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اقــــرأ
ال�������ص���خ���ب وال���ع���ن���ف
"�أعادت دار املدى �إ�صدار رواية " ال�صخب والعنف" لوليم فوكرن يف طبعة
جدي ��دة  ،والرواي ��ة الت ��ي تع� � ّد يف ر�أي النق ��اد "رواي ��ة الروائي�ي�ن"  ،معجزة
من معجزات اخليال .وغاية فوكرن يف هذه الرواية �أن ي�صور انحالل �أ�سرة �آل
كمب�سن� ،ضمن االنحالل العام يف" اجلنوب" الذي يت�ألف من الواليات املتحدة
الت ��ي انتع�ش ��ت على زراع ��ة القطن وا�ستخدم ��ت الزنوج رقيق� � ًا �إىل �أن اندلعت
ن�ي�ران احلرب الأهلية ب�ي�ن ال�شمال واجلنوب ،فخ�س ��ر اجلنوب احلرب و�ألغي
ال ��رق ،وغزا ال�شمال اجلن ��وب بو�سائل �شتى وتغريت مع ��امل احلياة فيه.وهذا
التغ�ي�ر ،مبا فيه من انحطاط �أو �سم ��و ،من �شهامة �أو حقارة ،مبا �سبقه �أو تاله
من جرائم و�صراع  ،ف�إن فوكرن يرى يف ق�صة" اجلنوب" م�صغر ًا ملا ّ
حل بالعامل
من فو�ضى خلقية وانحالل اجتماعي.

ح

ول العا

لم

وقفة ّ
املثقفني ّ
�ضد قانون الأحوال ال�شخ�ص ّية يف احتاد الأدباء

 بغداد  /املدى
�أق ��ام االحت ��اد العام للأدب ��اء والك ّتاب يف
الع ��راق وقف� � ًة اعت�صامي ��ة �ض ��د تعدي ��ل
قان ��ون الأح ��وال ال�شخ�صي ��ة ،حت ��ت
�شع ��ار " القمي�ص الأ�س ��ود" حيث ارتدى
املحتجون ُقم�صان� � ًا �سود ًا احتجاج ًا على
ه ��ذا القان ��ون اجلائ ��ر بح ��ق االن�ساني ��ة
والطفول ��ة ،وذل ��ك �صباح ي ��وم �أم�س يف
مقر االحتاد...
وج ��ه االحت ��اد الع ��ام للأدب ��اء ر�سالة �إىل
رئي�س اجلمهورية وجمل�س الوزراء �ضد
ه ��ذا القان ��ون ،قر�أه ��ا الناط ��ق الإعالمي
با�س ��م االحتاد عم ��ر ال�سراي وج ��اء فيها
" رف� ��ض قاطع ملوافق ��ة جمل�س النواب
العراق ��ي املبدئي ��ة عل ��ى تعدي ��ل قان ��ون
الأح ��وال ال�شخ�صي ��ة الظ ��امل واملث�ي�ر
لل�سخ ��ط ،وفقرات ��ه اخلا�ص ��ة بالتفرق ��ة
املذهبي ��ة وا�ستباح ��ة القا�ص ��رات حت ��ت

م ��ا ي�سم ��ى زواج� � ًا ،وغ � ّ�ل ي ��د القان ��ون
املدين ب�أه ��واء ت ّدع ��ي االلت ��زام بال�شرع
وال�شريعة".
ودع ��ا املثقفون رئي� ��س اجلمهورية �إىل "
خماطب ��ة جمل� ��س الن ��واب ،و�ضمان عدم
�وج،
امل�صادق ��ة عل ��ى ه ��ذا التعدي ��ل املع � ّ

