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تــتـواصل في خــيــمـة مــسـرح الــثـورة
بـسـاحـة الـتـحـريـر فـي بـغـداد عروض
مـسـرحـيـة جتـسـد تـطـلـعـات الـشـبـاب
وطـمــوحــاتــهم ومــعــانــاتــهم ومــنــهـا
مـسـرحــيـة (الــبـوبـجي) الــتي قـدم من
خاللهـا اخملرج ابراهـيم جري مـشاهد
ـسـتـمـرة يـومـيــة من االحـتـجـاجــات ا
ـثل قـصـة مـرت به.والـذي يـروي كل 
اكد لـ(الزمان)(ان ساحـة التحرير تعد
الـيـوم الـقـلب الـنـابـض لثـورة تـشـرين
سرح نؤدي دوراً اساسياً اخلالدة وا
سرحية كونه يحمل صوت العراق وا
ـــســـرح الــعـــربي من تـــقـــد فــرقـــة ا
بــالـــتـــعـــاون مع نـــقـــابــة الـــفـــنـــانــ
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ـسـرحــيـة تـدور في مـضــيـفـا (فـكــرة ا
مـصـحـة عـقـلـيـة نـزالؤهـا عـلى ابـواب
ــدد زمـنـيـة عـديـدة ـرون  الـتـخـرج 
يــتـعــرضـون لــرجـة كــهـربــائـيــة تـدين
ـالي واالداري وهي بالـتالي الفـساد ا
صحوة ضمير لكل ما يعانيه اجملتمع
من الـم وحرمـان سـابـقـا وحـالـيـا.وفي
سـرحيـة اقول ال تـفيـدنا غـير نـهايـة ا

سرح الننا مجان حقا) . ثقافة ا
ـسـرحــيـة ودوره فـيــهـا حتـدث وعن ا
ـسـرحـية ـمـثـل عـباس نـاظـم قـائال(ا ا
ـسـرح االحـتـفـالي وتـتـمـثل تـتـنـاول ا
ــجــمــوعــة مـــجــانــ  يــتــخــرجــون
ـنـاسـبـة ويـقـيــمـون احـتـفـاال  بــهـذه ا
سـرحـية عـرضاً داخل بـحيث تـكـون ا
عـرض .امـا دوري فـهـو احـد اجملـانـ
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أسرة مسرحية (بوبجب) في خيمة مسرح التحرير

ÊU e « ≠ ‰u³MDÝ«

ـمـثـلـة الـتـركـيـة تـوبـا بـويـوكـسـتون تُـجـسـد ا
شــخـصــيـة مــارا خـاتــون والـدة الــسـلــطـان
ــســلــسل الــتـاريــخي مــحـمــد الــفــاحت في ا
اجلديـد (صعود اإلمبراطوريـات: العثمانية).
وهي أمـيـرة صــربـيـة كــانت إحـدى زوجـات
الـسـلـطـان الـعـثمـاني مـراد الـثـاني حـسـبـما
أعــلن مــوقع (انــتــرنت هــابــر)الــتـركـي الـذي
ـسلـسل اجلديـد الذي كـشف موعـد عرض ا
سيـنطـلق على مـنصـة (نتـفلـكس) بتاريخ 24
وقع ـقبل.ويشـير ا من شـهر كانـون الثاني ا
إلـى (أن الـعــمل اجلــديــد أقــرب إلى الــطـابع
الوثـائقي و تـصويـره في مـدينـة إسطـنبول
ضـــمن  6حــلـــقـــات حتــكـي قــصـــة صـــعــود
الــــســــلـــطــــان مــــحــــمــــد الــــفـــاحت الــــســــابع
لإلمـبــراطــوريـة الــعــثـمــانـيــة مــنـذ صــعـوده
الـعـرش في سن الـ 13 حــتى أصـبح واحـداً
من أعـظم حكام اإلمـبراطـورية العـثمـانية في
الـقـرن الـ .15 بـعدمـا فـتح مـديـنـة إسـطـنـبول
وعزز حـضور الدولة الـعثمانـية في عصره).
ــوقع عن بــويــوكـســتــون( أنــهـا هــذا ونــقل ا
ــرآة عــنـــدمــا نـــظــرت إلى صـــورتــهـــا في ا
ـسـيـرتـها شـعـرت أنـهـا فـعـلت شـيـئـاً جـيـداً 
ثـل سـلسل يـجمـعهـا بعـدة  هـنيـة). و ا ا
أتــراك أبــرزهم بــيــركـــان ســوكــولــو ســلــيم
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خالل مزج مجموعة مدارس وظف من
خاللـها شـباب خلـلق مجـموعـة افعال
واخملرج لم يعتـمد على النص بل قدم
مــعـاجلـات جـديــدة من خالل سـاحـات
الــتـظــاهـر وقــراءة مــا وراء الـســطـور
وهو انعطافة جمالية في تفجير نقاط
ــــــوجــــــودة داخل الــــــنص اجلـــــذب ا

