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اقــــرأ
ن�ساء �صغريات

ُت�ص � ّ�ور رواية لوي ��ز م .الكوت ن�ساء �صغ�ي�رات ال�صادرة
حديث� � ًا ع ��ن دار املدى معان ��اة عائل ��ة تقطن �إح ��دى املدن
رب العائل ��ة ال�سي ��د مار� ��ش ال ��ذي يعمل
ال�صغ�ي�رة ،كان ّ
مب�ش ��ر ًا ق ��د ت ��رك زوجت ��ه وبنات ��ه الأرب ��ع لك ��ي يلتح ��ق
باجلي�ش ،حيث جتري جمي ��ع �أحداثها �أثناء تغيبه الذي
دام م ��دة ع ��ام� .أما املقولة التي ت�ضمنته ��ا الق�صة فهي �أن
تل ��ك الفتيات ال�صغ�ي�رات ال�سن كنّ ب�إر�ش ��اد والدتهنّ قد
ك ّر�س ��ن �أنف�سه ��نّ مل�ساعدة الآخرين وتخل�ي�ن عن التطلع
�إىل حي ��اة الرفاهية التي تتطلع �إليها من هنّ يف �سنهنّ ،
وكنّ رغم ال�صعوبات ُينجزنَ ما كان عليهنّ القيام به من
�أعباء ومن واجبات فر�ضتها عليهنّ ظروف احلرب.
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عقيل مهدي يف ندوة عن الإخراج امل�سرحي والت�أويل
بغداد  /املدى
عن العمل الأكادمي ��ي والتطبيقي
يف الإخ ��راج امل�سرح ��ي ،ق ��دم
الأكادمي ��ي واملخ ��رج امل�سرح ��ي
الدكت ��ور عقي ��ل مه ��دي يو�س ��ف
حما�ض ��رة على قاع ��ة الراحل علي
ال ��وردي يف مبن ��ى املركز الثقايف
البغ ��دادي وكان ��ت املحا�ض ��رة
بعن ��وان " الإخ ��راج امل�سرح ��ي
والت�أويل"
ق ��دم اجلل�سة ال�شاع ��ر عبد اجلبار
ال�سنوي مُع ّرف ًا مبحا�ضر اجلل�سة
ومُبين ًا �أن امل�سرح العراقي رغم ما
يُعانيه م ��ن �إخفاق ��ات وتراجعات
وم�شكالت �إال انه ا�ستطاع �أن ي�ضع
ب�صمة و�أثر ًا كبري ًا يف املهرجانات
الدولي ��ة الت ��ي �أقيم ��ت م�ؤخ ��ر ًا.
ب ��دوره ب�ّي�نّ حما�ض ��ر اجلل�سة د.

عقيل مهدي يو�سف يف حديثه عما
يتطلب ��ه امل�سرح بطبيعته اخلا�صة
وال�شامل ��ة وطرق ��ه و�أ�ساليب ��ه
وخطابه �إذ يتطل ��ب مهارات كافية
وقدرات معرفية ومواهب خا�صة،

و�أو�ض ��ح يو�س ��ف �أن ه ��ذا ه ��و
ال�سبب الذي يجعل امل�سرح مُ�صنف ًا
ما بني التقليدي والتجريدي وفق
معرفتن ��ا الفني ��ة واجلمالي ��ة� .أما
ع ��ن ال�صي ��غ اجلمالي ��ة يف العمل

وفاة دوروثي مالون عن عمر
ناهز الـ 92عام ًا

امل�سرحي ذك ��ر يو�سف "�إذا بحثنا
بني جمالي ��ات العرو�ض التجارية
جند �أن جزء ًا م ��ن الواقع يختلف
عما يعر�ض يف دول العامل".
و�أ�ضاف " ان امل�سرح يقدم ق�ضايا
فكرية وفنية �إذ تربهن العرو�ض يف
العامل على عمق الثقافة وال�شفافية
اجلمالية ويقوم الت�أويل على فكرة
ان ال�ع��ر���ض يختلف ع��ن ال��واق��ع
لأن��ه نتاج ب�صرية عميقة ور�ؤي��ة
خالقة ".كما �أ� �ش��ار يو�سف اىل
�أن " يف امل�سرح نلج�أ اىل الت�أويل
لأنه يقدم لنا واقع ًا
ف �ن �ي � ًا وم� ��وازي � � ًا
مل ��و�� �ض ��وع ��ة
احل� � � � �ي � � � ��اة
و �شخو �صها
و�أحداثها "..

