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رحلة الستكشاف ثنائية الفلسفة والحب في األدب العالمي
        

 هكذا تبداأ مقدمة الكتاب الذي يحمل ا�سم املقال )الفال�سفة 
واحلب(، املطبوع على غالفه �سورة فريدريك نيت�سه وحنة 
دو  و�سيمون  �سارتر  بول  جلان  �سورة  وحتتهما  اأرندت، 
بوفوار، كاأن كل اثنني منهما يتطلعان ل�سيء ما بينهما، ال 
ميكن مل�سه. يطرح الكاتبان ماري لومونييه واأود الن�سوالن 
اأفكارهما يف املقدمة: مع كون احلب الظرف القدري لل�سعادة 
عند غالبية الب�رص، والعن�رص الدائم لكل اأ�سكال الدراما االأدبية، 
اإال اإّن الفال�سفة قد اأثاروه بتحفظ ي�سبه من يدخل اإىل قف�ص 
االأ�سد ويخ�سى اأن يوؤكل  حيًا.   قد ن�ستطيع اأن نعطي بع�ص 
التف�سريات ملا نالحظه، فقد نفهم اأن الفال�سفة يطالعون تلك 
بتحرير  الأنهم م�سغولون  التعقل  بكثري من  الغربية  العاطفة 
العقلية، فيما يوؤدي احلب  العبودية  اأ�سكال  االإن�سان من كل 
اأ�سكال  لكل  مقاومًا  يبدو  احلب  كمداً.  للموت  باالإن�سان 
هذا  ي�سببه  الذي  االرتياب  بفهم  ي�سمح  ما  وهو  العقلنة.  
ال�سعور للفال�سفة. فاحلب مقرتن بالرثاء واحلوادث الغام�سة 
والروا�سب النف�سية، وكّلها اأمور ال ت�رصق عليها �سم�ص العقل، 
لذا فاحلب مل يكن ليمثل مو�سوعًا عند الفال�سفة.   وال يجب 
ذكورية  باأياٍد  مكتوب  الفل�سفي  اخلطاب  اأن  اأبداً  نن�سى  اأن 
با�ستثناء حنة اأرندت و�سيمون دو بوفوار، مل تظهر اأخريات 
غريهن يف حالة فل�سفية خال�سة، لذا فال داعي للتعجب اإذا 
الب�رص. وقد يكون من  الكتاب �سوى ن�سف  مل ن�سمع يف هذا 
املغالطة اعتقادنا باإمكانية ا�ستخال�ص اتفاق بني الفال�سفة 

حول م�ساألة احلب. 
اأنواع  العديد من  اأنت. فهناك  اأقل لك من  قل يل كيف حتب 
الفتور  املقّيد،  اال�ستالب  املعدودة،  االأيام  نزوة  احلب، 
يفلت  ومل  البارد..  االعتياد  اخلاطف،  اجلموح  امل�ستمر، 
الفال�سفة من كل تلك االأنواع، مما يتيح عّينات ا�ستعرا�سية 
اأ�سماء  �ستقراأ  الكتاب  فهر�ست  يف  ال�سلوكيات.  تلك   لكل 
ع�رصة فال�سفة ذكور، وفيل�سوفتني، وهم اأفالطون، لوكري�ص، 
مونتاين، جان جاك رو�سو، اإميانويل كانط، اآرثر �سوبنهاور، 
�سورين كريكيجارد، فريدريك نيت�سه، مارتن هايدجر وحنة 
اأرندت، جان بول �سارتر و�سيمون دو بوفوار. وبالطبع بني 
مع  باأفكارهم  التقوا  اأو  تقاطعوا  غريهم  ال�سفحات  طّيات 
اأولئك. و�سنّلخ�ص االآن قدر االإمكان فل�سفة بع�سهم مبا ي�سمح 

