
العبــور املشــرتك
صايف الياسري 

ـــــات ـلقــط

* شــــاهــــدنــــا عــــدداً مــن االفالم الــــوثــــائقـيــــة يف
هـوليـر، كلها تـدين نـظام صـدام املقبـور، ومتجد
بـطــولـــة العــراقـيـني، والسـيـمـــا شهـــداء االنفــال
، لــو مت تــوزيع اعــداد مـسـتنــسخــة وحلـبجـــة. كم كـــان جمـيال ومـفيــداً
لــضــيــــــوف املهـــــرجـــــان مــثلــمـــــا فـعلــت الفـــــرقـــــة CD) ( بــطــــــريقـــــة الـ
السمفونية العـائدة ملعهد الفنون اجلميلة / سليمانية، عندما وزعت
شــريطـا مـوسـيقيـا لـلفنــان )ارسالن كــامكــار( بتــوزيع جـديــد للفـرقـة

املذكورة. 

* نــــســـــاء كــثــيـــــرات مــن ضــمــن
الــوفــد، ارتــديـن الـــزي الكــردي،
وكن مثـل احلوريـات، يتـنقلن يف

قاعات العرض او اثناء تناول طعام الغداء والعشاء!. 

* اثــنــــــاء ســيــــــرنــــــا يف مـــنحــــــدرات
اجلـبـــال والـــسهـــول مـن اربـيل الـــى
الـسليمـانيـة، توقف رتلـنا اللـتقاط
الــصــــور الـتــــذكــــاريــــة، فعـثــــر احــــد
الضيـوف على ظرف فـارغ الطالقة دوشكـة. فقال مخـاطباً

اجليمع: هذا من صنع صدام واعوانه. 

*سـاعـات
جــمـــيلـــــــة
ــــــــلـــــــــــــــــك ت
ـــــــــوفـــــــــد، الــــتــــي قــــــضـــــــــاهـــــــــا ال
لـالستـمتــاع بفعـــاليــات الفــرق
الــسـمفـــونـيـــة وفـــرقـــة الفـنـــون
الــــــشعــبــيــــــة، وغــنـــــــاء سعــــــدون
جـابـر، وجعفـر حـسني، وطـالب
غـــالـي، وكـــرمي مـنـصـــور، وعـبـــد
فـلك. واألجـمل هـــو الــــدبكـــات
ـــــــــرافـق هـــــــــذه الــــتــــي كـــــــــانــــت ت

الفعاليات. 
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لــــــنــجــــــم ا  *
بـــــــي لــعـــــــــــــــر ا
مــحــــــمـــــــــــــــود
كـــردي ل ا لــــزي  ا تـــدى  ر ا حـمـيـــدة 
حــــــدى ا مع   ، معـه ء  قـــــــا ل ء  ثــنـــــــا ا
ن. سعـــدون كـــردسـتـــا ئـيـــات  فـضـــا
لـــزي ا تـــدى  ر ا االخـــر  هـــو  بـــر  جـــا
ملـــــســـــــرح ا عـلـــــــى  هـــــــو  و لـكـــــــردي  ا

يغني. 
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وقــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــة

اجـتازت احلكومة بتسـميتها شخصيات املنـاصب الرئاسية
عقبـة عـطلت تـشكـيلهـا طــويالً وان كنــا نعـرف ان مــا بقي
ليــس قلـيال وان تـــوزيع احلقـــائب الــوزاريـــة ليـس بــاملـهمــة

السهلة، لكننا شهدنا ايضاً والدة املعارضة البرملانية. 
وعلــــى وفـق معــــادلــــة الــــرأي والــــرأي املــضــــاد او االخــــر او
املعـارض هنــاك جهتـان وحـسب وعلـى هــذه اخللفيـة البـد
للـرأي الثالـث من جهة ثـالثة تفـرزه وتتبنـاه فاذا مـا قامت
هـذه اجلهة تخلخلت املعادلة االولى وتوجب اعادة صياغة
معــادلــة جــديــدة حتـمل لــوحـتهــا مفــاهـيم جــديــدة ملـعنــى

