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التشكيلية يثرب الطائي:

ما زلت اسرتجع
أيام الطفولة
الفنانة يثرب الطائي هي احدى
الفنانات املتميزات يف محافظة
نينوى ،حتاول دائماً ان تقول
شيئاً جديداً عبر لوحات تعبر من
خاللها عن احاسيسها وتصنع
بانوراما لأللوان واالشكال ،وهي
تسترجع طفولتها ،لتدمي بها
حاضرها الفني .تقول يثرب:
املوصل -رعد اجلماس
شـاركت يف معـارض تشكيـليةكثـرية منهـا (فضــاءات فنيـة،
واالنـامل الـذهبيـة ،وصـالـون
اخلـــريف الـــرابع يف قـــاعـــة
الــســـاعـــة) وهـي معـــارض
شخـصية ،جسـدت فيها رؤييت
لكل ما يـدور حولي ،مـنطلقة
عـرب فــضــــاءات واسعـــة مـن

اخليـال ،للـوصـول اىل الفكـرة
الــيت أريـــــد .وشـــــاركــت يف
مـســابقـــات للخـط العـــربي
والـزخرفـة االسالميـة اقيمت
يف بغداد.
وحتـاول يثرب ان تـأخذ بعض
املواد من الـعطارين ،ومتـزجها
مع االلـوان اليت تـستخـدمهـا ،
رمبـا تضـيف اليهـا خفـوتـ ًا أو

مطرب املقام العراقي ناظم شكر:

عمـره جـاءت فـرقـة ملكـو اىل
مدينته فـسجل للراديـو مربع
(اشجابلنه هالـعيد) والذي بث
من خالل برنامج (نسمات من
بالدي) عدة مرات.
ويف العــام  1988انتمــى اىل بيت
املقـــام العــراقـي وتعلـم فـيه
اصــول املقــام قـبل ان يــسجل
للـتلفزيون ومن خالل برنامج
(علـــــى ضفـــــاف الـرتاث) يف
الــــــعام  1989مقامـ ًا مع اغنية
(من فـركــة احملبـوب) ،وهـذه
االغـنيــة من أحلـان ابـراهـيم
السامل.
يقـول نــاظم شكـر :بعـد ذلك
قدمت اكثر من عشرين مقام ًا
واغـنيــة تــراثيــة يف الـربامج
التلفـزيونيـة (سهرة تـراثية)
و(أنغــام الــرافــديـن) و(علــى
ضفـــاف الـرتاث) والـربنـــامج

 .1من الفنون الـشعبية (أشكـال الرسم)
تعرب عن رأي الرسام بشكل غري مقيد.
 .2موجود يف الوجه /طار /مصباح(م).
 .3نــصف ســـاقـت /أتـنـــاول الــطعـــام
بواسطته.
 .4مـن عمـالقــة الغنـاء يف فـرنـسـا بلغ
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يُعــرض حــاليــ ًا يف رومــا فيـلم
(الذهب األمحر)للمخرج اإليراني
جعفــر بنــاهي الـذي عُـرض يف
مهــــرجــــان (كـــــان)يف دورته
السادسة واخلمـسني ،وقد تقاسم
بـطولـة الفيلـم املمثـلون حـسني
عمــاد الــديـن ،وقمـري شيــزي،
وأزيتا راجيي.
ويـتنـاول الـفيلـم قصــة رجلَني
يعتـاشان من أعـمال النـشل ،وقد
خطب أحـدهمـا شقيقـة اآلخر،
ويبدأ الفيلم بعملية سطو مسلّح
ب
يقـتل فـيهـا (حــسني) خـطـي ُ
الـفتــاة صــائغــاً ،ومــا يلـبث أن

ينـتحـر .ويـسـتعـرض الـفيـلم،
ومـدتّه تـسعــون دقيقـة ،حيـا َة
الـرجلـني ال سيّمـا حـسني الـذي
نراه يـتنقّل يف عمله ،الذي حيمل
فيه طلـبات البيـتزا لزبـائن أحد
املطاعم على دراجته ،بني منازل
املـدينـة الـغنيـة الـيت تتنـاقض
بشكل صـارخ مع الغرفة الـبائسة
اليت يعيش فيها.
وتبـدو يف هـذا الـسيـاق عـمليـة
السطو اليت نراها يف بداية الفيلم
أشـبه بتـصفيـة حـسـابــات بني
عـاملَني خيـسـر فـيه دائمـ ًا عـامل
حسني .فـكان الـصائغ قـد رفض
إدخـال حـسني مــرة إىل متجـره

