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ـطـرب الـراحل كـانت ومـازالت روائع ا
داخل حــسن حـاضـرة الى يــومـنـا هـذا
ومازال صوته واغـانيه يرددها غـالبية
مــطــربي الــريف من الــرواد والـشــبـاب
الى جـــانب طـــبـــعـــهـــا عــلـى االقــراص
اللـيـزيريـة التي القت اقـباال شـديداً من
قــبـل اجلــمــهــور من عـــشــاق االغــنــيــة

العراقية االصيلة واالحلان الريفية.
( الـزمان ) ووفـاءا منـهـا للـمبـدع من
الـرمـوز الـفـنـيـة والـثـقـافـيـة والـقـامـات
الـرائـعـة الـتي اثـرت الـساحـيـة الـفـنـية
بــابـداعــات مــازالت وســتــبــقى شــاهـد
عـيــان لالجـيــال الـقــادمـة عـلـى اصـالـة
الــفن والـثــقـافــة الـعــراقـيــة تـســتـعــيـد
ـــطــرب داخل الـــذكــرى  35 لـــرحـــيل ا
حسـن الذي ودعـنا فـي مثل هـذه االيام
من الـــعـــام   1985 لـــيــنـــتـــقـل صــوت
اجلـــنــوب داخل حــسـن الى جــوار ربه
ـدونات عن يوم وان اختـلفت االراء وا
رحيله لكنها هي االيام التي رحل فيها
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ـذكـور لـتـبـقى داخل حـسن في الـعـام ا
اعــمـاله ومـنـجـزاتـه حـاضـرة وتـتـجـدد
ـطرب الـريفي الى يـومنـا هذا . وقـال ا
عـبــد احلــســ الالمي ( يــعـد الــغــنـاء
الريفي من أجمل صيغ الغناء الشعبي
الــعــراقـي من حــيث ادائه وطــرقه ومــا
احــتـواه من مـعــان عـبـرت عـن مـعـانـاة
الـشعب الـعـراقي في افـراحه واتراحه
ولــذلك فــإن هـذا الــنـمـط من الـفن يــعـد

اهم ركيزة من ركائز التراث).
ويـشـيـر الـنـاقـد والـكـاتب كـمـال لطـيف
ســــالـم الى ان (صــــوت الــــراحل داخل
حسن يـعد من االصـوات الريـفيـة التي
سجـلت له هـوية الـريف العـراقي وكان
ــطـــربــ ومــنـــهم الــعــرب غـــالــبـــيــة ا
ــتـلـكه من ـا  يــصـفـونه بــاالسـطـورة 
بــحــة بـصــوته قل مــثــيــلــهــا ومـازالت
االذاعــة حتــتــفظ بــتــســجــيالت نــادرة

الغانية واحادثيه ) 
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تـسـتـذكـر دائـرة الـفـنـون الـعـامـة الـفـنـان الـكـبـير
جواد سـليم صـاحب أشـهر جـدارية في الـعراق
نـاسبـة الذكرى 59 لقـبة بـ(نـصب احلريـة)  وا
لـرحـيـله.واشـار بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس (ان
ناسبة مـعرضاً تشكيلياً مع الدائرة تـقيم بهذه ا
نـــدوة حــــواريــــة الســـتــــذكـــار ســــلـــيـم وذلك في
ــقـبل الــســـــاعـة  11مـن صـبــاح يــوم االثــنــ ا
ــوافق  27 كــانــون الــثــاني اجلــاري في قــاعـة ا

عشتار).