السلطة واملعارضة. 
يف مقـــدمـــة هــــذه املفـــاهـيـم قـبـــول االخــتالف والــتقــــاطع
ورفـض االحتـراب لـتنـشـأ مـنظـومـة جـديـدة مـن العالقـات
بـني جميع االطـراف تقـوم علـى قـاعـدة البحث الـدائم عن
سبل سـلميـة الجتيـاز نقطـة التقـاطع وبنـاء قـنطـرة عبـور
مــشتـرك الــى وضع جـديـد وظـروف جـديـدة واحـسـب اننـا
اليوم يف العراق امنا نسير بهذا االجتاه على الرغم من ان
هناك العديد من احملاوالت الـتي تشد وتدفع نحو تفجير
االوضـــاع بـني اطـــراف لــم تعـــد متــثل الـتـنـــاقــض القـــدمي
بسمـاته القدميـة وهنـاك محاوالت لـتعريف او حـتى وقف
احلـركة باجتـاه بناء قنـطرة العبـور املشتـرك، لكن ما يقلل
خـطـــورة هـــذه احملـــاوالت هـــو الـــوعـي بهـــا مـن قـبل جـمـيع

اطراف اللعبة السياسية يف الساحة العراقية. 
مـن هـنــا يـصـبح القـبــول بــالغــاء املعــادلــة القــدميــة اشـبه
بعمليـة تفجـير مـتسلـسل لتغيـير املـواقع واملفـاهيم ووضع
مـؤشـرات وتـسـميـات جـديـدة علـى لـوحـة املـشـروع العــراقي
وعـنـــدهـــا يـصـبح االمـــر طـبـيعـيـــاً، احلـــديـث عـن عـــدة اراء
متـطابقة او مـتشابهـة او متباينـة او حتى متقـاطعة ولكن
دون احتـراب ودون ان يثير احلديث حـساسية احد ذلك ان
الـسلطـة او احلكـم لن يكـون محسـوباً جلـهة مـا يف زمن ال
يـنـتهـي، وامنـــا وديعــة لـتـنفـيــذ بــرنـــامج يف زمـن محــســوب
تتـداولها بعـد ذلك جهة اخـرى لبرنـامج اخر بعـد ان تفوز
بـاحـقيتهـا يف تنفيـذ بـرنـامجهـا وفق شـروط لعبـة شـرعيـة
مقـرة دستـوريـاً ليـصبح تـأشيـر جهـة الـسلطـة او املعـارضـة
وحتـى ما بينهما )الـرأي الثالث( عمليـة تتم ضمن اللعبة
البـرملــانيـة فـالـوضع بــاجمعـه وسط جلــدليـة دميقــراطيـة
متـضامـنة ال حتكـمها جهـة غالبـة وامنا رأي غـالب مجمع
عـليه وقد يـضم الرأي الغـالب اطرافـا من اجلهة احلـاكمة
الى اطـراف من اجلهـة املعارضـة وال يعني ذلـك بالـضرورة
خــروج هــذه االطــراف علــى مجــامـيعهــا اوكـتلهــا فــالــرؤيــة
الفـــرديـــة بــــامكــــانهـــا ان حتـتفــظ بخـصـــوصـيـتهـــا ضـمـن
اجلماعة فاالسـاس هو اثراء اجلانب الفكري والرؤيوي يف
املـوقف ثم يف القـرار وليـس حسـمه لصـالح هـذه اجلهـة او
تلـك مــــا دامــت القــــاعــــدة هــي العـبــــور املـــشـتــــرك اليجــــاد
مرجعية اسـاس قادرة على احلـسم املقبول جمـاعياً وهكذا
علينـا اال نقلق او نخاف عنـد سماعنـا رأيا مختلـفاً وحتى

متقاطعاً فلرمبا كان رأيا غالباً.

* ركي مارتن مغني البوب االسبانية *الراقصون الهندوس يحتفلون يف مدينة حيدر آباد.
يف باريس.

* كراسيليا بيلتران تغني امام حشد من
الدبلوماسيني يف البيت االبيض.