" تويرت" ُتعلن � ّأن �أحد
ّ
موظفيها �أغلق ح�ساب ترامب
�أع � �ل � �ن� ��ت ���ش��رك��ة
ال� � � �ت � � ��وا�� � � �ص � � ��ل
االج � � �ت � � �م� � ��اع� � ��ي
«ت��وي�تر» � ّأن �أح��د
م� ��وظ � �ف � �ي � �ه� ��ا يف
�آخ� � ��ر ي � ��وم ع�م��ل
ل� � ��ه ،ك� � ��ان وراء
�إغ �ل�اق احل���س��اب
ال � �� � �ش � �خ � �� � �ص� ��ي
للرئي�س الأمريكي دونالد ترامب .ونفت تويرت يف بيان
ر�سمي على �صفحتهاّ � ،أن يكون �سبب �إيقاف ح�ساب ترامب ناجم ًا
عن عطل غري مق�صود كما �أعلنت عنه يف بيان �سابق .و�أو�ضحت
� ّأن التحقيق الذي �أجرته ال�شركة ،ك�شف عن �إقدام �أحد املوظفني
على �إغالق احل�ساب يف يوم عمله الأخري بال�شركة .و�أعلنت �شركة
تويرت ،يف وقت �سابق من يوم ام�س االول اجلمعة� ،أن احل�ساب
ال�شخ�صي للرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب " تعطل دون ق�صد"،
وبعد الإغالق امل�ؤقت ل�صفحة ترامب ،تظهر للزائر عبارة " ن�أ�سف
ال�صفحة املطلوبة غري موجودة"  ،وعبرّ املغردون الأمريكيون عن
ر�ؤيتهم لهذه العبارة ب�أنها " من �أ�سعد حلظات عام "2017

لو

ونق�ض ��ه ب�سلطتك ��م الرئا�سي ��ة .ونح ��ن
م�ستعدون بو�صفن ��ا قوى ثقافية ومدنية
للوق ��وف بوج ��ه كل م ��ا من �ش�أن ��ه تعكري
ال�صفاء املجتمع ��ي ،وال�ضغط عن طريق
الكلم ��ة احل ��رة والنبيل ��ة ،واالعرتا� ��ض
ال�سلم ��ي ،لدح� ��ض هذه املح ��اوالت التي

تزرع بذور الإره ��اب والرتهيب يف لبنة
املجتم ��ع الندي ��ة املُتج�س ��دة ب� �ـ (امل ��ر�أة)
و(الطفولة)".
بدوره ��ا ذك ��رت رئي�س ��ة جمعي ��ة الأم ��ل
�اف
هن ��اء �إدوارد " �أن ه ��ذا القان ��ون من � ٍ
متام� � ًا حلقوق امل ��ر�أة والطفل ،فهو دعوة
�إىل اغت�ص ��اب الفتي ��ات القا�صرات ب�شكل
ر�سمي ،وبوا�سط ��ة ت�شريع قانون جائر،
م ��ن ِقب ��ل ق�ضاء مجُ �ب�ر على التنفي ��ذ لأنه
خا�ضع ل�سلط ��ة �أكرب منه ،فعل ��ى الق�ضاء
�أن يلع ��ب دور ًا �أك�ث�ر فعالي ��ة و�أن يقتدي
بالقوانني الدولية يف ما يخ�ص مثل هذه
احل ��االت ".و�أك ��دت �إدوارد " �سيواج ��ه
هذه القانون الرف�ض امل�ستمر ،والوقفات
امل�ستم ��رة حلني �إلغائه والق�ضاء عليه لأن
من �ش�أنه تدمري روح املر�أة يف هذه البالد
يف الوق ��ت الذي نعمل ب ��ه بجهود حثيثة
ال�ستعادة وتن�شيط دورها يف املجتمع".
�شه ��دت الوقفة كلم ��ة للناق ��د فا�ضل ثامر
ال ��ذي �أ�ش ��ار�إىل �أن" دور الثقاف ��ة والف ��ن
يظهر يف مثل هذه املواقف ال�صعبة ،ف�أي