سرحي). ا
وقــــــــال الــــــــنـــــــــاقــــــــد يـــــــــوسف
ــسـرحــيـة بــواقـعــهـا رشــيـد(ا
تـــكــشف بـــعــدين تـــنــطــلق
مـــنــهــمــا لـــتــؤكــد بــعــدا
جـــديــدا االول يــرتــبط

بـــعالقــة اجملـــتــمع 
والبعد االخر ذاتي
يــخــتص بــحــالــة

ـكـان وتــهـيـئـة الـذي يــقـوم بـتـرتــيب ا
مـنــصـة احلــفل ويـســرد احـداثــاً مـرت

به).
ـمـثل عـلي الـوائـلي فـقال (دوري امـا ا
هـو دراما تـورج اي مسـتـشار اجلـمال
سـرحـيـة حتـاكي الـظروف )مـضـيـفـا(ا
ــر بـــهــا الـــعــراق الـــصــعـــبــة الـــتي 
والـتـدخالت اخلــارجـيـة والــصـراعـات
الـسيـاسيـة وما نـتج عنـها من مـشاكل
وقتـل وتدمـير دون وعي وثـقافـة  لكن
اخملـرج اسـتـطـاع من خالل مـعـاجلـات
رمـزيـة ومـفـردات االحـداث خـلق صور
ــســرح عــبــارة عن رســائل من خالل ا
االحــــتــــفــــالـي اي مــــســــرح الــــشـــارع
والــرقــصــات والــكـومــيــديــا الــسـوداء
ـدرسة الـرمزية من والعـرض هو من ا

معـينة للـشخصيـة الفاعـلة التي كانت
تــقــود وحتــرض بــطــريــقــة مــتــوازنـة
جتــعـلـنــا نـحــاكم هـذه الــشـخــصـيـات

بوصفها شخصية واحدة).
سـرحيـة من تمـثيل عـباس ناظم   وا
ابــــراهــــيـم جــــري وعــــلي الــــوائــــلي

واخرين.

توبا بويوكستون
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ـقـيم في مـوسـكـو انـهى تـلـح ـوسـيـقـار الـلـبـنـاني ا ا
قصـيدة الـشـاعر الـعراقي الـكـبيـر بدر شـاكـر السـياب

طربة لبنانية. طر) وسجلها  (انشودة ا
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ـصـرف رئـيس مــجـلـس ادارة ا
الـعراقي لـلتـجارة بـعث بطـاقات
تـهنـئـة بالـعـام اجلديـد لـعدد من
االعالمــيــ وتــلـقـت (الــزمـان)
مع االمـنــيـات بـعـام تــهـنـئــة مـنه

سعيد.
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الصـحـفي العـراقي نـعته االوسـاط الـصحـفـية وبـشكل
خـــاص  زمالؤه فـي وكــالـــة األنـــبـــاء الـــعـــراقـــيــةً قـــبل
عـام 2003 واقـيم مجـلس الـفـاحتة عـلى روحه الـطـاهرة

في قاعة النعمان  باالعظمية.
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) عــلى اخملــرج االردني عـــرض فــيـــلـــمه (طــعـم الــطـــ
ـلــكي والــفــيـلم ــركـز الــثــقــافي ا ــســرح الـرئــيس بــا ا
سيـنـاريو وحـوار إسالم حيـدر و بطـولة: أمل الـدباس

