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{ لـــوس اجنـــلـــوس  –وكـــاالت - أطـــلـــقت
ـيـة (نــيـكي مـيـنـاج) اغــنـيـتـهـا الـنـجـمــة الـعـا
اجلديـدة (ياكيس) عـلى يوتيـوب والتطـبيقات
يـة وبدأت األغـنـية بـتحـقيق وسـيقـيـة العـا ا
رواج كــبـيــر بــ اجلــمـهــور عــلى مــنــصـات
اإلنـتـرنت. واثـارت مـيـنـاج مـؤخـرا تـساؤالت
مـتـابـعـيـهـا بـعـد أن كـتـبت مـنـشـورًا غـامـضًا
عــلى حــســابــهــا اخلــاص عـلـى احـد مــواقع
الـتـواصل االجـتـمـاعـي ثم حـذفـته بـسـرعـة.
وكـتـبت نـيـكي الـبـالـغـة من الـعـمـر 36 عـامًـا
(أتـوقع) أو (انتظـر) من دون أن تكشف أي
تفـصـيل وحذفـتهـا وفق صـحيـفة ديـلي ميل
البـريطـانيـة وفسر الـبعض مـنشـورها بـأنها
حامـل وذلك بعد زواجها من حبـيبها كينيث
ـغـني ـمــثل وا ـوتن ا بـيـتي. الى ذلك غــيب ا
األمـريـكي روبـرت كـونـراد الـسـبت عن عـمـر
ـتــحــدث بـإسم يــنــاهـز الـ84 عـامــاً.وقــال ا
عــائــلـة كــونــراد جـيف بــاالرد إن (كــونـراد
تــوفي مـــتــأثــراً بــأزمــة قــلــبـــيــة في مــالــيــبــو
بـكــالـيــفـورنــيـا قـبل أقـل من شـهــر من عـيـد

 .( ميالده اخلامس والثمان
وأضــاف بـاالرد(عــاش حـيــاة طـويــلـة رائــعـة
وفي الـوقت الذي تشـعر فيه الـعائلـة باحلزن
لـــوفــاتـه ســيـــعــيش
إلـى األبــد في
قــلــوبـهم).

