
 األوسكار: جيل الشباب يرسق األضواء 

آمنة عبد العزيز

شكــا رجل مـن زوجـته الـتـي ال
تـكف عـن حـب الـتغـيـيـــر وهـــو
يرى )التنقالت( يف قطع أثاث
املنــزل، مـن مكــان آلخـــر، ومن
غـرفـة ألخــرى، ففي يـوم يجـد
غـرفة الطعـام مكان غـرفة اجللـوس وغرفة
الـنوم مـقلوب حـالها، الـسريـر مكان دوالب
املالبـس والـدوالب مكـان الـسـريـر ويف وقت
تتـرك اموراً أكثـر أهمية بـالنسبـة لها، وهو
إعداد الطعـام  بذات االهتمـام الذي توليه
يف عـمل الـتغـييــر  اليــومـي لقـطع  األثــاث
وتـكــتفـي بــــإعــــداد وجـبــــات ســــريعــــة علــــى

طـــــــــــــريـقـــــــــــــــة
ـــــــــيــــــــك ـــــــــت )ال

اوي(.
لم تصغ تلك
ـــــــــــــزوجــــــــــــــة ال
للتذمر الذي
يبــديه الــزوج
بـــــل راحـــــــــــــت
تـــــشـكـــــــو مـــن
كــــــــونهـــــــا هــي
وحـــــــــــــدهـــــــــــــــا
تـــتـحـــمـل كـل
هـــــذا اجلهـــــد
دون مسـاعدة

منه.
ــــــــــدمــــــــــــا وعــــن
يـــســــألهـــا مـــا
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي
يجبـرك علـى

هذا كله?
تقـول: أحاول
ان أحـــــــــــــــــــدث
ــــــــراً يف تـغـــيـــي

حيـاتنـا وإضفـاء نـوعٍ مـن التجـديــد بعيـداً
عن الرتابة التي تغلف حياتنا.

وكعــــادته عـــاد الــــرجل الـــى املـنـــزل مـتعـبـــاً
منهكاً سأل ماذا أعددت لنا اليوم?!

أجابته: كل ما هو موجود!
قــال لهــا: حــسنــاً ســأحــدث اكبــر تغـييــر يف

حياتنا.
سألته بلهفة ما هو?

قال سآتي بامراة اخرى تشاركك العمل يف
تغيـراتك وتـشاركـني احليـاة وتعـد لي ولك
وجبـات طعــامنــا وتغيــر من الـرتـابـة وامللل

يف حياتي معك.
وهـــــــا نحـــن وبعــــــد مــــــرور أكــثــــــر مـــن ثالث
سنــوات علـــى التـغيــر الــسيــاسـي وسقــوط
الــصـنـم، لـم يــــشعـــــر العـــــراقـيـــــون بـــــذلـك
الــتـغــيــيـــــــر احلـقــيـقــي الـــــــذي انــتــــظـــــــروه
فاالزمات متوالية ، كهـرباء، وقود، بطالة..
الى آخـر قائـمة االزمـات التي تـتوج بغـياب
االمــان الــذي بــات مـطـلبــاً مـهمـــاً يف حيــاة

العراقيني.
وبـرغم كل ذلك لم يتخلف اهل هـذا البلد
عن املـواصلة يف املشـاركة يف بنـاء املستقبل
الــسـيـــاسـي لـلعـــراق مـنـــذ بـــدايـــة تـــشكـيل
اجلمعية الوطـنية والتصويت على مسودة
الـدستـور اجلديـد حتـى انتخـاب احلكـومة
املـرتقبــة والتي مـازال اخملـاض عـسيـراً من
اجل اكـتمـال والدتهـا، كـي ينـســوا أكثــر من

خمسة وثالثني عاماً من املوت البطيء.
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الكلــــامت املتقــاطعـــة
 إعداد : حازم الباوي

عمودي 

إضاءة

أفقي

حل العدد السابق

حب التغيري..

1 – فلم ليلى طاهر .
2 – يعـتـب  –حكـي وروي  –مـن انـبـيـــاء بـنـي

اسرائيل.
3 – حروف متشابهة  –ناحب  –ضد غالي.

