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اقــــرأ

ُت�ص���ّور رواية لوي���ز م. الكوت ن�صاء �صغ���رات ال�صادرة 
حديث���ًا ع���ن دار املدى معان���اة عائل���ة تقطن اإح���دى املدن 
ال�صغ���رة، كان رّب العائل���ة ال�صي���د مار����ش ال���ذي يعمل 
مب�ص���رًا ق���د ت���رك زوجت���ه وبنات���ه الأرب���ع لك���ي يلتح���ق 
باجلي�ش، حيث جتري جمي���ع اأحداثها اأثناء تغيبه الذي 
دام م���دة ع���ام. اأما املقولة التي ت�صمنته���ا الق�صة فهي اأن 
تل���ك الفتيات ال�صغ���رات ال�صن كّن باإر�ص���اد والدتهّن قد 
كّر�ص���ن اأنف�صه���ّن مل�صاعدة الآخرين وتخل���ن عن التطلع 
اإىل حي���اة الرفاهية التي تتطلع اإليها من هّن يف �صنهّن، 
وكّن رغم ال�صعوبات ُينجزَن ما كان عليهّن القيام به من 

اأعباء ومن واجبات فر�صتها عليهّن ظروف احلرب.

����ة وروائي����ة، ن�ص����رت  مي�صل����ون ه����ادي قا�صّ
جمامي����ع  وت�ص����ع  رواي����ة،  ع�ص����رة  اثنت����ي 
ق�ص�صي����ة، وع�ص����رات املق����الت والتحقيقات 
واملتابع����ات الثقافي����ة. نوق�ص����ت اأعماله����ا يف 
ر�صائ����ل ماج�صت����ر ودكت����وراه، وُكتب����ت عن 
جتربته����ا الأدبية الكثر م����ن الدرا�صات التي 
ُن�ص����رت يف كتب ودوري����ات عربية واأجنبية. 
اهتمت بالكتابة ع����ن ق�صايا الطفولة واملراأة 
العربي����ة، وع����ن الهوي����ة الثقافي����ة وحتديات 
العومل����ة، و�صارك����ت يف الكثر م����ن امللتقيات 
واملوؤمت����رات الأدبي����ة يف بل����دان خمتلفة من 

العامل.. ف����ازت اأعمالها الروائية بعدة جوائز 
عربي����ة كان اآخره����ا جائ����زة كات����ارا للرواي����ة 
العربية عن روايتها العر�ش واجلدول. اليوم 
يتابعها الُقّراء ب�صورة اأخرى من خالل فقرة 

3X1 اخلا�صة بجريدة املدى:
*اأهم ثالثة اأحداث مهمة يف حياتِك؟

- بع�ش الحداث جيد واآخر �صّيئ، ولكن لها 
تاأث����ر يف حيات����ي كا�صت�صهاد اأخ����ي ال�صغر 
ح�ص����ان ع����ام 1985، ومن الح����داث اجليدة 
زواج����ي بالدكت����ور جن����م عب����د الل����ه كاظ����م، 

والحرتاف اأدبيًا.
* ثالثة اأماكن حتبن زيارتها   ؟

- الماكن القدمي����ة رغم انها توؤمل القلب حن 
من����ّر به����ا للمرة الثاني����ة اإل اأنن����ي اأجد نف�صي 
خارجة عن اإرادت����ي ماأخوذة اإليها فاأنا اأذهب 
كل ف����رتة اىل الأعظمي����ة اىل بيتنا واأنزل اإىل 
طري����ق املدر�ص����ة التي كن����ت فيه����ا واأ�صرتجع 
ذات م�صاعري يف وقتها، �صاأجد كل �صيء فيه 

ذاكرة هناك.
* ثالثة اأ�صدقاء مقّربن اإليِك؟

- ل����ن اأجيب على ه����ذا ال�ص����وؤال ،لأن اأحبائي 
كرث ول اأرغب باأن يزعل اأحد مني .