ح ��ال ُتري ��د بنا ه ��ذه احلكوم ��ة �أن نكون
لت�ستمر ب�إطالق هذه االحكام والقوانني،
خا�صة بقانون ذي ميل طائفي و�إجرامي
كهذا ".م�ؤك ��د ًا "�أن احلكومة بتفعيل هذا
القان ��ون وامل�صادق ��ة علي ��ه ك�أمن ��ا ُتعل ��ن
لأبناء ه ��ذا البلد ع ��ن بط�شه ��ا و�إجرامها
الذي ال ح ��دود له ،فبع ��د �أن �سلبنا ه�ؤالء
حقوقن ��ا يف بلدن ��ا ،و�أطف� ��أوا بري ��ق هذا
الوط ��ن هاه ��م الي ��وم ي�ستم ��رون بطرق
�أب�شع يف ممار�سة جرائمهم".
�شه ��دت الوقف ��ة العدي ��د م ��ن الكلم ��ات
لكث�ي�ر من املُثقف ��ات ،الالت ��ي اختلفن يف
جمال عمله ��نّ الثقايف والفن ��ي والفكري
واالدبي ،كما �ساند رجال امل�شهد الثقايف
العراقي الن�س ��اء يف وقفتهم تلك ،مُعلنني
�أن الثقاف ��ة ق ��ادرة عل ��ى تغي�ي�ر م ��ا مل
ي�ستط ��ع ان ُيغ�ي�ره �أح ��د ،و�أنه ��ا
الرا�ص ��دة االوىل واملُ�سعف ��ة
االوىل لأي احتم ��االت ف�ساد
ق ��د ت� ��ؤدي ب�إغ ��راق ه ��ذه
البالد.

ً
بالتحر�ش اجلن�سي
اتهاما
دا�ستني هوفمان يواجه
ّ
اتهم ��ت الكاتب ��ة واملنتج ��ة وين ��دي ري� ��س
املمثل الأمريكي دا�ست�ي�ن هوفمان بالتحر�ش
اجلن�س ��ي بها �أثناء اجتم ��اع عمل يف عام
 ،1991وكان ��ت حينه ��ا تبل ��غ  20عام ��ا
فق ��ط ،بينم ��ا كان هوفم ��ان يف ال� �ـ  53من
عم ��ره .وجاء اته ��ام ري�س ه ��ذا من خالل
حديثها �إىل جمل ��ة  Varietyحيث روت
تفا�صيل الواقعة قائلة" :كان من املفرت�ض

�أن يجتم ��ع هوفم ��ان وكات ��ب ال�سيناري ��و
م ��وراي �شي�سجال ملناق�شة فيل ��م من املحتمل
�أن يت ��م اقتبا�سه ع ��ن م�سرحيتي A Darker
 Purposeوقب ��ل ب ��دء االجتم ��اع فوجئت بـ
هوفمان يبادر ب�س� ��ؤايل هل مار�ست اجلن�س
م ��ن قبل م ��ع رجل تعدى عمره ال� �ـ  40عاما"؟
و�أ�ضافت" كنت حينها يف الـ  20من عمري مل
�أن�س قط تلك الواقعة لقد حترك نحوي فاحتا

ذراعي ��ه وق ��ال �سيك ��ون ج�س ��دا
جدي ��دا الب ��د م ��ن ا�ستك�شاف ��ه".
و�أكمل ��ت ري�س حديثه ��ا م�شرية �إىل
�أن الأم ��ر مل يق ��ف عند هذا احل ��د ،حيث طلب
منها هوفمان مرافقت ��ه ل�شراء بع�ض املالب�س
يف فندق قري ��ب ولكنها رف�ض ��ت ،ثم فوجئت
بالكات ��ب �شي�سجال يخربها ب� ��أن هوفمان مل
يعد متحم�سا للتعاون معها.

