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اخلامس من اذار اجلـاري ويـتواصل
حـــتـى احلـــادي عــشـــر مـن نـــيـــســان
سرحـية من تألـيف الشاعـر جليل وا
خــزعـل .ســيـنــاريــو الــفــنــانــة  فــاتن
اجلـراح. صـنـاعــة الـدمى وتـتـفـيـذهـا
قـــائــــد عـــبـــاس ويــــوسف الــــذهـــبي
وحتريكـها سارة حـمود واحالم علي
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{ لـــنـــدن  - وكــاالت - قـــال مـــديــر
ـمثل الـكـومـيدي الـبـريـطاني أعـمـال ا
كــــــ دود يـــــــوم االثــــــنــــــ (إن دود
شـاهدي التلفـزيون بشعره عروف  ا
ــدبب وأســنــانه الــبــارزة تــوفي عن ا

تسع عاما). 
ـسـارح خالل وذاع صـيت دود في ا
ــاضي بـروح خـمــسـيــنـيــات الـقـرن ا

دعابة ارجتالية. 
واسـتـلهم دود أسـلـوبه الـذي جلب له
شـهــرة في الــتـلــفـزيــون واإلذاعـة من
ـــســـرح االســـتــعـــراضي تـــقـــالــيـــد ا

البريطاني.
وقــال مــديــــــــر أعــمــال دود روبــرت
ـز (بـالـنـسـبـة لي كـان واحـدا من هـو
ــــــــســـــــــــرح آخــــــــر عــــــــظــــــــمــــــــاء ا

االستعراضي). 
وأضـــاف (أن دود تـــزوج شـــريـــكـــته
الـــتي عـــاشت مـــعه 40 عـــامـــا يـــوم

اجلمعة وتوفي يوم األحد).
ودخـل دود أيــــــــــــــضــــــــــــــا
مـــوســـــــوعـــة جــيـــنــيس
لألرقام الـقيـاسيـة بعد
أن ألـــــــــــقـى 1500
نــــكــــتـــــة في ثالث
ســــــــــــــاعـــــــــــــات

ونصف.

قـــيم مـــتــوغـــلــة فـي تــأريخ الـــعــراق
ومـتــجـذرة في نــفـوس ابــنـائه ورغم
الـــظـــروف الـــتي مـــر بــهـــا اال انـــهــا
ستبقى .وقد اخترت ( وصايا جدي)
عـنـوانـا لـلـمـسـرحـية كـدلـيل عـلى ان
اجملتـمع الذي عـاش به اجدادنـا كان

مجتمعا نزيها خاليا من الفساد .

.وعـــبــد الــرحــمن ابـــراهــيم وجــمــال
مـنـصـور .مـوسـيـقى واحلـان الـفـنـان

امير علي رضا. 
وعن وصـايـا جـدي حـدثـتـنـا اجلـراح

قائلة :-
- تعد مـسرحـية وصايـا جدي احدى
من األعـمــال الـتي تــسـعى إلى غـرس

اما مخـرجها الـفنان يـوسف الذهبي
فقال :-

ـســرحــيـة عــلى طــريــقـة ( نــعــرض ا
ــســرح الــصــيــني خــيــال الــظل او ا
مـــايــعـــرف بـ (شـــخــوص اخلـــيــال)
و(ظل اخلــيــال) و(طــيف اخلــيـال )
و(خــيـال الــســتـار) وهــو فن شــعـبي
انــــتــــقـل إلى الــــعــــالم اإلسـالمي من
الـــصــ أو الـــهـــنــد عن طـــريق بالد
ـملوكي فارس واشـتهـر به العـصر ا