* ثالث اأغنيات حتبن �صماعها دائما؟
ج����ورج  ه����م  ل����دي  املف�صل����ون  -املطرب����ون   
و�ص����وف، ملح����م ب����ركات، ماج����دة الروم����ي، 
ولكن من الغنيات العراقية �صاأختار الغاين 

التي غنيت لبغداد وهي "بغداد جنة بعيوين 
اأن����ا" واأغنية ماجد املهند�����ش "جنه يا وطنا" 

واأغنية مهند حم�صن " �صكد حلوة بغدادي"
* اآخر ثالثة كتب قراأِتها؟

- اأن����ا م����ن الن����وع الذي يق����راأ اأكرث م����ن كتاب 
الخ����رة  ال�صه����ر  واح����د.يف  وق����ت  يف 
قراأت"مذك����رات فروغ فرخ����زاد" واملجموعة 
الكامل����ة للرواي����ات الق�ص����رة لعب����د احلكي����م 

قا�صم، ومذكرات هرمان هي�صه.
* ثالث هوايات حتبن ممار�صتها؟

- امل�ص����ي، اقتناء الباري����ق الفخارية "قوري 
ال�صاي"، العتناء باملزروعات واحلديقة.

* ثالثة اأ�صياء حتبينها يف الإن�صان ؟
- التوا�صع، الب�صاط����ة، واأن ل يهتم الإن�صان 

ب�صغائر المور.
* ثالثة عيوب فيِك وتتمنن التخل�ش منها؟

- يف الواق����ع  اأن����ا م�صتغرقة م����ع نف�صي حتى 
اأين اأغف����ل اأحيانًا عن ردود فعل النا�ش ولهذا 

اأقع يف �صوء فهم مع الآخرين.
* ثالث����ة اأ�صي����اء تعتقدين اأنه����ا جتعل احلياة 

�صعيدة ؟
 -الت�صال����ح مع النف�ش والر�ص����ا، ال�صتمتاع 
ب����كل حلظة نعي�صها، اأن ي����رى الإن�صان العامل 

كاأنه يراه للمرة الوىل،
* ثالث �صخ�صيات تاأثرِت بها ؟

- روائيًا فوؤاد التكريل، �صحفيًا �صالم خياط، 
وعامليًا اأن����ا اأحب الكّت����اب واملدار�ش الملانية 

،لهذا اأختار رميارك.
* ثالثة اأ�صياء تكرهينها يف  الرجل؟

�ص����د  العن�صري����ة  الغ����رور،  التبج����ح،   -
الآخرين.

* ثالثة ي�صكنون قلبِك ؟
- اأبي واأولدي واأهلي، ومن الراحلن "اأمي 

وجدتي واأخي."
* �صخ�صي����ة عاملي����ة ه����ي مثل����ِك يف احلي����اة 

وملاذا؟
- اأن����ا معجب����ة ب�صخ�صي����ة روائي����ة عراقي����ة  
وه����ي الروائي����ة لطفي����ة الدليم����ي، لثقافته����ا 
الوا�صعة وت�صبعه����ا ب�صتى املجالت املعرفية 

كاملو�صيقى والأدب والفل�صفة.

مي�سلون ه�دي:  اأحي�نً� اأقع يف �سوء فهم مع الآخرين

ن�س�ء �سغريات

6°C -18°C  / الب�سرة          5°C -    17°C   /بغداد

5°C -17°C  / النجف          2°C -    11°C   /اأربيل

4°C -14°C  / الرم�دي          3°C -    12°C   /املو�سل الطقس
اأعلنت هيئة الأنواء اجلوّية،   اأّن الطق�ش 
اليوم الأحد  يف املنطقة الو�صطى �صيكون 
غائمًا جزئيًا يتح����ول تدريجّيًا اإىل �صحو 
فيم����ا �صتنخف�����ش درجات احل����رارة قلياًل 

ع����ن اليوم ال�صابق، كما بّين����ت اأّن الطق�ش 
يف املنطق����ة ال�صمالي����ة �صيك����ون غائمًا مع 
ت�صاقط زخات مط����ر يتحّول تدريجّيًا اإىل 

�صحو.

