
عادل إمام: "يعقوبيان" حالة خاصة 
مـتــوسـطــة اجملـــد تقع يف الـطـــريق الــزراعـي
اجلــمـــيل بـــني احللّــــــة و نــــــاحــيــــــة احلــمــــــزة

)املدحتية(.
يـأتـي ابنـاء هـذه املـدرسـة من قـرى مـتبـاعـدة
مــشـيـــاً او علـــى ظهــور الــدواب او الــدراجــات
الهـــوائـيـــة، كـــان ذلك يف سـبعـيـنـيـــات القـــرن
املــاضي. امـا املـدرسـون و اإلدارة فـكنـا نـأخـذ
خط احللّـة  –ديـوانيـة كل صبـاح و ننـزل يف
منـطقــة تــدعــى )الــدبـله( و نقـطع مـســافــة
كيلومتـرين حتى نصل الـى نهر احللّة حيث
تنـتظـرنــا عبّـارة )دوبــة( تعبــر بنـا مع اهــالي
القريـة حتـى نصل الـى الشـاطئ الثـاني من
النهر، و نصل املـدرسة و يبـدأ الدرس. لي يف
هــذه املــدرســة ذكــريـــات ال تنـســى ابـــداً و هي

مزيج من االلم و الفرح و الطرافة احياناً.
منهـا هـذه احلكـايـة: يف املـدرسـة تلك يـوجـد
)فـراشـان( واحـد لــونه اســود و كمـا اذكــر انه
مـن اهـــالـي الـبــصـــرة الـــوافـــديـن علـــى تـلك
املـنــطقـــة. يــــسكـن يف كـــوخ مــن القــصــب مع
اربعـة اطفال يـأتي هـذا الرجل قـبل اجلميع
الـى املـدرسـة و يبــدأ بكل همّــة و نشـاط. امـا
)الفـراش( الثاني فهـو على العكـس متاماً ..
لـيــــس له عــمل ســــوى الـتــــدخـني مـن كـيـــس
)التـنت( امللــوّن و اجللــوس علــى جــذع نخلــة
عنـد بـاب املـدرسـة و حتــريك مـسـبحـته دون
اكـتــــراث بــــاملــــدرســـــة والعــمل، كــيف ال و هــــو
صـــــاحــب االرض الــتــي بــنــيــت علــيهـــــا هـــــذه
املـدرســة فضالً عـن امتالكه بـستـانـاً كـبيـراً و
مــزارع خـضــرة غـنـيــة .. يــأتـي الــى املــدرســة
لقضـاء وقت فـراغه و يعـود يف نهـايـة الـدوام
الى داره بكل هـدوء و لم اذكر يـوماً قـدم فيه
قـدح مـاء ملـديـر او مـدرس او مسح مـكتبـاً بل
يجلـس و يـوجه )ابـو حـميـد( الفـراش االول
بـعمل كـذا و كـذا و الــرجل االسمــر ينفـذ كل

ما يطلبه منه.
تـنــتهـي امــتحــــانــــات نــصف الـــسـنــــة و تـبــــدأ
عمـليــة تــوزيع الـنتـــائج علــى الـطـلبـــة و من
العــــادة املـتــبعــــة آنـــــذاك ان يقــــدم الــطــــالـب
الناجح مبلغاً من املال و حسب قدرته هدّية
للفـــراش جـمعـت املـبـلغ يف علـبـــة طـبـــاشـيـــر
فــــــارغــــــة و اصـــبح هــــــذا املــبـلغ ال بـــــــأس به.