شــيئ مـفــرح جـدا عــنـدمــا تـرى عــرضـاً مــسـرحــيـاً او
سـيـنـمـائـياً او مـشـهـداً لـفـلم او مـسـلـسل تـلـفـزيوني او
لــوحـة فــنـيـة تــتـنـاول مــشـكــلـة او قـضــيـة سـيــاسـيـة او
اجتـماعـية او اخالقـية او اقـتصاديـة وثقـافيـة تواجـهها
ختلف تشكيالتة االمة فأن لذلك تأثير كبيـر الن الفن 
مرآة للـمجتـمع لكن محـزن جدا عنـدما ترى قـطاعاً في
ـا يضمه من نخب فنيـة مبدعة من فنان غاية االهمية 
ومخرج يعاني االهمال فأن ذلك امر خطير وله تأثير

سلبي على صورة البلد امام العالم
عــنـدمــا تـتــنـاول الــدرامـا الــعـراقــيـة بـأنــتـاج فــني احـد
القضايا الظاهرة على السـاحة فأن ذلك سيمثل تنبيهاً
وتـوجـيـهاً لـلـمـجـتـمع عن خـطـورة القـضـيـة او الـظـاهرة
طـروحة ومـحاولـة معـاجلتـها بـالطـرح الفنـي  ورسالة ا
ي وهــذا لـــلــعـــالم اجـــمع واطالع الـــرأي الــعـــام الــعـــا
االسـلـوب هو من اسـالـيب الـبـلـدان النـامـيـة الـتي بدات
سـرحيـة او التلـفزيـونية او شـاهد ا تعـالج القـضايا بـا
سـتـوى الـطـموح الـسـيـنمـائـيـة لـكـننـا مـازلـنـا لم نـصل 
باالنـتـاج الفـني لغـياب الـدعم احلـكومي لـهذه اجملـاميع
بدعة بل ان االهمال واضح حتى على مستوى رعاية ا
الفنان الفنان ثروة لـلبلد ومؤلم جدا ونحن نرى اليوم
تـراجع االنـتـاج الـدرامي في الـعـراق بل الـيـوم الـعـراق
وشـعبه بـأمس احلـاجـة لنـقل رسـالته لـلـعـالم عن طريق
انـتاج مـسـلـسالت دراميـة جتـسـد ما يـعـانـية الـبـلد من
ـرحــلـة الـراهـنـة لــكن لالسف مـازال الـفن ازمـات في ا
مغـيبـاً ولم يجـد االهتـمام الـكافي من اغـلب احلكـومات

تعاقبة بعد  2003 ا
ان الفن ال يقل اهمية عن القطاعات االخرى وان غياب
الدعم له يـعني تغـييب لصـورة بلـد بالكـامل الن االنتاج
الـدرامي وعـنـد جنـاح تـسـويـقه لـلـعـالم يـعـني حـضـوراً

رسمياً للعراق وتمثيلة في محافل دولية
من اجل رسم صـورة الـعــراق ونـقل رسـالـة الـبـلـد الى
ـعـنـيـة دعم ي يـجب عـلى اجلـهـات ا الـرأي الـعـام الـعـا
الـفن في الـعـراق سـواء بـدعم كـلـيـات الـفـنـون اجلـمـيـلة
ومعاهدها النها هي من تـخرج طاقات فنية  او  فضال
عن تـخصـيص مـوازنة خـاصـة لبـنـاء مسـارح او اعادة
تــأهـيـلــهـا   او الـتــشـجـيع النــتـاج درامي يــتـنـاسب مع

ر بها العراق. رحلة التي  طبيعة ا

{ نيودلهي  –وكاالت - تـفاعل النـشطاء
عـلى مـوقع تـويـتـر مع أيـقـونـة بـولـيوود
أمــيــتــاب بــاتـشــان وذلك بــعــد أن نــشـر
ـؤثرة عـبـر حـسـابه عـلى موقع كـلـمـاته ا
تـويـتــر إحـيـاءً لــلـذكـرى الـ 17اخلـاصـة
بــــــوفــــــاة والــــــده هــــــاريــــــفــــــانش راي
باتشان.ونشر باتشان عبر حسابه على
تــويـتــر صــورة لـوالــده الــراحل وتـرك
تعـلـيـقًـا قـال فيه( وكـأنـهـا قـبل حلـظات
قليلـة قد التقط أنـفاسه األخيرة..والدي
العـزيز صـاحب اليـد الرائـعة..تـلك اليد
الـــــــتـي كــــــــتــــــــبت وخــــــــطـت أجــــــــمل
الكالم).وتأتي هذه الكلمات من أميتاب
باتشان فـيما يخص الكـتابة بسبب أن
شهورين والده كان من ب الشـعراء ا
الـذين كتـبوا أجـمل القـصائد وأكـثرهم
تـمـيـزًا فـي عـصـره. وكـان والـد أمـيـتاب