هل تواجه �شريين عبد الوهاب م�شاكل عاطف ّية؟
ف��اج ��أت الفنانة امل�صرية �شريين عبد
ال��وه��اب متابعيها بجملة ن�شرتها على
�إح��دى �صفحاتها اخلا�صة عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي قالت فيها  ":هو
اللي قلبه م��ات خال�ص ممكن يف يوم
يرجع يح�س؟ ..قال �صعبان عليه".
ليخمّن بعدها جمهورها ال�سبب احلقيقي

الذي دفع بفنانتهم �إىل ن�شر هذه اجلملة،
�إذ تراوحت �أ�سئلتهم حول ما �إذا كانت
�شريين ق��د واج�ه��ت امل��زي��د م��ن امل�شاكل
العاطفية يف الآون ��ة الأخ�ي�رة �أم �أ ّن�ه��ا
فقط �أرادت �أن تطرح هذا ال�س�ؤال على
متابعيها خللق جو من التفاعل بينها
وبينهم.

ت�صرفات خم ّلة بالآداب
اتهام «مايكل دوغال�س» بفعل
ّ
اتهمت ام��ر�أة النجم الأمريكي
مايكل دوغال�س ،بفعل ت�صرفات
خملة بالآداب وقالت� :إنه حتر�ش
بها لفظيا مرار ًا و�أتى بفعل غري
الئق �أمامها عندما كانت تعمل
لديه يف الثمانينيات .وقالت
ال�صحفية وامل��ؤل�ف��ة ��س��وزان ب��رودي
يف برنامج (توداي) الذي يعر�ض على
�شبكة (�إن.بي�.سي نيوز) "كان يعتقد
�أنه ملك العامل و�أنه ميكن �أن يهينني
دون �أن يحدث �أي �شيء" .و�أ��ص��در
دوغ�لا���س ( 73ع��ام��ا) نفيا ا�ستباقيا

لهذه الرواية يف مقاالت ن�شرت خالل
الأ�سبوعني املا�ضيني وو�صفها ب�أنها
تلفيق .وقال وكيله الإعالمي �آلن بري
�إنه لن يكون هناك تعليق �آخر .وهذه
�أح��دث مزاعم �ضمن �سل�سلة اتهامات
طويلة من قبل ن�ساء ورجال قالوا �إنهم
وقعوا �ضحية حتر�ش �أ�سماء ب��ارزة
يف قطاع الرتفيه .واملنتج ال�سينمائي
ه� ��اريف واي �ن �� �س �ت�ين وامل �م �ث��ل كيفن
�سبي�سي والكوميدي لوي�س �سي.كيه
من �أبرز امل�شاهري الذين ن�سبت �إليهم
اتهامات من هذا النوع.

خ�صاف
 علي ّ
املاي�سرتو ،تقي ��م فرقته حف ًال
فني ��ا ًكب�ي�ر ًا يف قاع ��ة منتدى
ن ��ازك املالئك ��ة يف جمعي ��ة
الثقاف ��ة للجميع وذل ��ك م�ساء
ي ��وم االربعاء املقب ��ل يف مقر
املنتدى.
 زيدون ال�ساعدي
رئي� ��س منت ��دى املخرتع�ي�ن
العراقني�،أعل ��ن ع ��ن �إقام ��ة
احتفالي ��ة لي ��وم املخ�ت�رع
العراق ��ي وذلك �صب ��اح اليوم
الأح ��د يف مق ��ر اجله ��از
املركزي للتقيي�س وال�سيطرة
النوعية.

