
ـرة الـساحـر سامـر حـكمت هذه ا
يــشق الــســتــارَ عن كــومــيـديــا لم
تـعـرفْــهـا شــاشـة عـربــيـة مِن قَـبل
يتـصـدرها مـلك مـلوك الـكـوميـديا
ايـاد راضي في عـمـل يـحـمل اسمَ
َـعـنى مـعـروف من (شـلع قـلع) وا
الـــعـــنـــوان نــفـــسِـه.ويــشـــارك في
بطولته زهير محمد رشيد وسعد
خــلـيــفــة وشــيـمــاء رعــد وفــوزيـة

حسن ونسمة وسوالف .
ويــصف اخملــرج حـــسن حــســني
مـسـلـسـله اجلـديـد الـفـنـدق (بـأنه
مــكـــسب لــكـــونه يـــضم عــدداً من
الفـنـان الـذين سبـق له التـعاون
مــــعـــهم وعــــدد اخــــر لم تــــســـنح
الـفـرصـة لـيـكـون هـنـاك تـعاون
بـــــيـــــنـــــهم). واضـــــاف
(الـعـمـل مـكـتــوب بـدقـة
وحـــــــــداثــــــــة وجــــــــرأة
ويـتـضـمـن الـعـمل عـدداً
مـن االلــــــــغــــــــاز الــــــــتي
ـشـاهد في سيـسـتمـتع ا
حـلـهـا.. ويـتـنـاول بـعض
ــواضـــيع الــتـي حــدثت ا
في اجملتـمع العـراقي بعد
سلـسـلـة االنهـيـارات لـعدد
من الـــشــخـــصــيـــات الــتي
تــــغـــــيــــرت في اجملـــــتــــمع
وصاروا ضحايا لبعض ما
صـار من أحـداث). واضـاف
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صـــــدر اجلـــــزء الــــتـــــاسـع واألربــــعـــــون من
(موسوعة الـعراق اجلديد) لسـماحة العالّمة

السيد حس الصدر وعنوانه:
©sÞu «Ë sÞ«u*« 5Ð®

يــقع الــكــتــاب في 256 صــفــحــة من الــقــطع
الكبير ومن موضوعاته :
-لكي ال يُنسى الطغيان 

-النكهة الفريدة 
-ال الختالط االوراق

ة –احلديثة -الظاهرة القد

—bBK  b¹bł —«b ≈

وقع دنيـا الفن (لن ألـقى الضوء
عــــــــلـى اي حــــــــدث مـن أحـــــــداث
ـسلـسل.. لـكـنه سـيـحـتـوي على ا
مــتـعــة ألنــهـا هــدف من اهــدافــنـا
ــتـعـة بـالــعـمل الـفـني مـوضـوع ا
وحسب النص الذي قرأته ان فيه

(حالوة).. 
حالوة الــعـودة لــلــدرامـا وحالوة
الـــشــكل الـــذي ســيـــظـــهــر عـــلــيه
العـمل.. وهو الـشـكل السـينـمائي
حـيث قــدمت عـدة أعــمـال عــربـيـة
بهذا الشكل و يجب أن نواكبها..
 ها قـد دارت الـعـجـلـة اآلن و هذه

الذي يَـخـتلـف علـيه الـسيـاسـيون
ـقـصود ويـتـفق عـلـيه الـشـعب وا
هــــنــــا مــــا يـــســــمــــيه (الــــشــــعب
البـشـيري) فـسيـكـون على شـاشةِ

(الشرقية) في رمضان. 
اِنه احـمــد الـبــشـيــر مـفــاجـأة من
الــعــيــار الـثــقــيل لــيـس الحـدْ اَن
يَــعــرفَ مــا يـــنــوي عــمــلَه جنــمــا
ا منـتجا  وال احد ومخرجـا ور
رة َيعـرف حدودَ شـجـاعتهِ هـذه ا
في عمل اختارَ له اسمَ (لَخة). اما
الـــفـــنـــان ســـامـــر حــكـــمـت الــذي
يــوصف بــالـــســاحــر وكــان يــقف
خــلـفَ االعــمــال الـــكــبــيـــرة الــتي

نسبت لسواه.

