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وصـفت األدبـيـات اإلنـسـان بـأنه حـيـوان سـيـاسي وهي الـعـبـارة الـتي
قالها أبو الفالسفة أرسطو من  25 قرناً في داللة على انّ التمايز ب
هـذين الــكـائـنـ يـكـمن فـي ان اإلنـسـان يُـسـايس في ســلـيـقـته قـبل انْ
راوغة قبل االشـتباك وهو يُهاجم احلـال الذي يدفـعه الى التحايـل وا

يّزه عن البهيمة التي تتّجه الى التصادم قبل أي شيء آخر. ما 
ـواجـهة ـنـافـذ قـبل ا ـوضـوع ان السـيـاسـة جتـد سـبل ا والـزبـدة في ا
الـدمــويــة وهـو أمــر ســديــد الى حــد بـعــيــد شـرط أن "ال يــدع الــفـرد
السياسة تـنخر إنسانيته" كـما يقول الكاتب األمـريكي الساخر مبروز

بيرس.
والسياسـة هي التي تسوس الـدول وتضع اخلطط إلعمارهـا كما انها
هي الــتي تـصـنع احلـروب وتـعــلل األسـبـاب لـهـا مـثــلـمـا تـمـهّـد الحـقـا
واتـية له وهي فن الـتبـرير كـما يـقول لـلسالم بـعد تـوضـيب الظـروف ا
نيكيـتا خروشوف في ان "الـساسة هم أنفسـهم في كل مكان يوعدون

الناس ببناء اجلسور حتى لو لم يوجد نهر".   
وفي مـقــال يــكـتـب انـيس مــنــصـور عـن كـتــابــات كـثــيــرة خـاضت في
السياسة بقـدر ما كُتب عن الشر وفي احلقيقـة فانّ السياسة صنعت
اخلـيــر في أكـثــر من مـكــان ولـوالهــا خلـاضت األ احلــروب ألبـسط

خالف.
والـسيـاسـة هي تـاريخ آللـيـات وضْع األفـكـار موضـع التـنـفـيـذ وتـوجيه
األفـعـال الـبـشـريـة الى مـقـصـد معـ والـسـعي الـى تأويـل الـنوايـا الى

تطبيقات تؤثّر في هدي االحداث.
وفي الغالب يبحث السياسيون عـبر األحزاب والتجمعات السياسية

عن احلجج لتعزيز مصداقية البرامج وتبرير
ـواقف وكل ذلك سـياسـة تتـطـلب مهـارات تدبـرية احلـرب والسالم وا
سارات االحداث عـقدة  مستـمدة من قراءة الواقع ومن االخـتبارات ا
فـيمـا ترى وجهـات نظـر ان تفسـير الـقوانـ وصناعـة أدوات السـيطرة
عـلى اجلــمـاهـيــر ال يـتم اال عــبـر الـســيـاســة بـكل مــا تـعـنــيه من حِـيًل

ومؤامرات ومناورات.
الـسـيـاسـة ارتـبـطت دائـمـا بـالـوصـولـيـة أشـخـاصـا واحزابـا النّ الـكل
يــســعى الـى االســتـحــواذ والــهــيــمــنــة وقــد أفــقــدهـا ذلـك الــكـثــيــر من

صداقية وأصبحت في نظر البعض "الشرّ الذي البد منه". ا
والى وقت تبلور النظم السياسية التقليدية كان السياسيون يُعدون من
أصـحــاب الــفـكــر لـيــنــحـســر هـذا الــوصف الى كــونــهم مـدراء لــلـدول
واألحــزاب كـمـا ســعت الـنــظـرة الـنــقـديـة الى قــدحـهم خــارج الـتـاريخ
الفـكـري عدا الـقـلـة الضـئـيلـة فـيمـا اعـتبـرهم الـتاريخ االجـتـماعي من
أصـحــاب الـلـبــاقـة الـدبــلـومـاســيـة والـنــفـاق الـســلـوكي كـمــا وصـفـهم
بالتكـتيكي الـذين ال يعيرون للـمباد أهمية عـلى رغم رفع شعاراتها

