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اقــــرأ

�شدر  م�ؤخًرا عن دار املدى للن�شر، الرتجمة العربية للأعمال 
ال�شعرية الكاملة  لل�شاعرة الإيرانية فروغ فرخزاد   ونقلها 
اإىل اللغ���ة العربية املرتجمة مرمي  العطار. فروغ فرخزاد، 
ب���داأت يف �ش���ن مبك���رة كتابة ال�شع���ر الغنائ���ي مب�ا�شيع  
رئي�شة ك�شك�ى بني املحبني اأو معاناة امراأة �شابة تناجي 
الرج���ل الذاهب،  الظامل، اللمب���ايل، ورًدا على ما قيل عن 
الن����ع الأول ال���ذي كتبته قال���ت: »اإن الكلم���ات حتى واإن 
كانت اأدوات ال�شاعر لي�شت مهمة بقدر املحت�ى واإن تكن 
املفردات مكررة اإل اأنها ف�ران ع�شق كان م�ؤثًرا بالن�شبة 

يل يف تلك احلقبة«

العراقي���ة،  امللكم���ة  جن����م  اأح���د   
ا�شمه مل���ع يف ف���رتة ال�شبعينيات من 
الق���رن املا�شي وع���ّد ظاه���رة مميزة 
العدي���د  ق���دم  الريا�ش���ة،  تاري���خ  يف 
م���ن املنج���زات الريا�شي���ة، ال�شربة 
القا�شي���ة كانت من �شمات���ه املعروفة 
يف الريا�ش���ة الت���ي قدمه���ا، والي����م  
ه� ع�ش� الحت���اد املركزي للملكمة 
يف الع���راق، امللكم ال���دويل ال�شابق 

اإ�شماعي���ل خلي���ل يف �شياف���ة امل���دى 
ليظهر جلمه�ره ب�ش����رة اأخرى من 

.3X1 خلل فقرة
* ثلثة اأحداث مهمة يف حياتك؟

ل�����س  اأوملبي���اد  اىل  و�ش����يل   -
وو�ش����يل   1984 ع���ام  اجنل�����س 
اىل دور الثماني���ة والتقي���ت بامللك���م 
المريك���ي اإل اأن ق���رار احلكم مل يكن 

من�شفًا.
* ثلثة اأماكن حتب زيارتها   ؟

- اأمريكا، م�شر ، اأملانيا.
* ثلثة اأ�شدقاء مقّربني اإليك؟

- ماجد ح�شني من متابعيني املقربني، 
طارق حممد،كاظم نعمة عريبي .

* ثلث اأغنيات حتب �شماعها دائما؟
 - اأغاٍن لأم كلث�م، وجناة ال�شغرية، 

وفائزة اأحمد.
* اآخر ثلثة كتب قراأتها؟

اأمتل���ك ه�اي���ة  -اأق���راأ ال�شح���ف ول 
قراءة الكتب .

* ثلث ه�ايات حتب ممار�شتها؟

-ال�شباح���ة والتن����س، والتمثيل وقد 
مار�شتها يف تقدمي بع�س العمال.
* ثلثة اأ�شياء حتبها يف الإن�شان ؟

- ال�شدق، الأمانة، والإخل�س.
* ثلثة عي�ب فيك وتتمنى التخل�س 

منها ؟
و�شعن���ا  وق���د  ملت���زم  رج���ل  -اأن���ا   
عل���ى الطري���ق ال�شحيح ،واأن���ا اأحب 
للآخري���ن م���ا اأح���ب لنف�ش���ي بالفع���ل 
.لي�ج���د اإن�ش���ان  م���ن دون اأخط���اء 
ولأين مل�شت حمبة النا�س فاأحاول اأن 
اأحر����س على اأن ل اأجلب لذاتي كلمًا 

�شيئًا.
* ثلث���ة اأ�شي���اء تعتق���د اأنه���ا جتع���ل 

احلياة �شعيدة ؟
والولد  الزوج���ة  م���ع  العلق���ة   -
وال�شدق���اء، اللتزام الخلقي، حب 

اخلري للآخرين.

