
هجوم عنيف على مي عز الدين 

يشلشاي خلفًا لبيرين سات

أزمة جديدة تطارد أمير كرارة 

شريهان تتغزل بفنانة سورية 

يرد بقوة على مانشيت صحافي .. يفجع النجمة ميرفا القاضي

 تعر�ض��ت الفنانة مي عز الدي��ن لهجوم عنيف من 
قب��ل بع�ض متابعيها على ح�ضابها ال�ضخ�ضي على 
ان�ضتق��رام، بع��د اأن قدم��ت التعازي عل��ى احلادث 
الإرهاب��ي ال��ذي ح��دث يف الع��راق، دون اأن تعلق 
بكلم��ة واح��دة عل��ى واقع��ة امل�ضجد النب��وي. مي 
عز الدي��ن ن�رشت �ضورة للم�ضج��د النبوي ال�رشيف 
واأك��دت جلمهوره��ا اأن تاأخره��ا لكتاب��ة كلم��ات 
تع��ازي ل�ضحاي��ا احل��ادث ج��اء لع��دم معرفته��ا 
بالأم��ر مبك��راً، وكتب��ت م��ي ع��ز الدي��ن تو�ضيحًا 
قائلة: "ل اإله اإل اهلل...ح�ضبنا اهلل ونعم الوكيل رحم 
اهلل ال�ضهداء ال�ضعودية وا�ضكنهم ف�ضيح جناته...ل�ضه 

عارفة من �ضوية" 

 تعاق��دت املمثل��ة الرتكي��ة نورغ��ول ي�ضل�ض��اي ال�ضه��رة 
ب�"جول�ضران" ع��ن دورها يف امل�ضل�ضل الرتكي "حطام"، 
اإىل م�ضل�ض��ل  �ضاوج��ي، لالن�ضم��ام  تيم��ور  املنت��ج  م��ع 

"ال�ضلطانة كو�ضيم". 
وتيم��ور �ضاوج��ي ه��و منتج ال�ضل�ضل��ة التاريخي��ة "القرن 
العظي��م"، اأو كما هو مع��روف عربيًا ب�"ح��رمي ال�ضلطان" 
ومو�ضم��ه الأخر "ال�ضلطانة كو�ضي��م"، ح�ضبما ذكر موقع 

ensonhaber الرتكي. 
وعل��ى الرغ��م م��ن اأن نورغ��ول اأو ال�رشك��ة املنتج��ة مل 
يعلن��ا ب�ضكل ر�ضم��ي، اأي دور �ضتج�ض��د يف امل�ضل�ضل اإل اأن 
ال�ضحاف��ة الرتكي��ة ترج��ح اأنه��ا �ضتج�ض��د دور ال�ضلطانة 
كو�ضي��م يف �ض��ن متق��دم، وه��و م��ا رف�ض��ت بري��ن �ضات 

تقدميه. 

 عل��ى الرغ��م م��ن انته��اء املو�ض��م الدرام��ي الرم�ض��اين، 
اإل اأن الأزم��ات ل ت��زال م�ضتم��رة داخ��ل كوالي���ض بع�ض 
امل�ضل�ضالت، الت��ي ل زال ت�ضويرها م�ضتمراً، مثل م�ضل�ضل 
"الطبال"، الذي يلعب بطولته الفنان اأمر كرارة ويواجه 
اأزم��ة تلو الأخ��رى. فبع��د اأن واجه م�ضل�ض��ل الطبال اأزمة 
كادت اأن توقف ت�ضويره قبل �ضهر رم�ضان، ب�ضبب نق�ض 
التموي��ل، لول تدخل �رشك��ة اإنتاج اأخ��رى للم�ضاهمة يف 
اإنت��اج امل�ضل�ضل، واج��ه امل�ضل�ضل اأزمة اأخ��رى عندما قرر 
املخ��رج اأحمد خالد اأمني، اأن يقوم بالتعديل على اأحداث 
العم��ل ب�ض��كل مفاج��ئ، دون الرج��وع اإىل موؤل��ف العمل 
ه�ض��ام اأمني، ال��ذي اأبدى ا�ضتي��اءه واعرتا�ضه على اإجراء 

تعديل على ال�ضيناريو دون علمه.

