استراحة املدى

الفنان كامل ابراهيم:

يف مرسحية ( سن العقل)

جســــــدت إمـــــــكانايت الفنيــــــــة
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حكمت القيسي
•املــم ــثل ال ـ ــشـ ـ ــاب ك ـ ـ ــامل ابـ ـ ــراه ـيــم مــن
الـفن ــانني الــشبــاب ال ــذي حبــاه اهلل مب ــوهبــة
جتلـت يف عــطـ ــائه املـتـمـي ــز يف كـل دور يق ــوم
بادائـه سواء كـان ذلك علـى خشـبة املـسرح ام
امـام كـاميـرات التلفـزيـون لقـد قـدمه اخملـرج
محــمـ ـ ــد شـكـ ـ ــري جــم ــيل يف دور مب ـ ــسل ـ ــسل
(حكــايــة املــدن الـثالث) وكــان ي ـشـكل عالمــة
بـارزة يف التـألق واالبـداع وكانـت هذه فـرصته
االولى يف عالم الفن التي مهدت له الطريق
لـلمـشــاركــة ب ــاعمــال فـنيــة اخــرى كــان فـيهــا
الفت ـاً للنـظــر يف االداء والعـطــاء التقـيته يف
اروق ــة املــس ــرح ال ــوطـنـي وك ــان لـي مـعه ه ــذا
احلوار-:
•السؤال التقليـدي من اين كانت البداية
ومتى؟
 الـب ــداي ــة احلقـيقـي ــة ك ــانـت مع دخ ــولـيكلـي ــة الفـنــون اجلـمـيلــة واثـنــاء الــدراســة يف
الكلـية شـاركت يف عـدة مسـرحيـات من االدب
الع ــاملـي اذك ــر مـنه ــا( :ج ــان دارك  -هـملـت -
االمبـراطـور جـونـز  -مكـبث  -مـطعم القـردة
احلية) وغيرها.
•بعد التخرج أي مجال اخترت املسرح ام
التلفزيون؟

 املسـرح اوالً حيث شـاركت يف العـديـد منامل ــسـ ــرحـيـ ــات مـن خـالل الفـ ــرقـ ــة القـ ــومـيـ ــة
للـتمثيـل ومن هذه املـسرحيـات (سن العقل -
بعـد منتصف الليل واحلبل املـتهدل) وغيرها
الكثير.
•ب ـ ــالــت ـ ــأكــي ـ ــد ش ـ ــارك ــت يف الع ـ ــدي ـ ــد مــن
الفـض ــائيــات احملـليــة فــأي مـنهــا كــانـت اكثــر
متابعة لنشاطات الفنانني الشباب؟
 يف احلقــيق ـ ــة وب ـ ــدون مج ـ ــامل ـ ــة ك ـ ــانــتفـضــائيــة عــشتــار اكثــر الفـضــائيــات متــابعــة
لنشـاطات الفنانني الشبـاب وابراز نشاطاتهم
الفـنيـة ومحـاكــاتهم حـول مـسيـرتـهم الفـنيـة
وطموحاتهم واحالمهم التي تعيش معهم.
•ماذا بشان نشاطاتك التلفزيونية؟
 اول عـمل تلفـزيــوني شـاركـت يف متثـيله هيالفـ ــرصـ ــة االولـ ــى الـتـي مـنـحهـ ــا لـي اخملـ ــرج
املـبـ ــدع محـمـ ــد شـكـ ــري جـمــيل يف م ــسل ــسل
(حكـاية املـدن الثالث) واستمـرت مسـيرتي يف
العـمل الـتلفـزيــوني وشـاركـت يف العـديــد من
املـسلسالت التلفزيـونية اذكر منهـا ( :البركان
 وريــاح املــاضـي وسبـع عيــون وبـيت الـشـمع)وغيرها.
•عمل مسرحي قمت بأدائه وتعتز به ؟

بني قوسني

 دوري يف م ـســرحـيــة (سـن الـعقل) ألنـنـياسـت ــطعـت ان اقـ ــدم فـيـه كل مـ ــا امــتلـك مـن
العــط ـ ــاء الفـنـي يف األداء وهـ ــذا ه ـ ــو مقـ ــدار
اعتزازي بهذا العمل.
•وماذا عن اعمالك التلفزيونية؟
 أقوم حاليـاً بتمثيل احد االدوار الرئيسةيف مــسلــسل (الــس ــرداب) مع اخمل ــرج محـم ــد
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ــل.