هـي الـــــبــــــدايــــــة لــــــدوران هـــــذه
العـجـلة).امـا الـفنـان مـحمـود أبو
الــــعــــبــــاس الــــذي يـــجــــســــد في
) فـقال (الفـنـدق) شـخـصيـة (كـر
للموقع ذاته (مسـلسل الفندق من
األعـمــال الــتي ســتـضـع عالمـة و
مؤشر مهم في الدرامـا العراقية..
ألن الورق مـكـتـوب بشـكل جـيد و
الكي فاجئنا بهذا الكاتب حامد ا
النص كذلك اخملرج الـكبير حسن
حسني سيضيف لهذا العمل كما
عـودنــا في بـقــيـة األعــمـال نــكـهـة

ي). عراقية بنَفَس عا
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االبوذيـة امـا ان تكـون مطـلـقة (حـرة) اَي من قريـحـة الشـاعر ولم
تـأخـذ مـعنـاهـا من مـصدر اخـر كـالشـعـر الـفصـيح او األمـثال او
اآليات الـقـرانيـة ..الخ وأمـا ان تـكون مـولـدة اَي ان الشـاعـر أخذ
مـعـنى من مـصدر اخـر غـيـر قريـحـته . كمـا قـلـنا ان هـنـاك أنواع

نظم عديدة لالبوذية مثل :
نـثـورة : والتي يـنثـر فـيهـا الـشاعـر عبـارات مـشجـعة -االبـوذيـة ا

مقتضبة بعد الشطر الثاني   مثل :
يا من بالقلب والروح ورديت.         (سريت)
ويا من من نزيف الدمع ورديت.      (شربت)

ذبل زرعي..وعليك انعي ..الوفه طبعي ..انطفه شمعي
كضه صبري وخواني الضيم ورديت.      (ساءت أحوالي)

وال دمعة اهملت منك عليه
ضمن : يبدا الـشاعر اول كل بيت بحـرف مع وعند االبوذيـة ا
مثل: جمع احلروف عموديا يكون لدينا اسم او كلمة ذات معنى 

س: سل جنم الدياجي وين حلوا.           (راحوا)
ع : عليش أحبال ذاك الوصل حلوا.       (فكوا)

ا : ابد ما يوم كاس الصبر.                    (من التحلية)
د : دعوني بال ند اعله الوطية

(حــ جنـــمع احلـــرف األول من كل شـــطــر نـــحــصل عـــلى اسم
(سعاد)

ـقــسـوم : كل شـطــر فـيـهـا مـن قـسـمـ والــقـافـيـة في االبـوذيـة ا
القسم الثاني  مثال :

أظل متعوب  الم هموم وجني.         (اجمع) 
القلب معطوب  منك لهب وجني.     (اشعلني)

الدمع مسجوب  هد وفاض وجني.     (غمر الوجنات)
ولك جم دوب  تلعب لعب بيه

ذيلة : مثال : االبوذية ا
الوفي من هموم وصله من وصلنه… راحه منه
وال شفنه بوصاله من وصلنه … راحه منه

وكطعنه الوصل الجن من وصلنه … راحه منه
ونسه العشرة ولياليها الشجيه

عـنى واحد  ثـمنـة : وتـتكـون من ابوذيـتان تـرتـبطـان  االبوذيـة ا
مثال :

صايب شيعن صبري من ال ا
.         (جنون) وخلن بالعكل ثابت من ال

يباري العادل التأهب من ال
ر عليه تعود النه الشباب ا

تعود النه الشباب الراح مايه.       (ما رجع) 
مهو بقلبي جرح جرح مايه.       (مائة) 

ودمع الع يهل السوك مايه.        (سيالنه)
مثل طوفان نوح اعله الوطية

ـلمع : وهي ان يـدخل يدخل بـيت من الـشعـر الفـصيح االبوذيـة ا
للتلميع مثل :

وسكرة مقلتيك وانت صاح.       (مستيقظ)
لهيب اجفاك سلمي وانت صاحي.  (سليم)

أظل عطشان تقبل وانت صاحي.     (صاحبي)
نبع شفتك دوه العلوي اخلفية

رصعة : مثال : االبوذية ا
ي جوهر .. معجون بدر ..مع الليل ذهب احمر.. 

ندرة وكل قلب منها مع الليل
لسيل النجم عن حالي مع الليل
يخبرك عن هواك العمل بيه

مثال : قطع : تتكون من مقاطع قصيرة متقطعة  االبوذية  ا
( ها ناح القلب…ها نحب…ها ون.        (من األن

ها ظعن الترف…ها رحل… ها ون.       (من التأني)
ها قلبي علي…ها صاح … ها ون.        (الى أين) 

ها يسحن صبر… ها دوم اليه
وهذه ابوذية تتكرر فيها كلمة (انته)  وال تخلو من تف :