* القفزة القاتلة لسائق الدراجة البخارية يف نيفادا.
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لــــوس اجنلـيـــس: بـلـغــت
عـائـدات مـسـكني جـيم كــاري عن

أفالمـه نحـــــو ملــيـــــاري دوالر إال ان
مجلــة فـنيــة بــارزة تقــول انه ان طـلب

املـمـثـل الكــومـيــدي الــشهـيــر االن أجــرا
قــدره 25 ملـيــون دوالر عـن الفـيلـم يـصـبح

"مغامرة نوعا ما". 
ويف عــــددهــــا الــصــــادر هــــذا االســبــــوع

تــصــنف مـجلــة انـتــرتـيـنـمـنـت
ويـكلـي كـبـــار الــنجــــوم وفقـــا
السـتحقــاقهم األجــور املبـالغ

فـيها.  وقالت اجمللة ان من بني
هــؤالء الــذيـن أصــبحـت أجــورهـم

مـرتفعـة للغـايـة كـاري ونيكـول كيـدمـان
وويل فيريل وادي ميريف. 

وأضــافـت انه بعــد سنــوات مـن االرتفــاع املتــواصل
ألجـــور الفـنــانـني الـنجـــوم تهـبــط اآلن أجــور أكـبــر
املـوهــوبني بـسـبب االرتفـاع الـراهـن يف تكلفــة انتـاج
االفالم وأمــور أخــرى. وقــال بـيل مـيكــانـيك رئـيــس
مـجلــس االدارة الــســــابق لــشـــركـــة فـــوكـــس القـــرن
العـشـريـن لالنتـاج الـسيـنمـائي لـلمجلـة "لقـد طـال
تــأخـــره."  ونقلــت مجلــة انـتــرتـيـنـمـنـت ويـكلـي عـن
العـديــد من املـديــرين الـتنـفيـذيـني الستـوديـوهـات
قــولهـم ان ارتفــاع تـكلفــة االنتــاج جعـلت كـثيــرا من

النجـوم يـأخـذون أجـزاء كـبيــرة من أجـورهـم من
العـــائـــد واملــشـــاركـــة يف الـــربح الـــذي قـــد ال

يــتحـقق مــطـلقـــــا اذا أخفـق الفــيلــم يف
حتقــيق عـــائـــدات يف شـبـــابـيـك

التذاكر. 
وكـــان جنـم

مــــــــــــثـــــل
كــــاري
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اجور نجوم هوليوود يف تدٍن
Bruce "ــــم مــــثــل "بـــــــــــــروس الــعـــــــظــــيــــم جنــــم فــــيــل
 Almightyمن كبار املـستفيدين مـن ارتفاع معدالت
الــرواتـب يف التـسعـينــات التـي وصل خاللهــا راتـبه الــى

حد 25 مليون دوالر. 
ومع ذلـك فقــد قــالـت اجمللــة ان أحــدث أفـالمه
ذات املـيـــزانـيـــات الـكـبـيـــرة مــثل "امـــرح مع ديـك
Fun with Dick and Jane "وجـــــــــــــــــــني
حقق بــصعــوبــة 100 ملـيــون دوالر مـن مـبـيعــات

التذاكر احمللية تاركا جنوميته تفقد بريقها. 
وكــاري ليـس الــوحيـد يف ذلـك حيـث ان كيـدمـان
اعتـبرت ايـضا رهـانا خـطرا الـى حد مـا بعد
االخفــــاق الــــذي مـنــي به فــيلـمــــاهــــا
Bewitched "املـــــــسـحــــــــــورة"
The "و"زوجــات سـتـيـبفــورد
 Stepford Wivesامــــــام
شبـابـيك التـذاكـر ضـمن أفالم

اخرى حديثة. 
كذلك فـان طلب ويل فيريل أجـرا قدره 20 مليون دوالر
أسهـم يف تــشكـيل قــائـمـــة املغــامــرة الــى حــد مـــا بعــد
االحبـاط الـتي منـيت به أفالمه امـام شبـابـيك التـذاكـر
كـمــا اعـتـبــر أجــر ادي مـيــريف وقـــدره 20 ملـيــون دوالر
"مبالغـا فيه للغايـة".  اال ان أجر توم هـانكس وقدره 25
ملـيون دوالر تـرى اجمللة انه يـستحق كل بنـس فيه النه
اليـزال واحـدا مـن أشهــر االسمــاء القــابلــة للـصـرف يف
العـــالــم." ويقـــدر أجـــر جـــاك جــيلـيــنهـــال
املـرشح جلائـزة اوسكار مبـا بني
خــمــــــســــــــة وســبـعــــــــة
مــــــاليــــــــــــــــــــني دوالر
لـلـفــيـلــم وأجــــــــر
راشـــيـل مـــــــــــاك
ادمــــــــــز نـحــــــــــو
ثالثــة ماليني
الـــــــى اربـعـــــــة
مـــــاليـــــــــــــــــني
دوالر وهــــــــي
صــفــقــــــــــــــات