* ثلث �شخ�شيات تاأثرَت بها ؟
-حممد عل���ي كلي،  امللك���م العربي 

حممد ب��شي�س.
 

* ثلثة اأ�شياء تكرهها يف  املراأة ؟
 -الغرور، الك���ذب، حب الذات املبالغ 

به.
* ثلثة اأخطاء ارتكبتها يف حياتك؟

لظ���روف  درا�شت���ي  اأكم���ل  مل   -
ا�شطرارية ،هذا اخلطاأ ال�حيد الذي 

ارتكبته.
* ثلثة ي�شكن�ن قلبك ؟

 -اأولدي وزوجتي واأ�شدقائي.
يف  مثل���ك  ه���ي  عاملي���ة  �شخ�شي���ة   *

احلياة وملاذا ؟
 -حمب���ة النا����س يل جتعلن���ي اأمتيز 
اأن  دون  م���ن  وحده���ا  ب�شخ�شيت���ي 

اأ�شبه اأحدًا.

اإ�صماعيل خليل: اأنا ال اأ�صبه اأحداً

فروغ فرخزاد.. االعمال 
الكاملة 

9°C -21°C  / الب�صرة          8°C -    20°C   /بغداد

8°C -20°C  / النجف          3°C -    14°C   /اأربيل

5°C -17°C  / الرمادي          3°C -    15°C   /املو�صل الطقس
ت�قع���ت هيئ���ة الأن����اء اجل�ي���ة،  اأن  الطق����س 
يف املنطق���ة ال��شط���ى الي�م اخلمي����س  �شيك�ن 
غائم���ًا م���ع فر�ش���ة لت�شاقط زخات مط���ر متفرقة، 
فيم���ا �شتك�ن درج���ات احلرارة اأقل م���ن �شابقتها 

"، م��شح���ة تاأث���ر �شم���ال وغ���رب الع���راق ي�م 
اخلمي�س، مبنخف�س ج�ي �شريع حممًل باأمطار 
وثل�ج يف �شمال العراق واأمطار اأعلى من املعدل 

يف �شهر �شباط  ب��شط وجن�ب العراق.

يف  امل���دى  بي���ت  يحتف���ي 
بذك���رى  املتنب���ي  �ش���ارع 
الدكت�رة �شانحة اأمني زكي 
الطبيبة العراقي���ة الرائدة ، 
و�شيتحدث ع���دد من الكّتاب 
ومنجزه���ا  الفقي���دة  ع���ن 
.اجلل�ش���ة  اللم���ع  العلم���ي 
تبداأ ال�شاعة احلادية ع�شرة 

من �شباح ي�م غد اجلمعة.

م����ت����اب����ع����ةحول العالم

العمود
الثامن

ال�ثيقة ال�شادرة عن الأمانة العامة 
ملجل�س ال�زراء وممه�رة بت�قيع 
ال�شيد مهدي حم�شن العلق الأمني 

العام ملجل�س ال�زراء، ميكن 
اعتبارها ف�شيحة من ال�زن الثقيل 

يف ال�شذاجة الإدارية التي نعاين 
منها منذ �شن�ات ط�يلة.

بدا الكتاب املعن�ن اإىل م�ؤ�ش�شات 
الدولة كافة وكاأنه يتعّمد اقرتاف 

اأكرب قدر ممكن من الإ�شاءة اىل 
امل�اطن العراقي، واإطلق الكثري 

من ال�شئلة، اإذ كيف ا�شتطاع مهدي 
العلق اأن ي�شدر اإعمامًا للعراقيني 
يحّذرهم فيه من عدم ت�شّلم بطاقة 

الناخب، والأغرب اأّن جمل�س 
ال�زراء الذي يعمل فيه مهدي 

العلق م�ظفًا مرم�قًا اأنكر معرفته 
بالأمر واأ�شدر بيانًا يخربنا فيه 
اأّن رئي�س ال�زراء مثلنا �شدمه 