موسى السطري اجني لكود نهى سمارة.
dFA « —u½√

ـاضي ي االردني قــدم نـدوة نــقـديــة االثـنــ ا االكــاد
في منـتدى البيت الـثقافي العربي  بـشأن قصيدة أمل
دنقـل (ال تصـالح) تـبـعـها حـوار عن الـقـصـيدة ادارته

الناقدة وداد أبو شنب.
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االعالمـي الـعـراقـي احـتـفـى به مـجــلس إدارة جـمــعـيـة
ـناسـبـة صـدور كـتابه االول (أوراق كهـرمـانـة للـفـنـون 

فنية) والذي يضم ثالثة فصول.
ÿuH×  dzUŁ

الـشـاعـر الـسـوري وقـع مـجـمـوعـته الـشـعـريـة احملـكـيـة
ـركـز الـثـقـافي الـعـربي مـعـشـوقـة فـوق الــضـبـاب في ا

زة ضمن ندوة نقدية قدمها الشاعر احمد زمام. با
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الــشـاعـر الــعـراقي  اقــام له احتـاد أدبـاء وكــتـاب فـرع
بابل أمسية شعرية لتوقيع مجموعة (مرايا وطن) وهي
مـجـمـوعة شـعـريـة مـشتـركـة خـاصة بـثـورة تـشرين من

اعداده وحتريره.
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مـشــاهـدة عــالـيــة وهي من كــلـمـات
مالك عادل ومن أحلان ولـيد سعد
كـمـا تـنــتـظـر نـانــسي االنـتـهـاء من
ألـبـومـهـا اجلـديد لـطـرحه. الى ذلك
ـطربـة إليـسا في صفـحتـها قالت ا
الرسمية على أحد مواقع التواصل
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طـربـة اللـبنـانـية نـانسي  وجّـهت ا

ـناسبة عجرم التـهنئـة للجـمهور 
يالد اجمليد و نشرت صورة عيد ا
لـهـا مع بابـا نـويل خالل تـواجـدها
ــراكــز الـتــجــاريـة وذلك في احـد ا
عــلى حـســابـهـا اخلــاص عـلى احـد
مــــــــــــــــــواقــع الـــــــــــــــــتــــــــــــــــــواصـل
االجـتـمـاعي.وعـلـقت عـلـى الـصورة
قــــائــــلـــــة(عــــيــــد مــــيـالد مــــجــــيــــد
للـجمـيع).وكانت عـجرم أحـيت آخر
حــفالتــهــا في الــريــاض بــحــضـور
جـمـاهـيـري وبات مـؤكـداً إحـيـاؤها
حـفــلـة رأســة الــسـنــة في اإلمـارات
تـحـدة وحتديـداً في أبو الـعربـيـة ا
ظــبـي.أمــا آخــر أغــنـــيــات نــانــسي
فـــكـــانت راجل وابن راجـل وحــقق
الـكـلـيـب اخلـاص بـاألغـنــيـة نـسـبـة
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ال تـزال اخلالفــات تـعـصـف بـ والـدة الــفـنـانــة حال الـتـرك
غربية دنيا بطمة فبعد اتهام السيدة منى السابر والفنانة ا
بـطمة للسابر بأنها تسـتغل ابنتها حال مادياً وتأخذ األموال
مـنها ردت الـسابـر عبـر مقـطع فيديـو نشـرته عبـر حسـابها
اخلــاص عــلى أحــد مــواقع الــتــواصل اإلجــتــمــاعي.وقــالت
الـسابـر في الـفيـديو( آخـر هـمي احلكي الـلي بـيتـقال.. وإنه
ــفـروض ايش بــيـشــبه بــنــتــهـا بــوضع بــنــتي حال.. والــله ا
اإلنـسـان الي عــنـده كـرامـة مـا يـقـعــد في بـيت مش بـيـته ده
أولًـا).وأضافت(تـاني شي البـنت اللي تـصرف عـلى أمها أو
أبـوهـا مش عـيب.. بـالـعـكس كـلـنـا اشـتـغـلـنـا وصـرفنـا عـلى
أهـــالــيــنــا وين الــعــيب.. وهـي أكــيــد بــتــصــرف عــلى أمــهــا
ــوقع الــفن وأخــواتــهــا والــعــيـلــة كــلــهــا).واخــتــتــمت وفــقـا 
(احلـمدلـله أنا بـعرف حـالي وبعـرف إني ما قـصرت ووقفت
وقــفـات مــا بـدي أقــول أو أســمي.. ووقـفـت وقـفــات مع أبـو

محمد.. وأنا بالعكس مو متضايقة أنا قاعدة أضحك).