م����ت�����ب����ع����ةحول العالم

العمود
الثامن

هناك حكمة اأتذّكر اأنني كتبتها 
يومًا يف هذه الزاوية خال�صتها 

اإّن كّل الأ�صماء تت�صابه لكّن 
ز النا�ش عن  الأفعال هي َمن متيِّ

بع�صهم ، ملاذا اأتذّكرها الآن؟ 
لأنني  اأجد نف�صي �صباح كّل 
يوم مع موقف جديد لل�صيد 

حيدر العبادي ليختلف بال�صكل 
وامل�صمون عن املواقف التي 

كان يتخذها �صلفه ال�صيد  ال�صيد 
نوري املالكي ، واأحيلكم اإىل 

حتالف الن�صر .
يف امل�صرح ب�صكل خا�ش، ثّمة 
نوع ُيدعى فّن ال�صخرية، كاأن 
تقول مثاًل اإّن نواب  الربملان  
يرّحبون بقرار اإلغاء رواتبهم 
التقاعدّية  ، لكنهم �صيلجاأون 

اإىل املحكمة الحتادية حفاظًا 
على هيبة الد�صتور، اأو اإّن عالية 

ن�صيف  هددت بك�صف امل�صتور 
اإذا مل يلحقها  العبادي بقائمته 

فورًا .
ويف ال�صحافة ، ثّمة �صيء يدعى 

الكتابة ال�صاخرة . كاأن تقول مثاًل 
اإّن  ال�صيا�صين الذين ف�صلوا يف 

ال�صنوات املا�صية �صيعتزلون 
ال�صيا�صة ،  اأو اإّن القادة 

الع�صكرين الذين  ت�صببوا بكارثة 
املو�صل �صيقّدمون اإىل الق�صاء  .

هذا النوع من ال�صحافة ال�صاخرة 
ميزته اإنه يبالغ يف طرح 

املو�صوعات من اأجل اأن يثر 
اهتمام القّراء ، اأنا من جانبي 

اخرتُت اأن اأتفّرج على ال�صا�صة 
وهم ي�صخرون مّنا  ، وكنُت 

�ش لهم   اأحر�ش على اأن اأُخ�صّ
مكانًا يف هذه الزاوية املتوا�صعة 

، فهذا من باب اإ�صاعة البت�صامة 
، خ�صو�صًا ونحن نعي�ش يف ظّل 
اأيام الكاآبة العراقّية التي ليريد 

لها اأحد اأن تنتهي  ، واأقّر لكم باأّن 
الإعجاب ب�صا�صتنا الأفا�صل  لي�ش 
تلقائّيًا واإمنا هو ب�صبب تبّحرهم 

ل  يف علوم اخلطابة ، وتف�صّ
جنابك قاوم �صحر اأحاديثهم ،  
من دون اأن تقع على ظهرك من 
ال�صحك ، واأحتّداك اأن تقاوم.

لقد وقع نظري قبل اأيام على خرب 
ينتمي اإىل م�صرح  الالمعقول . 
اخلرب  يقول اإّن ال�صيد العبادي 

منزعج جدًا من �صيطرة الأحزاب 
على الهيئات امل�صتقّلة ، هنا 

ا�صمحوا يل اأن اأقول اإّن ال�صخرية 
�صاعت ، فهل ميكن اأن يخطر يف 
بال مواطن اأن ي�صاأل ملاذا لتزال 

جميع الهيئات امل�صتقّلة تدار  
بالوكالة من قبل اأع�صاء يف حزب 

الدعوة  ح�صرا ؟ 
ولتنتهي ال�صخرية عند هذا 

احلّد فال�صيد العبادي يخربنا 
اأنه يبحث عن مر�صحن لقائمته 

التي �صيخو�ش فيها النتخابات 
املقبلة، ولهذا فهو قد اأطلق  نافذة 

اإلكرتونية تتيح ملن يرغب يف 
الرت�ّصح �صمن ائتالفه النتخابي، 

التقدمي ب�صكل مبا�صر يف اإطار 
�صروط عّدة، اأبرزها اأن يكون 

املر�صح حا�صاًل على تاأييد 500 
�صخ�ش من الناخبن يف مدينته 

لي�ش هناك ما هو اأق�صى اأن 
ترهن البالد حتت رحمة اخلطب 
ال�صاخرة ،  اأّيها ال�صادة فر�صتنا 

الأخرة ، لي�صت يف  قائمة " 
اإنرتنيتّية " ، بل ب�صيا�صين 

اأكفاء ونزيهن ، من دون خطب 
اإ�صالحّية ، ومن دون نوافذ 

العبادي الإلكرتونّية  !

