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اقــــرأ

تريي  اإيغلنت اأحد اأه���م الباحثني والكّتاب يف النظرية الأدبية 
،ويع���ّد م���ن اأك���ر النق���اد الأدبيني تاأث���ريًا ب���ني املعا�صرين يف 
بريطانيا. ، كتابه اجلديد املادية ال�صادرة ترجمته العربية عن 
دار املدى ، ميثل حتوًل يف فكر اإيغلنت: حيث يقدم فيه ت�صورا 
جدي���دا للنظري���ة املادية وتاأثريه���ا على النظري���ة الجتماعية 
والأدبي���ة احلديثة، واأي�صا يق���ّدم للقارئ املحرتف كتابًا رحبًا، 
باذخ���ًا يف ثقافته ومعارفه، كما ل���و كان يعطي در�صًا منوذجيًا 
يف درا�ص���ة الفك���ر الفل�صفي  . وتكمن قوة هذا الكتاب  يف قدرة 
الكات���ب على اإث���ارة الأ�صئلة، ودفع الق���ارئ اإىل اأن ينظر نظرًة 
جدي���دة اإىل  الفل�صف���ة املادي���ة  وتاأثرياتها عل���ى النقد  الثقايف 

والآيديولوجيا .

فنان عراق���ي �صارك يف برنامج 
 THE العرب���ي  املواه���ب 
يف  �ص���وت  اأحل���ى   VOICE
هدف���ه  وكان  الث���اين  مو�صم���ه 
الع���امل  ل���كل  �صوت���ه  اإي�ص���ال 
وتطوي���ر خربات���ه الفنية، رغم 
اأن���ه ظه���ر قب���ل م�صاركت���ه هذه 
جترب���ة  اإىل  وان�ص���ّم  حملي���ًا، 
املواه���ب لفري���ق النج���م كاظم 
ال�صاه���ر م���ا اأهله ليح���وز اأعلى 
ن�صب���ة ت�صويت ويفوز باللقب، 

ال�ص���اب  النج���م  �ص���ارك  اأي�ص���ا 
�صت���ار �صعد يف جترب���ة برنامج 
�ص���ط بح���ر اله���وى اىل جان���ب 
ع���رب  جن���وم  م���ن  جمموع���ة 
م�صتم���رًا  ولي���زال  معروف���ني، 
يف األقه الفني، ليظهر اليوم من 
خ���ال امل���دى اإىل جمه���وره مع 

.3x1 جتربة
*اأه���م ثاث���ة اأح���داث مهمة يف 

حياتك؟
- اأوًل ف���وزي يف برنامج اأحلى 
ذا فوي����س، وم�صاركت���ي  �ص���وت 
يف مهرج���ان م���وازن، ولقائ���ي 
م���ع الفن���ان مروان خ���وري يف 

برنامج طرب.
* ثاثة اأماكن حتّب زيارتها   ؟

 -اآث���ار باب���ل و�ص���الت اأربيل 
و�صارع املتنبي.

* ثاثة اأ�صدقاء مقّربني اإليك؟

- �صع���د حم�ص���ن، رزاق، ح�صام 
الدين.

* ث���اث اأغنيات حت���ب �صماعها 
دائما؟

- اأغني���ة تناديك، واأغنية �صفت، 
واأغنية كم عطاك.

* اآخر ثاثة كتب قراأتها؟
 -علم الجتماع، القراآن الكرمي، 

كتاب عن قوة التفكري.
حت���ب  هواي���ات  ث���اث   *

ممار�صتها؟
ال�صط���رجن،  الق���دم،  ك���رة   -

ال�صباحة.
يف  حتبه���ا  اأ�صي���اء  ثاث���ة   *

الإن�صان ؟
الثقاف���ة  ال���ذكاء،  الكرام���ة،   -

والأخاق.
تتمن���ى  في���ك  عي���وب  ثاث���ة   *

التخل�س منها ؟
الثق���ة  املفرط���ة،  الطيب���ة   -

بالآخرين، التفكري املفرط.
* ثاثة اأ�صياء تعتقد اأنها جتعل 

احلياة �صعيدة ؟
 -الأمان يف بادنا، بناء الوطن 
لأن بناء الباد نه�صة للمجتمع، 
الأجي���ال  وتوعي���ة  تطوي���ر 

احلا�صرة والقادمة.