(دعني اكتب اغاني الشعب واترك ما يعمله جتار احلروب) .. هكذا نطق احد
الفالسـفـة قـبل قـرون .. مبـشـرا بـصدقـيـة نـبوءة تـقـول ان الـقصـائـد واالحلان
ـوسـيـقى واالغــاني هي تـعـابـيـر جـديـة ومالمـسـة شـفـافـة لـضـمـيـر الـشـعب وا
بتـجلياته الكوميدية والتراجيدية بعيدا عن تقلبات وتلون احلرباويون وما يفعل
ويخطط ويرفع السياسيون من شعارات يكتنفها الرياء ويكذبها واقع احلال.
وقــد ردد الـثـوار فـي مالحم الـشـعــوب وهي تـنــتـصـر عــلى الـطــغـاة في اغـلب
ـيـة الكـبـرى في فـرنسـا وامـريـكا وروسـيـا .. (هل تـسمع ثورات الـتـحـرر العـا
النـاس يغـنون أغنـية الـشعب الـغاضب إنهـا أغنـية النـاس الذين يـرفضون أن
يصـبحـوا عبـيداً مـرة أخرى) كـما ظهـرت اجلمـوع تغـني انشـودة الثـورة اثناء
توديـع موكب جـنـازة اجلـنـرال المـارك وهم مـتـشـح بـلـون الـدمع مـتـسـلـح
بتـأثير سحـر قيثـارة الدهر.. محـسن فرحان قيـثارة اإلحساس الـوطني بعزفه
ـعانـاة واحاسـيس النـاس حد االصـداح واحد كـبار ـعتق  ـتفـرد احلزين ا ا
ا تـخطى حـاجز حـدود الوطن من ن مـأل الساحـة العـراقيـة  رموزه الـفنـية 
احلان قـيثارة كانت جتـود وحتاكي هموم الـناس وحتيلهـا الى قطعة مـوسيقية
نابـضة بضمير الشعب كأنها لوحة تفـيض بالتعابير ما ظهر منها وما بطن ..
برغم قـساوة الدهـر وكتم االنفـاس ..  (غريبـة الروح) للـشاعر جـبار الغزي ..
ـخر عـباب الـتصـحر الـعراقـي باحلان غنـاء حسـ نعـمة كـانت كهـودج فني 
فنـان اجاد فن التعـابير وترجـمان لوعة كـانت وما زالت وستبـقى عصية احلل
واحلــلـحـلـة في ظل قـيــود حـديـديـة وكـوا قـسـريــة الفـواه حـرة لن تـمـوت ولن
تضـيع مع كل مـوجات الزمـهريـر واالن الـتي تتالقـفنـا من شرق الـعالم حتى
نصرم وها هو يداعب غربه .. بـعد رحلة طويلة بـدات مطلع سبعينات الـقرن ا
زغب الــقــرن احلـادي والــعــشـريـن ... ظل يـجــود فــرحـان بــاجــمل االحلـان ..
اوبـريت وقصـائد واغـنيـات لهـا قدرة تـخطي احلـدود وكسـر احلواجـز والرقي
فوق بـذاءات ما يلصـقون ويصفون .. سـيطر على الـساحة الغنـائية حدا طغى
لـونه وجاد حس الشـعب الذي عال بحـسه .. فاصـطف والتف حوله  الـشعراء
غـنون يـتلـقفـون ويتـرجمـون أفكـاره (حسـ نعـمة وسـعدون جـابر وقـحطار وا
العـطار وفـؤاد سـالم وحمـيد مـنصـور ورضا اخلـياط وصـباح الـسهل وسـعاد
.. واخرين). احس عـبد الله وازهار الصباح وانوار عـبد الوهاب وكر حس
ـا حتت تـاثـيـر سـني الـعـمـر او وجعـيـة شـوق قـيـثـارة الـدهر محـسن بـااللم ر
ا السـياسـي .. وقد نـشر قبل فـزاره األصدقاء واخلالن وبـعض الرمـوز ور
أيام (بـوسـتا) عـبّـر عن شكـره وامـتـنانه لـوزيـر الثـقـافة عـبـد األميـر احلـمداني
لتـفقـده إياه .. وقـد علقت عـلى ذلك بالـشكـر أيضـا للوزيـر واي مسـؤول يأخذ
عـلـى عـاتــقه تــذكــر رمـوز الــشــعب ســيـمــا اهل الــفن مــنـهـم وصـنــاع فــرحـته
ومدغـدغي مـشـاعره طـوال مـحـنته .. لـكـني اردفت بـوجـهة نـظـر تـتعـلق بـنـظام
سـؤول او بـحضـارة االمة ... اذا شـئت فقل (كم احلـكم او باألحـرى بثـقافـة ا
أتمـنى ان ال تـتـرك العـنـايـة والـرعايـة اخلـاصـة برمـوز الـوطن وكـباره اللـتـفـاتة
شخـصية مـهما كـبرت مع جزيل شـكرنا لهـا حد االمتـنان ... اال انهـا ستبقى
عزل عن عنوانه ـتقدم والقائم بـها  خطـوة حتمل مضمون شـخصي يقترن با
ؤسـساتي احملـترم .. سيـما اذا كانـت تعبـيرا يتـعلق بـذاكرة وطن وارشيـفية ا

قــامــوس حي .. فــيــمــا يــنــبــغي ان تــســلّم االمــانــات الى
الـــقـــوانـــ والـــدســـاتـــيـــر وان يـــكـن الـــزامـــا عـــلى كل
ن أسس وبنى وصنع ـؤسسات بان تولي اولولـياتها  ا
همات مـجدها ووضعها عـلى طريق النهوض والقـيام با

هنية). الوطنية قبل ا
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ـطرب الـعراقي اعـلن ان جديده ا
هـو فـديـو اغـنـيـة (اظل مـحـبوب)
كــلــمــات عــمــار مــحــمــد واحلــان
يــــاســــر جنم. وتــــوزيـع عــــصـــام

حكمت.
Ê«bLŠ uÐ ÊËbKš

ـركز الـثقـافي العربي التـشكــــيلي الـسوري اقام في ا
ــعـــنــون (إيــقــاعــات) فـي أبــو رمــانــة مـــعــرضــــــــــه ا
وتـضـمن أكـثـر من خـمـسـ لوحـة غـلـبت عـلـيـهـا ألوان

اإلكريليك.

