
General Political Daily

http://www.almadapaper.com

Editor - in- Chief

Fakhri Karim

E.Mail-almada@almadapaper.com

العفوية يف الكالم
محمد درويش علي

املمثلة رييس ويلنكتون تتسلم
جائزتها عن مشاركتها يف فيلم )اجتياز

املمنوع(  املمثلة سلمى احلايك تصل إلى
مهرجان األوسكار يف هوليوود.

Thu. (7) March 2006

ميريل ستريب أمام الكاميرا يف هوليوود.

مايك هوبكنز وايثان فان مع املمثلة
جنيفر كاردنر وجائزة الصوت لفيلم

كينغ كونغ يف هوليوود.

ـوقــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـ

أحيانـاً تعبر العفوية يف الكالم، عن مغزى عميق، وعن
فكـرة رمبـا أنـفقنــا وقتـاً لـصيــاغتهــا. ومن هــذا الكالم
العفـوي، مـا قـاله رجل كـبيـر الــسن، ظهـر علـى شـاشـة
إحـــدى الفـضـــائـيـــات؛ نحـن العـــراقـيـني مـثل الــنخلـــة،
بــسعفــات كـثيــرة متـشــابهــة، وبجــذور تــدق فــروعهــا يف

األرض!
لقــد خلص هـذا العـراقـي الطـاعن يف الـسن، بعفــويته
حقيقـة العـراقـي، وحقيقـة هـذا الـشعب الـذي ال يقبل
القسمـة على أي رقم كـان، يف كل األزمان السهلـة منها
والـصعبـة. وجـاء كالم هـذا الـرجل، رداً علـى مـا أشـاعه
بعض املتـصيدين يف املاء العكر، ملوحني بعداء وحرب
بني مكـونــات الشعـب، متنـاسني أن هـذا املكـون الـعميق
والعــظـيـم، جــــرب كل شـيء، وحتـمـل كل شـيء، ورفــض
عـبـــر تـــاريـخه الــطــــويل، احلــــرب والعـــداء بـني أفـــراده،
وبـاألصح كـان هـذا أمـراً غيـر قـابـل للنقـاش والتـداول،
انطالقاً مـن شعوره باالنتـماء إلى أخيه الـذي يشاركه،
األرض واملــــاء والـنـخل والـــسـمــــاء والـتـــــاريخ، وحــــالــــة

التماهي معه إلى حد التطابق.
مـــا حــصل عـنـــدنـــا قـبل أكـثـــر مـن أسـبـــوع بـــرهـن علـــى
حقـيقــة هــذه املـشــاعــر، وهــذا االنـتمــاء الـطـــوعي، ومت
احـتـــواء املـــوقف والــتغلـب علـيه، ذاراً رمـــاد اخلـيـبـــة يف
وجـــــوه أولــئـك الـــــذيــن ارتـــضــــــوا ألنفـــــسهــم اخلـــــذالن

والفشل الذريع واملوت الضمني.
نعـم شعـب العـــراق مثـل نخلـــة كمــا قـــال ذلك الــرجل،
بـسعفــات كثيـرة مـتشـابهـة، وبجـذور عـميقـة متتـد إلـى
عمق األرض الـتي ينتمـي إليها. وبـاعتقادنـا أن املوقف
الـشعـبي، كــان أقــوى من املــوقف الــسيــاسـي، واستـطــاع
حتجـيـم احلــالــة الـتـي أرادوا لهـــا أن تكـبــر يف االجتــاه
السلـبي. وعندمـا يكون املـوقف الشعبي بهـذه األهمية،
وبهذه الدرجة من الوعي وااللتـزام بالثوابت الوطنية،
فإنـه يسجل لـنفسه الـظفر دومـاً، ويختـزل الكثيـر من

التفاصيل الزائدة التي تعيق احلركة وتشوه الرؤية.
إنـنــا اآلن إزاء مـتغـيـــر مهـم يف تـــاريخ بلــدنــا، وعـنــدمــا
منــسـك نحـن )الــشعـب( زمـــام هـــذا املـتغـيـــر، فـنـــسجل
ألنفــسنـا اإلمـسـاك بـاملــستـقبل، والـسعـي إليه بـخطـى
حـثيثـة، دون أن تكـون لنـا حـاجـة إلـى من يـدلنــا عليه،

ويؤشر باالجتاه الذي يقبع فيه!

فوز فيلم )االصطدام( ملخرجه الكندي بول هاغيس

ــــــــول جــــــــامـــتــــــــاي )اصـــــطــــــــدام( وب
)سيندريال مان(.