الكتاب ال�شادر عن الأمانة العامة 
لرئا�شة ال�زراء، واأنه طالب 

باإجراء حتقيق ف�ري مبلب�شات 
هكذا كتاب �شدر عن الأمانة العامة 

ملجل�س وزراء ال�ش�مال!  
من باب اإهدار ال�قت يف ما ل 

ينفع، اأن ين�شغل اأحٌد بتحليل رّد 
رئي�س ال�زراء وا�شتغرابه، اأو 
الرّد على ما ا�شتمل عليه كتاب 

مهدي العلق من  اإهانة ملليني 
العراقيني، هنا يجب  الت�ّقف عند 

الطريقة التي �شدر بها الكتاب، 
وطرح �ش�ؤال ب�شيط: هل تعّمد 

مكتب رئي�س ال�زراء  ومعه 
الأمانة العامة اأن يظهرا على 

هذه ال�ش�رة املثرية لل�شفقة، حّد 
الف�شيحة، ل�شرف الأنظار عّما 

ح�شل من حتالفات عابرة لل�طن؟
قبل الإجابة، ي�شّح اأن ن�شع �ش�ؤاًل 

اآخر، بعد ف�شيحة كتاب اأمانة 
رئا�شة ال�زراء ه� : اإذا كان مكتب 

رئي�س ال�زراء  قد تقّم�س دور 
الذي ليعلم بالف�شيحة ، واّدعى 

اأنه ل ُيجرب اأحدًا على النتخابات 
ول ير�شى بتهديد م�اطن ، 

فلماذا مل ي�شتغّل الفر�شة، ويطّبق 
القان�ن بحّق م�ظف كبري ا�شتغل 

من�شبه لريفع الع�شا ب�جه امللين 
مهّددًا بقطع اأرزاقهم؟! 

وال�ش�ؤال الأهم َمن ه� امل�ش�ؤول 
عن احلال التي و�شلنا اإليها؟ اإذا 

اأردَت ج�ابًا خمت�شرًا ومقت�شبًا، 
فاإّن العراقينب اأنف�شهم  يعي�ش�ن 

يف �شباتهم، وا�شتقالتهم  من 
اأدوارهم ومن م�شتقبلهم.  

والبع�س منهم عّين�ا اأنف�شهم  
مدافعني عن ال�شا�شة الطائفيني، 
بل اإّن البع�س ل مهمة له �ش�ى 

اإ�شاعة عبارة "هذا من جماعتنا"، 
لأّن �شا�شتنا يرون اأن احلّل لأزمات 
العراق ه� يف حت�يل ال�شعب اإىل 
قبائل وط�ائف، مطل�ب من الكل 

اأن يبحث عن "جماعته". 
كتاب العلق  جدير بالدر�س، ل 

بالقراءة فقط. اإنه �ش�رة ملا ه� 
عليه احلال يف العراق الآن. اإنه 

ي�شبه حكاية الإ�شلح التي ُخدعنا 
بها ال�شن�ات املا�شية.

كنُت اأبحُث عن م��ش�ع لزاويتي، 
ون�يت اأن اأكتب مقاًل عن ع�دة 

ال�عي عند ت�فيق احلكيم، 
ولكنني خفُت اأن ي�شخر مّني القّراء 
فريم�ن ال�شحيفة جانبًا، فاأنقذين 

مهدي العّلق، وواجب المتنان 
يلزمني تقدمي ال�شكر له.

ف�ضيحة جمل�س 
وزراء ال�ضومال!