نافذة العبادي 
 علي ح�سني

بغداد / املدى
عن العمل الأكادمي���ي والتطبيقي 
ق���دم  امل�صرح���ي،  الإخ���راج  يف 
امل�صرح���ي   واملخ���رج  الأكادمي���ي 
يو�ص���ف  مه���دي  عقي���ل  الدكت���ور 
حما�ص���رة على قاع���ة الراحل علي 
ال���وردي يف مبن���ى املركز الثقايف 
املحا�ص���رة  وكان���ت  البغ���دادي 
امل�صرح���ي  " الإخ���راج  بعن���وان  

والتاأويل"
ق���دم اجلل�صة ال�صاع���ر عبد اجلبار 
ال�صنوي  ُمعّرفًا مبحا�صر اجلل�صة 
وُمبينًا اأن امل�صرح العراقي رغم ما 
ُيعانيه م���ن اإخفاق���ات وتراجعات 
وم�صكالت اإل انه ا�صتطاع اأن ي�صع 
ب�صمة واأثرًا كبرًا يف املهرجانات 
موؤخ���رًا.  اأقيم���ت  الت���ي  الدولي���ة 
ب���دوره ب���ّن  حما�ص���ر اجلل�صة د. 

عقيل مهدي يو�صف  يف حديثه عما 
يتطلب���ه امل�صرح بطبيعته اخلا�صة 
واأ�صاليب���ه  وطرق���ه  وال�صامل���ة 
وخطابه اإذ يتطل���ب مهارات كافية 
وقدرات معرفية ومواهب خا�صة، 

ه���و  ه���ذا   اأن  يو�ص���ف  واأو�ص���ح 
ال�صبب الذي يجعل امل�صرح ُم�صنفًا  
ما بن التقليدي والتجريدي وفق 
معرفتن���ا الفني���ة واجلمالي���ة. اأما 
ع���ن ال�صي���غ اجلمالي���ة  يف العمل 

امل�صرحي ذك���ر يو�صف "اإذا بحثنا 
بن جمالي���ات العرو�ش التجارية 
جند اأن جزءًا م���ن الواقع يختلف 

عما يعر�ش يف دول العامل."
" ان امل�صرح يقدم ق�صايا  واأ�صاف 
فكرية وفنية اإذ تربهن العرو�ش يف 
العامل على عمق الثقافة وال�صفافية 
اجلمالية ويقوم التاأويل على فكرة 
ال��واق��ع  ع��ن  يختلف  ال��ع��ر���ش  ان 

وروؤي��ة  عميقة  ب�صرة  نتاج  لأن��ه 
اىل  يو�صف  اأ���ص��ار  كما  خالقة."  
" يف امل�صرح نلجاأ اىل التاأويل  اأن 

واقعًا  لنا  يقدم  لأنه 
ف���ن���ي���ًا وم����وازي����ًا 

مل���و����ص���وع���ة 
احل���������ي���������اة 
�صها  �صخو و
واأحداثها .."

وف�ة دوروثي م�لون عن عمر 
ن�هز ال�92 ع�مً�

دوروثي  الأمريكية  املمثلة  توفيت 
الوىل  ال�����ص��اع��ات  م��ال��ون يف 
ال�صبت،  اأم�����ش   �صباح  م��ن 
ال� 92 عامًا،  ناهز  عن عمر 
يف  دال����������ش  م���دي���ن���ة  يف 
الأمريكية.  تك�صا�ش  ولي��ة 
العديد من معجبي  اأح��زن  ه��ذا اخل��رب 
وحمبي املرحومة مالون. يذكر اأنها قد حازت جائزة 
الأو�صكار كاأف�صل ممثلة عام 1957 عن دورها بفيلم 
"Written on the Wind". كما اأنها قدمت 
التي  ع��م��ال،   113 ق��راب��ة  الفنية  م�صرتها  خ���الل 
ي�صار اىل  ق��رن.  اأك��رث من ن�صف  م��دار  امتدت على 

اأنها قد ولدت يف 30 كانون الثاين عام 1925.