—bMÐUA « Õö

 w³ODš bOFÝ

الـروائي اجلزائري  ترشـحت روايته (حطب سـراييفو)
ية ضمن سـتة اعـمال للـقائـمة الـقصـيرة للـجائـزة العـا

للرواية العربية .
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W Uš WIKŠ w غاالغر.وكان كانتونا قد أحرز أربع
بــطـــوالت مع فــريـق مــانـــشــســـتــر
ـبه جـمـهـور الـنـادي يـونـايـتـد ولـقـَّ
لك.ويقوم غاالغر الوحيد الذي بـا

{ بـاريس  –وكــاالت - ظــهـر جنم
كرة الـقدم الفـرنسي إريك كانـتونا
مـلــكـا في فـيــديـو أغـنــيـة ذات مـرة
غني فـرقة أوايسيس سـابقا ليام

يظهر في الفيديو إلى جانب إريك
بــدور كـبـيـر اخلـدم. وغـرّد غـاالغـر
لــدى نــشــر الــفــيــديــو مــعـبــرا عن
شــعــوره بـــفــرح عــارم لــلــعــمل مع
كانـتونـا وكتب أيـضا (أغـانٍ كهذه
ال تـأتـي كـثـيــراً وكـذلك بــالـنــسـبـة

لالعبي كرة القدم).
ويصـادف ذلك مرور 25 عامـاً على
حــادثــة الــركــلــة الـــشــهــيــرة الــتي
وجــهـهــا إريك كــانــتـونــا إلى وجه
واحـد من جـمهـور نـادي كريـسـتال
ــدرّج والـتي تـسـبـبت بـاالس في ا
في توقيفه عن اللعب ألشهر. وكان
لـيـام غـاالغـر الـذي ذاع صـيـته في
التسـعينيـات قد وجه ضربة رأس
ألحد مـشجعي الـفرقـة خالل جولة
لــــــــفـــــــــرقــــــــة أوايــــــــســـــــــيـس في
أسـتـرالـيـا.وحـ يسـتـعـيـد غـاالغر
وكـــانـــتــونـــا تـــلـك الــذكـــريـــات مع
الـصـحافـة ال يبـدِ أي مـنهـمـا ندمه
عــــلى فــــعــــلـــته وفــــقــــا لـــلــــبي بي

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكـــــاالت - ذكــــرت
صــحــيــفــة وول ســتـــريت جــورنــال نــقال عن
مــصــادر مــطــلــعــة :أن شــركــة وارنــر بـروس
تـقـتـرب من اتـمـام اتـفاق مـع جنـوم مسـلـسل
(األصدقـاء) (فريـندز) لـتـصويـر حلـقة خـاصة
ـنـاسـبـة تـدشـ خـدمـة إتش.بي.أو مـاكس
ــقــبل. ونُــشـرت تــقــاريـر لــلـبـث في الـربــيع ا
إعالمــيـة عــديـدة بــهـذا الــشــأن مـنــذ تـلــمـيح

جــيـنــيـفــر أنــيـســتــون الـتي أدت دور
ا يجري سلسل بأنه ر ريتشيل في ا

التحضير ألمر ما.
وذكــرت الــصــحــيــفــة: أن الـبــنــود الــتي
يـجـري بـحـثـهـا تـتـضـمن حـصـول كل من
(األصدقـاء الـسـتـة وهم أنيـسـتـون ومات
لوبالن (جوي) وكورتني كوكس (مونيكا)
ومـاثـيــو بـيـري (تــشـانـدلــر) ولـيـزا كـودرو
ــر (فــيــبي) وديـــفــيــد شــو
(روس) عــلى مــا بــ 2.25
و2.5 مــلـــيـــون دوالر. وقــال
ـعني بأخبار موقع ديدل ا
هــــولــــيــــود (إن الــــنــــجـــوم
سيتقاضون ما يتراوح ب
ثالثـة وأربـعة مـالي دوالر
مقـابل تـقـد عـرض خاص
مـــرجتل).لـــكـن تـــلـــفـــزيــون
وارنر بروس قال للصحيفة

(إنه ال يوجد اتفاق).