ـــيالد االجــــتـــمــــاعي عـن اعـــيــــاد ا
وكــــــتــــــبت : (إنـه أجــــــمل وقـت في
السنة وأنا أحتـضر الجتماع رائع
مع عـــائــلـــتي بـــعـــد هــذه الـــفـــتــرة
العصيبة في لبنان أتمنى للجميع

ليلة هادئة ومباركة كذلك).
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احـتـفـلـت مـصـمّـمـة األزيـاء الـبـريـطـانـيـة
فـيــكـتـوريـا بـيـكــهـام وزوجـهـا العب كـرة
ـراسم الـقـدم الـسـابق ديـفـيـد بـيـكـهام 
عمادة ابنهما كروز ( 14عاماً) وابنتهما
الـصـغــرى هـاربـر ( 8سـنــوات) ونـشـرت
عـبر حـسـابـها الـرسـمي عـلى انسـتـغرام
صــورتـ مـن حـفـل الـعــمــادة الـذي ضم
ـشاهـير مجـموعـة كـبيـرة من النـجوم وا
ـي وأُقيمَ في مـزرعة كوتـسوولدز. العا

حتـلى بالـصبـر وال تتـسرع فى اتـخاذ قـراراتك بشأن
وضوعات. بعض ا

qL(«

خـذ كـفـايـتك من الـنـوم  حـتـى تـسـتـطـيع الـتـركـيـز فى
العمل خالل هذه الفترة.

Ê«eO*«

ال تــرتــكب أخـطــاء األمس.قــد تـمــر بــحـالــة من سـوء 
التفاهم بينك وب احلبيب.

—u¦ «

ـاضـية حـتى ال يـتـعـكر ال تـتـذكر الـعالقـة الـعـاطفـيـة ا
مزاجك.رقم احلظ.8

»dIF «

ــاضى فـسـرعـان مـاتـتـطـور األمـور  اطـوي صـفـحـة ا
وتستقر مرة أخرى.

¡«“u'«

عدة نتيجة توترك الزائد واهمالك قد تشعر بألم فى ا
فى تناول األطعمة الصحية.

”uI «

حـافظ عــلى صـحـتك خالل هـذه الــفـتـرة وأبـتـعـد عن
نصائح اخلرافية من البعض.

ÊUÞd «

حـافظ عـلى صـحـتك. قـد حتـدث تـطـورات جـديـدة فى
هنية. حياتك ا

Íb'«

هـنية والعـاطفية حتدث تغيـرات إيجابيـة فى حياتك ا
جتعلك تشعر بالراحة.

bÝô«

ـتوقع  حل مـعـظم مشـاكـلك اإلجتـمـاعيـة وتـطور من ا
هنية. حياتك ا

Ë«b «

يوم حاول أن تبتـعد عن التوتـر والتفكيـر فى مشاكلك
السعد االربعاء.

¡«—cF «

تـشـعـر بـالـتـحـسن واإلقـبـال فى الـعـمل.قـد تـفكـر فى 
االرتباط من جديد.

 u(«
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اكــــتب مــــرادفــــات ومـــعــــاني
الــكــلــمــات الـتـي تــشـتــرك مع
ـسـير بـعـضـهـا ويـكـون خط ا
مـع الـســهم في الــشـكل احلل
الــصـــحــيح يـــقــودك الى ربط

متكامل للشكل:
 1- صغير الفيل
 2- ثم وغال

ة  3- من االحجار الكر
 4- صائب
 5- حبر
 6- يزيح

 7- من الطيور
 8- أهب وأعطي

ويظهر في الصورة األولى ابنها وابنتها
داخل الكنـيسة وبيـنما جتـمعها الـثانية
ــقـربــ ومع مع الــولــدين والــعــائــلــة وا
غـني الشـهير النـجمـة إيفـا لونـغوريـا وا
مــارك أنـتــوني وهـمــا من أبـاء الــطـفــلـ
دعوين أيضاً عمودية وكان من ب ا با
ــغـني الـبــريـطــاني إلـتــون جـون ولـيف ا
تـايـلـر. وعـلّـقت بـيـكـهـام عـلى الـصـورت
كـاتــبـة:(فـخـورةً بـأطــفـالي هـاربـر وكـروز
.( وشـــاكــرة لـــعـــائـــلـــتـي وأروع عـــرابــ