االسطوانات فسـمعت صوته واعجبت
به كــثـيـرا ودعـته إلى الـقـاهـرة لـيـغـني
هـنـاك ولكـنه أعـتذر لـهـا قـائال (يا ست
الله ايخـليج آنه في بـغداد كوة امدرج
لهـجتي بالـله تريديـني اغني بالـقاهرة
اشــلــون ادبــره ويــاهـم) فــضــحــكت ام
كلثوم وقدمت له هدية عبارة عن قطعة
البس إلى زوجته وقدم لـها شاالً من ا
ظلت محتفظة به إلى ان توفيت. أحيل
الـــراحـل داخل حـــسن عـــام  1978الى
التقاعد وعاد إلى الناصرية وظل فيها
بـ اهـله وذويه ومـحـبـيه حتـى وفاته

عام  1985
وعن ذلك يـقـول االذاعي الـرائـد مـحـيي
اخلفـاجي ( اعلن في  1985خبـر وفاة
الـراحل عبـر اذاعـة بغـداد واعـد وقتـها
قــــسم الــــغـــنــــاء الـــريـــفـي في االذاعـــة
برنامجا خـاصا عن الراحل ضيف فيه
لحن الريفي . طرب وا عدداً من ا
وبـقــيت مـكـتــبـة االذاعــة والـتـلــفـزيـون
حتـتـفظ بـاغـانـيه وجـلـسـاته الـغـنـائـية

ـطـرب الـراحل االذاعـة الـعـراقـيـة كـان ا
ـطــربــ االوائل الــذين غــنـوا من مـن ا
خاللـــهـــا خــاصـــة اغــنـــيــة (آنـه غــريب
بــهـــالــبــلــد) مع مـــجــمــوعــة اخــرى من
االغـاني الـريـفـية اجلـمـيـلـة وقـد سجل
حـسـن مـجــمــوعـة كــثــيـرة مـن االغـاني
الذاعـة بغـداد ومنـهـا (يا قـلبي صـبراً)
واغـنـيـة (تـنـشـد اشـبـيك الـنـاس) وعدد
كـــثـــيـــر من الـــبـــســـتـــات الـــغـــنـــائـــيــة
واالبوذيات كما ان الراحل داخل غنى
في مـقــاهي بـغـداد قـبل دخـوله االذاعـة
الســيــمــا في مــقــهى (جــمــعــة شـعــيع)
صادر الفنية وحسب ما تشير بعض ا
ــطـرب داخـل حــسن كــان يــعــتـز فــإن ا
ه) حـيث له ذكـريـات ه يـا بـأغـنــيـة (
خاصة مع هذه االغنية اضافة الى ذلك
فـقــد سـجـل الـعــديـد مـن االسـطــوانـات
الـغـنـائـيـة واجـاد غـنـاء جـميـع االطوار
واالبــوذيــة وبــعـض االنــغــام االخــرى.
الــتــقى داخـل حـسـن مع أم كــلـثــوم في
حـــــلب أثــــنـــــاء تــــســــجــــيـــــله إلحــــدى