ـسـؤولـيات يـبقـى دائمـا الـتـفـكـيـر االيجـابي بـتـحـمل ا
طلوب. والعمل بجهد هو ا

qL(«

يـعـتـمـد جنـاحـك عـلى اخلـيـارات الـتـي تـقـوم بـهـا.يـوم
السعد الثالثاء.

Ê«eO*«

من ضـروري القـيام بـخـطوات عالجـيـة لتـغيـر اجملرى
االنحداري لالحداث.رقم احلظ9.
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تــمـر بـفـتــرة تـمـرد ودعــوة لالسـتـقالل. ســيـكـون هـذا
جانبًا إيجابيًا للغاية.

»dIF «

بــــالــــرغـم من الــــتــــشــــنـج الــــضــــاغط لــــكن احلــــيــــاة
ستستمر.يوم السعد االربعاء.
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احلب والعالقـات التي أقيـمت مؤخـرا لن تصـمد أمام
اختبار الزمن. 
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ال بـــد ان تــشــرق الـــشــمس من جـــديــد وتــنـــتــهي من
االزمات والصعوبات .

ÊUÞd «

العـواطف تـدور بـشكل كـبـير  إال أنـهـا لن تكـون كـما
توقعت.
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ريحـة واالحداث واالنكسارات ستزول االوقـات غير ا
الكبيرة. رقم احلظ  3.
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ــعـرفــة مـا إذا كــانت األشــيـاء من تــنــظـر إلى الــوراء 
حولك قوية وآمنة.
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ـسـتويـات. تـنجح الـتـشنج يـؤثـر سلـبـاً على مـخـتلف ا
بكسر جميع القواعد.
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اجــعل من االلــتــزام اســـلــوب حــيــاة وســتــجــد احلب
احلقيقي يطرق بابك.
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ـربــعـات بــشـكل اشـطب االرقــام داخل ا
افقي وعـمودي فـقط بـحيث حتـصل على

ارقام تشكل الرقم السري (9):
-5120-26872-134-86520

-46-31246-97720-58-6241

-88251-14279-627-83-852

-329-821-5041-49-7231

972.-8524-26842-753

الشـاعر العراقي تضيفه جـمعية الثقافـة للجميع مساء
ـنـجـزه االبـداعي بـجـلـسة ـقـبل لالحـتـفـاء  االربـعـاء ا

يديرها الشاعر جاسم العلي.

ــهـــنـــدس االردني وقع كـــتـــابه اخملـــتص في أعـــمــال ا
عنون (الـسيناريو في نشـآت اخلرسانيـة  ا تصـاميم ا
ـسلـحة) في مـقر نـقابة ـنشـآت اخلرسانـية ا تصـميم ا

مقاولي اإلنشاءات بعمان.

الــكـــاتب والــنـــاقــد الـــعــراقي تـــلــقى تـــهــاني االوســاط
االعالميـة والثقافية لتويله منصب رئيس حترير جريدة

الصباح .

ـطــرب الـفـلــسـطـيــني شـارك مع ديــانـا كـرزون ونـداء ا
شــرارة وحـســام الــشــريف وطـونـي قـطــان وصــابـرين
كمال في أوبريت (القدس إلنا ) الذي يقول مطلعه ( ال
كن يهـزمنا ) كـلمات صفـقة قرن بـتكسـرنا وال ظـالم 

رامي اليوسف .
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التـشكيـلي العـراقي نعته جـمعـية الفـنانـ التشـكيـلي
ــاضي ــوت اخلـمــيس ا الـعــراقــيــ بــعــد ان غــيــبه ا

سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

نيكي ميناج

 { لـــــوس اجنــــلــــوس  –وكــــاالت -
اختـيـر فيـلم (قـطط) (كاتس) وأربـعة
مـن جنــــومه يــــوم الـــــســــبت ضــــمن
تـرشيـحـات جـوائـز راتزي الـسـنـوية
ألسوأ األعـمال الـسيـنمـائيـة.وترشح
كل من جيـمس كوردن وجودي دنش
وريـــبل ويــلــســون وفـــرانــشــيــســكــا
هـايـوارد جلــائـزة راتـزي عن أدائـهم
في الـفـيـلم الـذي يظـهـرون من خالله
في هيـئة قـطط. وقال الـقائـمون على
اجلوائز عـند إعالن التـرشيحات: إن
دنش احلائـزة على جـائزة األوسـكار
اختـيـرت ألن الـشكل الـذي ظـهرت به
في الـفـيـلم يـشـبه األسـد اجلـبـان في
الــفــيــلم الــشــهــيــر (ســاحــر أوز) (ذا

ويزارد أوف أوز).
وفي اجملـــمل حــصـل فــيـــلم (كــاتس)

هنا تولدت فكرة العودة الدائمة لبلدي
العراق الذي تربيت فيه).

{ ومتى غادرت العراق ? 
- غادرت الـعراق الول مـرة عام 1997
ـغــرب وقـضـيـت فـيـهـا مـتـوجــهـا الى ا
سـتـة اعـوام وقـدمت خاللـهـا خـمـاسـية
بـعــنـوان الـبــكـاء في غــيـاب الــقـمـر من
تــالـيـفي واخـراج هــاشم خـالـد وجـسـد
الــــدور مـــعـي الـــراحـل الـــرائــــد بـــدري
ـــثــلــ حــســـون فــريـــد اضــافــة الى 
مـغـاربـة و عرضـهـا في اكـثـر من بـلد
سرح اخـرجت مسرحية عربي  وفي ا
انـــهــيـــار جــدار رابـع تــالـــيف مــحـــمــد
جـوراني ومسـرحـيـة العـرس الـوحشي
الـــتي اعـــدهــا فـالح شــاكـــروكـــانت من
ـغربي اخـراجي وتمـثيـلي ولـلمـسرح ا
قــدمت مــســرحــيـة الــسـالحف وايــضـا
كـانـت من تــمـثــيــلي وتــالــيف واخـراج

نبيل احللو.
{ وماذا عن محطتك الثاني ? 

كــانـت مــحــطـــتي الــثــانـــيــة هي اوربــا
و في الـسـويد وحتـديـدا في مديـنـة مـا
الــتي اخــتــرتــهــا كــاقــامــة دائـمــيــة لي
وهنـاك اعـدت عرض مـسرحـية الـعرس
الوحـشي مع زوجـتي التـي مثـلت معي
وقـدمت مـسـرحـيـة الـقـصـيـدة لـلـشـاعـر

ـســرح فـكـان الى االن  وعـن صـعـيــد ا
العـرض اجلمـاهيـري الكـبيـر الراقـصة

والشياط للمخرج رياض شهيد.
{ االن وانـت في الــعــراق هل عــرض عـلــيك

مشروع عمل فني ?  
- توجـد عروض ومـشاريع

من اجل االنخراط
فيها كـممثل وانا
سعيد ان اصفي
امـــــــــــــوري فـي
الــــســــويـــد اذا
دعت احلـاجـة
كي اسـتــطـيع
اجملــــــئ الــــــى
بــــــــــــغــــــــــــداد
واالســـتـــقــرار
فـيـهـا والـعـمل
ضــــمـن دائـــرة
الــــســــيــــنــــمـــا
ـــــــســـــــرح وا
كـــــــــــــــــذلـك
تــلــفــزيــون
الــــــعــــــراق
والـــعـــيــون
الــعــراقــيـة
اجلميلة .