يون صوتك بذاني انته ونته
وانت  ودمع قلبي ونته ونته

احب خمسة بحياتي انته وانته
وحضرتك وانت وانت وهاي هيه

االبوذيـة الزجنـيل : وهي عدة ابـوذيـات متـصلـة ببـعضـها والـقفل
ـشط) ايظـا. تـصل ابيـات االبـوذية يكـون بـاخر شـطـر وتسـمى (ا
الزجنـيل الى اكثر مـن عشرين بيـت احيانا. يالحـظ على االبوذية
عروف عن االبوذيـة العادية ان عـنى  رغم ان ا الزجنـيل وحدة ا

مثال : عنى  معاني االبيات غير مترابطة ا
همت عطشان  جرفه وردني.        (أبعدني)
وتالي سموم من هجره وردني.         (سياني)

بدمعي بللت زيجي وردني.              (كم الثوب)
بشرك حبه غفل روحي صدلهه.        (اصطادها)

وعليه  حسرتي بكل وادي صدلهه.      (لها صدى)
على حالي التفت كتله صدلهه.          (انتبه حلالي)

ال مني سمع شكوى وال حن.               (من احلنية)
أحــــــلــــــفـت  مــــــا طـخ اله راسـي وال حن. 

(احني الرأس)
ايّـــــام اجلــــــفه حـــــلـم والحن.             

  (بانت اّيام اجلفاء) 
العطش اهون وال منته عليه
يليه اجلزء الثالث من االبوذية
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-فنّ التأثير 
-نكران الذات 

-موقف انساني اليُنسى 
مع ملحق :

ـــــــــــعـقـد في االول عـن (مـجـلس الـصــدر) ا
26 /3 /2019

والثاني ( عن موسوعة العراق اجلديد )
يطلب الكتاب من 
 07704300759
07901892340

{ الـقـاهرة  –وكـاالت - احـتـضنت
قـــــلــــعــــة صـالح الــــديـن األثــــريــــة
بـالقـاهرة افـتتـاح الدورة الـسابـعة
ــهــرجــان الــدولـي لــلــطــبــول مـن ا
اضي والـفنون الـتراثيـة  السبت ا
ـشـاركة فـرق موسـيقـية من أكـثر
هرجان الذي من 20 دولـة.يتميـز ا
يــقـام سـنــويـا حتت شــعـار (حـوار
الــــــــطـــــــبــــــــول من أجـل الــــــــسالم
)بـالعروض التفاعلية مع اجلمهور
مـن خــالل الـورشــة الــفـنــيــة الـتي
تــــقــــام في االفــــتـــتــــاح واخلــــتـــام
ــشـــاركــة جــمــيع الــفــرق وكــذلك
عز الكرنفال الذي يقام في شارع ا

في القاهرة.

ــــشــــاركــــة في ومـن بــــ الـــدول ا
ـــهـــرجـــان هـــذا الـــعـــام الـــصــ ا
ـالـديـف والـهـنـد وإنــدونـيـســيـا وا
ـكـسـيك والـيـونـان وكـولـومـبـيـا وا
وأرمــيـنـيـا وبــولـنـدا والــسـعـوديـة
واألردن فــيـمــا اخـتــيـرت أفــريـقــيـا

ضيف شرف الدورة السابعة. 
ومن مـصر تشارك فـرق شعبية من
الـدلتـا والصعـيد وسـيناء والـنوبة
وأخــرى تــابــعــة لــوزارة الــثــقــافـة

وكذلك وزارة الشباب والرياضة.
وتــــقـــــام الــــعــــروض في ســــاحــــة
الـهــنـاجـر بـاألوبـرا وقـبـة الـغـوري
ومـركـز الطـفل لـلحـضـارة واإلبداع
ـديـنـة نـصر واحلـديـقـة الـدولـيـة 

وحـي شــــرق شـــــبـــــرا اخلــــيـــــمــــة
ـحـافظـة الـقـليـوبـية. ويـقـام على
ـــــهـــــرجـــــان مـــــعــــرض هـــــامـش ا
لــلــمــنــتــجــات الــيــدويــة واحلــرف
الــتـــراثــيــة بــقــلـــعــة صالح الــدين

وكـذلك مـعـرض نـحت للـفـنـانة أمل
مـــنــصــور مـن مــحــافـــظــة الــوادي
اجلـديد. وتسـتمر أنـشطة وحفالت
ـهرجـان حتى الـ 27 مـن  نيـسان ا

اجلاري.