ولـقاءاته الـتلـفزيـونـية الـتي فقـد منـها
الــكـثـيـر بـســبب احلـرق والـنـهب الـذي
طـال مـؤسسـات الـدولـة ومنـهـا االذاعة
والتـلفـزيون في الـعام  2003ومازالت
غالـبية مـكاتب التـسجيالت االهـلية
حتــتـفظ بــنـوادر مــاسـجــله الـراحل
داخل حـسن .ونـبقـى دائمـا نـتـطلع
من اذاعـــاتــنـــا احملــلـــيــة ان تـــقــدم
لـلــمـسـتــمـعــ بـرامج خــاصـة عن
ـــــا قـــــدمـه خالل الـــــراحـل وفـــــاء 
مـــســيــرته الـــفــنــيـــة واالبــداعــيــة
الــطــويــلــة . ومن اشــهــر اغــانــيه
يا ماخذين كمرة وربيعة  أغانيه 
انــا غــريب بــهل الــبــلــد الــولف 
يـا عـيــني يــابـو عــيــون الـســود 
طــبــيب (احلــان عــبــاس جــمـيل)
وحق شـــلـك عـــلى ابن الـــنـــاس 
يــا غـزال الــلي تــعـبــده الــنـاس 
وعشـرات االغـاني الـتي مازالت
مـكـتبـتـنا االذاعـيـة حتتـفظ بـها

وتبثها).
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صدر العـدد الثالث من مجلة (السينمائي) وهي
شـهريـة مستـقلـة تعنى بـشؤون الـسينـما ويرأس
حتــريـرهـا اخملـرج ســعـد نـعـمــة.وضم مـواضـيع
عدة منـها(السينما الـعراقية حتصد أربع جوائز
في خــتـــام مــهــرجــان الــقــاهـــرة الــســيــنــمــائي)
ـرئــيـة) وفي لــقـاء و(الــسـيــنـمــاتــيك والـذاكــرة ا
ـصـريـة نـبـيــلـة عـبـيـد قـالت ـمـثـلــة ا خـاص مع ا
(تكر مـهرجان االسـكنـدرية السـينمـائي تتويج
جلهـدي الـسـيـنـمائـي .اما مـلف الـعـدد فـمـحوره
التظاهرات واالحتجاجات السلمية..أبعاد ثقافية
وفـنـيـة وابـداعــيـة) وهـو من اعـداد وكـتـابـة نـعـمـة
لف نـقرأ(في خـيمـة نصبت وسط ومن عنـاوين ا
ساحة الـتحرير - (سينمـا الثورة) نقطة انطالقة

جديدة للسينمائي الشباب).

v OF « v OŽ

الـكاتب الـصحفـي العراقي الـراحل صدرت له عن دار
الصـوت للصحافـة والنشر في تـركيا مجمـوعة شعرية
بعـنوان (مقهى الصيادين) بـعد ان احتفظت ابنته نوار

خطوطة ديوان والدها ليرى النور مؤخرا.

Âd−Ž w ½U½

طـربة اللـبنانيـة تستعـد للعودة ا
لـنشـاطـهـا الـفـني  بـحـفـل في
مـــصــر أحـــدهـــمـــا في الـــثــامن
والـعشـرين من الـشهـر احلالي
واألخـر في شــبـاط إضـافـة إلى

حفل آخر سيقام في الكويت.

œ«bŠ ÂuKÝ

مـثل الـسـوري انضـم لبـطـولـة مسـلـسل (دانـتيل) مع ا
الـفـنـان مـحـمـود نـصـر والـلـبـنـانـيـة سـيـرين عـبـد الـنور
قبل. وسم الرمضاني ا قرر عرضه في ا والذي من ا

bOý— tÞ

قـهى الثقافي ـسرحي  العراقي يـقيم له ا االعالمي وا
(قهـوة وكتاب) حـفل توقيع كـتابه (نقـطة ضوء عـراقية)
في السـاعـة السـابعـة من مسـاء الـيوم اخلـميس ويـدير

