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وعمره  37عاما برصـاصة في معدته لكن
األحـداث ال تؤيـد فـرضيـة االنتـحـار التي

رجح مؤرخون أنها سبب وفاة
فان جوخ.

والــفــيــلم من إخــراج جــولــيـان
شــنـابل الــذي قـدم أعـمــاال مـثل
قــنــاع الــغـوص والــفــراشـة (ذا
دايفـينج بـيل آند ذا بـاترفالي)
وهــو نـــفــسه رســام عــمل عــلى
إعادة إنـتـاج بعـض أعمـال فان
جوخ السـتـخدامـهـا في الفـيلم.
كــمــا ســاعــد دافــو عــلى تــعــلم
كــيــفـيــة الــتــعــامل مـع فــرشـاة

الرسم.
وقـال دافــو (هـنـاك الــكـثـيـر من
الرسم في هذا الفيلم. كان علي

أن أتعلم كيف أرسم).
وأضــاف (جـولــيـان فــنـان رائع
ــتــاز وكــــــــــان وهـــو مــعــلم 

{ البندقية - وكـاالت - بلحيته احلمراء
ـصـنـوعـة من الـقش وتـعـابـير وقـبـعـته ا
األلم واحلزن التي انـحفرت في مالمحه
ــمـثل ولـيــام دافـو نـســخـة طـبق يــبـدو ا
األصل من لـــوحـــة رســـمــهـــا فـــان جــوخ
لــنـفــسه إذ يـجــسـد دور الــرسـام الـراحل
الـشـهــيـر في فــيـلم ســيـرة ذاتــيـة عـرض
لـلـمــرة األولى خالل مـهـرجـان الـبـنـدقـيـة

السينمائي.
 تبدأ أحداث فيلم على عتبة اخللود (آت
إتـــرنـــيــــتـــيـــز جـــيت) فـي بـــاريس خالل
ثـمــانـيـنـيـات الـقـرن الـتـاسع عـشـر حـيث
دقع وتقابل يعاني فان جوخ من الـفقر ا
لــوحـاته بـالـتـجــاهل تـارة وبـاالسـتـهـزاء

تارة أخرى.
ويـتتـبع الفـيـلم رحلـة الـرسام الـهولـندي
ــصــحـات إلى جـنــوب فــرنـســا وعــبـر ا
النـفسـية الـتي دخـلهـا وخرج مـنهـا أكثر
وته بعـدها بـعام من مرة ثم يـنتـهي 
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ـوت { لـوس اجنــلـوس - وكـاالت  –غــيب ا
اجلــمــعـة مــغــني الــراب مــاك مــيــلـر عن 26
ـكـتب الـطب الـشـرعي في عـامـا.وقـال بـيـان 
مـقاطـعة لـوس اجنلـوس (إنه  الـعثـور على
مـيـلر فـي منـزلـه في حي سـتـديو سـيـتي ولم
تـكن هـناك أي اسـتـجـابـة مـنه وأعـلنـت وفاته
هـناك).وكـان موقع (تي. إم. زد) اإللـكتروني
ـشـاهــيـر قـد قـال (إن مــيـلـر تـوفي ألخــبـار ا
نـتيـجة تـعاطي جـرعة زائـدة من اخملدرات)..
وكــــــان مـــــيــــــلــــــر قـــــد نــــــاقش تــــــعـــــاطــــــيه
والسيمـا سوء اسـتخـدامه لشراب اخملـدرات
لعالج السعال خالل مقابالت إعالمية وفي
بـعض أغانيه.ولم يعلن مكتب الطب الشرعي
ســــــبـب الــــــوفــــــاة إلـى أن يــــــتـم تــــــشــــــريح
اجلــثـة.وأكــدت أسـرة مــيـلــر في بـيــان وفـاته
ووصــفـته (بــأنه كـان نــورا سـاطــعـا في هـذا
الـعـالم ألسـرته وأصـدقـائه ومـعـجـبيـه).وكان
ألـبــوم مـيــلـر (بــلـو سـايــد بـارك) قــد تـصـدر
قـائمة أكثـر األلبومات مـبيعا في  2011كـما