 علي ح�صني

بغداد / املدى

 تراأ�����س مع����اون حماف����ظ �ش����لح 
الدي����ن ورئي�����س اللجن����ة امل�شرفة  
�شي����ت اللهيب����ي الجتم����اع الأول 
لغر�����س اإن�ش����اء متح����ف حمافظة 
�شلح الدي����ن للآث����ار والرتاث .. 
وت�شمن ه����ذا الجتم����اع مناق�شة 
املتح����ف  ه����ذا  تاأهي����ل  م��ش�����ع 
ومت الطلع م�قعي����ًا على القاعة 
املتح����ف  لإن�ش����اء  املخ�ش�ش����ة 
وت�شم����ن الجتماع اي�شًا مفاحتة 
يف  الداري����ة  ال�ح����دات  جمي����ع 
املحافظ����ة للم�شاهم����ة يف حتقيق 
هذا امل�ش����روع من خ����لل دع�تهم 
الثري����ة  اللق����ى  اأ�شح����اب  حل����ث 
والرتاثية و�شرورة ت�شليمها اىل 
اللجنة امل�شكلة لهذا ال�شدد. ومن 
جانبه اأوعز املهند�س عمر اجلراد 
كادر  اىل  تكري����ت  بلدي����ة  مدي����ر 
البلدية ببدء العم����ل ف�رًا لغر�س 
تاأهيل القاعة وترتيبها مبا ينا�شب 
املتحف كما اأثنى معاون املحافظ 
على مبادرة املخت�س بجمع اللقى 

والقط����ع الآثاري����ة �شع����د الكميت 
ال����ذي اأب����دى ا�شتع����داده للتعاون 
ب�شكل ج����دي لدعم ه����ذا امل�شروع 
،كما متت مناق�ش����ة م��ش�ع قيام 
اأع�ش����اء اللجن����ة امل�شّكل����ة بزيارة 
املعني����ني وحتفيزه����م عل����ى دع����م 
ه����ذا امل�ش����روع احلي�����ي ،كما مت 
يف  الإع����لم  دور  عل����ى  التاأكي����د 

ت�شليط ال�ش�ء على هذا امل�شروع 
امله����م ال����ذي �ش����ريى الن�����ر قريباآ 
وي�شب����ح مزارا لل�ف�����د الر�شمية 
الفنان  الر�شمية.وحت����دث  وغ����ري 
ع����ن  الآل��ش����ي  اإي����اد  الت�شكيل����ي 
اأهمي����ة ه����ذا امل�ش����روع وا�شتعداد 
اأهل املدين����ة بتق����دمي مالديهم من 
لق����ى وحت����ف اآثاري����ة ف�ش����ل ع����ن 

دعمه����م املعن�ي وامل����ادي لإجناح 
الدكت�����ر  امل�شروع..واأ�ش����اف 

لي����ث العامر عن �ش����رورة اإقامة 
املعر�����س كج����زء م����ن اعتزاز 

مب�روثه����م  املدين����ة  اأه����ل 
املادي واملعن�ي ومتنى اأن 
تثمر هذه اجله�د ول�شيما 
�شيقدم����ه  ال����ذي  بالدع����م 

املحاف����ظ الدكت�ر اأحم����د عبد الله 
عب����د اجلب�����ري حماف����ظ �ش����لح 
جم����ال  القا�����س  .واأ�ش����ار  الدي����ن 
ن�����ري اىل �ش����رورة اإن�ش����اء هذا 
املعلم مل����ا ميثله من قيمة اعتبارية 
ومعن�ية وما �شي�شكله من ت�ثيق 
ل����رتاث املدين����ة الفلكل�ري  مادي 
والتاريخ����ي ،واأ�ش����اد اأي�شا بدعم 
امل�ؤ�ش�شة احلك�مية يف اإن�شاء هذا 

املتميز..امل�ش����روع الثق����ايف 

ق�صة حب االأمري هاري وميغان 
ماركل تتحّول اإىل فيلم

العربّية" "البوكر  جلائزة  الطويلة  القائمة  يف  جديدة  وجوه   8

الأمريكية  النجمة  اأ�شبحت  ه�لي�ود،  يف  ممثلة  كانت  اأن  بعد 
ميغان ماركل ملهمة و�شاحبة الق�شة احلقيقية.