ح احلاجة اليها. 
صـاغ آرثـر لـوفـجـوي (1962-1873الـنـهـج األكـثـر تـطـوراً في تـاريخ
األفكـار وصـوالً إلى أشـكـال الـسلـوك االجـتـمـاعي والسـيـاسـيـة وحتى
الـديني مـستـنبـطا جـذور "السـياسـة" من أصول "األفـكار" الـكالسيـكية

خالل القرن التاسع عشر. 
العقائد الفلسفية أو الالهـوتية الى الفالسفة الرواقي وتوماس هوبز
عـ الـعـامـ لـرجـال احلرب الـنـازيـ في مـحـاكـمات ـدّ وجـون لوك وا
نورنـبرغ  (1946-1945اسـتـخدمـوا مفـردات تـتغـير مـعـانيـها جـذريا
كن ان يـطـلق عـليـه سيـاسـة التي بـحـسب الـزمن والـظروف وهـو مـا 

تطاوع حتى مصطلحات األفكار التاريخية ألجل مصاحلها. 
مشاعـر الناس الـعادي واألوهام الـشعبيـة تدخل في نطاق الـسياسة
ـنهجي طـارح أسـئلة من ؤرخـون الفـكريون عـلى اجلدل ا مـنذ دأب ا
ـاذا يــقع عـلـى عـاتق أي شــخص الـتــزام بـطــاعـة الــدولـة?" وهـو مــثل "
سـؤال مثل غـيره من األسـئلـة الال متـناهـية ال يـبحث عن اجلـواب قدر
استنهاض روح التفكيـر والبدء في طرح أسئلة شك عن قدرة الساسة
عـلى إدارة النظم الـسيـاسية بـطريقـة  عادلة ذلـك ان صحافـيا أمريـكيا
مــثل دوج الرسـون ال يـثق أبــدا بـالـســيـاسـيــ ويـقـتــرح بـانه "بـدال من
ــديــنــة قـد يــكــون من األفــضل تــغــيــيـر إعــطــاء الــســيـاسـي مـفــاتــيح ا

األقفـــــــال".
نـظرون دراسة الـعلـوم السـياسـية عـلى أمل فحص الـسلوك وابـتكـر ا

السياسي وتفسيره وتنضيده على شكل نظريات 
كــمــا سـعــوا من خالله الى اســتـنــهـاض روح الــقـيـم في الـســلـوكــيـات
السـياسيـة لكن ذلك لم يثـمر عن نتيـجة الن السـياسة تـصرّف فطري
ــرر مــصــاحله وغــايــاته عــبـر جـبـل عـلــيه االنــســان لــكي 
الـوســائل اخملـتـلــفـة ويـتـجــسـد ذلك في قــول ريـتـشـارد

ن ستو
في ان "البـعض يظـن أن بإمكـانه جتاهـل السيـاسة لك
أن تترك السياسة وشأنها ولكن السياسة لن تتركك".

محالها البنـت وتزور سلمان باك
ـــــــربـع في ذلـك (طـــــــبت وقــــــال ا
لــلـضـريح ولــزمت الـشـبـاك ) واذا
ــربـع هــو كـــان أشـــهـــر من قـــرأ ا
محمد احلداد بال منازع فلقد كان
هــنـــالك غــيــره فـي بــغــداد مــنــهم
شهاب بن حجـية جنمه وابراهيم
كـرادي وسـلــمـان الـطـرانــبـيـلـچي
وجـــمــو وبــو عــگـــرب ابــراهــهــيم
الـــقـــيــسـي وعـــبـــاس الــكـــاظـــمي
ومحـمود بن احلـممـچيه وغـيرهم

كثير.

