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احد اجزاء اجلهاز الهضمي.
9- نصف أعـود. مـدينـة فلـسطـينيـة. حب. آلـة

موسيقية.
10- احـــد مـــوانـئ تـــركـيــــا )م(. عقل. مـــا يجـب
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12- حــد اقـضـيـــة محــافـظــة ديــالــى. مــديـنــة
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إضاءة

أفقي

حل العدد السابق

كثر احلديث عن 
التي اهواها !

أكثــر مــوضـــوع تنــاوله اإلعالم
والــصـحف هــــو عــن الغــــائـبــــة
احلــاضـــرة بيـننـــا )الكهــربــاء(
لكـن الـضـــرب يف املـيـت حـــرام،
ـــــــاة لـــن ـــــــادي ولــكـــن الحـــي تـــن

تنادي.
يف الـسـابـق وكمــا نقـول عـادة قـبل سقـوط
الـنـظـــام كـــانـت بـيـــوت املــســـؤولـني يف تـلك
احلقبة لها امتيازات عدة أولها احلراسات
األمـنـيــــة والـــشـــــوارع املغـلقــــة مـن اجـلهـم
ولـيــس آخــرهــا )احلـصــانــة الـكهــربــائـيــة(

فتلك لم تشمل بالقطع املبرمج.
وبيــوت املـــواطنـني القـــريبــة فـهي االخــرى

)ينوبها من احلب جانب(.
الن املــســـؤول )أول مـن يــضحـي وآخـــر مـن
يــستـفيــد( حتــى ارتفعـت أسعــار العقـارات
القــريـبــة مـنهـم وإذا مــا أردت شــراء دار يف
مـنــطقــــة يـــسـكـن فــيهــــا أحــــد املـــســــؤولـني
فــــســـيقـــــول لـك
)الــــــــــــــــــــــــــــــــدالل(
بـــــصـــــــــوت واثـق
)الكهــربـــاء هنــا
ال تــنقـــطع( ثـم
يـخفــض صـــــوته
ــــــــــت فــــالن ــــــــــي )ب
املـــســــؤول قــــريـب

من هنا(.
هكـــذا كـــان حـــال
)الـكهــربــاء( وكـم
من حاالت مـؤملة
راح ضـحـــيـــتـهـــــــا
ابـــــريـــــاء بـــســبــب
)الـــتجـــطـــيل( أو
ــــــســـبـــب اللـه أو ب
ــــــركــت شــمـعــــــة ت
بطريق اخلطأ.

وحكــايــة ذلك الــرجل الــذي مــر بــسيــارته
ويف وقـت مـتـــأخـــر مـن اللـيل مـن القـصـــر
اجلمهوري مـازالت طرية ، أخـذ ينظر الى
االنــوار املنـبعثــة منه وألن الــرجل كـان قـد
افـــرط يف الــشـــرب، أقـتـــرب أكـثـــر مـن بـــاب
القـصــر )وبـطــريق اخلـطــأ نخلــو  جـســده

بالرصاص(.
هكذا كانت تلك األيام .

ويف ثـاني ايــام العيـد ذهـبت اتفقـد جـارتي
ام امنـــار واهـنـئهـــا بــــالعـيــــد. فقـــالـت قـبل
العـيــد بـيــومـني ذهـبـت الــى بـيـت أهلـي يف
احـــدى مـنــــاطق بغـــداد وألن الـكهـــربـــاء ال
تنـقطع عندهـم فضلت ان أخذ فـترة راحة
ــــــام العــيــــــد واســـتجــمــــــام واســتــمـــتع بــــــأي

والكهرباء موجودة.
ســألتهــا وكيـف ال تنقـطع عنـدهـم هل هم

خارج العراق؟
فقـــالـت: بـبــســـاطـــة بـيـت احـــد املــســـؤولـني
بــــالقـــرب مــنهـم لـــذا الـتـيـــار الـكهـــربـــائـي

مستمر عندهم وال ينقطع !
وها انا الـيوم جئت كي اتفقـد البيت وآخذ
مالبس نظـيفة كي نـستحم هنـاك واغسل
املالبــس املتـسخـة وأقــوم بكـيهـا أو ســأفعل
هــــذا بـني احلـني واحلـني حـتــــى تـــســتقــــر

الكهرباء.
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1- ممـثلـــة مـصـــريـــة قـــديـــرة اشـتهـــرت
بدور االم.

2- الـــــذيــن يعــتقـــــدون بـــــالــثـــــورة )م(.
ساعدا.

3- حرف جر. بدر. رقد )م(.
4- حـرف جـر )م(. شـاعـر عــربي كـبيـر

من العصر االموي.
5- ممثل مصري مميز.