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

� أحمد البحراين
النح ��ات العراق ��ي املقي ��م يف
 يون�س جولفاي
الفوتوغ ��رايف الك ��ردي ،دول ��ة قط ��ر اخت ��ار ملعر�ض ��ه
االخ�ي�ر مو�ضوع ��ا واح ��دا
ه ��و "العملة والواق ��ع" الذي
افتت ��ح اال�سب ��وع املا�ض ��ي
يف كال�ي�ري "�أنيم ��ا" يف
الدوح ��ة ،ويتوا�ص ��ل حت ��ى
احل ��ادي والثالث�ي�ن م ��ن �آذار
املقبل يقدم من خالله خم�سة
ع�شر عم ًال عل ��ى �شكل عمالت
م�سكوك ��ة حتت ��وي كل منه ��ا
على وجه خمتلف .

3×1
قا�ص ��ة وروائي ��ة ،ن�ش ��رت
مي�سل ��ون ه ��ادي ّ
اثنت ��ي ع�ش ��رة رواي ��ة ،وت�س ��ع جمامي ��ع
ق�ص�صي ��ة ،وع�ش ��رات املق ��االت والتحقيقات
واملتابع ��ات الثقافي ��ة .نوق�ش ��ت �أعماله ��ا يف
ر�سائ ��ل ماج�ست�ي�ر ودكت ��وراه ،و ُكتب ��ت عن
جتربته ��ا الأدبية الكثري م ��ن الدرا�سات التي
ُن�ش ��رت يف كتب ودوري ��ات عربية و�أجنبية.
اهتمت بالكتابة ع ��ن ق�ضايا الطفولة واملر�أة
العربي ��ة ،وع ��ن الهوي ��ة الثقافي ��ة وحتديات
العومل ��ة ،و�شارك ��ت يف الكثري م ��ن امللتقيات
وامل�ؤمت ��رات الأدبي ��ة يف بل ��دان خمتلفة من

الطقس

ماريون كوتيار

ع

توفيت املمثلة الأمريكية دوروثي
م��ال��ون يف ال���س��اع��ات االوىل
م��ن �صباح �أم����س ال�سبت،
عن عمر ناهز الـ  92عام ًا،
يف م ��دي� �ن ��ة داال�� � � ��س يف
والي��ة تك�سا�س الأمريكية.
ه��ذا اخل�بر �أح��زن العديد من معجبي
وحمبي املرحومة مالون .يذكر �أنها قد حازت جائزة
الأو�سكار ك�أف�ضل ممثلة عام  1957عن دورها بفيلم
" ."Written on the Windكما �أنها قدمت
خ�ل�ال م�سريتها الفنية ق��راب��ة  113ع�م�لا ،التي
امتدت على م��دار �أك�ثر من ن�صف ق��رن .ي�شار اىل
�أنها قد ولدت يف  30كانون الثاين عام .1925
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حتدثت املمثلة ال
جائزة "�أو�سكا فرن�سية احلائزة على ما ف
عله
وما
مل
ي
فع
له،
�
أنا
ف
قط
�أ�شاهد �شاركت
ر" ،ماريون كوتيار،
ع��ن جتربتها يف ال�ع�م��ل م��ع امل�خ�رج �أ�شخا�ص ًا يعانون ،وهذا
�
أ
يف الفيلم .وتابعت" :مل �أعلم
مر
ف
ظي
ع".
ال
كث
ري
الأمريكي ال�شهري ،وودي �آلن ،يف فيلم و�أ�ضافت" :ع ّ
لي القول �إن��ه �إذا طلب �أنه تزوجعن حياته ال�شخ�صية .عرفت
�
إح
دى
بنا
ته،
مني امل�شار
و
وجدت الأمر
"ميدنايت �إن باري�س"  Midnightفال �أعتقد �أنكة يف �أح��د �أفالمه اليوم ،غريب ً
ا
ب�
صرا
حة،
ل
كن
ني
ال
الأمر �سي
�أحكم على ما
.in Paris
ً
تم ،لأن جتربتنا ال �أعرفه"،
وج� ��اءت ت���ص��ري�ح�ات ك��وت �ي��ار ح�ول م �ع �ا ك��ان��ت غ��ري�ب��ة ج���د ًا� .أن ��ا معجبة ابنته املتب يف �إ�شارة �إىل زواج��ه من
بعدد من �أ
ناة �سون يي بريفن.
عالقتها ب ��آل �ن ،بعدما حت��دث��ت ابنته الت�صوي عماله ،لكننا مل نتفق خالل
و
�
أ
ع
�
ل
�
�ن
ع
�
دد
م
�
�ن
ا
ل
�
ن
�
ج
�
ر".
وكانت ك
ديالن فار
وم والنجمات
حتر�شه و ،يف مقابلة تلفزيونية ،عن
وتيار قد م ّثلت ،ع��ن مقاط
بها
ً
�إىل ج��ان��ب �أوي � ��ن وي �ل �� �س �ون وت��وم كولني ف�ي عتهم العمل م��ع �آل �ن ،بينهم
جن
�سي
ا
يف طفولتها.
وقالت كوتيار ،يف ت�صريحات ملجلة هيدل�ستون ،يف فيلم "ميدنايت �إن ��س�ورف�ي�ن�رث وغريتا غريويغ ومريا
"هوليوود ريبورتر"�" :أنا ال �أعرف باري�س" ( ،)2011وقالت �إنها مل تكن �أليك بالد و ،بينما داف ��ع ع�ن��ه املمثل
على علم بحياة �آل��ن اخلا�صة حينما االتهاماتوين ،عرب "تويرت" ،وا�صف ًا
�ضده بـ"الظاملة".