استراحة املدى
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الشعور بالنقص!
عمران السعيدي

Document Size أبعاد الصورة
أبعــاد الـصــورة هـي عـــرض وارتفــاع الـصــورة
عنـد طباعتها، ويتم احتـساب قيمة العرض
أو الـطـــول بقــسـمــة عــدد الـبـيكـــسالت علــى
درجــة الــوضـــوح لكل مـن العــرض والـطــول.
وميكن حتـديد أبعـاد الصـورة بوحـدة اإلنش
أو الــسـنـتـمـتـــر أو أيـــة وحـــدة تخـتـــارهـــا مـن

القائمة املنسدلة.
يعـــد أمـــر  Image Sizeمـن أهـم األوامـــر
التي حتدد جودة الصورة وتعديل األرقام يف
مـــربح حـــوار حجـم الـصـــورة يجـب أن يكــون
عن دراسـة تـامـة مبــا تفعلـه ألنه من املـمكن

إفساد الصورة إذا لم تنتبه ملا تفعله.  
فـــــإذا كــنــت تـــــرغــب يف زيـــــادة درجـــــة وضـــــوح
الــصـــــورة فـيـمـكـنـك مــن خالل زيـــــادة عـــــدد
البـيكـسالت يف اإلنـش وهــذا يـتم مـن خالل
تقلـيل األبعــاد املــاديـــة للـصــورة أو أن زيــادة
ــــــــــــــادة عــــــــــــــدد حــجــــــم املــلــف مــــــن خــالل زي
الـبــيكـــسالت يف الـصـــورة يف املـــربعـني أعلـــى
Pixel مـــــــــــربـح حـــــــــــوار حـجــــم الــــــصـــــــــــورة

Dimensions .
Pixel إن تـقـلـــيـل عـــــــــدد الـــبـــيــكـــــــسـالت يف
 Dimensionsيـسـبب حـذفــاً للبـيكـسالت
مــن الـــصـــــورة مــن خـالل دمج الــبــيـكـــــسالت
املتجـاورة بينـما يتـناسب مع حـجم التقليل
وبهــــــذا قــــــد تـفقـــــــد بعـــض الـــتفــــــاصـــيل يف

الصورة.
أن زيــادة عــدد الـبـيكــسـالت يكــسـب الـصــورة
نعــومــة إال إنه يـسـبب يف زيــادة حجـم امللف
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بــاستخـدام األمـر  Save Asقـبل البـدء يف
Image Size. استخدام أمر

هـنـــاك ثالثـــة أمنـــاط إلعـــادة ضـبــط حجـم
الصـورة وهي التي يقوم من خاللهـا برنامج
الفوتوشـوب إعادة تشكيل الصـورة بناء على
اخلـيـــــارات اجلـــــديـــــدة وهـــــذه األمنـــــاط هـي
مبـثـــابــــة معـــادالت ريـــاضـيـــة يــسـتخــــدمهـــا
الكـمبيـوتـر ليـطبقهـا علـى عنـاصـر الصـورة
 Pixelsوتـكــــــون الــنــتـــيجــــــة حــــســب هــــــذه
Nearest Neigh- األمنـــــــاط والــتــي هــي
 bourو  Billinearو  Bicubicويـعــــــــــــد
اخليـار األخيـر األفضل ألنه يـعطي نـتائـجاً
أكـثــر دقـــة ونعــومــة أفـضـل للحــواف وتــدرج

متناغماً لتغير األلوان خالل الصورة.
إذا أردت مـن بــرنـــامج الفــوتــوشــوب  القـيــام
بضـبط حجم الـصورة بـطريقـة أتومـاتيكـية
Resize Image فـــــــإنه يــــــوفــــــر لـك أمــــــر
Help -> Resize Image  ضمن قائمة
حيـث سيقـوم األمــر بتـشـغيل معـالـج يطـرح
علــيـك أســئلـــــة مــن خالل مــــــربعـــــات حـــــوار
مـتتــابعــة تبــدأ بـتحــديــد مــا إذا كـنت تــريــد
الــصـــــورة للــطـبــــاعــــة أو لــتحـمـيـلهـــــا علــــى
اإلنـتـــرنـت ثــم يقـــوم بــطـــرح أســئلـــة تــتعـلق
بـأبعــاد الصـورة الـتي تـريـد ودرجـة جـودتهـا
ومـن ثم يقــوم املعــالج بـإنـشــاء ملف جـديـد
فـيه الـصـــورة بـــاملـــواصفـــات اجلـــديـــدة الـتـي
حــددتهـا مـن خالل املعــالج دون التــدخل يف