كسلة سلمان باك الذهاب الى قبر
حـذيـفه واالنصـاري صـبـاحاً ومن
تقـاليدهـا أن يكـون امامهم راقص
يـســمى الــهـبش يــلـبس طــرطـوراً
ـشــون الى الــطـاق ـســاء  وفـي ا
تـصـحــبـهم الـدمـامــات وبـأبـديـهم
الــــســــيــــوف وهـم يــــكــــررون( من
أبــــوصـــالـح اجــــيـــنـه لــــبـــو داود
اعتنـينه) وابو صالح الـشيخ عبد
القادر وابو داود سلمان الفارسي
ربع وفي الـعشـاء تـكون ويـقـول ا

في زيارة سلمان باك:

وحـيـث ال تـوجـد عـقـارات لألجـره
فـأنهـم يأخـذون مـعهم خـيم يـكون
مــكـانــهـا عــادة بــ طـاق كــسـرى
ونـهـر دجله وكـانـوا يـنتـقـلون من
بغـداد الى سلـمان بـاك وقتـها في
ســـــيـــــارة( أم الـــــلـــــوگـــــيـه) وهي
الــسـائــده وقــتـهــا وتــكـون رحــلـة
صعـبه قاسـيه للسـياره ولـلطريق
بلط وكـان البعض من أهل غيـر ا
بـغـداد يـعتـمـدون الـسفـر الـنـهري
من شـريـعـة مـحـلـة سـيـد سـلـطان
عـلي جـنـوب بـغـداد ومن مـراسيم

فـعـلــته مع مـحـالتـهم فـلــقـد كـانت
عنـدهم محالت وشـركات للـتجاره
ــالـيه ـوجــودات ا والـصــيــرفه وا
والـسـلع واالمـوال وسـواهـا كانت
مـــحالً ألســـتـــحــواذ الـــبـــعض من
اجملــرمـ وحــيث لـم تــكن تــوجـد
حكـومه فأسـتطـاع أم الـعاصمه
بــغــداد الــســيــطــره عــلى الــوضع
فـــأصـــدر أرشـــد الـــعـــمـــري قــراراً
بــأطـالق الــنــار عــلـى من يــفــرهــد
وفـعالً قـتل بـعض الـسـارق ومن
بـاب السـخـريه واالستـهـزاء صدر

ربع; ا
حلو الفرهود كون يصير يوميه
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أي ان الــفــرهــود جـــمــيل ويــتــمن
ــربع الــبــغــدادي ــكن وصف ا و
انـه وسـيــلــة تــرفــيــهــيه مــجـانــيه
للـفقراء من أهل بـغداد فلـقد سرى
عـرفـاً قـبـله اجلـمـيع فـي بـغداد ان
ـربـعـات وضـاربي الـطـبول قـراء ا
او مـــا يــســمى (الــدنـــبــكــچــيه) ال
يـعـطـون لـهم اجـوراً ال بل حـتى ال
يـقـدمـون لـهم طـعـاماً عـنـد انـتـهاء
احلــفــله وال يــتــقــاضـون أي ثــمن
مــقــابل عــمــلــهم الــتـرفــيــهي ومن
ــربــعـــات الــتي ال يــنــســهــا أهل ا
بــغــداد( تــعــجــبــني ســفــره ويــاك
لـــــلـــــگـــــاوريه) وهـي جـــــزيــــرة ام
اخلنازيـر في نهر دجله االن حتت
اجلـــســـر الــــرابط بـــ اجلـــادريه
والقـادسيه ومـربع ( نادره لـلناس
دلل خمله لبيت أهلها) ومربع ( ا
نــا اشـحــلــوه نـومــته امــســلـهم
عيـونه ونـاشر گـذلته ) هـو الوقت
الـذهــبي لـلــمـربـع الـبــغـدادي كـان
أيــام اعــتـــمــاد أهل بــغــداد زيــارة
سـلمـان پاك الـتي تبـعد عن بـغداد
بــحـدود أربـعــ كم وكـان ذلك في
ــلـكـي الـذي يــحـصل في الـعــهـد ا
مــوسم الــربــيع حــيث يــذهب أهل
بـغداد الى هـنـاك ويأخـذون مـعهم
ادوات الــطــبخ والــفــرش وكل مــا
يلـزم للـسكن في سـلمـان باك أليام