ً
قريبا
قررا الزواج
مرمي �أوزيريل وبا�سل الزارو ّ
بعد نفيها وجود عالقة عاطفية تربطها باملذيع با�سل فع ّرف مرمي على �أ�سرته و�ص ّرح قائ ًال "�أردت دائما �أن
الزارو ،و�إ�صرارها على �أ ّنهما جمرد �صديقني� ،أ ّكدت �أقدم لعائلتي ام ��ر�أة يف جمالك وطيبة قلبك" .يذكر
�صحف تركي ��ة � ّأن مرمي وبا�س ��ل �سيتزوّ جان قريب ًاّ � .أن مرمي �سب ��ق وتع ّر�ضت خليبتي �أم ��ل ،الأوىل مع
وكان با�س ��ل قد تع ّرف �إىل م ��رمي خالل زيارة له �إىل رج ��ل الأعمال جان �أتي�ش ،ال ��ذي �أجنبت منه ابنتها
�أملانيا ،وع ّرفته �إىل �أ�سرتها التي رحّ بت بارتباطهما ،الرا ،حيث حاولت االنتحار بعد �أن كاد يرغمها على
خ�صو�ص� � ًا والدتها �إذ �سبق ملرمي �أن قالت يف مقابلة �إجها� ��ض ابنتها ،قبل �أن ت�ساف ��ر �إىل برلني وتنجب
له ��ا� ،إ ّنه ��ا ح ّذرتها م ��ن االرتباط برج ��ل تركي ،بعد ابنته ��ا هن ��اك ،ويه ��رب هو م ��ن تركيا بع ��د اتهامه
خيب ��ات �أمل متك� � ّررة عانت منها .و�أ ّك ��دت ال�صحف بعمليات ن�ص ��ب� .أما خيبة الأم ��ل الثانية فعا�شتها
الرتكية � ّأن مرمي كانت حري�صة على الأخذ بن�صيحة مع حبيبها الثاين �ألب �أوزجان الذي كادت تتزوج
�أختها جنان التي �شجّ عتها على االرتباط� ،أمّا با�سل ،منه قبل �أن ينف�صال نهائي ًا �آخر ال�شتاء املا�ضي.

�سامي عبد احلميد � :أمتنى �أن �أحاور من �شتموين

ت�أريخ امل�سرح العراقي يف قب�ضة هذا
الرجل ،الذي قدم الكثري من االعمال
امل���س��رح�ي��ة� ،إن ��ه ت ��أري��خ ال�ف��ن بهيئة
رجل ،بني الكتابة والإخراج امل�سرحي
تربع ب�سهولة مبا ميتلكه من �إمكانات
خا�صة ون� ��ادرة على ع��ر���ش امل�سرح
ال�ع��راق��ي كما �أ ّل ��ف ع��دة كتب تخ�ص
الفن امل�سرحي منها  :فن الإلقاء ،فن
التمثيل ،فن الإخراج .ترجم عدة كتب
تخ�ص الفن امل�سرحي منها  :العنا�صر
الأ�سا�سية لإخراج امل�سرحية �ألك�سندر

الطقس

م����ت��

��اب����ع����ة

دي��ن ،ت�صميم احلركة الوك�سنفورد،
املكان اخل��ايل ل�بروك ،الفنان �سامي
عبد احلميد بعيد ًا عن جدران وخ�شبة
وكوالي�س امل�سرح يطل على جمهوره
ب�شكل م�غ��اي��ر م��ن خ�ل�ال ف �ق��رة "لو"
جلريدة املدى:
• ل��و ُط � ِل� َ�ب منك �أن ت�صطحب ثالثة
كتب �إىل جزيرة �صحراوية ف�أي الكتب
�ستختار؟
ن�ه��ج ال�ب�لاغ��ة ل�ل�إم��ام علي ب��ن �أب��يطالب ،دليل �أوك�سفورد للم�سرح� ،أي
رواية لغائب طعمة فرمان
• ل��و ع��اد ب��ك ال��زم��ن �إىل ال���وراء ما
هو امل�شهد الذي تتمنى �أن تعي�شه من
جديد؟
م�شهد دخ ��ويل الأك��ادمي �ي��ة امللكيةلفنون الدراما يف لندن.
• لو وجدت م�صباح ًا يحقق �أمانيك،
وم�سموح لك �أن تتمنى �شيئ ًا واحد ًا،