4 – متشابهان  –رجعوا  –متشابهان.
5 – نضربه  –حرف نفي  –متشابهان.
– Friday  6 – عاصمة شرق آسيوية

 – 7ضد متحرك  –وحدة قياس  –معارضة
سرالنكية.

8 – مــات  –كــادح لـعيــاله  –اقــوام غــازيــة من
منغوليا )م(.

9 -  سـقـــــــــــر واحلــــــطــــيــــم  –مــــن احلـــــــــــروف
االبجدية.

10 – مكتشف الكهرباء )م(  –زمر )مبعثرة(.
ــــــزي  –جـــمـع اعـلـــن – ــــــاالجنـلـــي 11 – انـــت ب

خاصتي.
12 – اكـثــرنــا صـبــراً )م(  –مـثــال االســاطـيــر

الصينية. 
13 – حيوان صحراوي )م(  –دعاء بخشوع. 
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 سآتي بامراة
اخرى تشاركك
العمل يف
تغيراتك
وتشاركني
احلياة وتعد
لي ولك
وجبات طعامنا
وتغير من
الرتابة وامللل
يف حياتي
معك.
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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

 حــــالـك هـــــذه الفـتــــرة ال تـــســـــر القــــريـب وال الــبعـيــــد وال
الـصــــديق وال العـــدو. ســـارع الـــى مــســـاعـــدة االهل يـــا ابـــو
الهـمم. عــاطـفيــا، قـلقك الــدائـم حيـــال احلبـيب سـيعقــد
ـاالمـــــــــــــــــــــــــــــور بـــــــــــيـــــــــــنـــــــكـــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــا.                           ـ

انت بحـالة استـسالم منذ مـدة، افضل طـريقة للـدفاع عن
النفس هي الهجوم. انظر الى االمام فانت تعرف الطريق
جيـــداً ومتلك الــسحــر الكــايف لـتحـقيـق جمـيع االهــداف.

كــم يــــصعـــب علــيــنـــــــا تقــبـل وجهـك املــتـجهــم وعــيــنــيـك
احلـــزيـنـتـني يـــا صـــاحـب االبـتــســـامـــة االجـمل واحلـيـــويـــة
الدافـقة. ال تـدع قلقك علـى العـائلـة يفسـد عليك فـرصة
ـاالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــالق.          ـ

         اســتعــمل حــــدسـك يف خـيــــاراتـك املـــســتقــبلـيــــة ألنه
سـيكــون شــريـكك الـــويف التخــاذ قـــراراتك ، ال تـتــأخــر عـن
إسداء خـدمة لـصديـق ألنه ميكن أن تكـون الوحـيد الـقادر
ـعــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتــــــه. ـ ـ ـ

ال تخـف رأسك يف الـتـــراب كـــالــنعـــامـــة فـــانـت مـن اشـجع
االبراج واكـثرهـا قدرة عـلى املـواجهـة. طمـوحك كبيـر لكن
اكتف هــذه الفتـرة مبـد رجلـيك علـى قـدر بـسـاط االمل.  

انت حــزين هـذه االيـام بـسـبب مـا حـصل معـك، ال تتـسـرع
وواجـه املشـاكل بكل حـزم وستـتغلب علـى متـاعبك قـريبـا.
عــاطـفيــا، عالقــاتـك ستــزدهــر قـــريبــا وعلـيك االخـتيــار.  

مهـنيـا، كـأن طـاقـة نـوويـة جتـري يف عـروقـك، فنـشــاطك
وحـمــــاسـتـك مـن دون حــــدود هـــــذه الفـتــــرة. عـــــاطفـيــــا،
رومــانسـيتك الـزائـدة جتعلك عـرضــة للصـدمــات. فمتـى
تــــتـعـلــــم الـعــــيــــــــش عـلــــــــــى االرض ال عـلــــــــــى الـقــــمــــــــــر? 