رابحة. 
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أربيل / آمنة عبد العزيز 
علــــى هــــامـــش اسـبــــوع املــــدى
الــثقـــايف الــتقـيـنـــا بـــالـــسـيـــد
كــاروان مـحمــود رئيـس فــرقــة
ـــــــــــــان( او الـفـــــــــــــرقـــــــــــــة )كـه ري
)اجلــوالــة(. وحــدثـنــا قـــائالً:
تـــأســسـت هــــذه الفـــرقـــة عـــام
2000 بــالـتعــاون مع مــؤسـســة
)فـــــاك( للــطـبــــاعـــــة واالعالم
الـتي كـــانت تــسعــى لـتجــديــد
االغـانـي الفلكلـوريـة الكـرديـة
بـــشـكل حــــديــث وعلـمـي وقــــد
اصـــدرت فـــرقـتـنـــا حـتـــى االن
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تـفـــــــــوقــــت يف اداء املـقـــــــــام وهــــي
مشهورة جداً يف ذلك الوقت. 

وســـألـنـــاه ملـــاذا لـم تـــأخـــذوا مـن
االغـــانـي الــبغـــداديـــة كـنـــوع مـن
املــشــاركــة يف تـنـــويع الـتــراثـيــات
ومــــــزجهـــــا؟ كـــــأغــنــيـــــة )خـــــدري

اجلاي( و)االفندي( مثالً؟ 
نــرحب بــالفكــرة ونتـمنـى قــريبـا
ان نــــأتـي الـــــى بغــــداد ونـــشــــارك
بهــــــاتــني االغــنــيــتــني وبــــــالـلغــــــة
الـكـــــرديــــــة تعــبــيـــــراً عــن حــبــنـــــا
وتـــواصلـنــا بــاوشــاج االخــوة بـني

ابناء الوطن الواحد. 

ـ ـ وهنــاك اصــوات نـســـائيــة لكـنهــا
مـتــمكـنـــة مـن اداء االغـنـيـــة ذات
الـطــابع احلــديـث امثــال: دلـينــا
قــــره داغـي وافــــان جـمــــال، واالن
عـمــــر وشــيالن عــصـمــــان ونـيــــان
عــبــــــد اهلل وكــثــيــــــران ابــــــراهــيــم
خياط وهي مـن املتخصصات يف
االغنيـة االوبـراليـة ولهـا حضـور
ممــــــــيـــــــــــــــــــز جـــــــــــــــــــداً. امـــــــــــــــــــا يف
اخلـميسيـنيات فكـانت هناك )ام
جمال، وكلـبها وعايـشة شان ويف
الـثـمــــانـيـنـيــــات كــــانـت نـــســــريـن
وبـيـمــــان عـمــــر، لـكـن ام جـمــــال
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اما عن سؤالنا ان هناك افتقارا
واضحــــا للــصــــوت الـنـــســــائـي يف
فـــــرقـــــة )كه ريـــــان( فقـــــال: هـــــذا
الـنــــوع مــن الغـنــــاء الـتــــراثــي له
خـصــوصـيتـه وليــس من الــسهل
اجنـذاب العـنصــر النـسـائـي اليه
والسـبــــاب عــــديــــدة اهــمهــــا قــــوة
الــصــــوت والــــرغـبــــة يف االقـبــــال
وغنــاء التــراثيــات. هــذا اليعـني
انه ال تـــوجـــد اصـــوات كـبـيـــرة يف
الغـنــــاء يف هــــذا اجملــــال امـثــــال
)كاني( التي كانت ضمن فرقتنا

وهاجرت مع االسف. 

اخـــرى مــشـــاركـــة مـن ســـوريـــا
وايران وتركيا. 