* ثاث �صخ�صيات تاأثرَت بها ؟
- �صخ�صيت���ي م�صتقل���ة ل تتاأثر 

باأحد!
يف   تكرهه���ا  اأ�صي���اء  ثاث���ة   *

املراأة ؟
-اأحتف���ظ عل���ى الإجابة عن هذا 

ال�صوؤال.
* ثاث���ة اأخط���اء ارتكبته���ا يف 

حياتك؟
ه���ذا  عل���ى  اأحتف���ظ  -اأي�ص���ا   

ال�صوؤال!
* ثاثة ي�صكنون قلبَك ؟
 -اأمي واأبي واإخوتي .

* �صخ�صي���ة عاملية هي مثلَك يف 
احلياة وملاذا ؟

- اأ�صبه ذاتي و�صخ�صيتي التي 
لت�صبه اأحدًا!

 اأجرى احلوار: عامر حامد

�شّتار �شعد: �شخ�شيتي م�شتقّلة ل تتاأّثر باأحد!

امل��������اّدّي��������ة

10°C -23°C  / الب�شرة          9°C -    22°C   /بغداد

7°C -20°C  / النجف          4°C -    15°C   /اأربيل

7°C -19°C  / الرمادي          5°C -    17°C   /املو�شل الطقس

توقع���ت هيئة الأنواء اجلوية،  اأن  الطق�س 
الأربع���اء  الي���وم  الو�صط���ى  املنطق���ة  يف 
�صيك���ون غائمًا م���ع فر�ص���ة لت�صاقط زخات 
درج���ات  �صتك���ون  فيم���ا  متفرق���ة،  مط���ر 

احل���رارة مقاربة لليوم ال�صابق"، مو�صحة 
اأن "الطق�س يف املنطق���ة ال�صمالية �صيكون 
غائمًا ممطرًا مع فر�صة لت�صاقط الثلوج يف 

بع�س الأماكن منها .

عب��د  رفع��ة   
الرزاق حممد

ُي�صّيفه منتدى  الباح���ث، 
العراقية يف �صبكة الإعام 
العراقي يوم غد اخلمي�س 
ع���ن  حما�صرت���ه  لإلق���اء 
قبل  والإذاعة  العراقي���ني 
التاأ�صي����س واإذاعة بغداد 
يف  وذل���ك   ،1936 �صن���ه 

مقر املنتدى.

عب��د  با�ش��م   
احلميد حمودي

الكات���ب، ت�صدر له حديثًا 
الطبع���ة الثانية من كتابه 
النقدي الأول "يف الق�صة 
العراقية" الذي �صدر عام 
1961 ع���ن الحتاد العام 
يف  والكّت���اب  لاأدب���اء 

العراق.

 جابر ال�شوداين 
ُي�صّيف���ه  ال�صاع���ر، 
وكّت���اب  اأدب���اء  احت���اد 
دي���اىل لق���راءة ع���دد م���ن 
ق�صائده م���ع حفل توقيع 
ال�صعري���ة  جمموعت���ه 

وذل���ك  الفج���ر"  "واق���دة 
ع�ص���ر يوم غ���د اخلمي�س 
على قاعة ال�صهيد الراحل 
خلي���ل املعا�صي���دي بناية 

ال�صراي.

 موفق حممد
ال�صاع���ر، ُي�صّيف���ه املقهى 
وكتاب"  "كه���وة  الثقايف 
بالتعاون م���ع دار �صطور 
جتربت���ه  ع���ن  للحدي���ث 
ال�صعرية وذلك ع�صر يوم 
اجلمع���ة املقب���ل يف مق���ر 

املقهى.

م����ت����اب����ع����ةحول العالم

العمود
الثامن

كالعادة �صباح كل يوم اأبحث عن 
مو�صوع جديد لهذه الزاوية ، لكن 

بعد اإعان  التحالفات النتخابية 
، اأدركُت ما كان يفوتني كّل مّرة ، 

من اأّن البع�س  م�صّر على ال�صخرية  
كّرر القول  مّنا جميعا. لذلك، �صاأظّل اأُ

اإنني لن اأتوقف عن تذكري النا�س 
مبا يجري حولهم من دمار واأ�صًى 
با�صم  النتهازية الطائفّية  اأحيانًا 

، وبا�صم ال�صتحقاق النتخابي 
اأحيانًا كثرية .