غنية أريانا جراندي لفترة. أنه واعد ا
الى ذلك  حــــقق مـــغـــنـي الـــراب األمـــريـــكي
ـوسـيقـية اميـنـيم سابـقة فـي تاريخ الـقوائم ا
البـريـطـانيـة عـنـدمـا تصـدر قـوائم األلـبـومات
فـي بريـطـانـيـا لـلمـرة الـتـاسـعـة عـلى الـتوالي
بـــألـــبـــومه (كـــامـــيـــكـــازي). وقـــالـت شـــركــة
أوفــيـشــيــال تــشـارتـس (إن امـيــنــيم فــاجـأ
اضي عنـدما أصدر مـعجبـيه األسبـوع ا
األلـبوم في مـوعـد غيـر مـتوقع وحـصد
بـذلك مبيعات مـجمعة بلغت  55ألف
ألـبوم).وأضافت الـشركـة في بيان
ـركـز (امــيـنـيم حــالـيـا يـتــصـدر ا
ـرات مـتـعـاقـبـة أكـثـر من األول 
أي شـــــخص دخـل قـــــائـــــمـــــة
األلـبومات في بـريطانـيا على
اإلطالق).ونــقـلت الــشــركـة
شـهور عن مـغني الـراب ا
قــولـه (هل يــعـــني ذلك أن
بـإمــكــاني أن أطــلق عـلى
نـــــفـــــسـي لـــــقب ســـــيـــــر

امينيم?).

ويــقـدم دافــو فـان جــوخ في صـورة رجل
يعاني بشدة من الوحدة وال يجد سلواه
سـوى في الـطـبـيـعـة وعـمـله. ويـقـول في
إحــدى لــقــطــات الـفــيــلم إنــني أرسم كي

أتوقف عن التفكير.
ورغم مـــعــانـــاته من اإلغـــمــاء ونـــوبــات
الغضب فإن فان جـوخ كما جسده دافو
ال يـبـدو رجال مـجـنـونا لـكـنه بـالـتـأكـيد

يعاني من العذاب النفسي.
ويـــقــــول دافــــو (كــــان يــــرى قــــيــــمـــة
ـرض ـعــانــاة). كــان يـعــتــقــد أن ا (ا
كن أن يشفيـنا. كان يقدر ذلك لكن
هذا مختـلف تماما عـما كان يصفه
به الــنـاس الـذين رأوا أنه عــبـقـري

مجنون.
ورغـم أنه يـــــعــــد اآلن واحــــدا من
أعـظم الـرسـامـ فـقـد توفـي فان
جــوخ قـــبل أن يــعـــتــرف الـــعــالم

بقيمته الفنية احلقيقية).

أمــرا مــثـيــرا لي أن يــعـلــمــني كـيف أرى
األمور من منظور جديد).
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الــفـــنــان الـــعــراقـي يــوقع كـــتــابه
(افكـار غيـناسـيقـية) مـساء الـيوم
االثـنـ فـي مـنـتـدى عــبـداحلـمـيـد
شـومــان الـثـقـافي فـي الـعـاصـمـة
االردنـيـة عـمـان بــجـلـسـة يـديـرهـا
ـة ويـتـحــدث عن الـكـتـاب االعالمي الــدكـتـورمـحـمــد غـوا

مجيد السامرائي.
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ـصري صـدرت له عن مـؤسـسـة شمس لـلـنـشر الـقـاص ا
واإلعالم بالقـاهرة مجموعته القصـصية الثالثة ( صندوق

رايا ) تتضمن أربعًا وعشرين قصة قصيرة متنوعة. ا
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وسـيقي العـراقي يحيي حـفال موسيـقيا في دار االوبرا ا
سقط في الـ  14 من ايـلول اجلاري بصحبة السـلطانـية 
االوركـسـترا الـسـيـمـفـونـيـة الـسـلـطانـيـة الـعـمـانـيـة بـقـيادة

ايسترو اللبناني اندريه احلاج. ا
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القـاص االردني ضيفه مـختـبر السـرديات األردني ضمن
نـاقشـة مجـموعـته القـصصـية بـرنامـجه (صدر حـديثًـا ) 

(مصعد مزدحم في بناية خالية).
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الكاتب االردني ضيفه منتدى الرواد الكبار مساء السبت
فـي حفل تـوقيع روايـته (عـبر الـشـريعـة) وادارت األمسـية