 اأ�ض��ادت الفنان��ة امل�رشي��ة �ضريهان ب��دور الفنانة 
ال�ضوري��ة كن��دة علو���ض يف م�ضل�ض��ل "اأف��راح القبة"، 
الذي �ضاركت به مع عدد كبر من جنوم الفن العربي 
يف ال�ضباق الرم�ضاين لهذا العام  حيث قالت الفنانة 
�ضريه��ان ع��ر �ضفحته��ا مبوق��ع "توي��رت": "كندة 
علو���ض رائعة من روائع اأف��راح القبة، جنيب حمفوظ 
حمم��د يا�ض��ني". بدوره��ا ردت كندة علو���ض بفرحة 
كبرة عليه��ا قائل��ة: "�ضريهان ملكة القل��وب راأيك 

تاج على راأ�ضي هام�ضي اأتباهى بيه".
من جهتها، اأع��ادت �ضريهان التغريدة وردت قائلة: 

ت�سّدرت النجمة العاملية غوين �ستيفاين Gwen Stefani غالف جملة "Harper's Bazaar" يف ن�سختها الأمريكية لعدد �سهر اأغ�سط�س املقبل."بحبك وبحرتمك ربنا يحميكي".
.Blake Shelton وخالل حوارها مع املجلة، حتّدثت �ستيفاين عن حياتها اخلا�سة واأ�سباب طالقها وعالقتها اجلديدة بالنجم بالك �سيلتون

 اب��دى النج��م امل�رشي حمم��د اإمام اإعرتا�ض��ه عل��ى مان�ضيت جاء 
يف اإح��دى ال�ضحف امل�رشية بعنوان "حمم��د اإمام ي�ضتعر�ض قوته 
عل��ى ال�ضقا ويهزم �ضعبية حمم��د رم�ضان".وكتب عر "فاي�ضبوك": 
"انا با�ضكر كاتب املقال على حما�ضه ليا ب�ض طبعًا مع اعرتا�ضي 
عل��ى املان�ضيت وكنت حابب اأو�ضح حاج��ة باملنا�ضبة دي، ان اول 
اتن��ني هن��اأوين على اإيرادات الفيل��م كان اأخويا الكب��ر احمد ال�ضقا 
واأخوي��ا ال�ضغر حممد رم�ضان، زي مانا كنت داميًا باهنيهم على 
جناحتهم".واأ�ض��اف: "ي��ا جماعة احن��ا كلنا يف الو�ض��ط ده ِع�رشة 
عم��ر وواكلني مع بع�ض عي�ض ومل��ح، احنا ليه داميًا بنقارن جناح 
بنج��اح او لو حد جنح بنقل��ل من جناح التاين؟".وتاب��ع: "ربنا هو 
الل��ي بيوزع الرزاق وما حد���ض بياخد رزق ح��د، وكل املناف�ضات 
دي يف �ضال��ح اجلمه��ور يف الخر لنها بتدف��ع كل واحد انه يعمل 

اأعمال حلوة تعجبكم،

 فجع��ت النجم��ة مرف��ا القا�ض��ي مبقت��ل �ضديقه��ا وزميلها يف 
  Dancing with the stars "برنامج "الرق�ض مع النج��وم
ايلي��و غف��ري )39 �ضن��ة( الذي تويف بع��د ان �ضدمت��ه �ضيارة يف 
مدين��ة ليما�ض��ول يف قر���ض حي��ث كان يف رحل��ة �ضياحية مع 

زوجته الزميلة يف جمموعة البلد رودين القدوم.
ون���رشت املمثلة اللبنانية عر ح�ضابها عل��ى تطبيق "ان�ضتغرام" 
�ض��ورة جمعتها مع غفري وجمموعة اأخرى م��ن النجوم، معلقًة: 
"ارق��د ب�ضالم يا ايليو، �ضنتذك��ر دائمًا �ضحكتك اجلميلة، تعازي 

اإىل جميع اأفراد عائلتك".
ان غف��ري كان متوجه��ًا اىل اأح��د املطاع��م يف اجلزي��رة برفق��ة 
زوجت��ه، وعن��د نزول��ه م��ن ال�ضي��ارة للتاأكد م��ن عن��وان املطعم 
�ضدمته �ضيارة م�رشعة ما اأدى اىل مقتله على الفور ونقلت جثته 

اىل احدى م�ضت�ضفيات اجلزيرة.