6- عـاصمـة اوربيـة )م(. ظهـر. مـوجـود
يف الفم.

7- احــــــدد )م(. للــتــــــأوه )م( + حــــــرف.
حرف مكرر.

8- ابل. احدى مواد البناء )م(.
9-العب كرة قدم عراقي معروف.

10- والدي.
11- منزل. ممثل مصري قدير )م(.

12- ممــثل عــــراقـي مـن الـــــرواد له دور
ممـيـــــز يف مــــسلــــسل الـنـــســـــر وعـيـــــون
املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
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احلمل
21اذار  20نيسان

الثور
21نيسان  20ايار

اجلوزاء
21ايار  20حزيران

السرطان
21حزيران  20متوز

االسد
21متوز  20اب

العذراء
21اب  20ايلول

امليزان
21ايلول  20ت االول

العقرب
21ت اول  20ت الثاني

القوس
21ت ثاني  20ك االول

اجلدي
21ك اول  20ك الثاني

الدلو
21ك الثاني  20شباط

احلوت
21شباط  20اذار

علــيك ان حتـتـــرس مـن املـتحـــدّثـني الــسّــــريعـني الـــذيـن
يريـدونك ان تستثـمر يف مشـروع ما .أنت األفـضل لترك
مـــــالـك يف مـكـــــان آمــن . ســـــوف تــنــتهــي األخــطـــــار إلـــــى
اخلــــــســــــــارة .ركّــــــــز عـلــــــــى عـالقــــــــاتــك الــــــشـخــــصـــيّــــــــة . 

انت بحـالة استـسالم منذ مـدة، افضل طـريقة للـدفاع عن
النفس هي الهجوم. انظر الى االمام فانت تعرف الطريق
جيــداً ومتلك الـسحــر الكـايف لـتحـقيـق جمـيع االهـداف. 

إن قــــدرتك يف الـتعـــرف علـــى األشخـــاص احملـيـطــني بك.
يـكــــون جـيــــدًاً علــــى صعـيــــد الـعالقــــات اخلــــاصــــة. بعــض
الـظــروف اآلتـيــة قــد تــســاعــدك الجـتـيــاز مـــرحلـــة مهـمــة
ـــــــــــــاة افــــــــضــل.                        ـــــــــــــور نــحـــــــــــــو حـــــي ـوالــعـــــب ـ ـ

خـيــــالـك اخلـالق مفـتــــاح جنــــاحـك، نــــاقـــش افـكـــــارك مع
شـركــائك وخـذ بــآرائهم، سـوف تقـدم علـى مـشـاريع كـثيـرة
ــــــــــــــــــدة. ـســـــــتــــــــــــــــــدر عــلـــــــيــــك اســـــــتـــــــثـــــــمــــــــــــــــــارات جــــــــــــــــــدي ـ ـ ـ

انتـبه من عــدم اإلخالص من أحـد املعـارف ، مع أنه قـد ال
يكـون خطيراً و كن واثقاً من قراراتك . حاول االبتعاد عن
ـــــــــــــــــــة .                                                ـالــعـــــــــــصــــــــبــــــــي

 حتصل على خبر مهم. تكون أفكارك ممتازة و تشارك يف
نـــــشـــــــاطـــــــات عـــــــامــــــــة و تلـــتقـــي أشخـــــــاصـــــــاً كــثــيـــــــريــن. 

متيل الـى تــوسيع رقعـة نـشـاطـاتك فـاملـشـاريع الكـثيـرة
والنـشـاط مـوجـود. عـائـليــا، خالفـات حــول ميـراث قـد
تــتـــطــــــور. اخــبــــــار بعــيــــــدة حتـــمل الــبـهجــــــة لالســــــرة. 

حـاول ان تخفف من التـوتر الـذي يسيـطر علـيك. ازمة
عابرة متر بسالم وفترة مناسبة للقيام باملشاريع.

حتوالت تكـون أساسيـة يف اختيـاراتك املسـتقبليـة ، فليس
علـيك إال أن تـتقــدم والقــدر يـجعل الـبــاقـي ممكـنــاً ، أنـت
دائمـاً مـستعـد للمـواجهـة ، ألن التـغييـرات تفــرض عليك
ذلـك فـــــاهــتــم لــنفــــسـك وأعــتــمـــــد احلـكــمــــــة بقـــــراراتـك.