هناك حكمة �أتذ ّكر �أنني كتبتها
يوم ًا يف هذه الزاوية خال�صتها
� ّإن ك ّل الأ�سماء تت�شابه ّ
لكن
الأفعال هي مَن متيِّز النا�س عن
بع�ضهم  ،ملاذا �أتذ ّكرها الآن؟
لأنني �أجد نف�سي �صباح ك ّل
يوم مع موقف جديد لل�سيد
حيدر العبادي اليختلف بال�شكل
وامل�ضمون عن املواقف التي
كان يتخذها �سلفه ال�سيد ال�سيد
نوري املالكي  ،و�أحيلكم �إىل
حتالف الن�صر .
يف امل�سرح ب�شكل خا�ص ،ثمّة
نوع يُدعى ّ
فن ال�سخرية ،ك�أن
تقول مث ًال � ّإن نواب الربملان
يرحّ بون بقرار �إلغاء رواتبهم
التقاعديّة  ،لكنهم �سيلج�أون
�إىل املحكمة االحتادية حفاظ ًا
على هيبة الد�ستور� ،أو � ّإن عالية
ن�صيف هددت بك�شف امل�ستور
�إذا مل يلحقها العبادي بقائمته
فور ًا .
ويف ال�صحافة  ،ثمّة �شيء يدعى
الكتابة ال�ساخرة  .ك�أن تقول مث ًال
� ّإن ال�سيا�سيني الذين ف�شلوا يف
ال�سنوات املا�ضية �سيعتزلون
ال�سيا�سة � ،أو � ّإن القادة
الع�سكريني الذين ت�سببوا بكارثة
املو�صل �سيقدّمون �إىل الق�ضاء .
هذا النوع من ال�صحافة ال�ساخرة
ميزته �إنه يبالغ يف طرح
املو�ضوعات من �أجل �أن يثري
اهتمام الق ّراء � ،أنا من جانبي
ُ
اخرتت �أن �أتف ّرج على ال�سا�سة
وهم ي�سخرون م ّنا ُ ،
وكنت
خ�ص�ص لهم
�أحر�ص على �أن �أُ ّ
مكان ًا يف هذه الزاوية املتوا�ضعة
 ،فهذا من باب �إ�شاعة االبت�سامة
 ،خ�صو�ص ًا ونحن نعي�ش يف ظ ّل
�أيام الك�آبة العراقيّة التي اليريد
لها �أحد �أن تنتهي  ،و�أق ّر لكم ب� ّأن
الإعجاب ب�سا�ستنا الأفا�ضل لي�س
تلقائ ّي ًا و�إمنا هو ب�سبب تبحّ رهم
يف علوم اخلطابة ّ ،
وتف�ضل
جنابك قاوم �سحر �أحاديثهم ،
من دون �أن تقع على ظهرك من
ال�ضحك  ،و�أحتدّاك �أن تقاوم.
لقد وقع نظري قبل �أيام على خرب
ينتمي �إىل م�سرح الالمعقول .
اخلرب يقول � ّإن ال�سيد العبادي
منزعج جد ًا من �سيطرة الأحزاب
على الهيئات امل�ستق ّلة  ،هنا
ا�سمحوا يل �أن �أقول � ّإن ال�سخرية
�ضاعت  ،فهل ميكن �أن يخطر يف
بال مواطن �أن ي�س�أل ملاذا التزال
جميع الهيئات امل�ستق ّلة تدار
بالوكالة من قبل �أع�ضاء يف حزب
الدعوة ح�صرا ؟
والتنتهي ال�سخرية عند هذا
احل ّد فال�سيد العبادي يخربنا
�أنه يبحث عن مر�شحني لقائمته
التي �سيخو�ض فيها االنتخابات
املقبلة ،ولهذا فهو قد �أطلق نافذة
�إلكرتونية تتيح ملن يرغب يف
ّ
الرت�شح �ضمن ائتالفه االنتخابي،
التقدمي ب�شكل مبا�شر يف �إطار
�شروط عدّة� ،أبرزها �أن يكون
املر�شح حا�ص ًال على ت�أييد 500
�شخ�ص من الناخبني يف مدينته
لي�س هناك ما هو �أق�سى �أن
ترهن البالد حتت رحمة اخلطب
ال�ساخرة � ،أيّها ال�سادة فر�صتنا
الأخرية  ،لي�ست يف قائمة "
�إنرتنيتيّة "  ،بل ب�سيا�سيني
�أكفاء ونزيهني  ،من دون خطب
�إ�صالحيّة  ،ومن دون نوافذ
العبادي الإلكرتونيّة !