 بح�ض��ور نخب��ة م��ن املثقف��ني وم��ن رواد �ض��ارع 
املتنب��ي واملرك��ز الثق��ايف البغ��دادي اأق��ام منتدى 
في���ض ندوت��ه ال�ضابعة واخلم�ضني الت��ي يبحث فيها 
ويناق���ض مو�ض��وع كان عنوان��ه )الدرام��ا العراقية 
ودوره��ا يف بناء الوعي الوطن��ي( مب�ضاركة الكاتب 
حامد املالكي واأدارت الندوة الكاتبة اميان العبيدي 

يف قاعة العالمة ح�ضني علي حمفوظ.
بع��د الرتحيب قدمت الكاتبة امي��ان العبيدي مقدمة 
عن �ضرة الكاتب حامد املالكي وذكرت للحا�رشين 
العدي��د من اإعمال��ه ثم عرجت على مو�ض��وع الندوة 
ومم��ا جاء يف مقدمته��ا ان الدراما العراقية هي من 
اأخط��ر الفن��ون التج�ضيدي��ة واأهمه��ا بو�ضفه��ا قيمة 
جمالي��ة تخ��دم �رشائ��ع متع��ددة م��ن املجتمع ويف 
ال�ضن��وات الأخ��رة �ضع��ت الدرام��ا العراقي��ة لفر�ض 
وجوده��ا ويح��اول �ضناعه��ا الرتق��اء به��ا �ض��كاًل 

وم�ضمونًا.
واأن م��ن اأه��م عنا�رش الدراما هو الن���ض الذي ميثل 

كل مقومات التفوق وفق املعاير الفنية اجلديدة.
ونح��ن بحاج��ة اإىل ن�ضو���ض توعوي��ة تعي��د بن��اء 

اللحمة الوطنية.
بعدها جاء دور الكات��ب حامد املالكي ليتحدث عن 
مو�ض��وع الن��دوة ومما ج��اء يف حديث��ه: ان اخلوف 
م��ن املجهول ه��و بداية تفكر الن�ض��ان يف الع�ضور 
احلجري��ة حي��ث ب��داأ ير�ض��م احليوانات الت��ي يخاف 
منه��ا على جدران الكهوف، وكيف تطور هذا التعبر 
لدى الن�ضان لكتاب��ة �رشاع يعر عن نف�ض الن�ضان 
مثل �رشاع كلكام�ض، ثم تطورت و�ضائل التعبر اىل 

الراديو ومن ثم ال�ضينما ثم التلفزيون.
والكات��ب يكت��ب م��ا يوؤم��ن به وم��ا ي��ود ان يو�ضله 
للمجتم��ع م��ن اف��كار حي��ث ترتج��م فيم��ا بع��د اىل 

م�ضل�ضالت او افالم.

ثم ذك��ر الكاتب بداياته مع الكتاب��ة وكيف انه كان 
يكت��ب الق�ض���ض الق�ض��رة وه��و يف �ض��ن اخلام�ضة 
ع���رش والرتحي��ب ال��ذي حظ��ى ب��ه يف وقت��ه بعدها 
قام بكتاب��ة ال�ضيناريو واأبدع يف ه��ذا املجال الذي 
ق��د ي�ض��ل اىل 1500 �ضفحة بنم��ط واحد وهو عمل 

يو�ضف بال�ضعب على حد قوله.
وتن��اول الكات��ب حام��د املالك��ي جترب��ة الدرام��ا 
الهندية وبع�ض خ�ضائ�ضها كنوع من انواع الدراما 

يف العامل 
وذك��ر دور الدراما الأمريكي��ة يف حتفيز ال�ضباب من 

اأج��ل اختيار الطران احلرب��ي كوظيفة عندما كانت 
اأمري��كا ت�ضك��و م��ن قل��ة الطيارين من خ��الل كتابة 
ق�ض���ض اأثرت يف ال�ضباب ب�ضكل كب��ر ودفعتهم اإىل 

اختيار الطران احلربي.
وه��ذا يعن��ي انن��ا م��ن خ��الل الدرام��ا ن�ضتطي��ع اأن 
نعالج العديد م��ن الق�ضايا على ال�ضعيد الجتماعي 
وال�ضيا�ض��ي والديني ونتمكن م��ن اإي�ضال العديد من 

الر�ضائل اإىل املتلقي بهدف زيادة الوعي لديه.
وكانت هناك العديد من املداخالت لالأخوة احل�ضور 

اأ�ضهمت يف اإثراء الندوة.