نـــادمــة حـــقـــا). وأضــافت (أردت
عـمل اخلـيـر في هـذا الـعـالم وأن
أســـاعـــد الـــنـــاس) وأســتـــدركت
(ومع ذلك فقد ارتكبت أخطاءً).
وشـمـلت تـلك الـقـضـيـة مـحـاكـمة
ستـة أشخـاص اتهـموا بـالتورط
في أنــشــطـة جــمـاعــة نــكـســيـام.
ـلــيـارديــرة بـرونــفـمـان وكــانت ا
ــتــهــمــ الـذيـن أقـروا خــامس ا
بـالـذنب في هــذه الـقـضـيـة ومن
ــقـرر مــحــاكـمــة كــيث رانـيــيـر ا
ــتــهم بـزعــامــة هـذه اجلــمــاعـة ا

قبل. الشهر ا
ويعلن قـرار احلكم النـهائي على
بــرونــفـمــان في 25 تــمــوز وقـد
تصل عقـوبتها إلى 25 عاما في
السـجن رغم أن دليل الـعقـوبات
نـصـوص علـيـها يـشـير إلى أن ا
فـتــرة الـسـجن قــد تـصل إلى 27

شهرا فقط.
ونـــكــســيــام هـي جــمــاعــة بــدأت
عـمـلـهـا في عـام  1998وطرحت
نــفـــســهـــا بــوصـــفـــهــا بـــرنــامج
لـلــمـسـاعـدة والـتــطـويـر الـذاتي
وتـقـول إنـهـا عمـلت مـع أكثـر من
ن فـــــيـــــهم 16 ألـف شــــخـص 
ــمــثــلــة ألــيــســون مــاك بــطــلــة ا
مـســلـسل سـمـوفــيل الـتي أقـرت
بـالـذنب بـهـذه الـقـضـيـة في وقت

سـابق من هـذا الـشـهـر.وبحـسب
ــوقع اإللــكـتــروني لــلــجـمــاعـة ا
فــإنــهــا تــصف نــفــســهــا بــأنــهـا
ــبــاد جـــمــاعــة تــســتـــرشــد بــا
اإلنـــســانـــيــة الـــتي تـــســعى إلى
تــمــكــ الــنــاس واإلجــابـة عــلى
أسئلـة مهـمة عن معـنى أن تكون

إنسانا.
تمثل وعلى الرغم من شعـارها ا
في الـــعــمل مـن أجل بــنـــاء عــالم
أفــضل فــإن زعــيــمــهــا رانــيــيـر
متهم بـاإلشراف على نـظام يقوم
على عالقـة الـسيـد بـالعـبد داخل
اجلماعة.  واشار تقرير للبي بي
سي (ان كــلــيــر بــرونــفـمــان هي
ســـيــــدة أعـــمـــال حتب األعـــمـــال
اخلــــيــــريـــة ومــــارست ريــــاضـــة
الــفـــروســـيـــة وقـــفـــز احلـــواجــز
باخليل وهي ابـنة رجل األعمال
الكندي الراحل إدغـار برونفمان
الذي تقدر ثروته الصافية بنحو

 2.6مليار دوالر. 
وشــغــلـت مــنــصــبــا في مــجــلس
ــدراء الــتـــنــفـــيــذيــ لـــشــركــة ا
نكـسيـام. وتـشيـر االتهـامات إلى
أن مـاليـــــــ الــــــدوالرات الـــــــتي
قـــدمـــتـــهـــا إلى اجملـــمـــوعـــة قـــد
استخدمت لشراء هويات مزيفة.
وثـمـة مـزاعم أيـضـا بـأن الـنـساء

الذين جندتهن اجلـماعة خضعن
لطـبـاعـة األحرف األولى من اسم
زعيـمهـا رانيـير علـى أجسادهن
ويــعـتــقـد أنــهن مــارسن اجلـنس

معه كجزء من نظام العمل. 
لـيارديـرة األمريـكية واعتـرفت ا
أمام محكمة في بروكل بإيواء
امـــــرأة هـــــربـت إلى الـــــواليـــــات
ـتـحـدة بــتـأشـيـرة عـمل مـزيـفـة ا

الستغاللها في العمل.
وحاولت بروفمان عقد صفقة مع
ـوجـبـها عـلى احملـكـمـة وافـقت 
دفع 6 ماليـ دوالر من أمـوالـها
كغرامة وعدم استئناف أي حكم
دة 27 بالـسجـن يصـدر بحـقهـا 

شهرا أو أقل.
وألـقي القـبض عـلى رانـيـير 58
اضي كسيك العام ا عاما في ا
بتـهم تتـعلق بـاالجتار بـاجلنس
وقـد احــتـجـز مع عــدم مـنـحه أي
إمـكــانـيـة لــلـخـروج بـكــفـالـة.وقـد
ادعى بـأنه غـيـر مذنـب في الـتهم