ستقدم علـى مشاريع حـيث خبرتـك ستدعمـك على عمل
متميـز و ستدر علـيك باستثـمارات جديـدة، السعادة تقف
أمــام بــابـك و حيــاتك االجـتمـــاعيــة غـنيــة، أحــرص علــى
ــــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــــذائـــــك.   ــــــــــــــــــــوعــــــــي ــــــــــــــــــــومـــــك ون ـأوقــــــــــــــــــــات ن ـ ـ ـ ـ

ال حتــاول االبـتعــاد عن طـبيـعتـك اجليــدة ببـســاطـتهــا و
ـرقـــــــــــــتـــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا. و خـــــفـــــف مـــــــــــــن عـــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــادك   ـ ـ ـ ـ

منـدفع كـثيـرا، تقــوم بطـرح مـشـاريـع مهمـة تـثيـر اهـتمـام
احمليـطني بـك وستـشعـر بـاحلـاجـة الــى ان تكــون احملبـوب
الــــــوحــيـــــــد والقـــــــادر علـــــــى ملء كـل الفــــــراغ احلـــــــاصل.  

مكافـأة مادية جتعلـك تنطلق نحو مـشاريع جديـدة لطاملا
فكـرت بها و احلـظ الوفـير سـيتيح لـك فرصـاًٍ استثـنائـية ،
تـتغيـر حيـاتك عــاطفيـا حـسب القـرارات الـتي سـتتخـذهـا
ــــــــــــــب.        ــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــتـــــقــــــــــــــبـــــل الـــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــري ـلـــــل ـ ـ ـ ـ ـ

راقب جيـدا ما يـدور حولك فقـد تكتشف حقـائق حيرتك
طويال هذه اآلونة. عاطفيا، يف احلب، الرجوع عن اخلطأ
مـجمــوعــة فـضـــائل واالنكـســـار انتـصـــار فمــاذا تـنتـظــر?  

6 – نوم  –رئيس جنوب افريقيا االسبق.
7 – ممثلة تدربت على دور الساحرة امام املرآة.

8 – ما يتبع )م(  –احد الوالدين.
9 – رئيس امريكي سابق.

10 – ثائر ليبي  –نصف تهشم. 
11 – رواية عاملية  –اداة نصب )م( 

12 – مـن احلــــروف االجنلـيـــزيـــة  –لــتعــطـيـــر
الشاي  –ضد نهار. 

13 – عاونه  –دجلة والفرات. 

ـ ـ ـ ـ

1 – سجـن يف مصـر وقعـت فيه مـذابح ايـام عبـد
الناصر  –نبات عطر.

2 – زينة احلياة الدنيا.
3 – احد ابطـال توم وجيري  –حروف متـشابهة

 –اله
4 – جنيع  –تاج وثالث جنمات  –عملية احملك

واالمتحان.
5 – مــن صفـــات الـبـــاري )م(  –تـبــــدأ به ســـورة

مرمي.
ـ ـ ـ ـ

وتبقــى مطـرقــة حبـيب تـأخـذ
عـــدة أنـــواع : مــطـــرقـــة بـــرأسٍ
مــــســـطح لــتعــــــديل الـــصفــيح
املـطعـــوج كمــا يقــول ؛ وأخــرى
ذات رأس مــــدبـب ومـــسـتــطــيل
يتــولــى الــوصــول إلــى الــزوايــا
التي ال تتعـامل معهـا املطـرقة
املـسـطحـة الــرأس ليـطــرقهـا ؛
وأخـرى نـرى رأسهـا احلـديـدي
علــى النــار املتــواصلــة االتقــاد
فـنـبـصــرهــا حـمــراء كــاجلـمــر،
وهـذه تتفاعل مع الرصاص أو
البـراص لتقـوم مبهمـة اللحم

والتئام الشقوق أو الثقوب ..
ويـبقـــى حـبـيـب يـنـــزف العـمـــر
بـــأعـــوام مـن العـمل الـبــسـيـط
الــــــــذي يقـــــــول عــنـه أنه صـــــــار
هـويـته التـي ال ميكنه الـتخلي

عنها ..
إنها حياته املتبقية ..