عـدنــان الـصـائغ بـعـنـوان الـتـنـور ومن
اعـــدادي واخـــراجي ومن هـــنـــا بـــدات
الـــتـــعــاون مـع شــعـــراء من الـــســـويــد
وايـضـا قـدمت مـسرحـيـة هـلـو وجـميع
الـعـروض الـتي ذكـرتـهـا قـدمت بـالـلـغة

العربية والسويدية .
{ الــغـــربــة مـــاذا اعــطت ومـــاذا اخــذت من

الفنان حسن هادي ? 
- اعطتني الغربـة تنامي وجتديد عمل
ـثل وحـافـزا مـسـتمـرا من اجـل خلق
ــســرح جــداول جــديــدة فـي تــيــارات ا
ـا نـعيـشه االن والـتي تـعـتـبـر تـنـاصـا 
وعن ماأخذته الـغربة مـني فهي اخذت
عـيـونـا بـدات احن لـهـا كـانت حتـفـزني
وتـعــشـقـنـي وحتـضـنــني وتـشــاطـرني
دمـوع الــغــربــة واخـذت ايــضــا ســنـ
كـانت مـلـيئـة بـاالجنـازات لكـنـهـا كانت

عقيمة لفقدان احلنان .
{ واذا اردنـا ان نتعرف على ابرز محطاتك

قبل السفر ? 
ـسلسل الـسفـير عن الراحل  شاركت 
ــطــرب ســعــدون نــاظم الــغــزالـي مع ا
جابر ورجال الظل للمخرج صالح كرم
واحملــطــة االبـــرز كــانت في مـــســلــسل
(ذئاب الليل) مع اخملـرج حسن حسني
شاهد وذاكرته والذي بقي في قلـوب ا
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عـــلى ثــمــانــيــة تــرشــيــحــات راتــزي
لـيـتـسـاوى في ذلك مع فـيـلم (جـنـازة
عــائــلـة مــاديــا) (إيه مــاديـا فــامــيـلي
فـيـونـيــرال) من إخـراج تـايـلـر بـيـري
وفيـلم (رامبو: الـدم األخيـر) (رامبو:
الست بــلــود) لــلــنــجم ســيــلــفــســتــر
ســـتــالــون. وتـــتــنـــافس هــذه األفالم
الـثالثـة عـلى جـوائـز أسـوأ فـيـلم مع
ــهــووس) (ذا فـــانــاتــيك) من فــئــة (ا
أفالم اإلثارة وفـيلم (مـطاردة شارون
تــيـت) (ذا هــونــتـــيــنج أوف شــارون
تــيت) من فــئــة أفالم الــرعب. وفــيـلم
(كاتس) مأخوذ عن مسرحـية غنائية
شــــهـــيـــرة حتـــمـل نـــفس االسم و
طـــــرحـه في كـــــانـــــون األول وقـــــوبل

بسخرية واسعة ب النقاد. 
وأخـفق الـفيـلم الـذي تـكـلف إنـتاجه

95 ملـيـون دوالر في شـباك الـتـذاكر
ولم يـــحــصـــد ســوى 69.7 مــلـــيــون
دوالر عـلى مـستـوى الـعـالم حـسـبـما
أفــاد مــوقع بــوكس أوفــيـس مــوجـو

اإللكتروني.
تـأســست جـوائــز راتـزي عـام 1980
عاكس جلوائز لتكون الوجه اآلخر ا
ـــرمــوقـــة. ويـــتم إعالن األوســـكـــار ا
رشحـ جلوائز راتزي قبل أسماء ا
يوم واحد من حفل توزيع األوسكار
وهي أرفع جوائز في عالم السينما.
وحـصل الـنجم جـون تـرافـولـتـا على
تـرشــيـحـ لـلـراتــزي هـذا الـعـام عن
ــبــادلــة) فــيـــلــمي (ذا فــانــاتــيك) و(ا
(تــريــديـــنج بــيــنت). كــمــا تــرشــحت
ـــمــثــلــة آن هــاثـــاواي عن فــيــلــمي ا
(احملـتـالـة) (ذي هـاسل) و(الـسـفـيـنـة

سيـريـنيـتي) (سيـريـنيـتي). ومن ب
ـــمــثل مــاثــيــو ـــرشــحــ أيــضــا ا ا
ماكونهي. لكن األمـر ليس كله سيئا
فـقد تـرشح جنـوم مـثل إيـدي مـيرفي
وجنيـفر لوبـيز وآدم سانـدلر جلائزة
ر) الـتي تُمـنح لفـنان (راتزي ريـد
سـبـق وأن تـرشــحـوا جلــوائـز أسـوأ
عمل سينـمائي أو حصلـوا عليها ثم
لقوا استـحسانا وإعـجابا في اآلونة
ـرشـح األخـيرة.ويـجـري اخـتيـار ا
واحلائزين عـلى جوائز أسـوأ أعمال
من خالل تصويـت إلكتـروني يشارك
فــيه أعــضــاء راتــزي الــبــالغ عــددهم
نــحـو ألف عــضــو وهم من أكــثـر من
20 دولـة يــسـجـلـون أســمـاءهم عـلى
اإلنترنت ويدفعون رسوما للعضوية

تبلغ 40 دوالرا.