ـربع الـبـغـدادي نـوع مـن الـغـناء ا
واالنــشــاد واخلــطــابه بــالــلــهــجه
ــثل واالحــكــامِ ســاد الــعــامــيه وا
ببغداد وبشكل واسع بداية القرن
الـــعــشــريـن وبــدأ بــاالنـــتــهــاء من
مـنــتـصـف هـذا الــقـرن فــإذا كـانت
ــنـاسـبـة الـزواج حــفالت بـغـداد 
واخلـــتـــان واالفــراح وكـــسالتـــهم
ربـعـات فـلـقد تـكـاد ال تـخـلو مـن ا
ـربع اليـوم أثراً بـعد ع أصبح ا
ــربـع وســـيـــلــة والــعـــجـــيـب ان ا
تـرفيـهـيه أختـصت بـغداد بـها من

دون مدن العراق االخرى.
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وال يـــوجــــد الـــبـــاحث ان هـــنـــالك
استـخدام لهـذه الوسيـله قبل قرن
من شـيـوعه بـبـغـداد فـكـمـا ظـهرت
هـذه الـوسيـلة الـتـرفيـهـيه ببـغداد
أنـتـهت حـيث ال يـوجـد مـصدر عن
ـربع وكـان أشـهـر تـاريـخ ظـهـور ا
ـــــربـع عــــــلـــــوان أوائـل مـن ادى ا
(البـليـسكلـچي) مصـلح الدراجات
في االعــظـمـيـه الـذي أدى في فـرح
لـــــــلـــــــعـــــــائـــــــله الـــــــبـــــــغـــــــداديه
عـروفه فرج نـعوش ـعظـماويـهـا ا
ـناسـبة خـتـان أدى في احلفـلة و
من كـلمـات مال سـلمـان الشـكرچي
مـــربع ( الـــشـــغل بــنـــچـــر يــا ربع
نتهاه و( للتالي) أي العمل هالك 
بنـچر) تـطلق عـلى عجـلة الدراجه
والـسيـاره الـتي يفـرغ الـهواء بـها
فـتكـون غيـر صـاحله للـسيـر وكان
ــربع ذلك ســنــة  1927وحـــفــلــة ا
عـادة تـكـون بـبـغـداد الـتـراثـيه في
ــلــكي خــاصــة: يـجــلس الــعــهــد ا
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صـــدر مـــؤخـــراً كـــتـــاب جـــديــد
للبـاحث السيـاسي والصحافي
الــيــمــني لــطــفي فــؤاد نــعــمـان
بعنـوان "سعود والـيمن" يدرس
ـلك تـاريخ الـعالقـات في عـهـد ا
الــراحل سـعـود بن عـبـدالـعـزيـز
آل ســعــود ودوره فـي تــوطــيــد
العالقات منذ والية العهد حتى
لك فيصل العهد بعده. تولى ا

دار جــداول لـلـنـشـر والـتـرجـمـة
والــــتــــوزيع بــــبــــيــــروت الــــتي
أصــدرت الــكـــتــاب عــدت "هــذا
الـــكــــتــــاب تـــدويــــنــــاً أمـــيــــنـــاً
ـراحل مـهـمـة من ومـوضـوعـيـاً 
تــاريخ الــعالقــات الــســعــوديــة
ــــلك الــــيــــمـــنــــيــــة في عــــهـــد ا

ســــــعود". 
وقـالت: "إن مــؤلـفه لـطـفي فـؤاد
نــعـــمــان الــصــحــافي الــيــمــني
ــهــتم والــبـــاحث الــســيـــاسي ا

ـــعــــاصـــر بــــتـــاريـخ الـــيــــمـن ا
والـعـالقـات اخلــارجــيـة يــتـرك
لـلقـار اللـبـيب إدارك تفـاصيل
ال تنـقصـها دقـة التـوثيق ورقي
الــتــحــلــيل ورشــاقــة األســلـوب
ـتـمـيـز" كــمـا أنه "يـقـدم قـراءة ا
ـنــيـة خـاصــة وجـديــدة لـتـلك
لك رحـلة بتـدوين فعالـيات ا ا
سـعود مـنذ مـطـلع الثالثـينـيات
حــــــتـى قـــــبــــــيـل وفـــــاتـه آخـــــر
ـنـحه الـسـتـيـنـيـات ومـا كـان 