املكان، ممن تفّردوا ب�سلوكياتهم يف احلب:
 اأفالطون: اأن�سودة احلب

خملوقات  كانوا  الب�رص  مكتملني.  ن�سبح  كي  نحّب  نحن 
باأربعة اأرجل واأربعة اأذرع ووجهني. ولكنهم اأغ�سبوا االآلهة، 
فقام زيو�ص بتق�سيمهم اإىل اثنني. فعا�ص الب�رص م�سوهني وهم 

اأن�ساف، فبحثوا عن اأن�سافهم االأخرى ليتحدوا معها. 
 اآرثر �سوبنهاور: اغتيال احلب

 احلب خدعة للتكاثر، وفّخ الغريزة اجلن�سية. نحن نعتقد اإن 
�سخ�سًا اآخر باإمكانه اإ�سعادنا، ولكنه يعتقد باأننا على خطاأ. 
اجلن�ص  هدف  هو  والطفل  نتكاثر  لكي  تخدعنا  فالطبيعة 

الب�رصي، الذي ي�سبح فيما بعد قرب زوجني كانا حبيبني. 
 �سارتر و�سيمون دو بوفوار: 

حرية احلب
وبهذا  باآخر،  باالندماج  رغبتنا  احلب هو  اإّن  �سيمون  تعتقد 
التقليدي  احلب  م�سكلة  باأن  تقول  املعنى.  حياتنا  متتلك 

الوحيد يف  ال�سبب  ي�ستحوذ علينا متامًا فنجعل منه  بكونه 
ولتجنب  وجودنا.  لتربير  االآخر  على  االتكال  ثم  وجودنا، 
اأن نحّب بواقعية، عالقة �سبيهة  هذا الفخ تقرتح باأن علينا 
ب�سداقة عميقة، فيتعاون االثنان يف رحلة اكت�ساف ذاتيهما، 
والعامل.  حياتهما  معًا  فتتح�سن  نف�سيهما،  حدود  وتخطي 
�ساعقة  �سوى  �سيء  باأي  ب�سارتر  لقاءها  و�سف  ميكن 
احلب. فو�سعا االتفاق ال�سهري بينهما الذي يق�سي باحلرية 
قائلة:”لقد  ذلك  عن  دوبوفوار  عرّبت  والعاطفية.  اجلن�سية 
يكون  وقد  �رصوري،  حّب  هو  بينهما  ما  اأن  االأمر  يل  �رصح 
من املنا�سب اأن منر بحب عابر”. ثم فجاأة: “دخلت �سيمون 
اللعبة وقبلت بتلك احلرية وحافظت عليها، وكنت اأبلهًا مبا 

يكفي لئال اأتاأثر بذلك”. يخربنا �سارتر.
 فريدريك نيت�سه: 

احلب ب�رصبة املطرقة
يدين الفيل�سوف الدعوة اإىل العفة، كونها حتري�سا علنّيا نحو 
بالن�سبة  اإاّل  �سمًا  ال�سهوة  لي�ست  ويقول  امل�سادة.  الطبيعة 
احلياة  بهذيان  وامل�سابني  اجل�سد  الذين يحتقرون  للذابلني 
االأخرى. وبح�سب نيت�سه فاإن اخ�ساء العواطف الذي ينادي 
اإجرامي. فكل حب عظيم  االأخالق عمٌل  به كل دينا�سورات 
يجد اأ�سله يف احل�سّية. اأما راأيه يف الزواج فيخت�رص بعبارته 
“اإّن ما ت�سمونه حبًا هو عبارة عن الكثري من حلظات اجلنون 
الق�سرية  اجلنون  للحظات  نهاية  زواجكم  وي�سع  الق�سرية، 