سي.وتـــوجّه كــانـــتــونـــا إلى عــالم
الـســيــنــمــا كـمــمــثّل ومــنــتج بــعـد
تـقــاعـده من لــعب كـرة الــقـدم عـام
1997 وأكمل غاالغر طريقه الفني
وحــيـدا بــعـيــدا عن شـقــيــقه نـويل
الـــــذي كــــان شــــريـــــكه فـي فــــرقــــة
أوايـسـيس . وتـتـحـدث أغـنـية ذات
مــــــرة عن مـــــــاضٍ ســــــعــــــيــــــد بال
مسؤوليات وهموم.واعتمد اخملرج
تقنـية اللـقطة الواحـدة في تصوير
أغـنـيـة ذات مـرة الـتي تـتـطـلب من
ـمـثـل عـادةً تـأديـة كـامل الدور ا

مرة واحدة. 
وفـي قـصـر ضــخم وواسع يــظـهـر
كانتونا وحيدا يحتسي النبيذ بال
ضـيـوف أو أصـدقـاء بــيـنـمـا يـقف
كـبـيـر اخلـدم غــاالغـر في انـتـظـار
إشـارته وتـنتـهي األغـنيـة بـخروج
ـلــكي وتــاجه كــانــتــونـا بــردائـه ا
واســـتـــقـالله ســـيـــارة لــــيـــمـــوزين

يقودها غاالغر أيضا.
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ـغترب حسن مـثل العراقي ا يستـعد ا
هـــادي لــتـــقــد مــســـرحــيـــة (انــســوا
هــامـلت) تـألــيف الـفـنــان الـرائـد جـواد
االسدي واخراج مناضل داود ويجسد
: شـذى سـالم  ادوارهـا مـعـه الـفـنـانـ
حـيـدر جـمـعـة وجـاسم مـحـمـد. ويـؤكـد
سـرحـيـة هي قـراءة اخرى هـادي (ان ا
لـشـكـسـبـيـر هــامـلت وقـراءة مـعـاصـرة
ـر بـه الـبــلـد الــيـوم من اسـاســهـا مــا

اوضـــاع وتــغـــيــيـــر خـــدمــة لالنـــســان
العراقي). 

(الـــزمـــان) الـــتـــقت هـــادي في نـــقـــابــة
الفـنانـ العـراق واجـرت معه حوارا
بـدايـتـه كـانت بـالـتـسـاؤل عن دوره في
ـسـرحيـة فـقـال (دوري هو شـخـصـية ا
بـولـو نـيس وفي هـذا الـعـرض اجـتـهد
جواد اسـتاذي جـواد االسدي في بـناء
نص شـكـسبـيـري مـعاصـر ولـكن يـبقى
طمـوحي االكبـر هو وجـود تغـيير ومن
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ـــــلــــتــــقى االذاعي ضــــمن مــــنــــهــــاج ا
والتلفزيوني االسبوعي يلقي الدكتور
ــقـــدادي مــحــاضــرة بــعــنــوان كــاظم ا
(مــعــايــيـر واخالقــيــات االعالم في ظل
االزمـــــات). وقــــال بــــيـــــان ان (رئــــيس
ــلــتــقى صــالح الــصــحن وجه دعــوة ا
للمقـدادي اللقاء احملاضـرة في الساعة
اخلـامـسـة من مـسـاء يـوم غـد الـثالثـاء
في مقر االحتاد العـام لالدباء والكتاب
الـعـراقيـ الـكـائن في سـاحـة االندلس

قداديببغداد). كاظم ا