وعـمـــره الـــراقــص علـــى إيقـــاع
املطرقة احلنون .

وهي تـشكو مـن أنها ال تـشتعل
ولم تذق طعم الدفء منها يف
هـــــــذا الـــــشــتـــــــاء؛ ولـــم تعـــــــرف
املـــسكـيـنـــة أن اخلـلل لـيــس يف
ـــــــــــــدفـــــــــــــأة بــل يف الـــــنــفــــــــط امل
املــــســتخـــــدم الـــــذي ال بــــــدّ أنه
يحـوي بـعض املـاء؛ هـذا الـذي
متــتـــصـه الفــتـــيلـــــــة  فــتــمـــنع

ارتفاع النفط.
حـــبـــيـــب يـــتـــــــــذكـــــــــر ســـنـــــــــوات
التسعينيات فيشير إليها على
أنهــا مـن أكـثــر سـنـــوات العـمل
لــــــــديـه لــكـــن األجــــــــور كــــــــانـــت
ضعيفة ال تـوازي اجلهد الذي
يـبــــذله. أمــــا اآلن فــــرغــم قلــــة
العـــمل واجتــــــاه الــنــــــاس إلــــــى
الــتغـيـيــــر إال أن األجــــور الـتـي
نـــســتلــمهــــا جــــراء الـتـــصلــيح
مـنــــاسـبــــة وتـــســـــاوي جهــــدنــــا
املـبذول وصبـرنا الـذي نتعامل
بـه واملـــــــادة الـــتـــي يـــــــراد مـــنـــــــا

تصليحها .

ـ ـ

فنـالـوا الغنـى وكـسبـوا اجلـاه .
وحني يهم يف النهوض ونفض
غـبار العمل ثـم اللحاق بهم أو
اجـتـيــــازهــم يجــــد أن فــــاتــــورة
الـــزمـن بـــاتـت ملـيـئـــة وثقـيلـــة
وقــاسـيــة مـثلـمـــا يجـــد أنه لـم
يعــد يعـــرف غيــر مـهنـته الـتي

رافقته العمر كله .
حــبــيــب محــمــــــد علــي ومــنـــــذ
خمسني عاماً يقول: أنا هنا ..
امـسك بــاملطـرقـة وأتعـامل مع
)الفـافون( ورقـائق الـصفيح ..
أصلح )قـــدراً( للـطـبخ أتـت به
امـرأة، واصـنع )ملبـة( بـانـتظـار
بيـت يريد التخلـي عن العتمة
. أحلم بالبراص )برميز( أخذ
الـنفـط يـنــضح مـن قــاعـــدته ،
واجـعل لـلفــــانــــوس قــــاعــــدة ال

ينضح منها النفط.
حـبـيـب محـمـــد علـي أبـصـــرته
يـتعــــامل مع مـــدفـــأة جـــديـــدة
قـــال: أن صـــاحـبـتهـــا أتـت بهـــا

يف حتــــــــــاوره مـع املـــــطــــــــــرقــــــــــة
وتفـاعله مع املهنة متـر سنوات
العمـر. يـأتـي إليهـا وهـو صـبي
قــيل له أنـك مجـــرد " صـــانع "
تــؤدي أعمــاالً تلـيق بــالفـتيــان
فقــط ، بال جهــد كـبـيــر تـبــذل
وال زمــن طــــــويل تـــبقــــــى . ويف
تـــــــوالــيـــــــات انـغــمـــــــاره حــمـــــــى
التـداخل مع هـذا الفعل وذاك
جتــري األعـــوام  فيــدخل هفــو
الــشـبـــاب ويـنــظـــر إلــــى نفـــسه
مــأخــوذاً بــاملـطـــامح الكـبيــرة ؛
لـكــن مفــــــردات العــمل تــــــؤجل
لـــــديه هــــذه املــطـــــامح فـيــــروح
عـــــائـــــداً يـــــؤدي واجــبــــــاً يغـــــدو
بــــســيـــطـــــاً لـكــنه مــــســتقـــــراً ..
وتـلهـث الـــسـنـني .. متــــر وهــــو
يـنــظــــر بعـني احلـــريــص علـــى
املهنة ولـكن بعني أخرى يشهد
الـــــذيــن كـــــانـــــوا مـعه يف فــتـــــوة
واحــــــدة وشــبــــــاب راهـــص قــــــد
انــطلقـــوا يف مـضـمـــار احلـيـــاة