عبد  �صرين  امل�صرية  الفنانة  ف��اج��اأت 
على  ن�صرتها  بجملة  متابعيها  ال��وه��اب 
مواقع  عرب  اخلا�صة  �صفحاتها  اإح��دى 
هو   ": فيها  قالت  الجتماعي  التوا�صل 
يوم  يف  ممكن  خال�ش  م��ات  قلبه  اللي 

يرجع يح�ش؟.. قال �صعبان عليه".
ليخّمن بعدها جمهورها ال�صبب احلقيقي 

الذي دفع بفنانتهم اإىل ن�صر هذه اجلملة، 
كانت  اإذا  ما  حول  اأ�صئلتهم  تراوحت  اإذ 
امل�صاكل  م��ن  امل��زي��د  ق��د واج��ه��ت  �صرين 
اأّن��ه��ا  اأم  الأخ���رة  الآون���ة  يف  العاطفية 
على  ال�صوؤال  هذا  تطرح  اأن  اأرادت  فقط 
بينها  التفاعل  من  جو  خللق  متابعيها 

وبينهم.

الأمريكي  النجم  ام��راأة  اتهمت 
مايكل دوغال�ش، بفعل ت�صرفات 
خملة بالآداب وقالت: اإنه حتر�ش 
بها لفظيا مرارًا واأتى بفعل غر 
تعمل  كانت  عندما  اأمامها  لئق 
وقالت  الثمانينيات.  يف  لديه 
ب��رودي  ���ص��وزان  وامل��وؤل��ف��ة  ال�صحفية 
يف برنامج )توداي( الذي يعر�ش على 
"كان يعتقد  �صبكة )اإن.بي.�صي نيوز( 
يهينني  اأن  ميكن  واأنه  العامل  ملك  اأنه 
واأ���ص��در  �صيء".  اأي  يحدث  اأن  دون 
ا�صتباقيا  نفيا  ع��ام��ا(   73( دوغ��ال���ش 

لهذه الرواية يف مقالت ن�صرت خالل 
باأنها  وو�صفها  املا�صين  الأ�صبوعن 
تلفيق. وقال وكيله الإعالمي اآلن بري 
اإنه لن يكون هناك تعليق اآخر. وهذه 
اتهامات  �صل�صلة  �صمن  مزاعم  اأح��دث 
طويلة من قبل ن�صاء ورجال قالوا اإنهم 
ب��ارزة  اأ�صماء  حتر�ش  �صحية  وقعوا 
يف قطاع الرتفيه. واملنتج ال�صينمائي 
كيفن  وامل��م��ث��ل  واي��ن�����ص��ت��ن  ه�����اريف 
�صي.كيه  لوي�ش  والكوميدي  �صبي�صي 
اإليهم  ن�صبت  الذين  امل�صاهر  اأبرز  من 

اتهامات من هذا النوع. 

31× �ف  علي خ�سّ
املاي�صرتو، تقي���م فرقته حفاًل 
فني���ا ًكب���رًا يف قاع���ة منتدى 
جمعي���ة  يف  املالئك���ة  ن���ازك 
الثقاف���ة للجميع وذل���ك م�صاء 
ي���وم الربعاء املقب���ل يف مقر 

املنتدى.

 زيدون ال�س�عدي
املخرتع���ن  منت���دى  رئي����ش 
اإقام���ة  ع���ن  العراقن،اأعل���ن 
املخ���رتع  لي���وم  احتفالي���ة 
العراق���ي وذلك �صب���اح اليوم 
اجله���از  مق���ر  يف  الأح���د 
املركزي للتقيي�ش  وال�صيطرة 

النوعية.