وعـــن أوجـه الـــتـــــــشــــــــابـه بـــني
الـفلـكلــــور الكــــردي والعـــربـي
قـال: لكل فلكلور خصوصيته
ومتـــيــــــــزه يـحــكـــمـه الــــطــــــــابـع
اجلـــغــــــــــــــــــــــرايف والـــعــــــــــــــــــــــادات
والــتقــــالـيــــد لـكــنه يـــشـتــــرك
بــــاحلـــس الــــذوقــي لالصــــالــــة
ــــــــان وهــــــــذا مــــــــا جـعـلـه الـفـــن
الكـــردي حــسـن زيــــرك يغـنـي
بــــــالـلغــــــة الـكــــــرديــــــة اغــنــيــــــة
)غـنيلي شـويـة شـويـة( اضـاف
الــيـه مـــــسـحـــــــة مــن الـغــنـــــــاء
واللحن الـكردي مـع احلفاظ

على االصل طبعاً. 
امــا عن اهـم مصـادر االغـنيـة
الــتـــــراثــيـــــة الـكـــــرديــــــة فقـــــال
الـــسـيــــد كــــاروان: هـم الــــرواد
ممـن اغـنـــوا الـتــــراث الكـــردي

امثال: 
حسـن زيرك ومحـمود مـاملي
وطاهر توفيق ومشكو ورشول
وســـيــــــــوى وكــــــــذلــك مـحـــمــــــــد
صــــالـح ديالن وهــــذا االخـيــــر
هــــــــــو مـلـحــــن ومـغــــنــــي يف آن
واحــــــد ونعــتــبــــــره نحــن مـــثل
الفـنــان القـبــاجنـي مبـسـتــوى
االداء والـــتـــمـــيــــــــز يف املـقــــــــام

الكردي. 
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ثالثــة الـبــومــات
غـنائـية وشـاركت
يف العــــديــــد مـن
املـهــــــــرجــــــــانــــــــــات
واحلـفالت داخل
وخــــــارج العـــــراق
أهمها: حفلة يف
بغـداد عام 2002
ــــــــــــــــــــــــة يف وحـــفـــل
ــــــــــــــــــواليــــــــــــــــــــات ال
املـــــتــحــــــــــــــدة مــع
الـــفـــــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــــــة
الـــــســـمفـــــــونــيــــــــة
العـــراقـيـــة 2004
ومــــــشــــــــاركــــــــة يف
مــهـــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــان
ـــــــــــــوســـــيـقـــــــــــــــى امل
ـــــــــــة يف الـــكـــــــــــردي
بــاريـس عــام 2004 واملـشــاركــة
االخــــــــــــــرى يف مــهــــــــــــــرجــــــــــــــان
) (Oriental – musicيف
فـرنسـا عـام .2005 وحفلـة يف
املــــانـيــــا يف آذار .2005 وهــــذه
املــــشـــــاركـــــة يف اســبـــــوع املـــــدى
الــثقــــايف. وهـنــــاك مـــشــــاركــــة
قـريبة يف اربيل ضـمن التراث
التي ستقـام ما بني 11-10-9
ــــــــشـهـــــــــــر اجلـــــــــــاري يف مــــن ال
مهـــرجـــان الفـنـــون الــشعـبـيـــة
وسـتكــون هـنــاك فــرق كــرديــة
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حتـديـث وتنـويـع يف الفلكلـور الكـردي
فرقة )كه ريان( للموسيقى الشعبية

بغداد/ املدى
عـن دار الــشــؤون الـثقــافـيــة العــامــة
صـــــــدرت لـلـقـــــــاص سـهــيـل يـــــــاســني
مجـمــوعــة قــصــصـيــة حتـت عـنــوان
)خطـاب عـاثـر( وتـضمـنت اجملمـوعـة
سـت عــشــرة قـصــة قـصـيــرة احـتفـت
بهنـدسة الـواقع العـراقي املعـيش من
خالل رصـد هزاته ومعـاناته ومـآسيه
وعـثـــراته طـــوال اكـثـــر مــن ربع قـــرن
بلغــة ســرديــة قـصـصـيــة مـتـمــاسكــة
وأداء تقـنـي عــال، اسـتـطـــاع القــاص
من خـاللها كشف واضـاءة العتمة يف
زوايـا ومناحـي احلياة، لـوحة الغالف
كـــانـت لـلفـنـــان الـتــشـكــيلـي ضـيـــاء

اخلزاعي.
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خـــطــــــاب عــــــاثــــــر