�أ�ص ��درت الهيئ ��ة العام ��ة للأن ��واء اجلوي ��ة والر�صد
الزل ��زايل ،اليوم الأح ��د  ،درجات احل ��رارة املتوقعة
خ�ل�ال الأيام املقبلة ،مبينة �أن زخ ��ات املطر �ست�ستمر
حتى يوم الثالثاء املقبل ،يف املنطقة الو�سطى.
و�أك ��دت الهيئ ��ة �أن درج ��ة احل ��رارة العظم ��ى يف

ماذا �ستكون هذه االمنية؟
 �أن �أرى العراق يف العهد امللكي.• لو طلب منك �أن ت�صطحب معك �إىل

مكان معزول ث�لاث �أغنيات ،فما هي
هذه االغنيات التي �ستختارها؟
�أ ُ-غنية ل ُعل ّيا ،و�أغنية لكاظم ال�ساهر،
و�أغنية لأم كلثوم.
• لو قررت ال�سفر �إىل القمر واملركبة
ال ت�ستوعب �سوى ثالثة ا�شخا�ص فمن
�ستختار للرحلة معك؟
زوجتي و�أحد �أحفادي.• لو طلب منك تعريف احلب بجملة
واحدة فكيف �ستع ّرفه؟
ال حياة بال حب.• لو ت�سلمت من�صب رئي�س ال��وزراء
ليوم واحد وم�سموح لك �أن تتخذ ثالثة
قرارات فقط ،ماهي هذه القرارات؟
ال ق��رار� ،س�أظل حائر ًا كئيب ًا �أتطلع�إىل التغيري نحو الأف�ضل.
• ل��و ط�ل��ب م�ن��ك �أن ت �ق��دم ن�صيحة
ل�شخ�ص واح��د ,,,من �ستختار لتقدم
ل ��ه ه� ��ذه ال �ن �� �ص �ي �ح��ة وم� ��ا ه ��ي ه��ذه

العا�صم ��ة بغداد لهذا اليوم� ،ستكون  28درجة مئوية
وال�صغ ��رى  17درجة مئوية ،ول ��ن تختلف كثري ًا يف
الي ��وم الت ��ايل .وتو�ض ��ح �أي�ض ًا� ،أن طق� ��س اليوم يف
املنطق ��ة الو�سطى �سيكون غائم ًا وم�صحوب ًا بت�ساقط
�أمطار رعدية .فيما �سيتح�سن تدريجي ًا بعد الظهر.

الن�صيحة؟
�أن�صح �أي ع��راق��ي� ،أن ُيحب �أبناءوطنه الذين ي�شاركونه يف الإن�سانية.
• لو ركبت �آل��ة الزمن �إىل املا�ضي ما
ه��ي ال �ف�ترة ال �ت��ي تتمنى ان تعي�ش
فيها؟
�أمت � �ن� ��ى �أن �أع� �ي� �� ��ش يف �أواخ� � ��راخلم�سينيات من القرن املا�ضي.
• لو خيرّ ت بني مهنتك احلالية ،ومهنة
اخرى ما هي املهنة التي �ستختارها؟
املُحاماة.• ل��و �أتيحت ل��ك الفر�صة �أن حترر
هذه الزاوية من هي ال�شخ�صية التي
تتمنى �أن حتاورها؟
�س�أحاور من �شتمني .• لو �أتيحت لك فر�صة �أن تغيرّ مالمح
وج �ه��ك  ...ك �ي��ف ت�ت�م�ن��ى �أن ي�ك��ون
�شكلك؟
�-س�أمتنى �أن يكون وجهي كما هو.