لـــلـــيـــمن من اهـــتـــمـــام خـــاص
بـوصـفه الـبـلــد اجلـار الـشـقـيق

هم في شبه اجلزيرة". وا
وأضـافت بتـعـريف الكـتاب "ألن
الـــيـــمـن اســـتـــحـق االهـــتـــمـــام
والـعـنايـة (الـسعـوديـة) في تلك
رحلـة وغيرها فقـد استحقت ا
رحلة والعناية واالهتمام تلك ا

التوثيق والدراسة".
مـقـدمـة لـطـفـي نـعـمـان تـنـاولت
"االتـــــصــــــاالت الـــــرســــــمـــــيـــــة
ـــــــراسالت والـــــــزيــــــارات بـــــــا
الـــتـــاريــخـــيـــة" وتــطـــرقت إلى
ـــلك ســعــود تــواريخ زيــارات ا
إلى الـيـمن وسـلط الـضـوء على
مـجـريـات العالقـات الـسـعـودية
ـلـك سـعود الـيـمـنـية بـرعـايـة ا
ـــســــار الـــزمـــني من وتــــتـــبع ا

1934م حتى 1967م.
بـعـد "خـلـفيـة تـاريـخيـة" شـامـلة
تـضـمـنـهـا الـفـصل األول غـطى
ــلك الــفـــصل الــثــانـي رحــلــة "ا
ســعــود في الــيــمن" بــوصــفــهـا
ــلــكــيــة الــســعــوديـة الــزيــارة ا
األولى إلـى الـــــــــيـــــــــمـن ووثق
تـغــطـيـة الــصـحف الـســعـوديـة
والـيــمـنـيـة لــهـا. فـيــمـا اخـتص
الـفصل الـثـالث بدراسـة "موقف
لك سعود من انقالب "1955 ا

واتـــــــــــــصـــــــــــــاالت األحــــــــــــرار
. اليمنـــــــي

أتى الــكـتــاب عـلـى مـنــعـطــفـات
تـاريــخـيـة شــهـدتـهــا الـعالقـات
الـيـمـنـيـة الـسـعـودية خـالل تلك
رحـلة وفق الـفصل الرابع من ا
الـكــتـاب "مــؤتـمــر جـدة وزيـارة
اإلمام أحمـد" عند انعـقاد اللقاء
ــلــكـ الــعــربي الــثالثي بــ ا
ســـعــــود وأحــــمــــد والـــرئــــيس
ــصـري جــمــال عــبـدالــنــاصـر ا
وتــوقـيع حـلف عــسـكـري ثالثي

معروف بـ"ميثاق جدة".
أبـــــرز في الـــــفــــصـل اخلــــامس
"التـعاون والتـنسيق الـسعودي
الـيـمني بـعـد ميـثـاق جدة" ولم
يــتـــجـــنـب الــفـــصـل الـــســادس
"العالقات الثنـائية أثناء احتاد
ـــتـــحـــدة" دراســة الـــيـــمن مـع ا
األزمـات الـعـابـرة بـ الـبـلدين.
قـبل أن يــبــلغ الـفــصل الــسـابع
"جتـــديـــد الــــعالقـــات" ومـــوقف
الــســـعــوديــة من ثـــورة الــيــمن
واإلمــــام الــــبــــدر. ثم الــــفــــصل
ـلك سـعود الـثـامن يـبـرز دور "ا
والـــيــمـن اجلــمـــهــوري" أثـــنــاء
مشاركته بالقمة العربية األولى
بالـقاهرة يـناير 64م ثم زيارته