الصورة األصلية.
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أيضاً ممـا يسبب تقليل أداء اجلـهاز وكذلك
إذا كـنـت ممــا يــرغـب يف نــشــر الـصــورة علــى
اإلنـتـــرنـت فــــإن ذلك سـيــسـبـب مــشـكلـــة يف

حتميلها من اإلنترنت.
من الـســابق الحـظنــا أن الـعنــاصــر الـثالثــة
اخلـاصة بـالصـورة: احلجـم ودرجة الـوضوح
وأبعــاد الـصـــورة كلهــا تـتــأثـــر بعــضهـــا علــى
بعض، فتغيير أحد هذه العناصر يؤدي إلى
تغير قيم العنصرين اآلخرين ولهذا ستجد
أن األمــــر محـيــــراً بعــض الـــشـيء ولـكــن مع
املمـارسة واحملـاولة سـتحصل علـى النتـيجة

األفضل حسب ما تريد.
لــتجــنــب تغــيــيـــــر حجــم املـلف قــم بـــــإلغـــــاء
Resample Image حتديد خانة اختيار
Image Size يف أســفــل مـــــــــــــربــع حـــــــــــــوار
فــيـــصــبح خــيـــــار عـــــدد بــيـكـــــسالت الـــطـــــول
Pixel Dimensions والعــرض يف خــانــة
غير متـاحة وهـذا سيؤدي إلـى أن أي تعديل
يف أي قيـمة مـن القيم الـباقـية سـيؤثـر على
القـيـمــــة األخــــرى ولـكــن دون تعــــديـل علــــى

قيمة أبعاد الصورة.
لـتعديل أبعـاد الطول بـطريقـة مسـتقلة عن
أبعـــاد العـــرض قـم بـــإلغـــاء حتـــديـــد خـــانـــة
 Constrain Proportionsحيث أن هذا
األمــر يقــوم بــربـط أبعــاد الـطــول والعــرض
ويظهر على شكل سلسلة للخانات املرتبطة
Constrain Proportions إذا كـان خيـار

محددا.
قـم بحفـظ نـسخـة احـتيــاطيــة من الـصـورة
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قصاب املستقبل
تصوير/نهاد العزاوي

الصور يف برنامج الفوتوشوب )1(

لــم تكـن الـعالقـــة بـني هـــاشـم اخلــطـــاط
واحلـرف العربـي عالقة عـابرة أو صـداقة
وقـتيـة وامنـا كـان احلـرف العــربي يجـري
يف عـــروقه ويـنـبـض مع نـبــضه، فلـم يكـن
الفتـى )هاشـم( املولـود يف محلـة )العزة(
ببغـداد يف سنـة 1917 خطـاطـاً بـالـوراثـة،
وامنــا اكتـشف نفـسه بعـد لقــائه مبعـلمه
االول )املال محمـود( الذي علـمه القراءة
والـكتــابــة وعـلمـه كيـف يبــري )القـصبــة(
وكــيف ميـــسـكهــــا، وكــــذلـك إمــــام جـــــامع
الفـــضل املـال علـي بـن درويــــش الفـــضلـي
واملال عـارف الشيـخلي هؤالء الـثالثة هم
الـذين ألفـوا بني هـاشم واحلـرف العـربي
وأســســــوا يف نفــسـه ذلك احلـب اجلــــامح
للحـرف والقـصبـة واحملبـرة، وكـانت اولـى
االجـــازات اخلـطـيـــة الـتـي حــصل علـيهـــا
إجــــازة املال علـي الفــضلـي يف سـنـــة 1943
الــتــي أثـــــــرت يف نفـــــسه وشـجعــتـه علــــــى
إرسـال منــاذج من خـطــوطه الـى مـدرسـة
حتــسـني اخلـطـــوط يف القـــاهـــرة لــيكـــون
ذلك مقـدمـة لـسفـره الـى هنــاك ومن ثم
حصـوله علـى دبلـوم االمـتيــاز من املعهـد
بعــد نـيله اعجــاب واكبــار اســاتــذة املعهــد