فرجي. حفل التوقيع االعالمي عالء ا
vÝu  v OŽ œuL×

الــروائي االردني صـــدرت له حــديــثـــا روايــة بــعــنــوان
(حــبــيــبـتـي الـســلــحــفــاة) عن دار فــضـاءات لــلــنــشـر

والتوزيع في عمان.

 w½UF « ·UBH  rþU

اخملرج الـتلفـزيوني الـعراقي نعـته االوساط الـفنيـة بعد
سـائـل الـله تـعالى ـوت اثر مـرض عـضال  ان غيـبه ا

ان يسكنه فسيح جناته.
ÊUC — bL×

ـصـري طـرح فـيـديـو كـلـيب أغـنـيـته اجلـديـدة ـطـرب ا ا
(كـازانوفـا) والـتي جتـمعه مـع يسـرا اجلـندي وهي من
كلمات وأحلان فرغلي بالكس إسالم شندي وإسالم

كنكا.
wz«d U « b Uš

ـدلل الـتـراثي ــقـام الـعـراقي احـتـفى مــنـتـدى ا قـار ا
الثـقـافي بعـودته الى بـغداد بـعد مـشـاركته في بـرنامج

اضية. (ذا فويز سينير) بجلسة اقيمت اجلمعة ا
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ـصـريـة يـسـرا عـن بـدايـاتـها ـمـثـلـة ا حتـدثـت ا
ـشـاكل الـتي واجـهـتـهـا مع الـفـنـيـة والسـيـمـا ا
والـدها بسبب مـهنة التمـثيل ألنه لم يكن يريد
لـهـا أن تخـوض هـذا اجملال حـتى أنه ذات مرة
سـحب عـلـيـهـا سـكـ بـحـسب قـولـهـا.وأضـافت
ـتـابعـون عـبر يـسـرا في مـقطع فـيـديو تـداوله ا
مـواقع التـواصل اإلجتـماعي من مقـابلـة لها في
بـرنـامج الدنـيـا علـمـتني (أن والـدهـا وافق على

خـوضـها هـذا اجملـال الحقـاً لـكنه كـان يـرافقـها
في أمـاكن الـتصويـر) كاشـفةً عن مـوقف حصل
مـعها في فـيلمهـا الثاني الـذي حمل عنوان ألف
بـوسة وبوسة للمخرج عمـر عبدالعزيز وبطولة
صري حس فهمي وذلـك بعد أن طلب ـمثل ا ا
مـنــهـا اخملـرج إعـطـاء قـبـلــة لـفـهـمي.وهـو األمـر
الـذي رفـضته في الـبـداية كـون والـدها لن يـقبل
بــهــذا األمـر لــكن اخملـرج أصــرّ وخــيـرهــا بـ
الـقـبـلــة أو دفع مـبـلغ تـكـلـفـة الـفـيـلم وبـالـفـعل
تــشـاجــرت مع اخملـرج وجــاءت مـديــرة اإلنـتـاج
وقـالت لـهـا البد من الـقـبلـة مـوضـحة: قـلت لـها
ـبـلغ (لـن أسـمح) فـقـالت خالص ادفــعي وكـان ا
وقـتها مائة ألف جنـيه قيمة تكلـفة الفيلم فقلت
بـلغ فوافق على لـبابـا ادفع ولم يكن لديه هـذا ا
ـشهـد.وأوضـحت (أنهـا أغمـضت عيـنيـها بـعد ا
ـشهد ألن والدها سيضـربها )وقالت( بابا كان ا
قــاعــد فـي آخــر االســتــوديــو وبــعــد مــا خــلص

شهد جه واداني حتة قلم). ا
عــلى صــعـيــد آخـر أكــد الـفــنـان دريــد حلـام أنه
(عـلى الـفـنـان الـعـمل الـدائـم واالسـتـمـرار وعدم
الـشـعـور بـاإلكتـفـاء ألن شـعـور الوصـول لـلـقـمة
عـند الفنان هو بـداية سقوطه).وأشار حلام إلى
(أنه لـم يقـدم العـمل الذي يـنـتظـره ويطـمح إليه
حـتى هذه الـلحظـة) معتـبراً (حيـاته الفنـية مثل
سـوريـة التي لم يـأتهـا الـيوم اجلـميل بـعد). من