مي�سلون هادي� :أحيان ًا �أقع يف �سوء فهم مع الآخرين
العامل ..ف ��ازت �أعمالها الروائية بعدة جوائز
عربي ��ة كان �آخره ��ا جائ ��زة كات ��ارا للرواي ��ة
العربية عن روايتها العر�ش واجلدول .اليوم
يتابعها ال ُق ّراء ب�صورة �أخرى من خالل فقرة
 3X1اخلا�صة بجريدة املدى:
حياتك؟
*�أهم ثالثة �أحداث مهمة يف
ِ
 بع�ض االحداث جيد و�آخر �سيّئ ،ولكن لهات�أث�ي�ر يف حيات ��ي كا�ست�شهاد �أخ ��ي ال�صغري
ح�س ��ان ع ��ام  ،1985ومن االح ��داث اجليدة
زواج ��ي بالدكت ��ور جن ��م عب ��د الل ��ه كاظ ��م،
واالحرتاف �أدبي ًا.
* ثالثة �أماكن حتبني زيارتها ؟
 االماكن القدمي ��ة رغم انها ت�ؤمل القلب حنيمن� � ّر به ��ا للمرة الثاني ��ة �إال �أنن ��ي �أجد نف�سي
خارجة عن �إرادت ��ي م�أخوذة �إليها ف�أنا �أذهب
كل ف�ت�رة اىل الأعظمي ��ة اىل بيتنا و�أنزل �إىل
طري ��ق املدر�س ��ة التي كن ��ت فيه ��ا و�أ�سرتجع
ذات م�شاعري يف وقتها� ،س�أجد كل �شيء فيه
ذاكرة هناك.
إليك؟
* ثالثة �أ�صدقاء مق ّربني � ِ

�أعلنت هيئة الأنواء اجلو ّية� ،أنّ الطق�س
اليوم الأحد يف املنطقة الو�سطى �سيكون
غائم ًا جزئي ًا يتح����ول تدريج ّي ًا �إىل �صحو
فيم����ا �ستنخف�����ض درجات احل����رارة قلي ً
ال