الكثرية تلك وي�ستبدلها بغباء طويل االأمد”.
 اآراء الفال�سفة العامليون

جنيب حمفوظ هو واحد من اأهّم االأدباء امل�رصيني واأ�سهرهم، 
الكثري  وله  بالفل�سفة،  متخ�س�ص  الواقع  يف  حمفوظ  لكن 
احلب  عن  له  مقال  ويف  املو�سوع،  هذا  يف  االإ�ساءات  من 
والفل�سفة ن�رصه يف مرحلة �سبابه، ذكر فيه باأّن الفل�سفة هي 
عبارٌة عن علم الوجود الذي ال ميكن حتديده، اأو مبعنى اآخر 
الفل�سفة علم كّل �سيء، وحتديداً هي علم القوانني  هو يعترب 
العامة التي تعمل على ت�سيري كافة االأمور واالأ�سياء، واأطلق 
على الفل�سفة ا�سم )علم العلوم(، وقد تناول حمفوظ يف مقاله 
مفهوم  حول  وتعقيداً  جدليًة  واأكرثها  االآراء  اأب�سط  الفل�سفي 
اإ�سافًة لتفنيد ال�سعيف  احلب، من خالل احلوار واملناق�سة، 
مبداأ  منطلق  من  �سّحته  يف  ُيعتقد  ما  على  والرتكيز  منها، 
اأو حٌق واقٍع غري قابٍل للنقا�ص.  اأي ت�سّوٍر ذاتي  عدم وجود 
تامة،  فل�سفّية  عالقٍة  اأي  يف  جزٍء  لكّل  باأّن  حمفوظ  يرى 
املعاملة  طريقة  خالل  من  الفراق  اأو  اللقاء  مبعنى  وحتّلل 
اأخرى،  التي تتولد عنها م�ساعر  اإ�سافًة لل�سداقة  ال�سور،  اأو 
يف  معرفته  امُلراد  للمفهوم  العام  احلجم  االأمر  هذا  ويظهر 
واأ�سمل عو�سًا عن حتويله  اأو�سع  اإىل مفهوٍم  الو�سول  �سبيل 
ملادة لل�سخرية. عامل االأنثى هو املالذ الوا�سع للفال�سفة يف 
ميتنع  مل  هذا  من  الرغم  وعلى  والبحث،  اال�سرتخاء  عملّية 
الفال�سفة  قبل  من  ب�سخريٍة  املو�سوع  هذا  اأخذ  من  البع�ص 

يف العديد من املوا�سع، ومن االأمثلة عليها ما قاله �سقراط: 
مل  واإن  �سعيداً،  ِع�ست  زواِجك  يف  ُوِفقَت  فاإن  بني  يا  )تزّوج 
هل  هو:  ت�ساوؤاًل  يثري  االأمر  وهذا  فيل�سوفًا(،  اأ�سَبحَت  ُتّوفق 
تنتج عن  الفل�سفة  باأن  ال�سخرية  تلك  اأن تكون حتليل  مُيكن 
من  هم  الفال�سفة  باأّن  املعروف  من  العالقات؟  يف  الف�سل 
اإىل  النظر  بعد  لكن  احلب،  عالقات  يف  تعاماًل  الب�رص  اأبرع 
قول �سقراط فاإّنه اأ�سبح من ال�سعب معرفة اإن كان الفال�سفة 
بتحليل  اأقلهم معرفًة  اأم من  الب�رص معرفًة باحلب،  اأكرث  من 
احلب فل�سفّيًا. خا�سًة اأّن هناك اآراء عّدة ومتفّرعة عن القدرة 
الكامنة يف فل�سفة احلب، اأو اعتبار احلب جزءاً من هذا العلم، 
يف  ة  اخلا�سّ تف�سرياته  الفال�سفة  من  واحد  كّل  و�سع  وقد 
وعلى  امل�ساعر،  اأو  العالقات  من  النوع  هذا  وحتليل  تقييم 
هذا االأ�سا�ص اعُترِبَ باأّن الفل�سفة مُتّر باأزمٍة مرحلّية لفقدانها 
ال�سيطرة على توفيق االآراء بني كافة الفال�سفة، اإ�سافًة لتعّدد 
املدار�ص امُلعتمدة يف هذا ال�ساأن. اأّما يف ع�رصنا احلديث فقد 
من  جمموعة  باإجراء  قيامهم  بعد  الفال�سفة  من  عدٌد  �رّصح 
الدرا�سات مّت تقدميها ملركز البحوث والدرا�سات االأمرييكّية، 
الفل�سفة يف احلب،  باأّنهم مل يتمّكنوا من حتديد ماهّية دور 
وال�سبب هو تعّدد الروؤى واختالفها، وذلك بعد االطالع على 
الذي  االأمر  غالبيتها،  يف  املقنعة  الطروحات  من  الكثري 
دورها  ومدى  فل�سفّية،  اأزمٍة  اأمام  اأنف�سهم  ي�سعون  يجعلهم 