حتــــاول الــتعــــرف علــــى انــــاس جــــدد لــتغـيـيــــر اجــــوائـك
وتلــــويــنهــــا . لـكــن ال تهــمل اصــــدقــــاءك يف زحـمــــة هــــذه
ــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءات.  ــــــــــــــــــــــل ـال ـ ـ

ثق يف حـدسك، ألنك دائـما تـتردد يف قـراراتك، عالقتك
العاطـفية بحاجة إلـى التجدد فأغتـنم الفرصة وألتقي
ـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأشــــــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد.            ـ ـ

مهنياً، حاول اضافة احلماسة على عملك كي ال تظلله
الرتابـة ويتقهقر املردود. عـاطفياً، احلب ال يتحقق بني

ليلة وضحاها فكن صبوراً وال حترق الطبخة. 

ببساطة بيت
احد

املسؤولني
بالقرب منهم

لذا التيار
الكهربائي

مستمر
عندهم وال

ينقطع !

من الضفة األخرى

اعداد/ عمران السعيدي

يـــــــــواصـل الـــتـــمـــــــــريـــن مـــن خـالل
حـــضــــــوره احلـفالت املــــــوســـيقــيــــــة
اخلـاصـة بـالـكمـان كـل ليلـة خالل

االسبوع(.
وحـــني احــــــســــــــاسـه بـفــــــشـل احــــــــد
العـــازفـني بـــاسـتخـــدام اآللـــة تـــراه
يـتـــسلـم تلـك االله ويـبـــدأ العـــزف
بدالً عنه ويقول عن هذه احلالة:

قد اجـد اآللة تـصفر قلـيالً أو غير
مالئـمــــة يف الـــشـكل ويـكــــون ذلـك
نــاجت عـن أسبــاب عــدة مـنهــا وقـبل
كل شيء الـرطـوبـة، إذا كـانت اآللـة
جـافة كثـيراً  أو رطبـة فذلك يـؤثر

يف اللحنية والعزف .
هــــذا اوالً وثــــانـيــــاً اذا كــــان الـلحـن
ســـيـــئــــــــاً عـلـــيــك ان جتــــــــرب عــــــــدة
اخـتـبـــــارات مخـتـلفــــة قــــد يــــأمــــر
بعمليـة تنظيف للكـمان أو اذا كان
هــنـــــاك ضــــــرر بعــملــيـــــة تــنـــظــيف
لـلمكـان أو اذا كــان هنـاك ضـرر مـا
يف خـــــشــب اآللــــــــة يجــب اصـالحه
ولــــوحــــة االصــبع والـتـي عــــادة مــــا
تـصنـع من خــشب نــاعم قــد تكـون
هذه اللوحـة غير مستـوية وحتتاج

الى مسحها بالرمل .
ويـضـبـط االوتــار واجلــســر والــذي
يـعتبــر روح الكمـان لـدوره احلـاسم

يف خلق اللحن.

عن - نيويورك تاميز

املــنفـــــرديــن مــثل بــــــابلـــــو كـــــاســـــال
ويـهـــــــــودي مـــيـــنـــــــــوهـــن واسـحـــــــــاق
سـتيــرت." ولكن الـعمل كــان بطـيئـاً
تـلــك الـــــــســـنـــني، حـــيـــث لـــم يــكـــن
املـوسيقيـون الكالسيـكيون حـرفيني
بــاملعنـى املـطلـوب وانخفـض العمل
الـــــــى الهـــــــواة القــــــدامـــــــى". يقــــــول
فـيـتلـــوت وهــــو يف مكـتـبـه محـــاطـــاً
بعـدد مـن الكمـانــات والصــور لكبـار
العـازفـني املنفـردين والـذين عهـدوا
بـآالتهم اليه واصـبحوا أصـدقاء له
ال يــسـتغـنـــون عـنه مـثـل ديفـيـــد أو

يسترخ.
وبــالتعــاون مع صــانع األفالم كلـود
ســــــــانـــتـــيـلـه الــــــــذي انـــتـج وثـــيـقــــــــة
مــتحـــــركـــــة حـــــول جتـــــديـــــد حــيـــــاة
الكمــان اشتغل فـيتلـوت يف مـشـروع
تـأسـيس مـدرسـة للعـازفني الـشبـاب
يف ميـراكورت وهي املـركز الـتاريخي

لصناعة الكمان يف شرق فرنسا.
ــــــــــــوت عـــــن هــــــــــــذا يـقــــــــــــول فـــــيـــــتـل
املـشـروع:"عــانيـت يف البـدايـة كـثيـراً
يف احلـصول عـلى خـمسـة متـدربني
واآلن لـــدي أكثــر مـن مئـتي طـــالب
يــؤمـن فيـتلــوت بـــأن هنــاك حلـنيــة
خـــــاصــــــة تالئــم شخــصــيـــــة عـــــازف
الكمـان مباشـرة لذلك يحـاول هذا
العـــازف قـــدر املــسـتـطـــاع ان يــسـمع
العازف داخل الكـونشيرتو )ال يزال