لليمن سنة 1967م.
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ـــمــثل الــعـــراقي شــمم كــشف ا
احلـــسن انـه يـــشـــارك في عـــدة
اعـمـال دراميـة عـربيـة في شـهر
قـبل  مـنـها مـسـلسل رمـضـان ا
(هجمة مرتدة) بطولة احمد عز
و هــنــد صــبــري تــالـيـف بــاهـر
دويــدار اخـراج احــمـد عالء.. و
مـســلـسل (لــيـالــيـنــا) مع  غـادة
عــادل  و ايــاد نــصــار و خــالــد
الــصــاوي تــالــيف احــمــد عــبـد
الـفــتـاح  اخــراج احـمــد صـالح
ـــوقـع دنـــيــــا الـــفن.. و وفـــقــــا 
يعـرض للحسـن حالياً مـسلسل
(قوت الـقلـوب)  بطولـة النـجمة
مــــاجـــدة زكي و رانــــيـــا فـــريـــد
شــوقـي و خــالـــد زكي و ســـهــر
الصايغ تاليـف محمد احلناوي
واخراج مـجدي ابـو عمـيرة.. و
الـــذي يـــشــــارك فـــيه كــــضـــيف

شـــرف . 
واوضح الــــشـــمم انـه(يـــشـــارك
سـينـمائـيـا في فيـلم العـنكـبوت
مع احمـد السـقا والـنجـمة منى

زكـي و ظـافـر عــابـدين) مــشـيـرا
الى ان ( الـفـيـلم  تالـيف مـحـمد
ناير اخراج احمد نادر جالل).
الى ذلـك فـاز الـفـيـلم الـسـويـدي
 ) vill merيريد أكثـر) بجائزة
هـرجان افـضل سيـناريـو  في ا
السـويدي لـلفـيلم القـصيـر لعام

2020 ..
ـمثل الـذي شـارك في بطـولـته ا
الـعراقي ايـاد حـامد فـي بطـولة
ـتــجـر مـجــســدا دور صـاحـب ا

الـذي يـتعـرض حلـالـة سلب من
قـبل شــابـ  بــاصـول ثــقـافــيـة

مختلفة.
واشـار موقع دنـيـا الفن انه (
هرجان هذه السنة عبر تنفيذ ا
وسـائل الـنـقل الـرقمـيـة  بـسبب
االجـــراءات االحــتـــرازيــة بـــعــد
تــفـشي وبـاء كــورونـا من داخل
دور الـــعـــرض الـــتي كـــانت من
ــــــــفـــــــروض ان حتـــــــتــــــــضن ا

هرجان). ا
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رئـيـس الـلـجــنـة الــتـحـضــيـريـة
واعــــضـــــاءه ورئــــيـس جلــــنــــة
الــتــحـــكــيم واعــضــاءه ومــديــر
ــــهــــرجــــان  ومـن ثم يــــكــــرم ا
الـفــائـزيـن به بـشــهـادات تــؤكـد
ابداعهم تـرسل لهم علـى البريد
ـهـرجان اخلـاص . امـامـنـصـة ا
فستكون موقـع محترف ميسان

سرحي على فيسبوك). ا
»dŽ 5Žb³

الى ذلـك يــشــارك الـــتــشـــكــيــلي
العراقي صالح رضا في فعالية
ـبـدعـ الـعـرب الـتي لــرابـطـة ا
قـــررت اقـــامـــتــــهـــا (عن بـــعـــد)
تـــــمـــــاشــــــيـــــا مـع الـــــقـــــرارات
االحـتـرازية الـتي فـرضـهـا وباء
كـورونـا وضـمـانـا السـتـمـراريـة
انشطـتها الســــــنـوية. واعلنت
الـرابـطـة في مـلـصق الـكـتروني
اطـــــلـــــعـت عــــلـــــيـه (الـــــزمــــان)
انـهـا(قــررت ان تـخـلــد عن بـعـد
ـهـرجان الـدولي الـثـالث لـيوم ا
االرض حتت شــعــار :مـبــدعـون
بال حدود وال حصـار) موضحة
ان (الفـعاليـة تنطـلق الكتـرونيا
في الــــعـــشــــرين مـن نـــيــــســـان
ـدة خمـسة اجلـاري وتتـواصل 

ايام).