 أعــــــرب الـــنجــم عــــــادل إمــــــام عـــن سعـــــــادته
الـبـــالغـــة بـــاالسـتقـبـــال واحلفـــاوة الهـــائلـــة
لفيلمه اجلـديد " عمارة يعقوبيان " حيثما
قدم يف عـروض خاصـة حتـى اآلن وال سيـما
يف مهرجـان برلني، وبـاختيـاره ضمن افضل
10 أفالم عُرضـت يف املهرجـان الدولـي.وقال
إمـام سعــادتي يف الفـيلم كـبيـرة جـداً ألنـني

 بـــالـــرغـم مـن تعـــدد اخملـــاطـــر لـبعـض
عمليـات التـجميل ، إال أن عـدداً كبيـراً
مـن نـــســــاء هــــوجن كـــــوجن يقــبلـن إلــــى
عمليـات التجميل بشكل كبير وخاصة
عمليـات تكبيـر الثـدي !! ولذلـك حذر
مـــســـــؤولـــــو الـــصحـــــة يف هـــــونغ كـــــونغ
الـنــســـاء بـضـــرورة تفـــادي اجلـــراحـــات
الــتـقلــيـــــديـــــة لــتـكــبــيـــــر الــثــــــدي بعـــــد
االخطـاء اجلـسيمــة التي وقـعت أثنـاء
ست جــراحــات من هــذا النــوع. وكــانت
ثالث وخـمسـون سيـدة من هـونغ كـونغ
قـــــــد شـكـــني مـــن مــــضـــــــاعـفـــــــات مـــثـل

اقتــرحت علـى مـديـر املـدرسـة ان نقـدم هـذه
الهـدّيـة الـى )كــاظم( و هـو الفـراش اجملـد و
بحاجة اليهـا اكثر من الفراش الثاني )ثري
احلـال(. أيّـد املـديـر هـذه الفكـرة و رحّب بهـا
بـــاقي املــدرسـني. ارسل املــديــر احــد الـطالب
لينـادي علـى )كـاظم( و جـاء حـامالً صـينيـة
الــشـــاي واملـــاء مع ابـتــســـامـــة جـمـيلـــة تــثلج

الصدر.
قـال له املـديـر: هـذا )ابـو حميـد( مـا محتـاج
اخذ الكارتون كلّه الك و انته تستاهل اكثر.
يعتذر كـاظم و يطلب تقـسيمه منـاصفة مع
صـاحبه ابــو حميـد قـائالً و بلهجـة جنـوبيـة
وادعــة: مــو مــا يـصـيــر اسـتــاد .. احـنه ســوه
بهـاملدرسـة، خل نقسـمهه قسمـة حك. رفض
املـديـر ذلك و اخـذ كــاظم الكـارتـون و خـرج.
عنـد البـاب شـاهـده )ابـو حميـد( و الكـارتـون
يف يــده .. لم يـسـأل عـنه و بعـد بـضع دقـائق
جـاء ابــو حميـد الـى االدارة، الحظ اجلـميع
شـرّاً يف وجه )ابو حـميد( و راح يـسأل املـدير
بعـــــد ان وضع مـــــرفقـه علــــى حــــافــــة الـبــــاب
قــــائالً: سـيـــدنـــا و لـم يـقل اسـتــــاذ النه كـــان
يعتقد ان مدير املدرسة )عزيز املوسوي( هو
سيّـد و يفـضل منـاداته بهـذا اللـقب. سيّـدنـا
لــيــــش تــنـــطـــــون الـفلــــــوس كلـهه لـــــواحـــــد و