ورشة فضاء التمرين
املستمر يف املغرب

حمطات

وكالة (آكي) اإليطالية لألنباء

االذاعي (الـنغم اخلـالــد) كمـا
شـاركت يف مهـرجـان تـدمـر يف
سـوريـا يف عــام  2002وغنـيت
علـى مسـرح تدمـر يف عدد من
احلفالت وكان جناحي ملموساَ،
وقد تـفاعل اجلـمهور الـسوري
مع ادائـي للـمقــام ولألغـــاني
الـرتاثيــة كـثرياً .وشـــاركت يف
مـهرجـان املقـام العـراقي االول
الذي اقيـم على قـاعة الـرباط
حبضـور السـيد وزيـر الثقـافة
مفيـد اجلزائـري وغنـيت فيه
مقام احلويزاوي مع اغنية.
وعن أخـر اعماله يقـول الفنان
ناظم شكر:
سـجلـت مـــؤخـــرًا لـلقـنـــاةالفـضــائيــة (الــديــار) مقــام
الـبهـريزاوي مع اغـنيـــة ،كمــا
سجـلت لقاءا تلفـزيونيـ ًا للقناة
نفـسهـا أجـري معـي يف مقهـى
حـسـن عجمـي وذلك لربنـامج
(الطرب عند العرب) من اعداد
وتقـديم االستاذ حييى أدريس.
وقــد حتــدثت لـلربنــامـج عن
مقـــام البـهريزاوي .وبـصـفيت
مـديـرًا لـدار املقـام العـراقي يف
ديـاىل نتهيـ ًأ اآلن إلقامـة حفل
فين وهــو عبــارة عن أمـسيـة
مقامـية يف بـعقوبـة مبشـاركة
فنــاني احملـافـظـة وحبـضـور
املـديـر العـام لـدائــرة الفنـون
املوسيقية يف وزارة الثقافة.

افقيالكلمات املتقاطعة

تلقـت ورشـــة فـضـــاء الـتـمـــريـن
املستمـر ،دعوة للمشاركة يف مهرجان
الـرباط الـدولي الـعاشـر ،الذي يـقام
سـنـــويــــ ًا يف املـــغـــرب مـن 6 / 21
ولغـــــاية .2004 / 7 / 10
وسـتقـدم الـورشــة اليت يـديـرهـا
ويشرف عليهـا الفنان د  /هيثم عبد
الـرزاق مـســرحيـة (مـونـودرامـا)
بعنوان (هي الـيت تأتي أو )!...تأليف
عواطف نعيم وإخراج د  /هيثم عبد
الرزاق ،متثيل الفنانة إقبال نعيم.
وكانت هـذه املسـرحية قـد عرضت
يف مهـــرجـــان العجـرية الـــدولـي يف
اإلمارات وعرضت أيضـ ًا على مسارح
مصـر ونـالـت استحـســان اجلمهـور
هنـاك ،ممـا حــدا القــائمـني علـى
مهـرجـان الـربـاط الــدولي العـاشـر
لـتضييف هـذه املسـرحية وتقـدميها
يف املهرجان.

اعداد :يوسف فضيل

الـثمــانني ومـا زال مــواكبــ ًا للمــوسيقـى نقتل.
 .9عكس أحياء /قرود(م).
والغناء.
 .5حرفـة(م) مملكـة قدميـة كانـت ملكتـها  .10عكس باطل(م) /مكرر /أحصل.
 .11شاعـر عراقـي شعيب غنـى له العـديد
بلقيس(م) /نشف(م).
من املطربني له ديوان (الريل ومحد).
 .6من الدول االسكندنافية.
 .7تتعب /حرف موسيقي(م) /البارحة(م) .12 .العب كـرة قـدم عـراقي تبـوأ منـصبـ ًا
 .8عكـس صلب(م) /لـص /نقضـى علـى او اداري ًا حالياً.
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سطـوع ًا تـضيف اىل لـوحاتـها
نكهـة جديـدة وتقاوم تـقلبات
الطقس كما تقول.
اما مـا يشـغلها االن هـو البحث
عـن اشكــال ومــوضــوعــات
جديـدة ،تضيف اىل جتـربتـها
شيـئ ًا مـغايـرًا وجتعلهـا تشـعر
بـأنهــا ال تقف يف مكـان واحـد
وامنا سائرة يف درب يوصلها اىل