القاصة سحر ملص.
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ـلكـية  11فردا ومـؤسـسة بـقطع ألبـرت ا
ـنقوشة الـتي سترصع كل من احلجارة ا
مـنــهـا بـنـجــمـة نـحـاســيـة وسـتـوضع في
ـوقع الــشـهـيـر عـرفــانـا بـاجلـمـيل ألهم ا
ــبــنـى الـذي الــشــخــصــيــات في تــاريخ ا
استضاف بعض أكـبر األسماء في عوالم
الــتــرفــيه والــســيــاسـة والــريــاضــة مــنـذ

افتتاحه عام .1871
وقـال الـرئـيـس الـتـنـفـيـذي لـلـقـاعـة كـريج
شـاهيـر اجلديد ـر ا هاسـال  في بيان (
هـذا اعـتــراف بـالـتـنــوع الـذي ال مـثـيل له
لتـاريخ القـاعة والـكثـير من الـشخـصيات
ـسـتحـيل نـسيـانـها واألحـداث التي من ا
والـتي سـاعـدت عـلى تـشـكـيل مـعالـم هذه
ـكرم ؤسسـة البـريطانـية).ومن ب ا ا
ــلـكــة فــيـكــتـوريــا الـتـي وضـعت حــجـر ا
األســاس لــبـنــاء الــقــاعــة في عـام .1867
وسمـيت القـاعـة على اسم زوجـها األمـير
ألـبــرت.كـمـا سـتـكـرم الــقـاعـة أيـضـا عـالم
الـفيـزيـاء الفـذ ألـبرت أيـنـشتـاين.وتـشمل
الكــمـة ــكــرمــ أيــضـا بــطـل ا قــائــمــة ا
ـــغــــني إريك الـــراحل مــــحـــمــــد عـــلـي وا

غنية شيرلي بيسي. كالبتون وا

ـر { لـنـدن  –وكـاالت - أصـبـح هـنـاك 
ـلـكـية في لـلـمـشـاهيـر في قـاعـة ألـبـرت ا
ــمــر الـــشــهـــيــر في لــنــدن عـــلى غـــرار ا
كرم هوليوود وتنوعت قـائمة أوائل ا
فــيه لـتـشــمل ونـســتـون تـشــرشل رئـيس
لـكة وزراء بريـطانـيا في زمن احلـرب وا
غـنـيـة أديل. سـتكـرم قـاعة فـيكـتـوريـا وا

سـاء للحبـيب النك بعدت عنه  عليك تـخصيص وقت ا
اكثر من الالزم مؤخرا.
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مسـاء تشـعـر ببـعض التـعب يـتمـلكـك فحـاول االعتـناء
بصحتك اكثر. 
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يوم اضية اليوم انت اكـثر نشاطاً وتفاؤالً من االيام ا
السعد االربعاء.
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صديق او مقرب لك يجعلك تخرج معه لتغيير مزاجك
لكنه لن يتغير.
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لديك فرح داخـلي ال تعرف مصدره. تـخصص الليلة 
للترفيه عن نفسك مع اصدقائك.
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االمـور هادئه حـولك فلـيس هنـالك احداث مـهمـة تذكر
في الصباح والظهيرة. 
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الـصبـاح وقت جيـد للـقيـام بخـطوات جـيدة في الـعمل
والتقدم لالمام. 
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االلـتزامات الـعائـلية تـثبت وجودهـا وقد تشـغلك لوقت
متأخر من هذه الليلة.
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اوضاعك الـيوم ال تسـر عدواً او صـديقـاً فانت لست
على طبيعتك منذ الصباح.
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ال تلـتفت الى االقـاويل والى الكالم الـذي يدور حولك 
في هذا اليوم .
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ضغـوطـات ومـشاكل قـد تـواجهـهـا اليـوم  في الـعمل 
وخارجه رقم احلظ 3.
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تتـعرف على شخص لن يـجلب لك سوى وجع الرأس
. رقم احلظ .4
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الـكلـمات ترتـبط كل مـنهـا بحرف
اجــمع حـــروف الــدوائــر مــعـــ 

طلوبة : لتعرف الكلمة ا
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1- صارم