ـ ـ ـ

العاملية الثانية.
ولـد فيتلون يف املدينة الشرقية ملا
يـــركـــورت أو مــــا يعـــرف بـ"مـــديـنـــة
الـكـمــــان" وهــــو ابـن صــــانع كـمــــان
وحـفيــد اعــظم صــانع للـكمــان يف
فــــــرنــــســـــــا" يقــــــول فــيـــتلــــــوت عــن
مـدينتهـمّ " كان هـناك الـف صانع
لـكمـان ملــدينـة عــدد سكـانهــا ستـة

االف شخص".
يف عام 1909 انتقل والده مارسيل
فيتلـوت الى بـاريس لـيفتح محالً
لـــصــنــــــاعــــــة الـكــمــــــان يف مــــــركــــــز
)ارويورتـاليه( داخل غـرف ال تزال
الــــــــى االن تــــــســـتـخــــــــدم مـــن قـــبـل
فـيـتلـــوت ، يحـصل مــارسـيل علــى
فـــــرصـــــة حــضـــــور الـــــى احلـلقـــــات
املــوسيـقيــة البــاريــسيــة مـن خالل
زوجــته وهــي ابــنــــــة اشهـــــر عـــــازف

للغيولونسني )اندريه هيكنغ(.
وحـني مت قـبــول مــارسـيل لـم يكـن
موهوبـاً كابنه الـذي فاقه بـالقدرة

على العزف والعلم املوسيقي.
وبعـد عـام 1950 بـدأ الــزمن يـفتح
طــــــريقـــــاً امــــــام العـــــازف املـــنفـــــرد
فـيـتلــــوت ويقـــول عـن هـــذا الـبـــاب
املـفـــتـــــــــوح امـــــــــاه: "كـــنـــت يف قـلـــب
الــبحـث عـن الـلحـن وعـن حــــالــــة
تعـــديله. واجـــاز لي هــذا االمــر ان
يـكـــــون عــنـــــدي اعـــظــم العـــــازفــني

كــــــان فــيـــتلــــــوت يــتــكلــم بــيــــــديــن
مـــرتعــشـتـني وهــو يــضعهـمـــا علــى
ظهــــر كـمــــان مــن القــــرن الـثــــامـن
عـــشــــر اثـنــــاء حــضــــوره الــــى هــــذا
املــــوقع ويقـــول" "ادخل هـــذا احملل
كل يـــوم ولكـنـي لـم اعـــد اسـتـطـيع
القــيـــــام بـــــاعــمـــــال تــتــــطلــب يـــــداً

مستقرة .
وكــان يجلـس حــوله اربعـة عــازفني
من الشباب وهم يدندنون باآلتهم
املـتعـبـــة وكـــأنهـــا قـــواقـع سالحف.
بالـتأكـيد إن الـيد املـستقـرة تعتـبر
أهم الـروافد زائداً االحـساس نحو
اآللـــــــة املـــــــوســيـقــيـــــــة وهــي الــتــي
سـاعــدت فيـتلــوت )80 سنــة( علـى
ان يـصـبح اشهـر عـازيف الـكمـان يف
العـــــالــم وذلـك مــــــا جعـله يـــبقـــــى
صاحب خبـرة يف العزف وصناعته
اآللــــة الكـثــــر مـن خـمـــسـني سـنــــة
مــــــســـتـــمــــــــرة وخـالل هــــــــذه املــــــــدة
الــطـــــويلــــة كــــان عــــازفــــو الـكـمــــان
والفـيولـونسني يـأتون بـاالتهم من
مختلف انحاء العـالم لكي يدوزن
ويضبط آالتهـم ويعيد لهـا احلياة

.
وعلى طول هذا الدرب راح يساعد
يف اعـادة احليـاة الـى هـذه احلـرفـة
يف فــرنــســا الـتـي اخـتفـت تقــريـبــاً
خالل العقـود التي اعقـبت احلرب

كان ذلك يف الثمانينيات حني كان عازف الكمان املعروف
مينوهن يقدم معزوفة سالي باليل يف باريس، يقول

إيتاين فيتلوت وهو من كبار مجددي آلة الكمان العامليني:
ابلغت زوجتي بان هناك حدثاً ما لكمانه. وبعد انتهاء

الكونشيرتو يسأل فيتلوت "مينوهن" عن سبب اختالف
الصوت خالل املرحلة الثانية للعزف: ضحك  وقال موضحاً
بان لديه آلتني يف غرفته واحدة للكونشيرتو وحني جاء الى

الفرقة سحب الكمان اآلخر بصورة غير مقصودة".