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - مع قرب نهاية العام تهتم الصحف
ية بإصدار قوائم تبرز من خاللها األغلى األشهر األجنح واجملالت العا
واألعلى أجراً. وفي هذا االطار اعدت مجلة فوربس األمريكية قائمة للنجوم
األعلى أجراً في مجاالتهم اخملتلفة لعام  2019وجاءت غالبية األسماء متوقعة

قدمة  تايلور سويفت بحكم شهرتها وجنوميتها الواسعة حول العالم.وجائت في ا
وهي مغنية أمريكية عمرها  29عاماً واستطاعت أن حتقق في العام  2019أرباحاً
تُقدّر بـ  185مليون دوالر. تلتها كايلي جينر وهي جنمة تلفزيون الواقع من اجلنسية
األمريكية عمرها  21عاماً واستطاعت أن حتقق أرباحاً تُقدّر بـ  170مليون دوالر. ثم

كاني ويست وهو مغنّ أمريكي اجلنسية وعمره  42عاماً وحقق أرباحاً تُقدّر بـ  150مليون
دوالر.ثم يونيل ميسي العب كرة قدم أرجنتيني شهير عمره  32عاماً. حقق في  2019أرباحاً
تُقدّر بـ  127مليون دوالر. بعده يأتي إيد شيران وهومغنّ بريطاني عمره  28عاماً. حقق في

العام  2019أرباحاً تُقدّر بـ  110مليون دوالر. يليه كريستيانو رونالدووهو العب كرة قدم شهير
من اجلنسية البرتغالية وعمره  34عاماً. حقق أرباحاً تُقدّر بـ  109مليون دوالر. ثم نيمار دي سيلفا
وهو العب كرة قدم برازيلي اجلنسية عمره  27عاماً. واستطاع أن يحقق أرباحاً تُقدّر بـ  105مليون

وسيقية األمريكية ذا ايغلز. دوالر. ثم فرقة الروك ا

Î«dł√ vKŽ_« XH¹uÝ

≤∞±π ‰öš

w½U³Šd « Õd *« g¹ËUý qOŠ—
بــديـو أغــنـيـة هـلّك ومـســتـهـلّـكـالـتي
عــلــقـت مــطــوالً في وجــدان الــذاكــرة
الـشـعـبـيــة لـيُـكـمِل بـعـدهـا مـسـيـرته
الـطويـلـة شـعراً تـمـثـيالً وغنـاء وفـقا
ــــوقـع ايالف.وقــــدم عــــدة أدوار في
مسـرحـيات األخـوين رحـبانـي منـها
دور الــشـــاويش في بـــيــاع اخلــوا

ويــعـــيش 1968والــشـــخص  1964
يــــعــــيش  1969واحملــــطـــة ?1975
وكــذلك فـي مــيس الــر حــتى بــات
لـقب الشـاويش مالزمـاً له. كـمـا لعب
ـلك 1967 دور الـشـحـاد في هـالة وا
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ـــمـــثل رحـل الـــثالثـــاء الـــشـــاعـــر وا
اللـبنـاني وليم حـسواني الـذي عُرف
سرح الـرحباني شعبـياً بـشـاويش ا
وكــان أحــد جنــومه في الــكــثــيــر من
الـــعــروض. ولــقــد اشـــتــهــر الــراحل
بطـيبـته وتواضـعه وثقـافته الـعالـية
وحـضوره الـلـطيف بـقـدر ما اشـتـهر
بـإطالالته الـفــنـيـة عـلى مـدار عـقـود.
حـيث كـانت انــطالقـته الـكـبـرى عـلى
مـسـرح مـهرجـان بـعـلـبك.ولـقـد نـعته
وزارة الـثــقـافـة الـلـبـنــانـيـة في بـيـان
(أشـار لـرحـيـله عن عـمـر نـاهـز الـ86
عــامــا وجــاء فـيـه: سـافــر الــشــاعـر
ــــربـي ولــــيم ــــغـــــني وا ــــمــــثـل ا ا
حــســـواني الــشـــاويش  احــد اركــان
الـرحــبـانـيـة الـفـنــيـة رفـيق الـسـيـدة
فيـروز عرفه اجلـمهـور اللبـناني في
مسرحية موسم العز  في مهرجانات
ثالً) بعلـبك صيف  1960مغـنيـا و
.وكانت بدايته مع اتصاله باألخوين
عاصي ومـنصور رحـباني يـوم كانا
ـســرحـيــة مـوسم الــعـز يــحـضّــران 
فــقُـبل بــصــفـة راقـص. إال أن عـاصي
سـمـع صـوته ودعـاه لــلـمــشـاركـة في
ـثل ومغنّ. فأطل سرحـية بـصفة  ا