على وجه اخلصوص.
و يـــعـــتـــمــد عـــلى دمـى من اجلـــلــود
ــتــبـــايــنــة اجملـــفــفــة ذات األلـــوان ا
تــــتــــراوح أطـــوالــــهــــا بــــ ثـالثـــ
وخمس سنـتيمتراً ويـتم حتريكها
بـــعـــصــا وراء ســـتــار مـن الــقـــمــاش
ـا ـسـلط عـلـيه الـضـوء  األبـيض ا
يـــجــــعل ظـــلــــهـــا هـــو الــــذي يـــبـــرز
للمـشاهدين وعـادة يتم حتريـكها من
قــبل فــنــان مــحــتــرف) مــضــيــفـا (ان
ــســـرحــيـــة تــدور حـــول الــنـــزاهــة ا
وتــرسـيخ قــيـمـهــا ومـفــاهـيــمـهـا في
نـــفــوس الـــنشء اجلـــديــد مـــثل حب
ــمـتــلــكـات الــوطن وعــدم الـعــبث بــا
العامة ومساعدة اآلخرين واألمانة).

عــــرض مـــنــــهــــا اربع
دقـائق كـونـهـا تـنـتمي
الى الـدرامـا ومـايربط
هــــذه الـــعـــروض هـــو
ــســرحــيـة الــبــروفـه ا
والـرابط بـيـنـهـمـا هـو
ـسـرحـيـة  الـورشــة ا
وبــدات الـفــكـرة داخل
الــــــدرس نـــــتــــــنـــــاول
ـــســرحــيــات ونــبــدا ا

بالتمرين عليها) .
الــــيـــــوم نـــــحن امــــام
جتـــربـــة مـــســـرحـــيــة
ـــكـــان ولـــيـــدة هـــذا ا
يـــــقـــــودهــــا مـــــخــــرج
مــجـتــهـد ومــعه فـريق
مــــــــســـــــرحـي يـــــــضم
مــجــمــوعـة من طــلــبـة
معهد الفنون اجلميلة
الـــتي تـــســعى حلـــفــر

كـان والـطـلـبة هم صـورهـا في ذاكـرة ا
هند جواد  محـمد لواء  علي صباح 
محمد راضي  حسناء ابراهيم واحمد

السوداني وآخرون .
ــسـرحـيـة قـال الـطـالب وعن دوره في ا
عـلي صـبــاح (الـبــروفـة هي مـجــمـوعـة
عــروض من تــمــاريـن ولي فــيــهــا عــدة
ـــصــارع ومـــشـــهــد في ادوار مـــنــهـــا ا
احلانة والعربة ومشهد حزم احلقائب)
.امـــا الـــطـــالب مـــحـــمـــد راضـي فـــقــال
سرحـيات من نتـاج ورشة مسـرحية (ا
ودوري في الــعـــمل هـــو آخـــر شــخص
ـسرح وامثل دور اجملنون يظهر على ا
وســائق الـــعــربــة والــعـــاشق) .وقــالت
الــــطــــالــــبــــة هــــنــــد جــــواد (دوري في
سرحية مـديرة للمسرح تـقوم بتنفيذ ا
اوامـر اخملــرج عـنـد غـيـابه وتـقـدم عـدة
مسرحيات مع اضافات ومقترحات في
ـــطـــاف تـــرفض ان حتـــصل نـــهـــايـــة ا
ـقتـرحات ـمـثلـ ضد ا انـتفـاضة من ا
ـــتـــغـــيــرات وتـــعـــده انـــقالبـــا عــلى وا
اخملـــرج). وقـــال الـــطــالـب وســـام ايــاد

حلـظــة والدتـهم االولى واليــعـرف احـد
منهم متى ستنتهي الهموم هذه. 
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الباحث واالعالمي العراقي ضيفه مساء امس الثالثاء
لـتقى العراقي للثقافة والـفنون في العاصمة االردنية ا
عـمــان بــامـســيــة وحـوار حتـت عـنــوان (الــفـضــائــيـات

العراقية واخلطاب االعالمي)
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ــصــري يــســافــر الى مــديــنــة اإلســكــنــدريـة ــمــثل ا ا
ـسـلــسـله ـشــاهـد اخلــارجـيــة  لـتــصـــــــــويـر بــعض ا
اجلـديــد (عـوالم خـفـيـة) الـذي ســيـخـوض به الـسـبـاق
الــرمــضـاني الــقــــــادم.وهـو من إخــراج وإنــتـاج رامي