دائما ما اأُكرر عليكم حكاية 
النم�صاوي �صتيفان زفايج ، لأّنها 

اأف�صل واأغنى رواية عن خراب 
الأمم، ففي حلظة فارقة من تاريخ 

الب�صرّية يكتب هذا الرجل النحيل : 
تنت�صر  ال�صيا�صّية  العتبارات  " اأّن 

دائمًا على الأخاق" ويروي لنا 
يف كتابه " عنف الدكتاتورية "  

كيف اأّن موؤ�ص�صات الدولة تتحول 
اإىل حوا�صن للتخّلف، حني يتوىّل 

اأمورها اأنا�س يرفعون �صعارات 
وحناجر الف�صل والكذب .. حني 

�صدر كتاب زفايج عام 1936 يف 
قمة �صعود النازّية، خ�صي من 
بط�س هتلر فكتب حكاية دارت 

اأحداثها قبل ن�صف قرن عن 
ال�صيا�صي اجلاهل الذي يريد اأن 

ُيوؤ�ص�س لدولة "الهواة"، فنجد كيف 
اأّن املوؤ�ص�صة ال�صيا�صّية ومن خال 
�صعاراتها املتخّلفة تريد اأن تتحّكم 
بعقول النا�س، وت�صعى لأن جتعل 

من اجلماهري وقودًا يف حروب 
الكرا�صي ، اليوم يحاول جميع 

ال�صا�صة  اأن  ُي�صاق املواطن العراقي 
اإىل امل�صري البائ�س ذاته، بالطريقة 

ذاتها، وعرب الأ�صخا�س اأنف�صهم، مع 
فارق وحيد، هو اأّن ال�صعارات هذه 
املّرة مّت تغليفها بعبارات الإ�صاح 
والقائمة العابرة للطائفة والدولة 

املدنّية  .
اإّن كّل الوقائع على الأر�س تقول 

اإّن النتخابات يحكمها قانون 
النتهازّية ، فذاك مر�ّصح �صبق له اأن 

�صرق اأموال الكهرباء. وهذا اآخر 
حّول الوزارة اإىل اإقطاعية خا�صة 
حلزبة ، وذاك مّتهم ب�صرقة اأموال 

النازحني ، وهذه ظّلت ل�صنوات 
ت�صعل نار الفتنة الطائفّية . 

ولأننا اأيها ال�صادة اأ�صحاب تكّتات 
الن�صر والفتح والقانون والعدالة 

والوطنّية واملدنّية والوفاء 
ومّتحدون من اأجل �صرقة  الباد 

، وع�صرات الأ�صماء التي فقدت 
معانيها  ل منلك غري اأ�صواتنا، 

فاإننا نرف�س هذه املّرة اأن ن�صاق اإىل 
مهرجان اأبطاله مزّيفو الوطنية، 

ولهذا فاحلّل الوحيد للوقوف 
اأمام مهازلكم  هو اأن نفر�س كلمة 
مقاطعة  بحملة  نبداأ  "  واأن  " ل 

ملهرجاناتكم، ، واأن جنعلكم تدركون 
اأننا ل�صنا بحاجة اىل ب�صاعتكم 

الفا�صدة.واأننا لن نلقي عليكم 
التحّية النتخابّية، و�صرنف�س كّل 
�صعاراتكم املزّيفة، ولن نقرتب من 

دكاكينهم النتخابّية، و�صنقاطع كّل 
خطبكم و�صرخاتكم.

�صن�صّر على اأن نقول ل، مّرة 
ومّرتني وثاثًا ، لكّل املر�صحني 

الذين ي�صّرون على حتويل 
موؤ�ص�صات الدولة اإىل اإقطاعّيات 

خا�صة يتحّكم بها ابن العم وزوج 
البنت وابن اخلالة!

اأّيها الناخب يا من يريدون منه 
ال�صتمرار يف مهرجان ال�صعوذة 

النتخابية ، ا�صرخ يف وجوههم : 
لقد مللنا منكم.

ر�سالة �إىل 
ناخب 

 علي ح�شني

بغداد/املدى
 امت���زاج امل���وروث الثق���ايف التاأريخي بالفن 
الع�ص���ري، وتقدمي���ه باإ�صل���وب مغاي���ر جدًا، 
التاأري���خ  تق���دمي  الفن���ان  ي�صتطي���ع  وبه���ذا 
الفولكل���ور والرتاث بطريقة يتوا�صل خالها 
املا�ص���ي واحلا�صر، وانطاق���ًا من حماولت 
التوا�ص���ل ب���ني الجي���ال وال�صالي���ب الفنية 
الت�صكيلي���ة انطلق���ت عل���ى قاع���ة كولبنكي���ان 
املعر�س الول م���ن نوعه الذي اأقامته منظمة 
املركز الوطني العراقي للم�صغرات، بالتن�صيق 
م���ع وزارة الثقاف���ة ودائ���رة الفن���ون العام���ة 
�صباح ي���وم الإثنني الفائت. املعر�س بعنوان 