ممثلة اأمريكية تقع يف غرام اأمري بريطاين يبادلها ال�شع�ر نف�شه، 
فتتط�ر علقة احلب حتى ت�شل اإىل الرتباط الر�شمي، اإنها ق�شة 
قد  فيلم  اإىل  �شتتح�ل  التي  ماركل  ميغان  واملمثلة  ه��اري  الأم��ري 
ُيعر�س ي�م زفافهما. وبح�شب و�شائل اإعلم بريطانية، فاإّن الفيلم 
العلقة و�ش�ًل حتى حلظة  فتتط�ر  للثنائي،  الأول  اللقاء  �شيت�شمن 

التقدم خلطبتها يف ق�شر كينغ�شت�ن.
ويف �شياق منف�شل، ورغم ترحيب العائلة امللكية الربيطانية مبيغان 
ماركل بحرارة؛ ك�احدة من اأفراد العائلة العريقة، بعد خط�بتها من 
ا، لكّن ميغان ل ت�شتطيع ارتداء التاج امللكي مثل  الأمري هاري ر�شميًّ
زوجة الأمري وليام، كيت ميدلت�ن ، يف املنا�شبات الر�شمية. ُيذكر اأّن 
اإعلن خط�بة الأمري هاري على املمثلة الأمريكية �شّكل مفاجاأًة ك�نها 
مطّلقة ومن جن�شية غري بريطانية، كما دفعها هذا الإعلن اإىل العتذار 
عن ا�شتكمال دورها كممثلة يف العديد من الأعمال التلفزي�نية واإنهاء 
املقبل  اأيار  التا�شع ع�شر من  م�شريتها كممثلة. وقد مّت حتديد ي�م 
اجلديدة  الأم��رية  نح�  تتجه  الأنظار  وب��داأت  للزفاف،  م�عًدا 
الأمرية كايت،  اإىل جانب  املالكة  الأ�شرة  اإىل  التي �شتن�شم 
ويت�قع بع�س املتابعني اأن تن�شاأ املناف�شة بني الأمريتني 
ح�ل اأّي منهما �شتحظى ب�شعبية اأكرب لدى ال�شعب 

الربيطاين .
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 حممد مهدي كبة

وال�زي���ر  ال�شيا�ش���ي 
ال�شابق، �شدرت له ترجمته 
اخلي���ام  عم���ر  لرباعي���ات 
م���ن  ه���ذه الرتجم���ة  وتع���د 
العربية  الرتجم���ات  اأوائ���ل 
للرباعيات وبقيت حمف�ظة 
لدى اأ�ش���رة املرتج���م لعق�د 

ط�يلة.

 اأمل الطائي
يف  الثقاف���ة  جلن���ة  ع�ش���� 
للجمي���ع،  الثقاف���ة  جمعي���ة 
ن���دوة  اإقام���ة  ع���ن  تعل���ن 
اجلمعي���ة  يف  ح�اري���ة 

الثقاف���ة وعلقته���ا يف  ع���ن 
 ، الربملاني���ة  النتخاب���ات 
حي���ث �شتق���ام اجلل�شة ي�م 
اخلمي����س امل�افق الول من 

�شهر �شباط املقبل.

 حوراء النداوي
الكاتب���ة ، �ش���در له���ا حديثا 
"ق�شم���ت"  بعن����ان  رواي���ة 
الحتف���اء  �شيت���م  حي���ث 
ي����م  �شب���اح  بروايته���ا  
غ���د اجلمع���ة عل���ى حدائ���ق 
.و�شتق���ام  الفراهي���دي 
ت�قي���ع  جل�ش���ة  للروائي���ة 

لكتابها .  

بيت املدى ي�صتذكر الدكتورة  الراحلة 
�صانحة اأمني زكي

قدوم  كاين وي�شت عن  كاردا�شيان وزوجها  كيم  اأعلنت 
طفلهما الثالث الثلثاء وهي م�ل�دة حملتها اأم بديلة.

"ي�شعدين  تطبيقها  على  ر�شالة  يف  كاردا�شيان  وقالت 
�شحة  يف  اجلميلة  ابنتنا  قدوم  عن  نعلن  اأن  وكاين  اأنا 
جيدة". وقدم الزوجان ال�شكر للأم البديلة التي مل يك�شفا 
عن ا�شمها "التي جعلت اأحلمنا حقيقة باأعظم هدية ميكن 
للمرء اأن يقدمها". واأو�شح الثنان اأن ال�لدة جرت ي�م 
وي�شت  من  اآخرين  طفلني  كاردا�شيان  واأجنبت  الإثنني. 