مصلح املدافئ والفوانيس ..يرتاقص عمره مع ايقاعات مطرقته
السماوة _ زيد الشهيد

ـــرشــيحـــات جـــوائـــز  عـنـــدمـــا نــســتعـــرض ت
األوسـكار هذا الـعام جند مـن دون شك غلبة
ـــــة وغــيـــــاب اغلــب جنـــــوم األســمـــــاء الـــشـــــاب

هوليوود الكبار عن القائمة.  
ومما الشك فيه أن األوسكار يعد واحداً من
اكـثـــر األحـــداث الـتـي حتــصـــد أكـبـــر نــسـب
مـشــاهــدة حــول العــالـم كل عــام، فــاملـشــاهــد
ـــى يـنـتــظـــر إطاللـــة  جنـــومـه املفــضلــني عل
الــشــــاشــــة، ومــــا يــــرافق احلـفل مــن ابهــــار،
بـاإلضـافـة الـى االثـارة التـي تصـاحب اعالن
اجلــوائــز االســاسيــة والهــامــة وردود الـفعل،
وكلـمــات الــشكــر املـمــزوجــة بــدمــوع الفــرح،
نـاهـيك عن مفـاجـآت كل حفل عنـدمـا يقـرر
أحد النجوم ان يسـرق االضواء ويقدم كلمة
سياسـية ينـتقد فيهـا احلرب علـى العراق او
ــــوش الخ.... وال نـنــســـى الـنـقل الـــرئـيــس ب
املبـاشر من الـسجادة احلمـراء، فكل االنظار
مشـدودة بإنتظـار وصول النجـوم والنجمات
ــــديـن، ومـن اي دار ازيــــاء، ايهـن ، مــــاذا يــــرت
ـــاقـــة، مـن غـيـــرت االجـمـل، ايهـن االكـثـــر ان
صـــديـقهـــا، مــن وصلـت وحـيـــدة، الخ..  مـن
تفــاصـيل تـتغــذى علـيهــا اجملـالت والبــرامج
الـتلفـزيــونيــة اخملتـصـة بــالتــرفيه ألســابيع

بعد احلفل.
ولكـن عـنــدمـــا ال يكــون هـنــاك جنــوم فـمـن
البــديـهي أن يــشعــر الـبعـض بخـيبــة األمل،
ـــــــســـبـــب غـــيـــــــــاب الـــنـجـــــــــوم عـــن وســـبـق وت
الترشـيحات  يف األعوام السابقة بإنخفاض

يف نسب املشاهدة.
لـكــن هــــذا األمــــر اخــــر مــــا ميـكــن ان يقـلق
الـنجــوم اجلــدد الــذيـن حجــزوا لهـم مكــانــا
ــالـ  As Listيف هــولـيــوود بـني مــا يعــرف ب
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تورونتو/وكاالت

افـضل ممـثلــة مـســانــدة عن دورهــا يف فيـلم
 Junebugومتكنت مـن كسب العـديد من
املعجبني من خالل إدائـها لشخـصية آشلي،
باالضافـة الميي، تتضمن فئة افضل ممثلة
مـسانـدة ، النجمـة البريـطانيـة راشيل ويس
The Cons  املـرشحــة عن دورهـا يف فـيلم
stant Gardener، ومـيــشـيـل ويلـيــامــز
Brokeback ــــــم عــــــن دورهـــــــــــــــــا يف فــــــيــل
Mountain، وكاثرين كيينر عن دورها يف
فيلم  .Capoteالوحيدة التي سبق ونالت
االوسكار بـينهن هي فـرانسيـس مكدورمـاند
املــــرشحـــة هــــذا العـــام عـن دورهـــا يف فــيلـم