هلــســنكـي: يف 20 نــيـــــســـــــان
2006، يف الــعـــــــــــــــــــاصــــــــمـــــــــــــــــــة
الفنلـنديـة، هلـسنكي، شـهدت
قــــــــاعــــــــات واروقــــــــة جــــــــامـعــــــــة
هلـــســنـكــي  انـعقـــــاد املـــــؤمتـــــر
الــسنــوي االعـتيــادي ملنــظمــة
، املنـظمـة الثقـافيـة Kiila)(
ــــــــــــــانــــــني لــلـــكــــــتــــــــــــــاب والــفــــــن
الفـنلنـديـني. املنـظمـة تعـتبـر
واحـــدة مـن اعـــرق املـنـظـمـــات
الثقافية، وهي جتمع للكتاب
ــــــــانـــني الـــيــــــســــــــاريـــني، والـفـــن
تـأسـست يف عـام 1936، وتـضم
املـنـظـمــة حــالـيــا 360 عـضــوا
ـــــــــــــــــــــواع مــــــــن مـــخــــــــتـــلـــف االن
االبــــداعـيــــة، مـن كـتــــاب نـثــــر
وشعــراء وفنــانني مــوسيقـيني
وتشـكيليني. متيز هذا املؤمتر
باالهمية البالغة، النه ترافق
مع االحــتفــــاالت بــــالــــذكــــرى
الــسبعـني لتــأسيـس املنـظمـة،
وضــم بــــــرنـــــــامج االحـــتفــــــال،
الــذي يـتــواصـل للعــديــد مـن
االيـام، العديد من الفعاليات
الـثقــافـيــة مـن نــدوات ادبـيــة،
شعـريــة وقصـصيـة، وامـسيـات
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فـنـيـــة مـــوســيقـيـــة وغـنـــائـيـــة
ومـعـــــــارض رســم، يــنـجـــــــزهـــــــا
اعـــضــــــاء املــنـــظــمــــــة، الــــــذيــن
تــشـكل اسـمـــاء الكـثـيــر مـنهـم
ــــــــارز واملـــــــشــــــــرق ــــــــوجـه الـــب ال
ــــــــة ــــــــدي لـلـــثـقــــــــافــــــــة الـفـــنـلـــن

واالنسانية.
ومتـــيــــــــز املــــــــؤمتــــــــر احلــــــــالـــي
مبــــشـــــاركـــــة وحـــضـــــور كــثـــيف
لـــــــوجـــــــوه بـــــــارزة ومـهـــمـــــــة يف
احليــاة الثقـافيـة مـن اعضـاء
املنـظمـة، وســاهمــوا بفعــاليـة
يف جلــــســـــات املـــــؤمتـــــر، الــتــي
نـاقـشـت التقـريـر الـتنـظيـمي
واملــالـي وتقــريــر الـنــشــاطــات
املـنجـــزة، والبــرامج القــادمــة،
وأقـرت الـعضـويـات اجلـديـدة،
وانـــتخــبــت هــيــئــــــة قــيــــــاديــــــة
جــديــدة، التـي شهــدت صعــود
وجـــوه جـــديـــدة الــــى الهـيـئـــة
االداريــــــــة كــــــــان مـــن بـــيـــنـهـــم
الكــاتـب العـــراقي يــوسف ابــو
الفــــــوز، لــيــــشــكلـــــــوا الهــيــئــــــة
ــــــــدة الـــتـــي ــــــــة اجلــــــــدي االداري
ســـتقــــــود نــــشــــــاط املــنـــظــمــــــة

للدورة اجلديدة.
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 أبو الفوز عضوًا يف منظمة ثقافية فنلندية
القـاهرة: بعد غيـاب عشـر سنوات تـعود الفنـانة شـيرين رضـا للسيـنما

بفيلم "أشرف حرامي". 
وقـالـت شيــرين إن سـبب عــودتهـا يــرجع إلــى شعـورهـا بــالفــراغ وامللل ،
لـــذلك قــررت العــودة مع اخملــرج فخــر الــديـن جنيــدة واملــؤلف عـصــام
حلـمي.. "أشرف حـرامي " يتم تـصويـره حاليـا يف أستديـو مصـر وتدور
أحداثه يف إطار كـوميدي حول لـص يتم االستعانـة به من أجل القيام

بخدمة قومية.
آخــر فيـلم شــاركـت فيـه شيــرين "نــزوة" مع الــراحـل أحمــد زكي ويـســرا

وعرض يف عام 1996 .

شريين رضا تعود بـ"أرشف حرامي" 