تعوفون الثاني» ...
رد عليه املـدير و بـكل هدوء: ابـو حميـد انته
اهلل مفـضل عليك و هو محتـاج اكثر منّك و
شراح تـسوّي بـهالـدراهم» و ثـانيـاً هو سـاكن
بكـــوخ سـعف و اطفــــاله حفّـــاي ..! و اضـــاف
الــسيــد املــديــر كـلمــة اخــرى انـتقــده علـيهــا
اجلـميـع و هي ان صــاحـبه يــشعــر بــالـنقـص
..! رد علـيه ابـــو حـمـيـــد واملــشـــرب يف يـــده و
بـسرعة: "جـا آنه شبيّه ما اشـعر بنقص»..."
معـتقـــداً ان الــشعـــور بـــالـنقــص لهـــا معـنـــى
ايجـــــابـــي ضحـك اجلــمـــيع و ارضــيــنـــــا ابـــــو
حـمـيــــد مبـبـلغ مـن عـنــــدنــــا فــــرح به و عــــاد
يـجلس عنـد باب املـدرسة فـوق جذع الـنخلة
بعـد ان عـرف معنـى الـشعـور بـالـنقص و راح
يــرددهــا يف كل مخــالفــة للـضـحك فقـط ...

"آنه شبيّه ما اشعر بنقص»"

)حـامـد اآلمـدي(: نشـأ اخلط يف بغـداد
وانتهــى فيهـا يعـني ابـن البـواب وهـاشم
اخلـطــاط، وممــا يــؤثــر عـنه انه كــان ال
يغـمـــس القــصـبــــة يف محـبــــرته قــبل ان
يتـوضأ وكـان يحرق األوراق الـتي يغلط

فيها خوفاً من انتشارها على خطأ.

مهــــدي واخلــطــــاط جــــاسـم الــبغــــدادي
وغيـرهم مـن ال يحصـيهم العـد، وتـدرب
علــى كــراسـتـه آالف بل ماليـني الـطالب
ليـصـبحــوا خـطــاطني أو هــواة خـط وان
لم يـدرسهـم بنفـسه وقـد أصـدر كــراسته
الــشهيـرة )قـواعـد اخلـط العــربي( وقـام
كـذلك بتـأليف )كـراســة اخلط العـربي(
املـــدرسـيـــة خملـتـلف املــــراحل الـــدراسـيـــة
ملـسـاعــدة تالميـذ املـدارس علـى حتـسني

خطوطهم .
ســافــر الــى املـــانيــا لالشــراف علــى طـبع
الـقـــــــرآن الـكـــــــرمي يف ســنـــــــة 1970 ومــن
امــــانــيه الـتـي لـم يـحقـقهــــا امـنـيــته يف
كتـابـة املـصحف الـشــريف بخـط يـده إذ
عـاجلـته املنيـة قبل يـوم واحـد فـقط من
شروعه بـالكتـابة وكـان ذلك يف 3 نيـسان
1973 لـيـتــرك لـنــا مـتحفـــاً ضخـمــاً مـن
روائعه اخلــطيــة املـنتـشــرة علــى جــدران
مسـاجد بغـداد ومنابـرها وقـبابهـا وعلى
واجهــات محــالهـــا، كمــا زيـنت خـطــوطه
اغلفــة الكـثيــر مـن الكـتب واملــطبــوعــات
وكـذلك السبـائك واملسكـوكات والعمالت
وغيــرهــا. وقــال عـنه اخلـطـــاط التـــركي

امثـــال سيــد ابــراهـيم وحــسنـي اللـــذين
اجــازاه يف سـنــة 1944 فــأخــذ يـطـمع يف
نـيل االجـــازة مـن امـيـــر اخلـطـــاطـني يف
حــيـــنه اخلـــطــــــاط الــتــــــركــي )حــــــامــــــد
اآلمـدي( فـأرسل مجمـوعـة من لـوحـاته
الــى اسطـنبـول لعـرضهـا علـى )حـامـد(
الــــذي اجــــازه مــــرتـني، االولــــى يف سـنــــة
1950 والـثــانـيــة يف سـنـــة 1952 اعجــابــاً
بفنه االصيل واخذ هـاشم بعدها يتردد
علــى تــركـيـــا بقـصـــد لقــاء خـطــاطـيهــا