2- غامض

3- واهن اجلسم

4- يدرب

5- نصاب سارق

6- ننقذ
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درج الروماني بالعاصمة ضيف مسرح ا
ـاضي الـدورة األردنـيـة عـمـان االسـبـوع ا
الــثــانـيــة من مــهــرجـان عــمــان األوبـرالي
بـأوبـرا (ال بوهـيم) لـلمـوسـيقـار اإليـطالي
جـاكـومو بـوتـشـيـني بـطـولـة الـسـوبـرانو
األردنــيـة زيــنــة بــرهــوم في دور (مــيـمي)
والـتيـنور الـبرازيـلي ماكس يـوتا في دور
(رودولفو) ومعهمـا اوتار ناكاشيتزي من
ون جـورجيـا في دور (مارتـشيـلو) وسـا
ألبيرتي من إيطـاليا في دور (شونار).أما
ـــوســــيـــقي فـــكــــان ألوركـــســـتـــرا األداء ا
ســيــشــوان الــفـــيــلــهــارمــونـــيــة بــقــيــادة
ــوسـيــقـار اإليـطــالي لــوريـنــزو تـازيـري ا
ــهـرجـان عــمـان األوبـرالي ـديــر الـفـني  ا

واإلخراج للمقدوني ديان بروشيف.
 وكـانت في مـقـدمــة احلـاضـرين لـلـعـرض
األوبـرالي الذي يـقـدم ألول مرة في األردن
لك عبد الله األميرة منى احلس والدة ا
الـثاني وعـدد من الدبـلومـاسيـ األجانب

والعرب.

غنية (نيكي { لوس اجنلوس- وكاالت - تعرضـت ا
ــســرح أمـام ـوقف مــحــرج جــداً عـلى ا مـيــنـاج) 
اجلمهور وذلك خالل إحيائـها حلفل في مدينة
فالدلفـيا األمـريـكيـة ضمن فـاعـليـات مهـرجان

(صنع في امريكا).
واشـار مـوقع الـفن الـذي نـشـر اخلـبر (ان
كيـناج ظـهرت بـإطاللـة جرئـية جـداً حيث
إرتدت فستاناً مخملـياً مفتوحاً بطريقة
كبيـرة عن جهة الـصدر وقصـير جداً
لدرجـة أن مالبـسهـا الـداخلـيـة كانت

ظاهرة إلى العلن.
وبـيـنــمـا كـانـت تـرقص وتـغــني عـلى
سـرح إنزلق فـستـانهـا من األعلى ا
ليكشف عن صـدرها بشكل واضح
فمـا كـان مـنـهـا إال أن حـاولت سـتر

نفسها).
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لـتـقى االذاعي والـتلـفـزيوني احـتفـى ا
وعــلى قــاعـــة اجلــواهــري في االحتــام
العام لالدباء والكتاب العراقي مساء
اضي بالناقد والكاتب باسم الثالثاء ا
ادار اجلـلـسـة عـبـد احلـمـيـد  حـمـودي 
اخملـرج صــالح الـصــحن الـذي قـدم في
مــســتــهـل حــديــثــة الــســيــرة الــذاتــيـة
حلــمـــودي قــائال ( ولـــد بــبـــغــداد عــام

تخرج من كلية التربية قسم1937
الـتـاريخ عام  ? 1960عـمل في الـتدريس
والصحـافة دخل االذاعـة الول مرة عام

حيث اخرج له الراحل مهند 1956
االنـصـاري تـمـثـيـلـيـة اذاعـيـة بـعـنـوان
اجلــدار واخــرج له فــيــصل الــيــاسـري
وت تمـثيـلية تـلفـزيونيـة بعـنوان لن 
ثم تــوالت اعــمــالـه ومــنــهــا احلــديــقـة
اخراج عـادل طاهر وقـدمت له سبـاعية
بعنـوان البنـات اخراج عدنـان ابراهيم
ومـــســلـــسل الــبـــيــوت اســـرار اخــراج
الــراحل حـسـ الـتــكـريـتي  ولالذاعـة
كـتب عـشـرات االعـمال مـنـهـا الف لـيـلة