امام.
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الـباحث العـراقي تضيـفه ببغداد
 دار بــابل لـلــثـقــافـات والــفـنـون
ــيـة مـســاء الـيــوم االربـعـاء الــعـا
بــجـلــسـة تــتـضــمن حـفل تــوقـيع
كـتابه (الـدرامـا الـتـلفـزيـونـية من

تلقي). الفكرة الى ا
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رئيس اجلـمعـية الـعراقيـة للـتصـوير فـرع بابل  شارك
رأة والطفل في البيت في احلـفل الذي  نظّمته وحـدة ا
ـنـاسـبة الـثـقـافي بـالتـعـاون مع مـنـظـمـة بنت الـرافـدين 

ي للمرأة . اليوم العا
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ÎU UŽ 91 sŽ
الــــســـــلـع الــــفـــــاخـــــرة الـــــفــــرنـــــســـــيــــة

(إل.في.إم.إتش).
وأسس دو جيفنشي واحدة من أكبر دور
األزيـاء في باريـس في اخلمـسـيـنـات قبل
أن يــــتــــجه إلى نــــيــــويــــورك لــــيــــؤسس
إمـبــراطـوريـة أعـمــال أصـبـحت جـزءا من
مـجمـوعـة (إل.في.إم.إتش) عـندمـا بـاعـها

دو جيفنشي في نهاية الثمانينات.

{ بــــاريس  –وكـــاالت - تـــوفي االثـــنـــ
مـــصـــمم األزيـــاء الــفـــرنـــسي أوبـــيــر دو
جـيـفـنـشـي الـذي هـيـمن عـلى الـصـنـاعـة
ألكـــثـــر من ثالثـــة عـــقــود والـــذي ارتــدت
مـالبــسه جنــمــات ســـيــنــمــا مــثل أودري
هــيــبــورن وجــريس كــيــلي عـن عــمـر 91
عاما. جاء إعالن وفـاته من دار جيفنشي
لألزيــاء الـتي تــمـتــلـكـهــا اآلن مـجــمـوعـة

احلب احلـــقــيـــقي ســـيــكـــون أمـــامك في مـــنـــتــصف 
االسبوع وتعيش أمتع اللحظات مع احلبيب .

qL(«

ا يـقلـقك وحاوره وسيـفهم أن روحك واجه الشـريك 
رياضية ولست ضعيف .
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يوم,لن يكـون هناك جتـاوب مناسب من قـبل الشريك 
. السعد االثن
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تــعـود احملـبـة واأللـفـة مـع صـديق إلى طـبـيــعـتـهـا بـعـد
منتصف السنة . 
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رقم,تـنزعـج النك في وادي و الـشريـك في وادي آخر 
احلظ 9

¡«“u'«

تشـعر وكـأن كل شيء مـغلق في وجـهك وأن اآلخرين
. من الشركاء ليسوا مهتم
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جـفاء مع الـشريك بـسبب مـشكـلة اال ان هـذا سيـكون
مؤقتا.رقم احلظ 2

ÊUÞd «

ـادي يــلـزمه سـفــر أو انـتـقـال من  حتـســ الـوضع ا
كان.رقم احلظ 3 ا

Íb'«

,تــتـجــاوزان أزمـة بــفـضل تــنـازل يــقـوم به الــشـريك  
شاحنات . ا حتصل بعض ا ور
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يـدخل الـكـثـيــر من الـتـجـديـد والـتــعـديل عـلى وضـعك
ادي و االجتماعي. رقم احلظ 4 ا

Ë«b «

عـلـيك أن تـتـقـبل األمـور بـدون حـزن و بدون أن تـوجه
اللوم ألحد.
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تعـود أفـكار الـتجـديـد إلى رأسك و تفـكـر إما بـتـغيـير
مهنتك أو بإجراء جتديد.