هما ن�رث )4 اأع�ام( و�شينت )عامان(.
باأم  ال�شتعانة  قررت  اإنها  ال�اقع  تلفزي�ن  جنمة  وقالت 
بديلة بعدما حذرها الأطباء من خماطر �شحية اإذا حملت 

جمددا.

اأعلن���ت اجلائ���زة العاملي���ة للرواي���ة العربية 
قائمته���ا  الأربع���اء،  العربي���ة"،  "الب�ك���ر 
الط�يل���ة لدورته���ا احلادي���ة ع�ش���رة، الت���ي 
�شم���ت 16 عمًل لكّت���اب، ن�شفهم يظهر للمرة 

الأوىل يف القائمة.
و�شم���ت القائم���ة 4 رواي���ات فل�شطينية هي 
اأب���� �شي���ف،  "احلاج���ة كري�شتين���ا" للكات���ب عاط���ف 
و"وارث ال�ش�اه���د" للكات���ب ولي���د ال�شرف���ا، و"حرب 
الكل���ب الثاني���ة" للكاتب اإبراهيم ن�ش���ر الله، و"علي - 
ق�ش���ة رجل م�شتقي���م" للكاتب ح�ش���ني يا�شني، بح�شب 
م���ا ذك���رت وكال���ة روي���رتز. كم���ا �شم���ت روايتني من 
ال�ش�دان هما "زه����ر تاأكلها النار" للروائي اأمري تاج 
ال�ش���ر، و"الطاوو����س الأ�ش�د" للكات���ب حامد الناظر، 
واثنت���ني من �ش�ري���ا هما "بي���ت حدد" للكات���ب فادي 
ع���زام، و"اخلائف�ن" للكاتبة دمية ون��س، وروايتني 
م���ن م�شر هم���ا "ح�ش���ن ال���رتاب" للكات���ب اأحمد عبد 
اللطي���ف، و"�شغف" للكاتبة ر�شا ع���ديل. بينما �شمت 
القائم���ة رواية واحدة م���ن الأردن هي "هن���ا ال�ردة" 

للكاتب اأجمد نا�شر، ومن ال�شع�دية "احلالة احلرجة 
للمدع� ك" للكاتب عزيز حممد، ومن اجلزائر "ال�شاق 
ف�ق ال�شاق - يف ثب�ت روؤية هلل الع�شاق" للروائي 
اأمني ال���زاوي، وم���ن الع���راق "�شاعة بغ���داد" للكاتبة 
�شه���د الراوي، ومن الك�ي���ت "النجدي" للأديب طالب 
الرفاعي. وقالت اإدارة اجلائزة يف بيان مب�قعها على 
الإنرتنت: "�شهدت دورة هذا العام من اجلائزة ظه�ر 
اأ�شماء كّت���اب للمرة الأوىل على القائم���ة الط�يلة، هم 
�شهد الراوي ووليد ال�شرفا واأحمد عبد اللطيف ور�شا 
ع���ديل وعزي���ز حمم���د واأجمد نا�ش���ر ودمي���ة ون��س 

وح�شني يا�شني". واجلائزة العاملية للرواية العربية 
ه���ي اأك���رب جائ���زة �شن�ية تخت����س مبج���ال الإبداع 
الروائ���ي باللغ���ة العربية، وترعاه���ا م�ؤ�ش�شة جائزة 
الب�كر يف لندن، بينما تق�م دائرة الثقافة وال�شياحة 

يف اأب�ظب���ي بدعمها ماليًا. وتعل���ن اإدارة اجلائزة عن 
القائم���ة الق�ش���رية لهذه ال���دورة يف �شب���اط ، على اأن 
يح�ش���ل كل مر�شح ي�ش���ل لتلك القائمة عل���ى 10 اآلف 
دولر، فيم���ا يعل���ن عن ا�شم الفائ���ز يف 24 ني�شان  يف 
اأب�ظب���ي، ع�شي���ة افتت���اح معر����س اأب�ظب���ي ال���دويل 

للكتاب، ليح�شل على 50 األف دولر اإ�شافية.

تعلن عن والدة طفلها الثالث 
من اأم بديلة

كيم كاردا�صيان 