 ليلــة إفتتـاح مهـرجـان الـدوحـة
السـابع لألغنـية لـم تكن مبـهرة
فقـــط علــــــى صعــيـــــد مـــــا قـــــدّم
فـــنّــــــــانــــــــوهــــــــا خـالل وصـالتـهـــم
الغنائيّة الرائعة، بل كانت أيضاً
الفـتة لألنـظار بـالديكـور الرائع
ملــســــرح املهـــرجــــان لهــــذا العـــام،
علـمــاً انّ اجلـمـيع كــان يـنـتـظــر
املفـــاجـــأة الـتـي كـــانـت تخـبّـئهـــا
رئـــــــاســـــــة الـلـجــنـــــــة املــنــــظّــمـــــــة
بخـــصـــــوص الـــــديـكـــــور الــــــرائع
للمهـرجـان هـذا العـام، علمـاً انّ
احلــــــديــث عــن الــــــديـكــــــور بــــــات
يـشـغل اجلمـيع يف كلّ عـام، ممّـا
جـعـل مـــن الــــــــديــكــــــــور جنـــمــــــــاً

حقيقياً يف الدوحة.
ويف هـــذا العـــام نقلـنــا الـــديكــور
املـمـيّـــز إلـــى عـــالـم الـبحـــار مبـــا
فـيهــا مـن روائع تــدهــش العـني،
وتـــشـــــدّ األنــظـــــار، وخــصـــــوصـــــاً
جــمـــــال األصـــــداف، والــــشعـــــاب

مســـــــــــــــرح حتــــــت املـــــــــــــــاء
الدوحة/وكاالت

عرض الـشاشـة الوسـطى ) وهي
الـشــاشــة الـكبـــرى( 46 متــراً، يف
حـــني وضعــت شـــــاشــتــــــان علـــــى
ميني ويسـار املسرح، وبلغ عرض
كلّ واحــــــدة ثــمــــــانــيــــــة أمــتــــــار،
ووظّفـت تلك الـشــاشــات لتـنقل
مشـاهد مـرتبطـة بعالـم البحار،
حــيــث رأيــنــــــا علــيهـــــا أمـــــواجـــــاً
هـــــــائجــــــة، ومــيــــــاه مــــســــطّحــــــة
تتحـرّك بفعـل قطـرات الـشتـاء،
ونــزلـنـــا يف بعـض األحـيــان إلــى
أعـمــــاق الــبحــــار، ورأيـنــــا صــــور
الــشعــاب املــرجـــانيــة واألعـشــاب
الــبحــــريــــة املــتحــــرّكــــة، ونـقلـت
الـــشــــاشــــات يف بعــض األحـيــــان
رسـومات لقلوب عديدة تتطاير،
ممّـــــــا جـعـل تـلـك الـــــشـــــــاشـــــــات
تــتـكــــــامـل مع ديـكــــــور املــــســــــرح،
وتــــتـفــــــــــــاعـل أيــــــضــــــــــــاً مـع آداء
الفــنّـــــانــني امللــيء بـــــالعـــــاطفـــــة

واإلحساس.

املــــرجــــانـيــــة، واألسـمــــاك، وقــــد
إخـتيــر هــذا املــوضــوع  للــديكــور
ألنّـه يعـبّــــر رمــــزيــــاً عـن حــــرفــــة
صيـد اللـؤلـؤ التـي إشتهـرت بهـا

قطر على مرّ العصور.
وقــــد متّ وضع أكـــواريـــوم خـــاصّ
مليئ باألسمـاء امللوّنة يف مراكز
ونقـــــاط تلــتقــي بهـــــا عـــــدســـــات
الكـاميرات التلفزيـونية، فتصوّر
الـكاميـرا ما يجـري على املـسرح
مــن خلف األكـــواريـــوم، فـتــظهـــر
صورة املطـرب على املسرح وكأنّه
يـغـــنّـــي مـــن أعـــمــــــــاق الـــبـحــــــــار،
خصـوصـاً وأنّ مـنظـر األصـداف
كان بـديعاً، وخـصوصـاً الصـدفة
الوسطى التي تتـميّز بإحتوائها
علـــى لـــؤلـــؤة ممـيّـــزة، وتـتـــوسّـط
أصـدافاً أخرى أقـلّ حجماً و عاز
يف الفـيـــولـــونـــســيل، والـبـيـــانـــو،
علــمــــــاً أنّه متّ تـــــزويـــــد املــــســـــرح
بــثالث شــــاشــــات كـبـيــــرة، ويـبـلغ