حامد المالكي: الكاتب يكتب ما يؤمن به وما يريد إيصاله للناس

بغداد
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م���ا كان���ت النجف لو مل يك���ن علي الأ�س���رف، وما كانت النج���ف لول متّني 
النا����س ان يرق���دوا حتت قدمي �س���يدهم وموله���م، اأبي ت���راب، وما كانت 
املقربة لو مل تكن " اأم عبودي "اأمينة لعا�س���مة حزن الفقراء، بينما اكتفى 

الآخرون بكل ما ا�ستطالت اياديهم لنهب ما تي�ّسر حمله وكرب كر�سه.
مق���ربة النجف الأنزف رحٌم يلد ال�س���هداء ليحا�س���روك وان���ت متر بينهم، 
واأم���ام عيونهم يجربونك ان تقراأ الفاحت���ة لأرواحهم التي جاورت اهليها 
ايام���ا، وبالتايل جتد من املنا�س���ب ان تلعن قتلته���م اأجمعني، مقربة لتهب 
�س���وى عطر املوت ورائحة البقاء لن علي (ع) هو الباقي باإذن ربه، امللوك 
والم���راء والعلم���اء وال�سع���راء اغم�س���وا عيونهم ون�سيه���م الهل، �سوى 
عب���ودي او عبدالل���ه الذي مي���وت كل يوم األف ميتة م�سه���ودة اأمام النا�س، 
وال�ساه���د الوحيد هو قلب ام عبدالله، الأرملة العراقية التي ودعت زوجها 
واحتفظ���ت برائحته يف �سغريها عبدالله او كم���ا تدلّعه "عبودي"، وحني 
اغم����س امل���وت عين���ي عبود دفن���ت اجلميع وبقي���ت تنتظر امل���وت وحيدة 
اأم���ام النا����س، فيم���ا يه���رب اجلميع من ذك���ر امل���وت.... واأي���ن؟ يف مقربة 
النج���ف الأع���رف. مئ���ات ال�سنني مت���ر على رمل���ة النجف، ومئ���ات اللف 
م���ن اج�س���اد العراقيني تن���زل اىل ال�سفل لتك���ون وليمة للحم���ة الوطنية، 
ال�سم����س احلارقة حتول الرتاب اىل رمال، بينما تراب قرب عبودي يتحول 
اىل حديق���ة من الظ���ل وال�سجر...واحلزن املوؤبد. ق�سي���ة عبودي اكرب من 
ق�سي���ة ان تكون باللون ال�سود او الل���ون البي�س، المر معقد كثريا هنا، 
املق���ربة املهول���ة التي ياأكلها اللي���ل باأكملها يعجز ان ي���اأكل قرب عبودي لن 
ام���ه املثكول���ة تطعنه بال�سموع طيلة الليل كما تطعن���ه طيلة النهار بتوزيع 
املاء وال�ساي على زائري قبور احبتهم الذين اكلهم الرتاب ليقراأوا الفاحتة 
وه���م يعزون الم املفجوعة بدل عن تعزي���ة الفتى الذي متالأ �سوره �سارع 
املق���ربة، وحدها ام عب���ودي بوح�ستها على رحيل وحيدها قد قلبت املقربة 
الكرب يف العامل والعراق اىل حديقة يبكي اللون الأخ�سر عند قرب ولدها، 
زرع���ت منذ �سن���وات ا�سج���ار الكالبتو����س لتظلل ق���رب حمبوبه���ا ال�سغري 
ال���ذي كان يتقاف���ز اأمامها وه���ي ت�ساهده يكرب...ويكرب ليم���وت ، جلبت له 
املاء لتبل���ل قربه باملاء... والدموع، وح�سة الغب���ار بللتها بالأدعية فانقلب 
الطري���ق اىل قلب مع�سب و�سط الطابوق واجل�س وقبور الفقراء املتهدمة 
الت���ي اعت���دى عليه���ا �س���دام... وال�ستوتات وحف���ارو القب���ور، اأم عبودي 