يف حتديد العالقات الب�رصّية،

حوار _ عمر جميل

بغداد 

 
 جيرمين وإخوانهاموت صغير السينما

"اأوبرا  يف هذا العام )2017(، متر �ستون عامًا على اعداد م�رصوع ت�ساميم 
"فرنك لويد رايت" )1869-1959(، تلك  بغداد" )1957( للمعمار العاملي 
الت�ساميم التي عّدت حال ظهورها كاإ�سافة مميزة يف املمار�سة املعمارية 
املده�ص.  العاملي  املعمار  روائع هذا  احدى  بكونها  اعتربت  العاملية، مثلما 
تلك  حتقيق  باأن  اي�سًا(،  تعرتف...  )كما  العاملية،  املهنية  االأو�ساط  وتعرف 
الت�ساميم كان ميكن له ان يكون حدثًا معماريًا ذا اأهمية كربى يف امل�سهد 
املعماري العاملي وخطابه الت�سميمي. بيد اأن ظروفًا غري مواتية وقعت اآنذاك 
جعلت من عملية التنفيذ امراً معقداً جلهة ت�سابك اأمور عديدة، مل تعمل اإيجابيًا 

يف �سالح حتقيق تلك الت�ساميم. 

 فيلم "انتظر حتى الظالم"..ق�سة الفيلم حتكي حياة  �سوزي هندرك�ص امراأة تت�سف 
مبزايا متعددة فهي طويلة متيل اىل النحافة ولكنها مطواعة فرعة حيث ين�سدل �سعرها 
كموجات من حرير و�سبغته الطبيعة بلون عينيها الوا�سعتني املعرّبتني عن حدة يف 
الذكاء، فهي زوجة خمل�سة لزوجها ولعائلتها وتدور اأحداث الفيلم هكذا بطريق �سوي، 
ولكن �رصعان ما تنقلب اأحداث الفيلم وم�ساهدة اىل غمامة �سوداء تع�سف بكل �سيء 
حيث حتاك حولها خيوط ماأزق خميف ومدمر، اإذ ت�سطدم بع�سابة تبحث عن اكيا�ص 
�سغرية تخ�ص املدمنني، وهنا  ين�ساأ ال�رصاع بني ع�سابة تبحث عن هدفها واإمراأة ال 
تعي اأّول االأمر ما يدور حولها ويحاول املخرج عرب م�ساهد تعرفه  بالقمة واخلوف 

ت�ساحبها مو�سيقى ايحائية تنفذ ميلودراما معربة عن اأجواء اجلرمية .

منذ اأوجدين اهلل يف مر�سّية حتى توفاين يف دم�سق واأنا يف �سفٍر ال ينقطع. 
املوحدين  حكم  حتت  وع�ست  اأولياء  و�سحبت  اأنا�سًا  ولقيت  بللالداً  راأيللت 
خلقي.  قبل  يل  اهلل  قللّدره  طريٍق  يف  وال�سالجقة  والعبا�سيني  واالأيوبيني 
من يولد يف مدينة حما�رصة تولد معه رغبة جاحمة يف االنطالق خارج 
ال�سفر  �سفر. من ترك  �سفٌر يف  دائم. والوجود كله  �سفٍر  املوؤمن يف  االأ�سوار. 

�سكن، ومن �سكن عاد اإىل العدم.
دار  عن  له  �سدر  �سعودي.  وروائللي  كاتب   ، علوان  ح�سن  ملحمد  الكتاب    
ال�ساقي "القند�ص" )الالئحة الق�سرية جلائزة البوكر العربية 2013(، "�سقف 

الكفاية"، "طوق الطهارة"، "�سوفيا". 