كومبيوتر و أنترنيت

درس يف الفوتو شوب 16
التظليل الداخلي
 -1حدد العمل املراد عمل التأثيرات عليه
 -2اجته ال ـ ــى الـ ــشف ـيـفه> ----م ـ ــؤث ـ ــرات > ----ت ــظلــيل
داخلي
Layaer---->Effects--->Inner shadow
3بعدها سوف تظهر لك اخليارات التالية : -1صيغة لون الظل اي ناجت او تراكب او زيادة اللون .
 -2تظليل اي درجة الظل سواء كانت  100او اقل
 -3ال ــزاويـ ــة تعـب ــر عـن زاوي ــة ال ـظـل اي يك ــون الــظل يف اي
احدى اجلهات .
 -4مسافة الظل اي طول الظل او قصره.
 -5درجــة التمـويه اي كل مــازاد التمــويه كلمـا انـتشــر الظل
يف اقصى درجة.
 -6كثــافــة الـظـل انتـشــار الـظـل وكثــرته حــول اجلــزء املــراد

تظليله .
وهذا مثال على الظل الداخلي .
توهج خارجي اضافة اضاءة للطبقة
 -1حدد العمل املراد عمل التأثيرات عليه.
 -2اجته ال ـ ــى الـ ــشف ـيـفه> ----م ـ ــؤث ـ ــرات > ----ت ـ ــوهج
خارجي
Layaer---->Effects--->Outer Glow
-3بع ـ ـ ــده ـ ـ ــا س ـ ـ ــوف تـ ــظه ـ ـ ــر لـك اخلــي ـ ـ ــارات الــت ـ ـ ــالــي: .
 -1صيغة لون الظل اي ناجت او تراكب او زيادة اللون .
 -2تظليل اي درجة الظل سواء كانت  100او اقل
 -3درجة التـمويه اي كل مـازاد التمـويه كلمـا انتشـر الظل
يف اقصى درجة.
 -4كثـافـة الـظل انتـشـار الـظل وكثــرته حـول اجلـزء املـراد
تظليله .