لنشرة في الـيوم الثاني  ).وعن
هـرجان قـال(تخصص جوائـز ا
ـــهـــرجـــان جـــوائـــز هي ادارة ا
:افـضل ثالث عـروض  –افـضل
ثـلـة - افضل ثل  –افـضل 
نص  –افضـل جمـهورعـائلي –
افــــضـل مـــوســــيــــقى - افــــضل
عـــرض القى رواجـــاً في مــواقع

السوشل ميديا 
ويــتم اعالن الـفــائـزين يـوم 16
نـيــسـان  اجلـاري عــبـر فــيـديـو
خــاص بــعــد كـلــمــات يــلـقــيــهـا

هـرجان يـعتـبر يـبث بصـفحـة ا
نافسة  دخل ا
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ـهـرجـان جلـنـة وتـشــكل ادارة ا
حتــــكـــيم خــــاصـــة لـــتــــحـــكـــيم
العروض وتعمل جلنة التحكيم
على مشاهـدة العروض على ان
يــسـمي رئـيس جلـنـة الـتـحـكـيم
يوميا محكم يسجلون فيديو
خــاص يــقـدمــون به مالحــظـات
كل مـــــحـــــكم عـن عـــــرض مــــا 
ـــهـــرجــان وارســالـــة لـــبـــريــد ا

الـــــبـــــيـت دورا مـــــســـــرحـــــيـــــا
مونـودراميا امـام عائلـته ينهي
الفـيديـو باالسم والـبلـد وشعار
ـــهـــرجــان (اجـــعل مـن بــيـــتك ا

مسرحا ومرحا )  
ــشــارك مع الــفــيــديـو ويــرفق ا
الـ( (  CVاخلاص به  .ويـعمل
عــلى مــشـاركــة مــســاهـمــته من
ـهـرجـان عـلى صـفـحـته مـوقع ا
الــــشـــخــــصــــيــــة) .مـــضــــيــــفـــا
ـــشــاركــات عــلى انه(تــعــرض ا
جلـنـة مـشاهـدة والـعـرض الذي
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ـبــادرات الـفـنــيـة لـدعم ضـمن ا
ـواجهة حمـلة (خـليك بالـبيت) 
فايروس كورونـا اطلق محترف
ـــســـرحي  وحتت مـــيــــســـان ا
شعار (اجـعل من بيتـك مسرحا
ومــرحـا ) مــهــرجـان  مــحــتـرف
ـــســــرحي الـــدولي مــــيـــســـان ا
لــلــمـونــودرامــا اون الين  وقـال
هـرجـان  عدي اخملـتار رئـيس ا
لـ ( الـــــــــــــزمــــــــــــان ) امـس ان (
ـشاركة هرجـان حدد شروط ا ا
والـــتــوقـــيــتـــات حــيث انـــطــلق
هرجان في الـثالث من نيسان ا
اجلــاري ويــنــتــهي في  15مـنه
وتعلن النتائج يوم  16نيسان.
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ــســرحــيـ ــهــرجــان لــكل ا وا
العرب وغـير العـرب.اما االفكار
وثيم االعـمال ونـوعهـا : جاد –
( كـومـيـدي فـتــتـرك لـلـمـشـاركـ
.مــوضـحــا ان( لــغــة الــعـروض

اللغة العربية حصراً 
ـــشــارك عـــلى بـــريــد ويـــرسل ا
ـدة الــصــفــحـة فــيــدو مــصــور 
عـشــرة دقــائق يـجــســد فـيه من
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واطـن من العـزلة االجتـماعيـة بسبب يعـاني كثيـر من ا
وبـاء كـورونا ومـا تـرتب عـلـيه مـن حـظر جتـوال صـحي
لـذلك تـنـشـر (الـزمان) مـجـمـوعـة من الروابط الـكـتـرونـية

تفيد في التخفيف من العزلة االجتماعية ومنها.
- زيـارات افتـراضـيـة أونالين الثـني عـشـر مـتحـف مهم

http://tiny.cc/reiflz  حول العالم
- أفالم كالسشيكيّة أمريكيّة مترجمة للعربي

http://tiny.cc/jgiflz
http://tiny.cc/fhiflz  حفالت موسيقى أوبرا -

-  700فيلم نادر ومجاني

شمم احلسن 

https://tinyurl.com/yx6t9trp
- أفالم وثائـقية من مهرجـان أمستردام للـفيلم الوثائقي