اأمرها ي�سبه االأحجية: هل تعرف  اإىل عمر جريمني. كان  التعّرف  ال�سهل   "مل يكن من 
عمرها، كان ي�ساألنا يو�سف، ابن �سقيقتها، واثقًا من اأّننا لن نعرف.

فجريمني التي �سدمتها �سّيارة وهي طفلة، منت منّواً متفاوتًا كما ينمو الع�سب الرّبّي. 
مدر�سّية  مباريات  يف  ت�سارك  ابتدائّية  تلميذة  كج�سم  ورفيعًا  �سغرياً  ظّل  ج�سمها 
للرك�ص، اإذ رجالها اأطول مّما يحتمله ذاك اجل�سد ال�سئيل. وبني اأفراد البيت االآخرين، 
ظاللهم.  و�سط  تتحّرك  التي  باللعبة  اأ�سبه  جريمني  بدت  �سخمة،  قامات  ذوو  وكّلهم 
اأّما عقلها فتوّقف عند ما كانه يف حلظة �سابقة، اأو رمّبا رجع اإىل زمن ي�سبقه. اإاّل اأّن 
جريمني التي كانت يومذاك يف اخلم�سني، امتلكت حكمة تقودها، يف غالب االأحيان، 

اإىل احلكم ال�سائب..."

إصداراتإصداراتذاكرةأوبرا

قراءة في رواية

االأدبي  الِنّتاج  اأ�سهر  من  تعّد  رواية  هي 
�سنة  بالعربية  كتبت  �سكري.  حممد  للكاتب 
بولز  بول  االإجنليزية  اإيل  وترجمها   1972
�سنة 1973 وترجمها اإىل الفرن�سية الطاهر 
بالعربية  تن�رص  ومل   1981 �سنة  بنجلون 
لغة   38 اإىل  ترجمت   ،1982 �سنة  حتى 

اأجنبية.
�سرية  من  االأول  اجلزء  هي  احلايف  اخلبز 
ثالثة  ا�ستغرقت  التي  الذاتية  �سكري  حممد 
اأعماله فباالإ�سافة اإىل هذا الكتاب  اأهم  من 
هناك ]كتاب زمن االأخطاء وكتاب وجوه[. 
�سريته  كتابة  فكرة  اأن  �سكري  حممد  �رّصح 
الكاتب  �سديقه  من  بدافع  كانت  الذاتية 
طنجة  يف  املقيم  بولز  بول  االأمريكي 
ي�رصع  اأن  قبل  م�سافهة  اإياها  باعه  وقد 
جلون  بن  الطاهر  تدوينها.ترجم  يف  فعال 
الفرن�سية،  اإىل  احلايف  اخلبز  خمطوطة 
الكتاب  وا�ستقبل  ما�سبريو.  دار  ون�رصتها 
�سكري  و�سار  والقّراء،  النقاد  من  بحفاوة 
باللغة  كتابه  ين�رص  اأن  قبل  عربيًا  كاتبًا 
يف  �سنني  ع�رص  بقيت  “املخطوطة  العربية. 
ادراج موؤلفها، قبل اأن ين�رصها على ح�سابه 
اخلا�ص يف املغرب. وبعد ذلك دخل الكتاب 
حيث  املحدث،  العربي  االأدبي  الن�سيج  يف 
والقمع  بالرف�ص  ال�سديد  االإعجاب  اجتمع 
على  الكتاب  حكاية  غلبت  بحيث  واملنع، 
ومنع  �سجة  العمل  هذا  نف�سه”.اأثار  الكاتب 
منتقدوه  عّده  اإذ  العربية  الدول  معظم  يف 
املجتمعات  تقاليد  يوافق  ال  ب�سكل  جريئا 
�سبه  اأو  ممنوعا  الكتاب  يزال  ال  العربية. 