بغداد17°C - 28°C /

الب�صرة 20°C -31°C /

�أربيل16°C - 27°C /

النجف 18°C -29°C /

املو�صل16°C - 27°C /

الرمادي 17°C -28°C /

�سيلينا غوميز

تت ّوج �س ّيدة العام 2017
ان���ض�م��ت امل�غ�ن�ي��ة ال �ع��امل �ي��ة �سيلينا
غوميز�إىل الئحة �سيدات العام �إىل
جانب ع��دد م��ن امل�شاهري كالليدي
غاغا وتايلور �سويفت وبيون�سيه
وكاتي ب�يري ،حيث مت اختيارها
ل �ن �ي��ل ل� �ق ��ب "�سيدة ال� �ع ��ام
."2017
وج��اء ذلك من خالل ا�ستفتاء
�أق ��ام� �ت ��ه جم �ل��ة "بيلبورد"
امل��و� �س �ي �ق �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة،
و� �س �ت �ت �� �س �ل��م ج ��ائ ��رة
اللقب يف حفل توزيع
ج��وائ��ز Billboard
 Womenال � ��ذي
� �س �ي �ع �ق��د يف ل��و���س
�أجن � �ل� ��و�� ��س يف 30
ت�شرين الثاين.
وع� ��ن � �س �ب��ب اخ �ت �ي��ار
��س�ي�ل�ي�ن��ا ل �ه��ذا ال�ل�ق��ب
حت ��دث ج ��ون �أم��ات��و،
رئ�� � �ي�� � ��� � ��س م � ��وق � ��ع
“هوليوود ريبورتر"
�أن ف��ري��ق ع �م��ل حقل
"بيلبورد" اختارها
لأنها لطاملا كانت م�صدر
�إلهام ال�شابات يف جميع
�أنحاء العامل كونها على
طبيعتها و�سجيتها ،وال
تخاف من رفع �صوتها يف
وجه الظلم ،بالإ�ضافة �إىل
كونها ال تخاف من �إب��داء
ر�أيها وم�ساعدة املحتاجني
عرب من�صتها و�شهرتها.
وك��ان��ت �سيلينا ق��د ع�ّب�رّ ت
ع��ن ��س�ع��ادت�ه��ا و��ش�ك��ره��ا
الخ�ت�ي��اره��ا ل�ه��ذا اللقب
م���ن خ�ل��ال ��ص�ف�ح�ت�ه��ا
اخل��ا� �ص��ة ع �ل��ى �أح ��د
م ��واق ��ع ال �ت��وا� �ص��ل
االجتماعي.

 جمل�س ال�صدر
الأدبي الثقايف
�� �ض� � ّي ��ف جم� �م ��وع ��ة م��ن
االدب��اء واملثقفني ملناق�شة
العديد من الق�ضايا ،منها
بحث ملح�سن العار�ضي
عن ا�ستفتاء ك��رد العراق
على االنف�صال وه��ل هي
رغ �ب��ة �شعبية �أم طموح
�سيا�سي وذلك م�ساء يوم
الثالثاء الفائت يف مقر
امل�ؤ�س�سة.
 ح�سني ال�سكايف
ال �ف �ن��ان ال �ف��وت��وغ��رايف،
ُت�ض ّيف ُه م�ؤ�س�سة احلوار
الإن �� �س��اين خ�لال �أم�سية
ثقافية بعنوان" الت�صوير
ال � � �ف� � ��وت� � ��وغ� � ��رايف م��ن
الت�سجيلية �إىل الفن"
وذلك م�ساء يوم االربعاء
املقبل يف مقر امل�ؤ�س�سة.
قا�سم �سعودي
ال� ��� �ش���اع���ر ،ت� ��� �ص ��در ل��ه
امل� �ج� �م ��وع ��ة ال �� �ش �ع��ري��ة
اجل��دي��دة ب�ع�ن��وان "مثل
ق��ارب خ�شبي مقلوب يف
ال�صحراء" عن دار الكتب

العلمية ،يت�ضمن الكتاب
جم �م��وع��ة م ��ن ال�ق���ص��ائ��د
لل�شاعر.
���� س���ع���د حم��م��د
رحيم
الروائي� ،صدرت له رواية
جديدة بعنوان " ف�سحة
جنون" ع��ن دار �سطور
للن�شر
الرواية تتحدث عن حياة
�شخ�صية قادتها مالب�سات
ما عا�شتها من احداث �إىل
ادعاء اجلنون