 يون�س جولف�ي
الك���ردي،   الفوتوغ���رايف 

ينال )لوغ���و( مهرجان دويل 
للت�صوي���ر يف كرواتي���ا. وقد 
انطلق املهرج���ان حتت �صعار 
)ع�ص���ق خمتلف(، �ص���ارك فيه 
امل�صور عن ق�صم "امل�صورين 
ذوي الحتياجات اخلا�صة".

 اأحمد البحراين
النح���ات العراق���ي املقي���م يف 
دول���ة قط���ر   اخت���ار ملعر�ص���ه 
واح���دا  مو�صوع���ا  الخ���ر  
ه���و "العملة والواق���ع" الذي 
املا�ص���ي   ال�صب���وع  افتت���ح 
يف  "اأنيم���ا"  كال���ري  يف    
حت���ى  ويتوا�ص���ل  الدوح���ة، 
احل���ادي والثالث���ن م���ن اآذار  
املقبل يقدم من خالله  خم�صة 
ع�صر عماًل عل���ى �صكل عمالت 
م�صكوك���ة حتت���وي كل منه���ا 

على وجه خمتلف .

هل تواجه �سريين عبد الوه�ب م�س�كل ع�طفّية؟

اته�م »م�يكل دوغال�س« بفعل ت�سّرف�ت خمّلة ب�لآداب 

م�ريون كوتي�ر 

حتدثت املمثلة الفرن�صية احلائزة على 

كوتيار،  ماريون  "اأو�صكار"،  جائزة 

امل��خ��رج  م��ع  ال��ع��م��ل  يف  جتربتها  ع��ن 

الأمركي ال�صهر، وودي اآلن، يف فيلم 

 Midnight "ميدنايت اإن باري�ش"
.in Paris

وج����اءت ت�����ص��ري��ح��ات ك��وت��ي��ار ح��ول 

ابنته  حت��دث��ت  بعدما  ب��اآل��ن،  عالقتها 

ديالن فارو، يف مقابلة تلفزيونية، عن 
حتر�صه بها جن�صيًا يف طفولتها.

ملجلة  ت�صريحات  يف  كوتيار،  وقالت 

اأعرف  ل  "اأنا  ريبورتر":  "هوليوود 

اأ�صاهد  اأنا فقط  ما فعله وما مل يفعله، 

اأ�صخا�صًا يعانون، وهذا اأمر فظيع".

طلب  اإذا  اإن��ه  القول  "علّي  واأ�صافت: 

اليوم،  اأفالمه  اأح��د  يف  امل�صاركة  مني 

فال اأعتقد اأن الأمر �صيتم، لأن جتربتنا 

م��ع��ًا ك��ان��ت غ��ري��ب��ة ج����دًا. اأن���ا معجبة 

خالل  نتفق  مل  لكننا  اأعماله،  من  بعدد 

مّثلت،  قد  كوتيار  وكانت  الت�صوير". 

اأوي�����ن وي��ل�����ص��ون وت���وم  اإىل ج��ان��ب 

اإن  "ميدنايت  فيلم  يف  هيدل�صتون، 

باري�ش" )2011(، وقالت اإنها مل تكن 

حينما  اخلا�صة  اآل��ن  بحياة  علم  على 

اأعلم  "مل  الفيلم. وتابعت:  �صاركت يف 

عرفت  ال�صخ�صية.  حياته  عن  الكثر 

اأنه تزوج اإحدى بناته، ووجدت الأمر 

غريبًا ب�صراحة، لكنني ل اأحكم على ما 

من  زواج��ه  اإىل  اإ�صارة  يف  اأعرفه"،  ل 
ابنته املتبناة �صون يي بريفن.

ال��ن��ج��وم والنجمات  م��ن  ع��دد  واأع��ل��ن 

بينهم  اآل���ن،  م��ع  العمل  مقاطعتهم  ع��ن 

ومرا  غرويغ  وغريتا  ف��رث  كولن 

املمثل  ع��ن��ه  داف���ع  بينما  ���ص��ورف��ي��ن��و، 

وا�صفًا  "تويرت"،  عرب  بالدوين،  األيك 
التهامات �صده ب�"الظاملة".

ج����ّداً غ��ري��ب��ة  جت��رب��ت��ن���  اآل������ن:  وودي  ع���ن 