http://tiny.cc/eliflz
- موسيقى من كل محطة راديو فى العالم

http://tiny.cc/058llz
سرح والفن... برودواى تعرض مسرحيات : -  ا

http://tiny.cc/768llz
 http://tiny.cc/v78llz :. تاحف -  ا

كتبة الكاملة لها -  الفضاء ... ناسا فتحت ا
http://tiny.cc/778llz
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فروشه احلاضرون على االرض ا
باحلصران بشكل دائري وتوضع
بعض الكراسي والـقنفات لوجوه
احلـــاضـــريـن والـــنـــســــاء يـــقـــفن
مــجـتــمــعــات خـلـف ذالك وقـاريء
ربع يقف في وسط هذه الدائره ا
ومن الـالزم أن يـــرتــدي الـــهـــيـــئه
الـــــــبـــــــغـــــــداديـه مـن( چـــــــراويه)
) وغــــتــــره وصـــايه و(عـــرقــــچـــ
ولــبـاس طــويل وعــادة يــحــتـذي(
الـگيـوه) واذا كـان هنـالك شـعار (
راقص) فـــأنه يــــرقص في حـــدود
هـذه الـدائـره ونـاقـر الـطـبـله عـلى
فــخـــذه طــبــلــتـه وهــو جــالس مع
احلــاضـريـن اذ ال يـشــتـرط وجـود
الـچالـغي البـغـدادي بجـميع االته
ربع وكانت وسيقيه في حفلة ا ا
الكاظـميه تفـضل الدف الزجناري
مع الـطـبلـه وفي االعظـمـيه كـانوا
يــــذكــــرون الـــشــــعـــر الــــفــــصـــيح
ـربع وقـد واالبــوذيه قـبل قــراءة ا

يغنون.
œ«bGÐ œu¼d

ـربع احلــوادث بــبــغـداد والحـق ا
ومـن احلـــــــوادث الــــــــتي كــــــــانت
موضـعاً للمـربع البـغدادي حادثة
الـفـرهود ألمـوال يـهـود بـغداد من
قـبـل بـعض ضـعـاف الـنـفـوس من
أهـل بـغـداد اذ بــعـد فــشل انـقالب
رشـيـد عالي الـگـيالني في الـشـهر
اخلـامس سـنة  1941وانـسـحاب
اجلـــــيش من الـــــشــــوارع أخــــذت
ــريـضه من بــعض اجملــمـوعــات ا
أهل بــغــداد بــسـرقــة بــيــوت عـدد
كـبيـر من بهـود بغـداد واالمر ذلك
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اعلنت وزارة الثقافة  والسياحة واآلثار تنازلها
عن ايراداتـها من الفـنادق الـسياحـية ووضـعها
حتت تصرف خلية االزمة  لالستفادة منها في

واجهة وباء كورونا. احلجر الصحي 
واطــلــعت (الــزمـان ) امس عــلى قــرار  الــوزيـر
عـبـد االمـيــر احلـمـداني الـذي (يـقـضي بـتـنـازل
الوزراة عن كامل إيرادتها  في فنادق فلسط
ــنـصــور ووضـعـهــا حتت تـصـرف وعــشـتـار وا
شكلة بـاألمر الديواني ذي الرقم خلية االزمـة ا
 55لغـرض إسـتعـمالـهـا كأمـاكن حجـر صحي
لـلـمـصابـ بـوبـاء كـورونا سـواءً من الـعـراقـي
ـــصــــابـــ داخل الـــوافــــدين من اخلــــارج أو ا
الــعــراق ). وأوضح  مــديــر مــكــتب احلــمــداني
عـمار سـلـمان عـبيـد وفـقا لـصـفحـة الوزارة في
(فـيـسبـوك)أن (الـوزارة ال تـمـلك حق الـتـصرف
بـتلك  الـفـنادق بـالكـامل كـونهـا  جهـة مـساهـمة
مع مــســاهــمـ آخــرين) . مــبــيــنــاً إن (نــســبـة
ـنصـور هي 38 مـسـاهـمـة الـوزارة في فـنـدق ا
ئة وفي ئة وفي فـندق عشــــــــــــتار  48 با با

ئة) . فندق فلسط أقل من 1 با