وجهة إليه. ا
ودفع فــريق الــدفـاع عن رانــيــيـر
زعومة بأن العالقات اجلنسية ا
مع الــنـــســاء كــانت بــالــتــراضي
واالتــفــاق كــمــا يــقــول إنه نــفى
تهـما وجـهت له بـإساءة مـعامـلة

األطفال.
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ـلـيـارديـرة األمـريـكـيـة أعـتـرفت ا
كـلـيـر بــرونـفـمـان بـأنـهـا مـذنـبـة
لدورهـا في عمـلـية تـهريب نـساء

الستغاللهن جنسيا.
وواجهت كـلـير 40 عامـا والتي
ـــالـــيــة ورثـت اإلمــبـــراطـــوريــة ا
جملــمــوعــة ســيــغــرام لــصــنــاعــة

شـروبـات الكـحولـيـة اتهـامات ا
باستـخدام أكثر من 100 مليون
دوالر من ثروتها لتـمويل جماعة
ـشــتـبه في نـكــسـيـام Nxivm ا
تــورطــهــا بــأنــشــطــة مــشــبــوهـة
تـمـارس فـيــهـا طـقـوس جـنـسـيـة
وعملـيات اسـتغالل لضـحايا من

النساء.

كلير برونفمان

واعـــتــرفت الــثــريـــة األمــريــكــيــة
بالـذنب في تهـمتـ همـا: التـآمر
إلخــفـاء وإيــواء مـهــاجـرين غــيـر
شرعي لتحـقيق مكاسب مالية
واسـتـخـدام احـتـيـالي لـبـطـاقـات

هوية. 
وأقـرت بـرونـفـمـان بـذنـبـهـا أمـام
محـكمة في بـروكلـ قائلـة (إنها

اياد راضي في مشهد من مسلسل شلع قلع

قبل سلسل باكو - بغداد الذي تعرضه (الشرقية) في رمضان ا لصق الترويجي  ا
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ـثـيــرة الـتي كــتـبَـهـا اجلـريـئــة وا
ابرز كاتبِ دراما عراقي اليوم اِنه
ــــالـــــكي الــــذي ازدانت حــــامــــد ا
(الشـرقيـة) بـكتـاباتـه منـذ خمـسة

عشر عاما. 
دهش واجلر مهند اما الفنان ا
ابـو خـمــرة فـيــهـيـمن عــلى فـنـون
االســـتـــعـــراض احلـــيّـــة من قـــلبِ
بــــغــــداد. مـع الــــنــــجـم الــــتــــركي
ـــمــثــلــة الــشــابــة اســرويــست وا
زهــراء حـــبــيـب في اســتـــعــراض
رومانسي كبير يَحمل اسمَ (هوى
بـغـداد) امـا النـجـم االعلـى سـعرا

ـثـال يـقـدم اخملرج فـعلى سـبـيل ا
ـلكِ عـلي عــبـاس الـذي يــوصف 
الصـوتِ والصـورة والفـنانْ الذي
وقفَ فـي الـــظل خــــلفَ عــــشـــراتِ
رة يـقدم االعمـال الكـبـيرة هـذه ا
الدراما الكـوميديـة النقـدية (باكو
بـغـداد) تـألـيف مـحـمـد خـمـاس و
بـطولـة الـنـجـوم جـوادالـشـكرجي
ومحسن العلي و كلوديا حنا اما
اخملـــــرج الــــــدرامي االكــــــبـــــر في
الــعــراق واَحــد كــبــار اخملــرجــ
الــعـــرب حــسن حـــســني فـــيــقــدم
مـــســـلـــسل (الـــفـــنـــدق) الـــدرامـــا
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 اطـلــقت قـنــاة (الـشــرقـيــة) دفـعـة
جـديـدة من اعالنــاتِـهـا عن بـعض
برامجِهـا اخلاصة بشـهر رمضان
ــــقـــبـل. واَعـــلــــنت الــــقــــنـــاة(اَن ا
انتاجَها هذا العام هو االكبر منذ

خمسة عشرَ عاما). 
وحتـمِل (الـشـرقـيـة) في جـعـبـتِـها
هـذا الـعـام عـددا من االفـكـار غـيـر
ـسسالت التـقلـيدية والـبرامج وا
شاركةِ كبار اخملرج تنوعة  ا

. ي والفـنانـ العـراقيـ والعـا

لقطة من برنامج (خلة) الحمد البشير الذي تعرضه (الشرقية)