North Country.
ويلـيـــامـــز لـيــسـت الـــوحـيـــدة الـتـي تــشعـــر
بـالـسعـادة لهـذا التـرشـيح فصـديقهـا ووالـد
طفـلها املـمثل هيـث لدجـر نال تـرشيحـاً هو
اآلخـــــر كـــــأفـــضل ممــثل عــن دوره يف فــيلــم

Brokeback Mountain. 
ويـتـنــافــس مع لــدجــر علــى جــائــزة افــضل
ممـثل الـنجـم الــشــاب تـيــريـنــس هــوارد عـن
،Hustle & Flow  دوره يف فــــــــــــيـــلــــــــــــم
بـاالضـافــة لكل من فـيليـب سيمـور هـوفمـان
عــن دوره يف فــيـلــم  Capote، جــــــــواكــيــم
فينيكس الـذي نال هذا الترشيح لتجسيده
شخــصــيــــة املغــنــي جــــونــي كــــاش اســطــــورة
Walk the مــوسـيقــى الكـنـتــري يف فـيلـم
 Line، واخيـراً ديفيـد ستـراثيـرن عن دوره
Good Night, and Good ـــم يف فـــيـل

Luck.
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مبجرد حصولهم على هذا الترشيح.
إنه يومهم وتلك هي فرصتهم ليقفوا حتت
األضواء وبـريق فالشـات عدسـات التصـوير،
انهــا الـلحــظــة الـتـي تخـفق فـيهــا الـقلــوب
ــانـتـظــار اعالن الـنـتـيجــة بـكل مــا حتــمله ب
معهــا مـن مجــد وتكــريــس للفــائــز ومــرارة

وحسرة للخاسرين.
إميي آدامــز والـتي نــالت تــرشـيحــاً عـن فئــة
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مـنعـت مـحكـمــة أملــانـيــة
عــــرض فــيلـم اقـتـبـــسـت
قـــصـــته مــن حــيـــــــاة آكل
حلــــوم الـبـــشــــر األملــــانـي

أرمني ميفز. 
وجــــــاء قـــــــرار محـكــمــــــة
واليــــة كـــــاسل األملــــانـيــــة
بنـاء علــى شكــوى ميفـز
نـفـــــــــسـه ضــــــــــــد فـــــيـلـــــم
روتنـبيـرغ الـذي كــان من
املـقرر أن يـبدأ عـرضه يف

أملانيا يوم 9 /أذار. 
وقـــــــــالـــت احملــكـــمـــــــــة ان
حقـــوق مـيفـــز كـــانــســـان
تفـــوق حـــريـــة الــتعـبـيـــر
الفــنــي، وأنـه اليجــب أن
يكــون مــادة ألحـــد أفالم
الـــرعـب. ويـــواجه مـيفـــز
ــــــــــــــذي حـــكــــــم عــلــــــيــه ال

بالسجن لثمانية أعوام ونصف يف عام 2004 خطر اعادة محاكمته من جديد. 
وكان مـيفز وعمـره 44 عامـا قد اعتـرف يف /أذار من عام 2001 أنه قـتل رجال عمره 43

عاما، وأكل بعض أجزاء من جسده. 
وحكم على ميفز بالسجن بتهمة القتل غير العمد. 

ويقول ميفز انه كان ينفذ تعليمات ضحيته عندما أكل جسده. 
ولكن محـكمة االستئنـاف أمرت يف العام املـاضي باعادة محـاكمة ميفـز بعد أن اتهمه

ممثلو االدعاء يف الوالية بالقتل العمد. 
واذا ثبتت هذه التهمة على ميفز فانه يواجه حكما بالسجن مدى احلياة. 

وكـان أرمـني ميفـز، وهــو تقنـي كمـبيـوتـر، قــد وضع اعالنــا يف االنتــرنت يف عـام 2001
يطلب فيه ضحية ليأكلها، واستجاب برنارد جورغني براندز لالعالن. 
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آكل حلوم البرش األملاين 
يمنع عرض فيلم عن حياته

برلني/وكاالت


