك ا

qL(«

ال تـكن حلـوحا عـلى من حتب يـجب ان تـعطـيه فرصه
للتفكير. 

Ê«eO*«

ــالــيـة فــانت حــاول ان تــركـز اكــثــر عــلى االوضــاع ا
بحاجة فعال الى ضبط مصروفاتك .

—u¦ «

هام التى يجب ان تنفذها بوقتها و لديك العـديد من ا
في فترات قياسية .

»dIF «

عليك اضـي  احلب ليس احلل الـوحيـد لتـنسى االم ا
اضي.  ان تتخلص من رواسب ا

¡«“u'«

ال تــهـــمل من حتب اكـــثــر من ذلك حـــاول ان جتــد له
الوقت مهما كانت ظروفك ضاغطه. 

”uI «

انت تتسم بـالعناد و اصرارك عـلى وجهة نظرك حتى
لو كنت تعلم انها خاطئة .

ÊUÞd «

راجع حسابـاتك جيدا قبل ان تقدم تقريرك فاي خطا
ستتحمل انت وحدك عواقبه .

Íb'«

ال حتاول ان تـزيد من ضغوطاتك على من حتب فانت
تنفره منك. 

bÝô«

حـاول ان تصـالح من حتب بـتـقد هـديـة يـحبـهـا هذا
سيقربه منك.رقم احلظ .9
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اكــــــتب مــــــرادف ومــــــعــــــاني
الـكـلـمــات  افـقـيــا فـقط ضـمن
خـانـات الـدوائـر حتصـل على
ــطــلـوبــة: (مــخـرج الـكــلــمـة ا

سينمائي شهير):
 1-عاصمة اوربية
2-مدينة اردنية

3-ابناء
4-جزيرة عربية
5-يعالج بالدواء
6-اسلحة حربية
7-مدينة مصرية
8-طائفة هندية
9-مادة مخدرة

10-نقيض الناعم
11-قرارات قضائية

12-حلي
13-ماركة آالت تصوير

سالم شدهان في جلسة اإلحتاد العام لإلذاعي والتلفزيوني

ÊU e « ≠ ‰u³MDÝ«

ـمـثـلـة الـتـركـيـة  تـارا دي فـريس عن كـشـفت ا
رفـضـها كل الـعروض الـتمـثـيلـية الـتي عُرضت
عــلـيـهـا مـؤخــرا وذلك بـسـبب تـلــقـيـهـا دروسـا
ءت هـذه بـالـتـمـثـيل مـنـذ أكـثـر من سـنـة. وجـا
اخلـطـوة بعـدمـا شـعرت تـارا بـأنه يـجب علـيـها
تطـويـر قدراتـهـا الـتمـثـيلـيـة لتـقـدّم لـلمـشـاهدين
ـيــز رغم جنــاحـهــا في اكــثــر من عـمل اداء 
تمثيلي وحتقيقها جناح كبير في تركيا والعالم
الــعــربي وهــذا مـا يــدل عــلى تــقـبــلــهـا الــنــقـد

وحـرصها عـلى ان تكون من
ــوهــوبـات الــنـجــمــات ا

ـــوقع الـــفن. وفـــقـــا 
واشـــتـــهـــرت تـــارا
دي فــــــــريـس في
الـــعــالم الــعــربي
مـــــــــــن خــــــــــالل
مـــــســـــلــــــســـــلي
(ايـزل) و(مـيـرنـا

وخــــــلـــــــيل)
الــــلــــذين
حــــقـــقـــا
جنــــــــــاح

كبير.

أي
عامر

تارا دي

تـلقي الـناقـد خالـد احلـسن (يسـتنـد ا
في هـذا الـعـرض الى احــكـام مـسـبـقـة
بـشـأن جتـربـة اخملـرج الـتـي اخـتـزلـها
ـيتـامسرح في مسـرحه الذي اسـماه ا
ويـسـتـمـد العـرض اهـمـيـة مـن جتـربة
ــسـتـمـر الـتـي فـرضـهـا هـو الـعـرض ا
ـعـتـاد بــخـروجه عن دائـرة الــعـرض ا
مــرة او مـرتــ خالل سـنـ
او عــــــــدة عــــــــروض

وليد خالد الشطري

علي خصاف

حـاول ان ال تــنـفــعل بـسـبـب اي شئ يـجب ان تــتـعـلم
كيف تتعامل مع االمور بهدوء .

قـد تـذهب في رحـلـة عـمل لـبعـض الوقـت تضـيف الى
هني الكثير. سجلك ا