ـ ـ ـ ـ غيـليـنهــال )جـبل بــروكبــاك( ووليــام
هــــرت )قــصــــة عــنف( ومـــــات ديلــــون

هوليوود /اف ب 
ــــــوب افــــــريـقــي وفــــــاز الـفــيـلــم اجلــن
"تـســوتـسـي" بجــائــزة اوسكــار افـضل

فيلم اجنبي.
ويروي الفيلم قصة زعيم عصابة يف
جـوهـانـسبـورغ يف اجـواء فقــر وعنف

ومرض االيدز.
ونــافــسه علــى نـيل اجلــائــزة الفـيلـم
الفلـسـطـينـي "اجلنــة االن" والـفيـلم
الفـرنسي )ميالد مجيـد( وااليطالي
)ال تخـبــر( واالملــانـي )صــويف شــول-

االيام االخيرة(.
فيمـا فـازت املـمثلــة ريس ويـذرسبـون
)29 عـــامـــا( بجـــائـــزة اوسكـــار افــضل
ممثلــة عن دورهـا يف فـيلم "ووك ذي

الين".
ونــافـسـتهــا علــى نـيل هــذه اجلــائــزة
املـمـثلــة الـبــريـطــانـيــة كـيــرا نــايـتلـي
)بـرايد اند بريجديس( والبريطانية
جــودي دنــش )الــسـيــدة هــانــدرســون
تقــدم( واجلنـوب افــريقيـة تـشــارليـز
ثـيرون )نـورث كاونـتري( واالمـيركـية
فــيلـيـــسـيـتـي فـــــوهـمـــــان )تـــــرانـــس-

اميركا(.
كـمــــا فــــاز املـمــثل االمـيــــركـي جــــورج
كلـوني االحـد بجائـزة اوسكـار افضل
ممـثل يف دور ثــانــوي لـــدوره يف فيـلم

التشويق "سيريانا".
ـــــــــــونــــي يف الـفــــيـلــــم دور ويـلـعــــب كـل

جاسوس.
ونافـسه على نيل هذه اجلـائزة جاك
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جواز االوسكار لعام 2006
* افضل فيلم : كراش )اصطدام(

* افضل مخرج: انغ لي )بروكباك ماوننت(
* افضل ممثل: فيليب سيمور هوفمان )ترومان كابوتي(

* افضل ممثلة: ريس ويذرسبون )ووك ذي الين(
* افضل ممثل يف دور ثانوي: جورج كلوني )سيريانا(

* افضل ممثلة يف دور ثانوي: رايتشل فايس )ذي كونستانت غاردنر(
* افضل فيلم اجنبي: تسوتسي )جنوب افريقيا(.

* افضل فيلم وثائقي: "تقدم االمبراطور"
* افضل فيلم رسوم متحركة: "واالس اند غروميت"

* افضل سيناريو اصلي: كراش
* افضل اقتباس: بروكباك ماوننت

* افضل ادارة فنية: مذكرات فتاة الغيشا

خالل احلفل الثامن والسبعني لتوزيع جوائز األوسكار

فاز فيلم
"كراش" )االصطدام(
للمخرج الكندي بول
هاغيس أمس األول
بجائزة اوسكار افضل

فيلم خالل احلفل
الثامن والسبعني

لتوزيع جوائز
االوسكار.

ونافسه على اجلائزة
"بروكباك ماوننت"

و"غود نايت اند غود
الك" )ليلة سعيدة

وحظا سعيدا(
و"ميونيخ" و"ترومان

كابوت".

احــتفـت اســـرة )املـــدى( أمــس
بــاالسـتــاذ سهـيل ســامـي نــادر
رئـيــس الـتحــريــر الـتـنفـيــذي
الــذي ودع زمالءه واصــدقــاءه
يف )املــدى( اجلــريــدة مـنــتقالً
الــــــى عــمـل آخــــــر يف )املــــــدى(

املؤسسة. 
سهــيل الــــذي يعـــرفـه القـــراء
واملـثقفــون العــراقيــون واحــداً
من ابـرز الـصحفيـني والكتـاب
ـــى يـــديه عـــدد مـن وتـــدرب عل
أملـع االعالمــيــني العــــراقــيــني،
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)املدى( حتتفي بسهيل سامي نادر
كـان قـطبـاً بـارزاً يف اجلـريـدة،
مـنــذ الـتخـطـيـط املـبكــر لهــا،
ومــروراً بــشــروعهــا يف العـمل،
وليـس انـتهـاءً بـآخـر حلـظـات
ــــشــــــاطـه فــيـهــــــا، انـه صــــــوت ن
ــــــزان اخلــبــــــرة والــنـــضـج واالت
الــــذي ســيــبقــــى حــــاضــــراً يف
)املــدى( عـبــر مــشــاركـته الـتـي
وعــد بــأن ال يـبـخل بهــا علــى
زمالئه وجـريـدته وهـو ميـارس
عــمـله اجلـــــديـــــد يف )املـــــدى(

املؤسسة. 
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