وليلـة اخراج عبـد احلميـد عمر  تولى
رئــاسـة الـقــسم الـثـقــافي اذاعـة صـوت
اجلـمـاهـيـر وفـاحصـا في الـتـلـفـزيون 
صـدر له اكــثــر من عــشـرين كــتــابـا في
الــقـصــة والـنــقـد واالدب وحــصل عـلى
ـــســلــسل عــدة جـــوائــز في الـــنــقــد وا

االذاعي ).
ثم حتــدث احملــتـــفى به عن مـــســيــرته
قـائال ( مـنـذ الـصـبـا وانـا اعـمـل كـاتـبا
ـعـظم مدن وقـارئـا  العـائـلة جتـولت 
الــعــراق بــحــكـم عــمل والــدي ومــنــهــا
الـناصـريـة في مجـال الـتدريس وتـشاء
الظـروف ان اعـود الى الديـوانيـة التي
احـبهـا كثـيرا وعـندمـا عدت الى بـغداد
وتـخـرجـت من كـلـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلة
ومن خالل عــــمـــلي فـي االذاعـــة بـــدات
ـادة االذاعـيـة وكـنـا نـكتب الـعـمل في ا
كل شـئ وكــان الــتــشــجــيـع مــســتــمــرا
وعـنـدمـا يـكـون هـنــاك مـهـرجـان نـبـقى
لساعات متـاخرة من الليل واالن اكتب
فـي الـبــيت وارسل الى الــصــحف كــنـا
نـبـتكـر كـيف نـعمـل عدد من االفالم عن

ـسـرح والــسـيــنـمـا) ووجه الـغـنــاء وا
الـــصـــحن ســـؤاال حلـــمـــودي من خالل
اخلبر كـيف نكتب لـالذاعة والتـلفزيون
مـــســــلـــسال وكـــيـف نـــروج له ? اجـــاب
حـــمــودي :ان وجـــود رابــطـــة لــكـــتــاب
الـســيــنـاريــو واالذاعــة مـهـم جـدا ومن
خالل رعــايــة الــدولــة يــبــدو ان يــكــون
هـنـاك منـجـز وقـال انـا اعطـيت كل شئ
وهــنــاك شـبــاب يــســتــطـيـع ان يـعــطي

اكثر). 
وتــوالت الــشـهــادت بــحق احملــتـفى به
ومـنــهم الـفــنـان عــزيـز كــر الـذي قـال
(نـــحـن نـــحس في االرتـــيـــاح عـــنـــدمـــا
ـبدع والضيف صـديقي وكنا نحتفي 
نـعـمل مــعـا في االذاعــة كـان مـبــتـسـمـا
دائمـا واخـرجت له العـديد من االعـمال
وكــان يــكــتب بــلــغـة شــعــبــيــة مـريــحه
واعماله جميلة وخالدة في الذاكرة ) .
وفي ختـام اجللسـة التي حضـرها عدد
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الـكــاتب الـعــراقي احـتــفى بـتــوقـيع كــتـابه (عــراقـيـون في
ــاضي في كـالـيـري االردن ) بـامـسـيـة اقــيـمت االربـعـاء ا

االورفلي بعمان.
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الــــكـــاتـب الـــعــــراقي صــــدرت له عـن دار امل اجلــــديـــدة
مجمـوعة قصـصية بعـنوان (عودة البـلشون) وتقع في 94

توسط. صفحة من القطع ا

صـري عبـر عن فرحته بـتحـقيق أغـنيـته اجلديدة الـفنـان ا
(وأخـيـراً) من فيـلمه األخـير(الـبدلـة) انتـشاراً واسـعاً من
خالل عرض مقـاطع من األغنية يـقوم بغنـائها محـبو تامر

حسني من مختلف البلدان واألعمار.

من اصـدقـاء ومـحـبي الـكاتـب باسم
عبـد احلمـيد حـمودي  تـكر
احملــــــــــتــــــــــفـى بـه بـــــــــدرع
اجلـــــــواهــــــــري قـــــــدمه
اخملــــــــــرج صــــــــــالح
الــــصــــحن وقالدة
االبـــداع قــدمـــهــا
الـــفــنــان عــزيــز
كـــــــــــــــــــر ثـم
الــــــتــــــقــــــطت
الـــــــــصـــــــــور
الــتــذاكــاريـة

ب
احلـاضرين
واحملــتـفى

به . 

وليم دافو