 u(«

Âu−M «Ë X½√lÐU²² «

اكــتب مــرادفـات ومــعــاني الـكــلــمـات
بشـكـل حـروف تـشـترك مـع بـعـضـها
بــاحلــرف االخــيــر من كل كــلــمــة من
خالل مـجـمـوع االرقـام حتـصل عـلى
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األفالم وال تــنـوي الـعــودة أبـداً إلى
الـشــاشـة الــكـبــيـرة).وأحــزنت هـذه
االخـبـار جـمـهـور ديـاز لـكنـه تمـنى
لـهـا الـنـجـاح في عائـلـتـهـا والـراحة

الدائمة.
يـذكــر أن ديــاز تــوقـفت فــعــلــيـاً عن
العمل الـسينـمائي بعـد إطالق فيلم
(آني) عـــــام 2014 حـــــيث أدّت دور

اآلنسة هانيغان. 
ورغم أن الــعـروض ال تــزال تـنــهـال
عـــــلى ديـــــاز إال أنـــــهـــــا تـــــفـــــضّل
االسـتـفــادة من وقـتـهـا لـقـضـائه مع

عائلتها.

{ لــــوس اجنــــلــــوس  –وكـــاالت -
قـررت جنـمــة هـولــيـوود الـشــهـيـرة

االعتزال عن ?كاميرون دياز?
الــعـمل الـسـيـنـمـائي والـتـلـفـزيـوني
وتـخــصــيص كل وقــتــهـا لــزوجــهـا
وسـيقي بـنجي مـادن والذي يـبلغ ا

من العمر 39 عاماً.
وقع االلكتروني الذي نشر واشار ا
اخلــبــر (أنّ ديــاز تــشــعـر بــالــتــعب
واإلرهــاق والــرغـبــة في أخــذ قـسط

من الراحة مع العائلة). 
كـمـا أعــلـنت سـلــمى بـلـيــر صـديـقـة
مثلة سئمت من صناعة دياز (أن ا

إبــــتـــعــــدت فـــيـه عن األكـالت الـــتي
إعـتــادت عـلــيـهــا في الـســابق.فـهي
ــأكــوالت الــتي حتــرص عـــلى أكل ا
هي عـبـارة عن مخـلـوط من األغـذية
إضـافة إلى التـي تمـدها بـالبـروت
إبتـعادهـا عن شرب اخلمـر نهـائياً
من أجـل زبـدة الـكــوكـيــز ودقـيق
الــشــوفــان والــلــوز الــذى بــات

جزءا من وجباتها.
وكــذلك حتــرص لـــوبــيــز عــلى
تــنــاول األطــعـــمــة الــطــازجــة
ـعـلـبـات التى واإلبـتـعاد عن ا
من شأنها أن تضر جسدها.

ـغــنـيـة مـن جـهــة اخـرى   حتـظـى ا
ـيــة جـيـنـيـفـر لــوبـيـز بـشـهـرة الـعـا
كـبيـرة وواسـعة تـخطت الـعـالم كلّه
لـــيس فـــقط من خـالل أغــنـــيـــاتـــهــا
وخوضها جملال التمثيل بل لكونها
واحـدة من أكثـر الـنـجمـات الـلواتي
إسـتـطعـن أن يحـافـظن عـلى رشـاقة
وجــمـال جــسـدهـنّ مع تـقــدمـهنّ في

العمر.
فـعـلى الـرغم من إقـتـرابـهـا من عـمر
الـ 50إسـتـطـاعت لـوبـيـز أن حتـافظ
على هـذه الـصفـات في جسـدها من
خـالل إتــبــاعــهـــا نــظــامـــاً غــذائــيــاً
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الــســفــيــر الــفــرنــسـي في األردن الــقى مــســاء االحــد
مارسات محاضرة باللغة اإلنكليزية بعنوان: (جتديد ا
الـسـيـاسـيـة: فـرنــسـا هل سـتـكـون مـخـتـبـرًا جـديـدا?)
بدعـوة من منتدى الفِـكْرِ العربي في العـاصمة االردنية

عمان.