قيمة العراقي!
عامر القيسي

يف صيف عـام  ،1982اضطررنـا نحن اخلارجني
مــن مقـ ــاصل ن ـظـ ــام الـ ــرذيلـ ــة ،ان نخـ ــرج مـ ــرة
أخرى إلى منافٍ أخرى.
خ ـ ـ ــرجـ ــن ـ ـ ــا مــن بـ ــي ـ ـ ــروت بـعـ ـ ـ ــد غ ـ ـ ــزو الـق ـ ـ ــوات
ـ
اإلسـرائيلـية لهـا .ففي الـوقت الـذي كانـت هذه
الق ــوات علــى أبــواب بـي ــروت ،وبع ــد ان اتخــذت
املقـ ــاومـ ــة الـفلـ ـس ـطـيـنـيـ ــة ،قـ ــرار اخلـ ــروج مـن
بـي ــروت ،بـ ـسـبـب امل ــواقـف الع ــربـيـ ــة الق ــومـي ــة
األصيلـة! ،كـان علـينــا ان نبحـث عن مالذٍ آخـر
وان ـك ـ ــان أقل أم ـ ــانـ ـ ـاً ولـكــن أق ـ ــرب إل ـ ــى ه ـ ــواء
قلوبنا.
كـاظم اخلالـدي ،اخملرج املسـرحي املتميـز ،وأبو
س ــرح ــان ال ـش ــاع ــر ال ــشعـبـي وك ــاتـب االغـنـي ــة
املعـروف بقصـيدتـه الشهيـرة (الكنـطرة بعـيدة)
التـي غنـاهــا املطـرب سعـدون جـابــر ،واملهنـدس
صـبـ ــاح ....اسـتـقلـ ــوا سـيـ ــارة يف طـ ــريـقهـم مـن
بيروت إلى دمـشق ،وكان لزامـاً عليهم ان ميروا
عبر طريق بيروت الشرقية (هكذا كانت تسمى
يف تلك الفتـرة) التي كانت حتـت سيطرة قوات
الـكتــائب اللـبنــانيــة التـابعـة للــرئيـس الـراحل
ب ـشـي ــر اجلـمــيل ،ويف أول سـي ـط ــرة لـلكـت ــائـب ـ
هك ــذا كتـب عل ــى حي ــاتنــا ان نقـف دائم ـاً امــام
سـيطـرات عـسكـريـة يف كل شــوارع منـافـينـا ،مت
انـزالهم ومنـذ تلـك اللحظـة امللعـونة الـقاسـية
اخـتفت آثـارهـم واخبــارهم .ويف حـينهـا بــذلنـا
جهوداً مضنيـة الطالق سراحهم ،توسط فيها،
ولـ ــي ـ ــد ج ـن ــبالط رئ ـيـ ــس احلـ ـ ــزب ال ــتقـ ـ ــدمــي
االشـتـ ــراكـي ـ وال ــشهـيـ ــد جـ ــورج حـ ــاوي رئـي ــس
احل ــزب ال ـشـي ــوعـي اللـبـن ــانـي وبعـض فـص ــائل
املقــاومــة الـتي ك ــانت مـسـتعــدة ـ واحلق يقــال ـ
ملقــايضـتهم بـأسـرى لـديهــا من قــوات الكتــائب
لكـن تلك اجلهـود وغيـرهـا ذهـبت ادراج الـريـاح
كما يقال.
كـاظم ..أبـو سرحـان ،وصبـاح ،عراقـيون قـارعوا
نظام صـدام كالًّ من موقـعه وقدراته ،خصـوصاً
اخمل ــرج ال ـش ــاب ك ــاظـم اخل ــال ــدي ،ال ــذي ق ــدم
عرضاً مسـرحياً بعنوان (قضيـة الدكتور باملب)
وسـط اخملـيـم ــات الف ـسـطـيـنـي ــة الـبـي ــروتـي ــة لـ
(صبــرا وشــاتـيال وب ــرج الب ــراجنــة) والـتي مـثل
فـيه ــا املمـثل واخملــرج ح ــازم كمــال ال ــدين وقــد
تــرك ه ــذا العــرض آث ــاراً ايجــابـيــة م ــذهلــة يف
الـتعـ ــاطف مع قـضـي ــة ال ــشعـب الع ــراقـي وه ــو
يخوض يف فنادق احلروب العبثية واالعدامات
اجلمـاعية .وقـد طلب منه عـرض املسـرحية يف
أكثر من مكان يف لبنان.
هــؤالء الثالثـة دخلـوا عـالـم النـسيــان ،منـذ ان
فـشلت جهـودنا األولـى يف اطالق سـراحهم .لم
تعـ ــد ق ـضـيــتهــم تهـم احـ ــداً .وال حـت ـ ــى بعــض
القــوى ال ـسـيــاسـي ــة العــراقـيــة الـتـي تــربــطهـم
بــالكـثيــر من الـتيــارات الــسيــاسيــة اللـبنــانيــة،
عالقات جيدة!!
قـبل عـدة أيـام قــرأت خبـراً يف احـدى الـصحف
الع ــربـيـ ــة يق ــول اخلـب ــر ان جلـن ــة أمـ ــريكـي ــة ـ