 ل ��ن �أجيب على ه ��ذا ال�س� ��ؤال ،لأن �أحبائيكرث وال �أرغب ب�أن يزعل �أحد مني .
* ثالث �أغنيات حتبني �سماعها دائما؟
املطرب ��ون املف�ضل ��ون ل ��دي ه ��م ج ��ورجو�س ��وف ،ملح ��م ب ��ركات ،ماج ��دة الروم ��ي،
ولكن من االغنيات العراقية �س�أختار االغاين

التي غنيت لبغداد وهي "بغداد جنة بعيوين
�أن ��ا" و�أغنية ماجد املهند� ��س "جنه يا وطنا"
و�أغنية مهند حم�سن " �شكد حلوة بغدادي"
* �آخر ثالثة كتب قر�أ ِتها؟
 �أن ��ا م ��ن الن ��وع الذي يق ��ر�أ �أكرث م ��ن كتابيف وق ��ت واح ��د.يف اال�شه ��ر االخ�ي�رة
قر�أت"مذك ��رات فروغ فرخ ��زاد" واملجموعة
الكامل ��ة للرواي ��ات الق�ص�ي�رة لعب ��د احلكي ��م
قا�سم ،ومذكرات هرمان هي�سه.
* ثالث هوايات حتبني ممار�ستها؟
 امل�ش ��ي ،اقتناء االباري ��ق الفخارية "قوريال�شاي" ،االعتناء باملزروعات واحلديقة.
* ثالثة �أ�شياء حتبينها يف الإن�سان ؟
 التوا�ضع ،الب�ساط ��ة ،و�أن ال يهتم الإن�سانب�صغائر االمور.
فيك وتتمنني التخل�ص منها؟
* ثالثة عيوب ِ
 يف الواق ��ع �أن ��ا م�ستغرقة م ��ع نف�سي حتى�أين �أغف ��ل �أحيان ًا عن ردود فعل النا�س ولهذا
�أقع يف �سوء فهم مع الآخرين.
* ثالث ��ة �أ�شي ��اء تعتقدين �أنه ��ا جتعل احلياة

ع����ن اليوم ال�سابق ،كما ب ّين����ت �أنّ الطق�س
يف املنطق����ة ال�شمالي����ة �سيك����ون غائم ًا مع
يتحول تدريج ّي ًا �إىل
ت�ساقط زخات مط����ر
ّ
�صحو.

�سعيدة ؟
الت�صال ��ح مع النف�س والر�ض ��ا ،اال�ستمتاعب ��كل حلظة نعي�شها� ،أن ي ��رى الإن�سان العامل
ك�أنه يراه للمرة االوىل,
أثرت بها ؟
* ثالث �شخ�صيات ت� ِ
 روائي ًا ف�ؤاد التكريل� ،صحفي ًا �سالم خياط،وعاملي ًا �أن ��ا �أحب الك ّت ��اب واملدار�س االملانية
،لهذا �أختار رميارك.
* ثالثة �أ�شياء تكرهينها يف الرجل؟
 التبج ��ح ،الغ ��رور ،العن�صري ��ة �ض ��دالآخرين.
قلبك ؟
* ثالثة ي�سكنون ِ
 �أبي و�أوالدي و�أهلي ،ومن الراحلني "�أميوجدتي و�أخي".
* �شخ�صي ��ة عاملي ��ة ه ��ي مثل � ِ�ك يف احلي ��اة
وملاذا؟
 �أن ��ا معجب ��ة ب�شخ�صي ��ة روائي ��ة عراقي ��ةوه ��ي الروائي ��ة لطفي ��ة الدليم ��ي ،لثقافته ��ا
الوا�سعة وت�شبعه ��ا ب�شتى املجاالت املعرفية
كاملو�سيقى والأدب والفل�سفة.

بغداد5°C - 17°C /

الب�صرة 6°C -18°C /

�أربيل2°C - 11°C /

النجف 5°C -17°C /

املو�صل3°C - 12°C /

الرمادي 4°C -14°C /