...وحده���ا التي ادمنت اليقظة حني اعتادت املق���ربة بكاملها ان تنام حتت 
قدم���ي علي بن ابي طال���ب ع ، طيلة ليلها تنفرد م���ع وح�ستها وحزنها لتعد 
وليم���ة لليل ح���زن اآخر،..ت�سعل ال�سم���ع وتع�سر اجفانه���ا خ�سية ان تبقى 
دمع���ة خمتبئ���ة يف م���كان مل ي���در حت���ى الن ان عب���ودي ينام حت���ت كومة 
ال���رتاب واملرمر وهي تقول ل���ه: منعت ال�سم�س عن���ك فاأ�سبح قربك ماأوى 
للهارب���ني م���ن حرارة الف���راق، وظلمة اللي���ل وهي تغّلف كل �س���يء، مل يعد 
بو�سع���ي �س���وى ان اوقظك من نومت���ك البدية واأ�سرخ يف لي���ل املقابر...
عبووووودي...موَكتلك  ميممممممممممممممممممممه  ولللللللللللللللللك 
لتطل���ع م���ن البيت...طلعتك خلتني ط���ول عمري طالعة م���ن البيت ميه...
مي���ه فرا�س���ك يومي���ة افر�س���ه لك...مالب�س���ك بعده���ن نظيف���ة ومعّط���رة...
�س���ورك كله���ه تر�س���ت املقربة...ول���ك �سدك �سالوف���ة �سرت ب���ني املقابر..
�س���ور مي�س���ي وبر�سلونه تار�س���ة الغرف���ة ميممممممه...احلا�سوب مالتك 
والتلف���ون ال�سام�س���وجن اجلديد بعده م�سموم ال���ك ياعمري...�سلون ويه 
املوت...ه���ل يرحمني الل���ه بروؤيتك مرة ثانية؟...حتى ل���و كانت يف الليل 
بيني وبني ربك �سريطة ان تعود اىل قربك يف الفجر ولن اأخرب اأحدا عنك، 
موت���ك اأطف���اأ حياتي بالكامل... له���ذا �ساأحفر قربا يل قرب ق���ربك لأنام فيه 
بع���د ان تهزمن���ي ال�سم�س والليل وامل���وت.. اأم عبودي وج���ع عراقي ينقل 
للموت���ى اخبار الع���راق، ما عليها �سوى ان تقول ل�سبيه���ا الذي دخل الدار 
الآخ���رة ومازال ميلك لياقة الهرول���ة ان العراق يغط يف �سبات عميق حتى 
يه���رول عبود ويرتك اأمه يف الليل ليوق���ظ املوتى ويقول: - ايها النائمون 
عل���ى انف�سهم...ايها الغافون حتت الرتاب، ايه���ا امل�ستعجلون للرحيل عن 
العراق...اخلط���ر الن حم���دق يف الطاب���ق العلى من رقودك���م.. ما بينكم 
وبين���ه �س���وى انفتاح���ة عني او حت���رك كف..حار�س���ة املقربة ام���ي مهمتها 
نق���ل الخبار ال���واردة اليها م���ن الف�سائيات...عل���ى الف�سائي���ات النتباه 
اىل الخب���ار ال�سحيحة التي يت���م نقلها اىل املوتى م���ن الطرفني:النائمني 
يف الطاب���ق العل���ى والراقدين يف الطابق ال�سفل من ت���راب الوطن، امي 
افرحتني ان مي�س���ي مر�سح لنيل الكرة الذهبية، العراق يتقلب على فرا�س 
م���ن جم���ر فاهداأوا ايها املوتى...لك���ن من يهّديء يل قلب اأم���ي التي ا�سعل 

احلزن راأ�سها على فراقي.
 ام عب���د الل���ه مازال���ت تتغ�س����س احل���زن يف مق���ربة النجف، مل���ن يريد ان 
يزوره���ا وي�سرب ال�ساي عندها ويقرا الفاحتة على روح عبودي فعنوانها 
قرب قرب �سيد �سروط" اي زمان هذا ان تكون املقابر عناوينها الخرية".
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