جــهــة أخـرى قــال حلــام (أنه يــعـمـل مع اخملـرج
بـاسل اخلطيب لتقد فـيلم يشبه فيلم احلدود.
الى ذلـك فاجـأ محـمـد عبـد اجمليـد والـده الفـنان
الــســعـودي عــبـد اجملــيــد عـبــدالـلـه وذلك عـقب
طـرحه ألغـنيـة جـديدة بـعنـوان (يـا بخـتي فيك)
ونـشـرها عـلى مـوقع يوتـيـوب وهو األمـر الذي
ــا فـيــهم والـده أصــاب اجلـمــيع بــاالنـدهــاش 
ـوضــوع أنه لم يـكن والــذي أكـد عــنـد عــلـمه بــا
يـعرف أي شـيء عن هذا الـعمل الـفني.وتـعبـيرًا
عن ردة فـعلـه جتاه هـذا األمر نـشر الـفنـان عبد
اجملـيـد تــغـريـدة عـبـر تـويـتـر قـال فـيـهـا: (والـله
ـهم الـله مـعــرف مـتى سـجـلـهـا ومـتـى نـزلـهـا..ا
يـوفـقـه مـشـوار يـحـتـاج مـثـابـرة) وتـابع أيـضًـا
وقـال(أسأل عنه فاالستـوديو ايش بتسوى..مرة

اذاكر ومرة أتمرن).

اعــتــمـد عــلـى حــدسك الــيــوم.و ال تــتـردد فـي اتــخـاذ
اخلطوة الصحيحة .

qL(«

 لــديك مــشــاكل ضــمـن اسـرتـك قــد تـؤدي الـى حــالـة
عصبية حادة . 
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 فـرصـة عـمل مع شـخـص كـنت تـعـرفه سـابـقـا قـادمة
اليك .رقم احلظ .9
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في العمل لـديك طموحات تتجاوز قدراتك احيانا .يوم
السعد االربعاء.

»dIF «

ـسـتـقبل الـذي كـنت تـبحث فـرصـة قـد تكـون مـفـتاح ا
عنه . رقم احلظ.8
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ال تـتـخذ خـطوات جـديـدة اليـوم . احلب حولك في كل
مكان.
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ـرح لذا ـيـز في عالقـاتـك لديـك روح ا انت شـخص 
فاجلميع يحبك . 

ÊUÞd «

ال تـتفـاجأ إذا كـان ينـقصك بـعض التـركيـز اليـوم يوم
السعد الثالثاء.

Íb'«

ـا هـو انـهض ودافع عن حـقـوقك ألنك تـقـوم بـأكـثـر 
مطلوب منك.

bÝô«

 عـليك أن تـفكـر بعـقلـك باألشـياء الـتي في قلـبك  يوم
السعد اخلميس.

Ë«b «

ال تـتـسرع فـي اتهـام اآلخـرين ان كـنت ال تـمـلك دليال
واضحا .رقم احلظ.6
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تـقــدم مــلــحـوظ فـي الـعــمل بــســبب حتــركك الــسـريع
لتالفي اخطاء الشركاء .

 u(«
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اشــطـب الــكــلـــمــات ادنــاه ولك
ـــخـــتـــلف حـــريــــة الـــتـــنـــقـل 
ــــكـن شــــطب االجتـــــاهــــات و
احلـرف اكـثـر من مرة لـتـحصل

طلوبة: على الكلمة ا
ـــــنـــــامــــة  –الـــــبـــــحـــــرين – ا
السعودية  –الرياض  –دمشق
 –لبنان  –بيروت  –فلسط