فيلم (الذهب األمحر) جدلية الغنى والفقر

بني التأثر بالغزالي
والبحث عن هوية خاصة
بعقوبة -املدى
حـني رأيــت ،للـمــــرة االوىل،
مطـرب املقـام العـراقي نـاظم
شكر يغين علـى املسرح ..قلت؛
انه يـذكـر بــاملطـرب الـراحل
ناظم الغـزالي فهيأته وطريقة
ادائه للـمقــامــات واالغــانـي
حييلك اىل ذلك املـطرب اخلالد.
ويبـــدو ان اسم نـــاظم الــذي
حيمله مل يأت مصـادفة فوالده
كــــان مـن املـعجـبـني جــــدًا
بـالغـزالي ،وكـان عـازف إيقـاع
جميدًا عزف لـسليمة خضري يف
احــد املـنتــديــات الـليـليــة يف
اواسـط القـرن املـنصــرم ،كمـا
عزف لـناظم الغـزالي يف حفلة
خـاصة وشجع ابنه نـاظم على
احرتاف فن الغـناء فنـشأ الـولد
مثلما أراد والـده معجب ًا بناظم
الغـزالـي من جــانب ،وحمـاوال
الـبحـث عن هــويـته الفـنيــة
اخلاصة من جانب آخر.
كـان يغـين -كمـا يقـول -وهـو
جيذف بـزورقه الصـغري يف نهر
ديـاىل والـنسـاء اللـواتـي حيملن
جـرارهن لـيمألنهـا بـاملـاء من
الــنهــــر يـقفـن مــبهــــورات
لالستمـاع إليه .ومل خيـرج من
جــو مـــدينـته (بهــرز) إال يف
مــرحلــة شبــابه ،وكــــــان يف
العــــام  1984يف الــثالثـني مـن

مــسـتــويـــات اعلـــى يف الفـن
التشكيلي.
قالـت :اجدني االن منـشغلة يف
االعــداد ملعــرضي الـشخـصي
القـادم الـذي احـاول ان تكـون
لوحاته مفاجأة لكل من يتابع
نشـاطي الـتشـكيلي ،وسـأكـون
خمتلفة يف هذا املعرض عن كل
الذي قدمته سابقاً.

عمودي
 .1أبسط /عكس اتفائل.
 .2سأم  /اماتهم /خيال.
 .3جملة كاريكاتريية عراقية قدمية /نهض
وقام.
 .4غزاها ومكث فيها /حاوي.
 .5نصف كارل /رغبات /للرفع يف الرياضيات.
 .6ينط /ميرق /وجع.
 .7سرير /زجاجات.
 .8دولة آسيوية /ثلثي نور.
 .9ثلثي تني /شرح ووضح وحلل /عانني(م).
 .10يقع بني جبلني(م) /رحبا /شهر ميالدي(م).
 .11دق /ثلثي رفل /جنة(م).
 .12بيت الدجاج /فنان تشكيلي عراقي راحل
من اعماله نصب احلرية يف بغداد.

بعـد أن ألقى نظـرة سريعـة على
هـندامه ،وعنـدما ارتـدى حسني
أفضل مـا لديه من ثـياب وتوّجه
مع خـطيبته ،وشقـيقها للـمتجر
لـشراء الـذهب مل يكن مـن البائع
إ ّال أن نصحـهما بالـتوجه إىل سوق
الـذهـب األق ّل كلفـة حيـث يُبـاع
الـــذهـب األمحـــر ،ال الـــذهـب
اإليطالي.
وقد تبدو القصّة أشبه بالقصص
املــدرسيــة واملكــرّرة عن اهلــوة
الـشاسعـة بني الفـقر والغـنى ،إ ّال
أ ّن قدرة املـمثّلني الـتعبرييـة هي
الـيت انتـشلـتهــا من هــذا الفخ،
فـاستطـاع املمثـل حسني عـماد

الدين عرب مالمح وجهه ،وكالمه
القليل أن يُـصوّر بهـدوء مشـاعر
السخط ،واإلحباط.
وضـمّن املخــرج جعفــر بنــاهي
فـيلـمه إشــارت إىل الـصــراع بني
احملـافظـة والرغـبة يف االنعـتاق
منها يف بالد مـا تزال اإلصالحات
فيهـا حلمـ ًا بعيـد املنـال ،فنـرى
اعـتقال الـشرطـة لشـباب أقـاموا
حفلة يف طـهران ،واحلديث الذي
يدور بني البطل حسني وجندي
ملّا يبلغ اخلامسة عشرة من العمر
حيــرس املـبنـــى ،فيـســأل األوّل
الثاني إذا مـا كان قد رقـص يوم ًا
مع فـتاة ،وما اخلطب يف ما يفعله