ممنوع يف اكرثية الدول العربية.
حتكي الرواية ماأ�ساة اإن�سان اأبت ظروفه اإال 
الع�رصين  حتى  االأمية  ظلمات  يف  يبقى  اأن 
عامل  يف  اجنرافًا  حداثته  فكانت  عمره  من 
املبعدين  قوت  وحده  العنف  حيث  البوؤ�ص 
حتت  خا�سعة  م�سحوقة  بيئة  يف  اليومي، 
انت�سار  ينتج عنه من  اال�ستعمار وما  وطاأة 
البائ�سة  فحياته  واجلهل  واجلوع  الفقر 
طنجة  يف  مت�رصداً  عا�سها  التي  وطفولته 
بعد اأن قدم من الريف، مما جعل منها وثيقة 
اجتماعية تعك�ص احلالة التي كانت متر بها 
املغرب، خالل مرحلة االأربعينات من القرن 

املا�سي.

اقتباس 

 ، اإذا عا�ص حب �سهراً كاماًل يف زماننا ال�ساروخي 
فهو حب معمر.

 جنيب حمفوظ

ميوت ببطء..
من ال ي�سافر..

من ال يقراأ..
من ال ي�سمع املو�سيقى..

من ال يعرف كيفية االهتداء.. 
بف�سل عينيه..

ميوت ببطء..
من يحطم كربياءه..

م�ساعدة  يف  يرغب  ال  من 
اأحد..

ميوت ببطء..
من ي�سبح عبدا للعادة..

نف�ص  يوم  كل  يعاود 
امل�سافات..

من ال يغري اأبدا معلمته..
لون  بتغيري  اأبدا  يجازف  ال 

مالب�سه..
اأو ال يتحدث اأبدا مع غريب..

ميوت ببطء..
من يتجنب العاطفة..

وزوبعتها االنفعالية.. 

يف  النور  متنحنا  التي 
العيون..

وت�سلح القلوب اجلريحة..
ميوت ببطء..

من ال يغري املكان..
عندما يكون حزينا..

يف العمل اأو يف احلب..
من ال يركب املخاطر..

لتحقيق اأحالمه..
يف  واحدة  ملرة  ولو  من، 

حياته..
ن�سائح  من  يتهرب  ال 

ح�سا�سة..
 ع�ص االآن ..جازف اليوم 

بادر ب�رصعة.. ال حترم نف�سك 
من ال�سعادة !

بابلو نيرودا  ترجمة : بنعيسى احسينات 

ثقافة 

يموت ببطء في ماراثون الدراما المصرية الملتهب من سيكسب الجولة؟ 
بداأ  املا�سي،  الرم�ساين  املو�سم  انتهاء    منذ 
املنتجون اال�ستعداد على نحٍو كبري وجدي للمو�سم 
الدرامي للعام 2017، وكل املوؤ�رصات توؤكد حتى 
االآن انه من الوارد جدا ان يكون مو�سما ا�ستثنائيا، 
�ستعر�ص.  التي  االعمال  نوعية  عن  النظر  بغ�ص 
جنوم  اأغلبية  على  احتوائه  م�ساألة  يف  ا�ستثنائيا 
والطرب.  الفنان  التمثيل  عامل  يف  االوىل  الدرجة 
الكبري عادل امام، الذي عودنا يف ال�سنوات اخلم�ص 
املا�سية ان يقدم م�سل�سالت مميزة مع املنتج ثامر 
التاأليف  مهمة  وتوىل  اي�سا،  العام  وهذا  مر�سي 
رامي  هو  واملخرج  معاطي،  يو�سف  ال�سيناري�ست 
الدرامية  الزعيم  اعمال  جميع  اخرج  الذي  امام 
املا�سية، ماعدا م�سل�سل ا�ستاذ ورئي�ص ق�سم، التي 