فيـتنــاميـة مـشتـركـة ـ تعقـد لقــاءات متـواصلـة
للبحـث عن اجلنـود األمريـكان الـذين قتـلوا أو
فق ــدوا أو دفـن ــوا يف فـيـتـن ــام ،ه ــذا بع ــد ثالث ــة
عق ــود ب ــالكـم ــال والـتـم ــام .وأذك ــر ان إس ــرائـيل
بـادلـت جثـة ضــابط اسـرائـيلي ،كـانـت حتتـفظ
بهـا احـدى احلـركـات الفلـسـطيـنيـة منـذ حـرب
 ،1973بــاكثــر من  83معـتقالً فلـسـطيـنيـاً لـدى
إسرائيل .الحظ ان املبادلة عام .!!1981
الكـويـتيــون وبعـد مــرور أكثــر من عقـد ونـصف
من الــسنـني علــى قــضيــة اســراهـم عنــد نـظــام
ص ــدام بع ــد غ ــزو الك ــويـت ،م ــا زال ــوا يـبحـث ــون
عنهـم عبـر جلـان مـختلفـة االخـتصـاص بل ان
احدى جلـانهم تتـواجد بـاستمـرار يف كل موقع
يكـتــشف فـيه مقـبــرة جـمــاعـي ــة .وجتهــد هــذه
اللـجنــة نفـسهــا وبكل جــديــة بفحــوص طـبيــة
وغـي ــرهـ ــا للـت ــأك ــد مـن ان اح ــد اس ــراهـم غـي ــر
مــوجــود ضـمن هــذه املـقبــرة .وق ــد استـط ــاعت
احلكـومـة الكــويتيـة عبـر جهـودهـا هـذه العثـور
عـلى بعـض اسراهـا وهم مع أخـوانهم طـبعاً يف
مقابـر صدام الـرهيبـة .واليابـان ما زالـت حتى
ضح ـ ـ ــايـ ـ ـ ــا ق ـن ــبل ـتــي
ـ
الـ ــي ـ ـ ــوم ـت ـ ـ ــؤرشف ـت ـ ـ ــاريـخ
هيــروشـيمــا ونــاكــازاكـي ،رغم مــرور نـصف قــرن
على اختفائهم وموتهم.
وحـسـب معلــومــاتـي املتــواضعــة ،فــان أيــة دولــة
حتتـرم مـواطـنيهـا ،مــا ان تفقـد أحــدهم تقـيم
الدنـيا وال تقعـدها حـتى تتـأكد من مـصيره ان
كان على قيد احلياة أو يف عداد األموات.
يف زمـن ال ـ ــرذيل ـ ــة ،نعـ ــرف جـيـ ــداً ان ال قـيـمـ ــة
ـم ـ ــواط ــن العـ ـ ــراقــي الـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان يغـ ـ ــرق يف
للـ ـ
محيطات الـدنيا هرباً من جحيم نظام صدام،
وفوق ذلك ،كـان ازالم النظـام يجوبـون عواصم
الدنيا الغتيال من يريدون.
اآلن الـوضع تغيـر ،وعلـى وزارة حقـوق اإلنسـان
ان تضع ضمـن خططـها وبـرامجـها بـنداً يـؤكد
علـ ــى ضـ ــرورة الــبحـث عــن العـ ــراقـيـني الـ ــذيـن
اختفـوا يف املنفـى بطـرق غـامضـة ومصـائـرهم
غيـر معـروفـة .ومن جـانبي أقـدم هـذه املعلـومـة
إلى الـوزارة وأسأل هل قتل كـاظم وابو سـرحان
وصبـاح؟ هل سلموا إلى نظـام الرذيلة السابق.
حيث كـانت عالقته وطيـدة مع قوات الـكتائب؟
وان قـتل ــوا يف لـبـن ــان ف ــأيـن دفـن ــوا؟ وعل ــى م ــا
اعـتق ــد ف ــان ال ــسلـط ــات اللـبـن ــانـي ــة احل ــالـي ــة
ب ــامك ــانهــا الـتع ــاون مع وزارة حقــوق اإلن ـســان
واخلارجية لالجابة على السؤال.
أين هم؟
ومـن هـ ــذا الـ ـسـ ــؤال سـتـن ـطـلق أســئلـ ــة كـثـيـ ــرة
ونـعرف أنـاساً آخـرين شـهدوا مـصائـر مختلـفة
يف لبنان وغيرها من بلدان الدنيا.
انهـا دعـوة الـى احلكـومـة الـرابعـة القـادمـة ألن
تنظـر إلـى مثل هـذا األمـر مـن منظـار سيـاسي
وحقـوقي ،تـؤكـد فـيه ان خيمـة العـراقي ال تقل
أه ـم ـي ـ ــة ،وال وزنـ ـ ـاً عــن أي م ـ ــواطــن يف بل ـ ــدان
العالم املتحضر.