حنني املانع ميثل يف (طريق النور)
يواصل الفنـان الشاب حنني املانع
مـشواره الـفين من خالل اشرتاكه
يف مــسلــسل طــريـق النـــور من
إخــراج الـفنــان الـســوري نبـيل
إحدى الـشركـات الفنـية هـناك .املـــانع ،ومبــشــاركــة عــدد مـن
ويشـرف علـى التـسجـيل الفنـان
نــامق أديـب امللـحن الـذي عـرف
بــــــأغــنــيـــته (تــــــايــبــني).

املطرب ياس خضر يف الكويت
يغــادر املطـرب يــاس خضـر إىل
الكــويـت ،لـتــسجـيل عــدد مـن
األغنيات اجلديـدة اليت يضمها يف
الـبومه اجلـديد ،بعـد االتفاق مع

الـفنـانـني العــرب والعـراقـيني،
وانتاج شركة سعودية.
وخالل وجـوده يف سـوريـا كـتب
ال كــوميـديـ ًا بــاللهجـة
مـسلـس ً
الـسوريـة سيـنتج هنـاك قريـباً.

ظهرية القدر ..فيلم جديد

البديل مسلسل جديد
جيـري تصـوير املـسلسل العـراقي
اجلـديــد (البـديـل) من تـألـيف
عـباس اجلـري وإخراج (علـي أبو
سيف) يـتنــاول الفرتة الـيت تلت
احـتالل بغــداد والفــوضــى اليت
حــــدثـت خـالل األشهــــر األوىل.

هؤالء.
ويقـع الفــيلــم يف ف ّخ الـبــطء،
فتتمـدّد املشاهد وتـطول ،فيبالغ
ال يف تصـويـر حـسني
املخـرج مـث ً
الذي دخل إىل أحد منازل طهران
الفـاخــرة ليـكتـشف عـاملــ ًا من
الثــراء .ويـسـبق مــشهــد هــذه
املــواجهـــة بني حـسـني املعــدم
والـغنــى املفــرط املــشهــ َد األوّل
واألخري يف الفـيلم الــذي ينـتهي
بالقتل ،وربّما أراده املخرج جعفر
بنـاهي تـأجيجـ ًا لرغـبة حـسني
بـاالنـتقــام من الـصـائـغ غري أ ّن
اإلطــالــة أضعـفت الــربــط بني
النتيجة واملسبّب.

ويعاجل املـسلسل الظواهـر السلبية
املدانة.
تشارك يف املسلسل جمموعة كبرية
من الـفنــانـني منـهم مـطـشــر
الـسودانـي ،سوالف ،زيـاد اهلاللي،
طه علوان حمـمد هاشم وآخرون.

انتـهى الطالب حيـدر هاني هاني
من إخـراج فيلم بعـنوان (ظهرية
القـدر) يتنـاول من خالله حـياة
والـده الفنان الراحـل هاني هاني
مـنـــذ والدته حـتـــى دخـــوله
ال
أكادميـية الفنـون اجلميلـة فض ً
عن املـســرحيـات واملـسلـسالت
واجلـوائـز الـيت حصـدهـا خالل

حياته.
ويتضـمن الفيـلم بعض الـلقاءات
مع الفنانني الذين عمل معهم يف
املـسرح والتلفزيـون منهم حمسن
ال عن
العـزاوي ،شـذى سـامل فـض ً
زوجتـه الفنانة زهـرة الربيعي..
الفيلم سيعرض قريب ًا كأطروحة
خترج يف كلية الفنون اجلميلة.