امام  عادل  اعمال  مع  مقارنة  جناحا  اقل  عدت 
االخرى. اإذ جلاأ يف هذا امل�سل�سل اىل املخرج وائل 
اح�سان.  ،اما م�سل�سله اجلديد الذي اطلق عليه ا�سم 
عفاريت عديل عالم �سي�ساركه فيه كل من الفنانة 
غادة عادل وهاله �سدقي ولطفي لبيب وكمال ابو 
هريدي.  م�سل�سل  وم�سطفى  عوف  ابو  وعزت  ريا 
العزيز  عبد  كرمي  النجمني  بطولة  من  الزئبق 
الدراما  ماراثون  عن  كرمي  غياب  منري.  و�رصيف 
امل�رصية ال�سابق حفزه على ان يقدم يف رم�سان 
املقبل عمال كبري وفقًا للتقارير التي حتدثت عنه، 
امل�رصية  للمخابرات  حقيقية  ق�سة  يحكي  والذي 
بعد احلرب يف �سنة ثالثة و�سبعني، وي�سارك معهم 
وريهام  زكريا  طلعت  منهم  النجوم  من  كوكبة 
اجليار.  امل�سل�سل من  وادوارد وهادي  الغفور  عبد 
�سيناريو وحوار وليد يو�سف واخراج وائل عبداهلل. 
�سمري  الكبري  يجمع  الذي  امل�سل�سل   ال�سايعني، 

غامن بابنته دنيا واي�سا حمدي املرغني وبيومي 
فوؤاد وليلى عز العرب و�سيماء �سيف، ومن اخراج 
احمد اجلندي.  املطرب حماده هالل الذي �سي�سجل 
تعاونه الثاين دراميا يف املو�سم الرم�ساين املقبل 
والذي  زيد  ابو  حممود  احمد  ال�سيناري�ست  برفقة 
القدر" للمناف�سة  "طاقة  كتب له �سيناريو م�سل�سل 
بطولة  دلهاب،  كفر  املو�سم.  م�سل�سل  هذا  يف  بها 
يو�سف ال�رصيف وروجينا وحممد �سعيد عبد الغني 
وانتاج  �سليم،  عمر  تاأليف  ومن  اجليار،  وهادي 
نوع  من  انه  العمل  هذا  يف  واجلديد  مر�سي.  ثامر 
جديدا  م�سل�سال  ال�سقا  احمد  ورعب.  يقدم  ت�سوقي 
باأ�سم احل�سان اال�سود مع �سريي عادل ويا�سمني 
�سربي و�سربي فواز وحممد فواز واحمد بدير، هذا 
الت�سويقية.  االجتماعية  الدراما  من  يعد  امل�سل�سل 
كرمي  نيلي  الفنانة  بطولة  �سعر"  "الأعلى   م�سل�سل 
ك�ساب.  ومي  �سالمة  و�ساره  فهمي  واحمد  وزينة 
هذا العمل من نوع اجتماعي رومان�سي من انتاج 
العدل.  م�سل�سل  مدحت  تاأليف  ومن  گروب،  العدل 
مكي  احمد  الفنان  بطولة  من  ب�سياكة،  خل�سانة 
الكوميدية.  امل�سل�سالت  تقدمي  على  عودنا  الذي 
ال�رصبيني  ودينا  �سيكو  العمل  هذا  يف  وي�ساركه 
وبيومي فوؤاد وانت�سار، ومن تاأليف احمد حميي، 
امل�سل�سل  هذا  القط،  فتحي.  ملعي  ه�سام  واخراج 
ابو  واجني  عماد  وتاره  امام  حممد  بطولة  من 
و�سليمان  اجلداوي  ورجاء  عبداهلل  و�سالح  زيد 
وانتاج  تاأليف حازم احلديدي،  وادوارد ومن  عيد 
ثامر مر�سي، واخراج حممود عرفه. وهذا امل�سل�سل 
يحاكي الدراما االجتماعية الكوميدية..  ميكننا ان 
نتوقع باأن تكون هذه االعمال كبرية، كما عودتنا 
ما  لكن  املا�سية.  ال�سنوات  يف  امل�رصية  الدراما 
عن  بعيدة  تكون  ان  امل�سل�سالت  هذه  يف  ناأمله 

االباحة الأننا يف �سهر الطاعة.

بغداد ـ عمر جميل