"م�صغ���رات الرتاث البغدادي" الذي افتتحه 
مدي���ر دائ���رة الفن���ون العام���ة �صفي���ق املهدي  
بح�ص���ور عدد كبري م���ن املثقف���ني والفنانني.  
�صم املعر����س اأعمال م�صغ���رات )ديوراما(، 
ولوح���ات منف���ذة بخام���ات فني���ة متعددة، 
ومنحوتات واأعم���اًل زخرفية، و�صنا�صيل، 
واأب���واب �صبابي���ك قدمي���ة ي���رتاوح عمرها 

مل���ا يق���ارب ل����250 �صن���ة م�ص���ت، ف�ص���ًا ع���ن 
م�ص���اركات بالزي البغ���دادي املحلي، واألعاب 
�صعبية، ف�صا عن اأعمال نحا�صية وم�صغولت 
تراثية من اإجناز طلبة معهد احلرف والفنون 
 . العام���ة  الفن���ون  لدائ���رة  التاب���ع  ال�صعبي���ة 
ب���دوره دع���ا مدير ع���ام دائرة الفن���ون العامة 
الدكتور �صفيق املهدي اإىل "�صرورة الهتمام 

البغ���دادي  وال�صعب���ي  الرتاث���ي  بامل���وروث 
ال�صي���ل؛ لأن���ه ميث���ل روح وهوي���ة مدين���ة 
بغ���داد، واإننا مع ح�صارة ورائحة بغداد، كما 
وّج���ه الدعوة اىل اأمينة بغ���داد ذكرى علو�س 
واإع���ادة  الرتاثي���ة  باملناط���ق  الهتم���ام  اىل 
ترميمه���ا وباخل�صو����س منطق���ة البتاويني؛ 
لأنه���ا ت�ص���م بيوت���ًا تراثي���ة اأ�صيل���ة، تع���ود 

مب���ردودات مالية لو ا�صتغل���ت ب�صكل �صحيح 
يف جمال ال�صياحة، ف�صًا عن اإزالة الذى عن 
كل م���ا هو متح�صر يف مدينة بغداد." واأ�صار 
امله���دي اىل "ان املعر�س ج���اء رًدا على كل ما 
جرى �صباح اليوم م���ن تفجريات، ا�صتهدفت 
البري���اء،  الب�صط���اء  والنا����س  املواطن���ني 
فاملعر����س يحم���ل روح بغ���داد ال�صيلة التي 

�ص���رتّد على اأف���كار القتل واخل���راب والتدمري 
العب���ادي   ح�ص���ن  النح���ات   ". والف�ص���اد 
يقول"جميع العم���ال الرتاثية املعرو�صة وا 
ل�صنا�صي���ل هي ممتلكات �صخ�صي���ة تعود يل، 
ومن العمال غري املاألوفة التي عر�صت خال 
املعر����س زورق كب���ري بزنة 2 ط���ن واأ�صاف: 
�صارك���ت ب� 8 اأعمال )ديورام���ا(، اإذ اأن الهدف 
م���ن اإقامة هذا املعر�س؛ لت�صليط ال�صوء على 
ال���رتاث البغ���دادي الذي تعر����س اىل اأ�صرار 
ج�صيم���ة، كم���ا اأن املعر�س يدع���و اىل التاأمل 
باملنج���ز البغ���دادي ال�صي���ل واأهميته ." كما 
اأ�صار الناقد قا�ص���م العزاوي اىل اأن" النماذج 
امل�صغ���رة اأو )املانت���ور(، لل���رتاث البغ���دادي 
اأث���ارت فين���ا ذل���ك احلن���ني اجلمي���ل ل���كل م���ا 
ينتمي لبغ���داد، وذّكرنا ب�)الرب���ل( وبجمالية 
تنتم���ي  الت���ي  املوج���ودات  وكل  ال�صنا�صي���ل 
لل���رتاث البغ���دادي ال�صي���ل .. �ص���يء مفرح، 
قائ���ًا: اأعتق���د اأن العم���ال �صتك���ون اأجمل لو 
ح�ص���رت �صخ�صيات بغدادية اأك���ر .. ليكون 
امل�صه���د البغ���دادي اأك���ر رقّيًا وح�ص���ارة بكل 