الفـنانة اللـبنانـية تسـتعد إلطالق أغـنية جـديدة بالـلهجة
العراقية من كلمات وأحلان فراس الشذر.

مـحـافظ بـغــداد االسـبق تـلـقى الـتـعـازي لـوفـاة شـقـيـقه
سـائـلــ الـله ان يـسـكـنه فـسـيـح جـنـاته.واقـيم مـجـلس

دة يوم في محافظة النجف. العزاء 
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سـرحيـة التي كـثيـرة هي النـصـوص ا
تتخذ من هـموم الناس منطـلقا لها في
صـــيــاغــة خـــطــابـــهــا االنـــســاني وبث
افــكـــارهم الــنـــبــيــلـــة  ولم يــكن االدب
ي اال يــنـــبــوع ثــراء ــســـرحي الــعـــا ا
ومعرفة يـغرف منه كل متـنور ومتجدد
وباحث ومتـذوق ليعـيد قراءته مـتخما
ــعــاصـر ــعــاني ومــفــاهــيم الــزمـن ا
ولــيـــقــدم مـن خالله رؤاه وتـــصــوراته
ــا يـنــبــغي ان يــكــون عــلـيه وحــلــمه 
ـتـحضـر  هـذا مـاوجـدناه في الـعـالم ا
مـسـرحــيـة بـروفـة الـتي عـرضت يـومي
ـاضـي عـلى خـشـبة االحـد واالثـن ا

مـسرح الـرافـدين والتي تـنـتمي الى الـ
(ميني دراما) وهي مسـرحيات قصيرة
ي ــسـرح الــعـا جملـمــوعـة من كــتـاب ا

كشكسبير وتشيخوف وآخرين . 
ــســرحــيــة قــال اخملــرج جــمــال وعن ا
الـشـاطـي لـ ( الـزمـان ) ان ( بـروفه هي
ـســتــقــلــة بــعـرض ــســرحــيــات ا من ا
مـسرحي واحـد وهي ليـست مـسرحـية
ـــا عـــرض مـــســـرحي يـــقـــام عـــلى وا
ســيـــنــاريــو الــبــروفـه ومــايــحــصل ان
ـــمــثــلــ الـــعــرض يــبـــدا بــحــضــور ا
والـبـروفه تفـاصـيلـهـا جاهـزة  وهـناك
ثمان مـسرحيات مـستقلة يـستغرق كل

ــسـرحـيــة  الـسـائق الـذي (دوري في ا
يـقـود الـسـيـارة كـذلك دور قـائـد احدى
العـصابـات وكذلك دور اخملـمور داخل

احلانة وفعاليات اخرى ) .
ـسـرحـيـة التي وهـذه الـتـجربـة ا
بداها شباب من طـلبة الفنون
حتـــــتــــاج الـى الــــرعـــــايــــة
واالهــتـــمــام لـــصــنـــاعــة
مالمــحـهـا اجلــمـالـيـة
وحتــتـاج ايــضـا الى
الــــــدعم اجلـــــاد الن
الــــعـــــامـــــلــــ في
التجربة يشكلون
هواجس اجيال
مـن الــــشــــبـــاب
يــعــيــشــون في
هــــــذه الـــــــبالد
ويـــطـــمـــحـــون
الــى اخلـالص
من هــــــــمـــــــوم
وتــــراكـــــمــــات
ـــة ومـــنــذ مـــؤ

    b¹bł qLŽ∫ مشهد من بروفة مسرحية

جنيفر لوبيز

كاميرون دياز
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تواصل شـعبـة الـفنـون الدرامـية في
دار ثـقافـة االطـفـال عرض مـسـرحـية
وصـــايـــا جـــدي ضـــمن فـــعـــالـــيـــات
مهرجان ربيع االطـفال العاشر الذي
يــقـــام حتـت شـــــعـــار (بـــالـــثـــقـــافــة
والـنـزاهـة نــرتـقي) الـذي انـطـلق في