 –القدس  –االردن  –عمان –

الـيـمن  –صــنـعـاء  –لـيــبـيـا –
طـرابلس  –الـزرقاء  –عـجـمان

 –تونس  –جدة  –مصر –

ــغــرب  –حــمص – كــويت  –ا
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 –سورية  –ين.
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مثلة السورية  كندة علوش بعيد زواجها الثالث من أحتفلت ا
صري عمرو يوسف ونشرت عبر صفحتها اخلاصة مثل ا ا
على أحد مواقع التواصل اإلجتماعي صورة جتمعهما وعلّقت

بالقول(الزواج طلعات ونزالت مواقف صعبة وقاسية
ومواقف حلوة بكي وضحك خناق وحب الزواج اهتمام

ومحاولة دائمة للحفاظ على شغف األيام األولى الزواج صعب
جدا ينجح باحلب والدعوات والنوايا بس ألنو بيحتاج شغل
وتفكير وصبر.. اليوم بيصيرو تالت سن بحمد ربي على
ر ويارب العمر كله مع بعض). ومن ناحية أخرى احللو وا
ّ تداوله عبر أحد مواقع كانت ردّت علوش على منشور 

التواصل اإلجتماعي تضمن كالماً منسوباً لها عن زوجها
. وكتبت السابق السيناريست فارس الذهبي إذ نفته تماماً
علوش عن صفحتها اخلاصة قائلةً (ماقلتش.. والله ماقلتش

الكالم ده وال في أي حتة ياريت ماتنشروا كالم مش متأكدين
.( منو.. وشكراً

bOF UÐ qH²% ‘uKŽ
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باتشان قد توفي في الـ 18من كانون الثاني
لعام   2003 وعلى الرغم من مـشاعر احلزن
لـدى جنم بـوليـوود إلّـا أنه قام الحـقًـا بنـشر
صورة لشخـصيته اجلديدة في فـيلمه القادم

(جهير) وعلق عليها: (ولكن العمل
يستـمر..وأنا مـتأكد إذا كان
والــدى مــوجـــودًا لــكــان
أراد ذلك أيــضًـا). من
ــــقــــرر أن يــــعـــود ا
أمــيـتــاب بـاتــشـان
بــأقــوى األعــمــال
إلى بـــولــيــوود
حـــيث يــشــارك
في أربــــــعــــــة
أفـــــــالم فـــــــي
الـــــــفـــــــتــــــرة

القادمة .

VÒOG¹  u*«
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غـربي عبد القادر سرحي ا وت الفنـان ا عيب ا
عبـابو عن عـمر يـناهز الـ 70عاما بـعد صراع
مع مرض الـسرطـان. ويعـد عبـابو الـذي ولد
ســــنـــة  1950بــــدار زيــــدوح (بـــــني مالل)
واحلـاصل عــلى دبـلــوم مـعـهــد الـدراسـات
ــوقع الـفن  مـن الـوجـوه الـتــقـنــيـة وفــقـا 
الفنية الـتي قدمت الكثـير من االسهامات
ــســرحي  كــمـا كــان قــيـد في اجملـال ا
غرب منذ حياته عضوا بإحتـاد كتاب ا
سـنة  1985وبـدأ الـكـتـابـة سـنـة 1969
ونـــشـــر أول نـص شـــعـــري لـه ســـنـــة
سرحي .1982 كما يهتم باجملال ا
وبــالــكــتــابــة الــشــعــريــة والــنــقــديـة.
واشــتـــهـــر بــالـــعــديـــد من األعـــمــال
ــســـرحــيـــة الــتـي تــظل عـالمــة في ا
غربي ولعل من أبرز سرح ا تاريخ ا
ـسرحـيـة حمـامة الـقرن مؤلـفاته ا
سالم أحمـر رسالـة شاعـلة
إلى مـعــشــوقـة قــاتــلـة
عــــــــــوا األصــــــــــلـع

الكبل.
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يسرا
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