تف�صياته." 
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بالكاد ميكنك اأن تتع����رف على �صكل املمثلة والنجمة 
الأ�صرتالي����ة احل�صن����اء نيك����ول كيدمان، وذل����ك بعدما 
تغ����ريت ماحمه����ا ب�صب����ب املكي����اج، وكل ذلك م����ن اأجل 
ت�صوي����ر دورها يف فيلمه����ا اجلديد، ال����ذي يحمل ا�صم 
بالولي����ات  اأجنلو�����س  لو�����س  يف   "Destroyer"
املتحدة الأمريكية. وظهرت النجمة العاملية البالغة 
م����ن العم����ر 50 عاما، بب�ص����رة �صم����راء وكانت 
ترت����دي �صع����را م�صتع����ارا ق�ص����ريا باللون 
البن����ي، وتغريت ماحمها بن�صبة كبرية، 
اإ�صاف����ة اإىل ارتدائه����ا ماب�����س حتم����ل 
الطاب����ع الذك����وري. واجلدي����ر بالذك����ر 
اأن فيل����م "Destroyer" ه����و فيل����م 
اجلرمية الذي يحكي ق�صة خمرب �صرطة 
ال����ذي يجري العديد م����ن الت�صالت من 
اأج����ل اإجن����اح مهمت����ه ال�صري����ة، وي�ص����ارك 
نيك����ول كيدمان بطولته ع����دد كبري من جنوم 
العامل من اأبرزهم �صيب�صتيان �صتان وتوبي كيبال 

وتاتيانا م�صاين وغريهم .

اأ�صابت النجمة �صارون �صتون جمهورها وحمبيها 
ب�صدم����ة كبرية ب�صبب احلوار ال����ذي اأجرته مع يل 
CBS، فعندم����ا �صئل����ت ع����ن  ك����وان عل����ى �صبك����ة 
تعر�صها للتحر�س على مدى ال�40 عاما التي عملت 
خالها يف املجال الفن����ي، �صحكت �صارون قائلة: هل 
من املمكن اأن اأكون قد جنوت من تلك الأفعال؟ وهو املقطع 
ال����ذي مت حذف����ه م����ن الربنامج بن����اء على رغب����ة املذيع يل. 
 Time’s Up وحتدثت �ص����ارون يف الربنامج عن حملة

، الت����ي اأطلقته����ا جمموع����ة من النجم����ات والعامات 
يف املج����ال الفن����ي وال�صينمائ����ي م����ن اأج����ل الدف����اع 
عّم����ن تعر�ص����َن لتحر�صات جن�صي����ة اأو متييز ب�صبب 

اجلن�����س يف هولي����وود، وحتدث����ت اأي�صا ع����ن حملة 
Me Too.. وكان يل ك����وان ق����د ا�صت�صاف �صارون 
للتح����دث ع����ن م�صل�صله����ا Mosaic، وه����و م�صل�صل 

 ،HBO درام����ي يعر�����س مو�صم����ه الأول عرب �صبك����ة
وعر�صت اأوىل حلقاته يف ت�صرين الثاين املا�صي.

وجهت �صرطة كاليفورنيا تهمة التعذيب اإىل زوجني 
بعدم���ا عرت داخ���ل منزلهما على 13 م���ن اأبنائهما، 
وه���م يعان���ون م���ن �ص���وء التغذي���ة وبع�صه���م كان 
مربوط���ًا بالأ�صّرة.   وذكر مكتب قائد �صرطة مقاطعة 
ريفار�صاي���د اأن ال�صرط���ة اكت�صفت الأم���ر بعدما فّرت 
فت���اة عمره���ا 17 عامًا م���ن املنزل الواق���ع يف مدينة 
بريي�س عل���ى بعد حوايل113  كيلوم���رتًا �صرق لو�س 
اجنلي����س، وات�صلت بال�صلط���ات با�صتخ���دام هاتف حممول 
وجدت���ه باملن���زل. واأ�ص���درت ال�صرط���ة بيانًا قال���ت فيه »حدد 

املندوبون املوقع وكانوا يعتقدون اأن به 12 طفًا، لكنهم 
�صدموا حني اكت�صفوا اأن �صبعة منهم بالغون«. واأ�صافت 
»كان وا�صح���ا اأن ال�صحايا يعانون �صوء التغذية وكانوا 
يف حال���ة ات�ص���اخ �صدي���دة«. واأ�ص���ارت ال�صرط���ة اإىل اأن 
اأعماره���م تراوحت بني عام���ني و29 عاما. واألقي القب�س 

على الأب ديفيد األن تربني )57 عاما(، والأم لويز اآن تربني 
)49 عام���ا(، ووجهت ل���كل منهما ت�صعة اتهام���ات بالتعذيب، 

وع�صرة اتهامات بتعري�س اأطفال للخطر. وتقرر حب�صهما 
اأو دفع غرامة قدرها ت�صعة مايني دولر لكل منهما.

نيكول كيدمان تظهر 
ب�شكل خمتلف متامًا 

�ض اجلن�شي«   �شارون �شتون تعرتف: »التحرُّ
يف هوليوود اأمر معروف

اأبوان يحتجزان اأبناءهما ال�13 �شنوات طويلة