كــبــيـرة تــألــفت من ثــمــانـيــة أشــقـاء
وخــمس شــقـيــقــات. والـده الــشــاعـر
خليل حسـواني الذي عمل في مجال
سرحي قاوالت إلى جانب عـمله ا ا
ــري حـــنــا يـــونس الــتي ووالـــدته 
كـانت صـاحـبـة صـوت جـمـيل. تـلـقّى
عـــلـــومه االبـــتـــدائـــيـــة في مـــدرســـة
اخملـلّص في بـيـروت وتابـع دراسته
التـكـميـليـة والثـانـوية في الـعاصـمة
ــــدرســــة الـــقــــلب األقــــدس ألخـــوة
ـسـيــحـيــة.لـكـنه لـم يُـكـمِل ــدارس ا ا
دراسة احلـقوق فـي جامـعة الـقديس
ـهـنـة الـتـعلـيم يـوسف. بل انـصـرف 
التي تابعـها إلى جانب عـمله الفني.
واسـتـمـر بــهـا حـتى أنـشـأ في الـعـام
مدرسة األخوة اللـبناني في 1971
بـــلــدة احلــدث. ثـم أنــشــأ فـي الــعــام
مــدرســة الـبــيت الــتــربــويـفي 1985
ـدرسـت بـلـدة الـفـنـانـر. لـكـنه بـاع ا
الحـقـاً وتـفـرّغ لـتـعلـيم مـادتي األدب
ـعـهـد األنطـوني في والـفـلسـفـة في ا
بعـبـدا مـا بـ عامي  1996و.2002
في العام  1996أسس صالـون وليم
حـــســـواني لـــلــشـــعـــر واألدب الــذي
اسـتقـطب الـشـعـراء ومـتذوقي األدب
والـشــعـر والـهـواة الـراغــبـ بـتـعـلم

ودور الــــقـــاضي فـي لـــولـــو ?1974
ودور الـســمـســار في دوالـيـب الـهـوا
والـــوصـــيـــة ودور الـــشـــيخ خـــاطــر
اخلــازن في أيـام فــخــر الـدين 1965
كمـا قدّم في الـعام  2000دور رئيس
الـــبــلــديـــة في مــســرحـــيــة احلق مــا
بـيمـوت لألب فـادي تـابت واسـتـمر
تعـاونـهمـا في ثـورة الشـعب واحلرم
الـــكــبـــيــر ونــهـــايــة حـــلم.لــد في 22
نــوفـمــبــر من الــعـام 1933في بــلـدة
ــتـنــيـة في مـحــافـظـة رأس احلـرف ا
جـبل لـبـنـان. وتـربّى في كـنف عـائـلة

أصــوله. عــلـمــاً أنه
ع بــعـــالم الــزجل
وبــحـور الــشــعـر
ورحل تــاركــاً في
ســجــله الــعــديـد
ــنـــتــجــات من ا
األدبـيـة بـيـنـها
ديوان شـريعة
الــغـــاب الــذي
قـــــدمـه عـــــلى

أجزاء.

وليم حسواني في مشهد مع فيروز

نانسي عجرم مع بابا نويل في مركز جتاري
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تايلور سويفت

فيكتوريا بيكهام
مع عائلتها