احلمل

الثور

اجلوزاء

السرطان

االسد

العذراء

21اذار 20 -نيسان

21نيسان 20 -ايار

21ايار 20 -حزيران

21حزيران 20 -متوز

21متوز 20 -اب

21اب 20 -ايلول

العـصبيـة تسـيطـر علـى
تـصــرفـــاتك وتـنـتقــد
اآلخرين بـال مربر .حاول
السيطرة على زمام االمور،
وال جتـعل اآلخـــــــريــن
ينفرون منك ،وتشكل هلم
عالمـة سيئة يف عالقاتهم
معك
رقم احلظ 5 /
يوم السعد /السبت

ال تتـسـرع يف حتـقيق
مـشاريعك ،فـالسـرعة
قــد تقـــودك للفــشل
دومنا تدري.
حــــــاول ان تعــيـــــد
التـــوازن اىل حيــاتك
وكن اكثـر التـزامـاً يف
عالقاتك مع االخرين
رقم احلظ6 /
يوم السعد /اخلميس

امـنـح نفـــسك اجـــازة
اجبـاريـة هـذا االسبـوع
وابــتعــــد عـن اجــــواء
املـنغصـات لتكـون علـى
درجـة كافيـة يف مقتبل
احلياة.
مفــاجــأة يف الـطــريق
اليك.
رقم اخلط 8/
يوم السعد /االحد

ال بـد ان تظهـر مبظهـر
االنـســان الطـيب الـذي
بـامكانه ان يـتفاعل مع
االخــريـن ،وحيقق هلـم
درجات من التفاهم.
ال تكـن مــسـتـــسلـمـــ ًا
لقـرارات مـسـتعجلـة ال
حتقق لك شيئاً.
رقم احلظ8 /
يـوم الـسعــد /الثالثـاء

مــشـــروع جـــديـــد
يعــرضه علـيك احـد
االصـــدقـــاء ،أعـــرف
تفـــاصــيله جـيـــداً،
واستـثمــره الن فـيه
فـــائـــدة كـبــرية لك
ولعائلتك.
رقم احلظ)10( /
يـوم الـسعـد /االثـنني

الـيــأس لـن جيـــديك يف
شــيء ،اجعل مـن االمل
طــريقــ ًا للــوصــول اىل
الـنجــاح .رســالــة مـن
صـــديق تـصـلك هـــذا
االسـبــوع فـيهــا عـتـب
كثري ،النك قـطعت معه
العالقة منذ سنوات.
رقم احلظ )11(/
يوم السعد /االربعاء

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

الدلو

احلوت

21ايلول 20 -ت اول

21ت اول 20 -ت ثاني

21ت ثاني 20 -ك اول

21ك اول 20 -ك ثاني

21ك ثاني 20 -شباط

21شباط 20 -اذار

عالقـاتك العاطفية يف
حتـسن ،وهنالك رغبة
عـارمة من احلبيب ان
يعيد العالقة معك من
جديد .اتصل به وكن
معه اكثر محيمية من
ذي قبل.
رقم احلظ)18( /
يوم السعد /اخلميس

تهيـأ دائمـ ًا للحظ ،وال
تكـن مكتـوف االيـدي
امــامه ،فــاحلـظ قــد
يأتي مرة واحدة ،وقد
ال يــأتـي .اسـتـغل كل
الفــــــرص وال تـكــن
عاجزاً.
رقم اخلط)19( /
يـوم السعـد /االربعـاء

املشـاريع اليت دخلت فيها
شكلـت عبئــًا عليك ،ومل
تـستـطع ان حتقـق فيهـا
جناحـًا واضحـاً ،املشـاريع
القادمة حاول ان تستغلها
وحتقق فيهـا جناحًا النك
خسرت الكثري.
رقم احلظ)19( /
يوم السعد /الثالثاء

حتتاج اىل رياضة املشي،
لــتحقـيق نــوعــًا مـن
املـوازنـة بـني حيــاتك
الـرتيبة ،وحـياتك اليت
تريـد .دع الرتـابة وكن
اكـثر نـشاطـًا من خالل
ممارسة الرياضة.
رقم احلظ )18(/
يوم السعد /االثنني

ال تعر اهتمامًا للكالم الذي
مسعته من احد االصدقاء
حـول سلــوكك .انه يغـار
مـنك ،وبــالتحـديــد من
النجـاحات الـيت حققتـها
يف العمل .ال تهتم بكل ذلك
وانهمك يف عملك.
رقم احلظ )10(/
يــوم الــسعــد/الــسـبـت

كل شـيء يــسـري بــشـكل
طبـيعـي اال انك حتــاول
دومـاً ،الـنظـر اىل االشيـاء
بـعني ضيقـة ممـا جيعلك
يف منأى عن احلقيقة اليت
علـيك ان تكـون قــريبـ ًا
منهـا ،انظـر مبوضـوعية
اىل احلياة.
رقم احلظ)8( /
يوم السعد /اجلمعة