واالطالع على نفائسها اخلطية .
يف ســـنـــــــة 1960 عـــني اســـتـــــــاذاً لـلـخــــط
العــــربـي يف مـعهـــــد الفـنــــون اجلـمــيلــــة
بـبغـــداد ثـم رئـيــســــاً لقــسـم اخلـط فـيه
مبساعـدة من اخلطـاط التركي )مـاجد
الزهـدي( الذي كـان زميله يف التـدريس
يف املـعهــــــد، وكــــــان مـكــتــبـه القــــــدمي يف
الــشـــورجــــة ومكـتـبه اجلـــديـــد يف ســـوق
الــصفـــاريـن ملـتقـــى اخلـطـــاطـني ومـن
مـحــبــي اخلــــط مــن طـالبـه يف مـعـهـــــــد
الفنـون اجلميلة، وقـد تخرج علـى يديه
جــمـع غفــيـــــر مــن اخلـــطـــــاطــني مــنهــم
اخلـطــاط ولـيــد االعـظـمـي واخلـطــاط

ذاكرة بغدادية..

هاشم اخلطاط عاش ومات مع اخلط العريب

  القاهرة/وكاالت
ويـــؤكـــد عـــادل إمــــام انه لــم يكـن يـتــــوقـع رد
الـفــعـل الـــــــذي حـــــصـــــــده ابــنـه مـحــمـــــــد يف
مهــــرجــــان بــــرلـني، وهــــو الـــــذي يجـــســــد يف
الفــيلم شخـصيــة طه الـشـاذلي ابـن البـواب
الــــــذي يحـقق جنـــــاحـــــاً هــــــائالً يف دراســـته،
ويتخــرج بتفــوق يف كليـة احلقـوق، وعنـدمـا
يــــريـــــد أن يلـتــحق بــــالـنـيــــابــــة يـتـم رفـــضه
لـظـــروفه االجـتـمـــاعـيـــة الــسـيـئـــة، وتــنقلـب
حـيـــاته رأســـاً علـــى عقـب حـني يـنـضـم إلـــى
احدى اجلـماعـات املتطـرفة.يـذكر أن عـمارة
يعقوبيـان سيُعرض يف يولـيو املقبل، وبلغت
تكــالـيفه 22 مـليــون جـنيـه ليـصـبح أضـخم
انـتــــاج سـيـنـمــــائـي مــصـــــري. والفــيلـم مـن
بـطــولــة عــادل إمــام ونــور الــشـــريف ويــســرا
وإسعـــاد يـــونــس وسـمـيـــة اخلــشـــاب وخـــالـــد

الصاوي.

عندما قـرأت الرواية التي كتبها
عالء االســــوانــي للـمــــرة األولــــى
كنـت متــأكــداً مـن انهــا ميـكن أن
تــصبـح فيـلمـــاً سيـنمـــائيــاً علــى
مـستـوى عــاملي، وهـذا مــا حتقق
بــــــــــــالـفـعـل يف فــــيـلــــم عــــمــــــــــــارة
يعقـوبيـان الـذي أخـرجه مـروان
حـامـد .ويضـيف " كنت حـريصـاً
علــــــى الــــــروايــــــة ألنــنـــي شعــــــرت
بـأهمـيتهـا وأهـميـة احـداثهـا وشخـصيـاتهـا،
لـذلك حتـدثت مع وحـيد حـامد لـيشـتريـها
ويحــولهــا الــى الــسيـنمــا بغــض النـظـــر عن
مـشـــاركتـي يف العـمل الــسيـنمـــائي وتــوقـفت
مـتــــردداً كـثـيــــراً قــبل املـــــوافقـــــة علـــــى لعـب
شخـــصــيــــــة زكــي الــــــدســــــوقــي ولـكــن حــبــي

للشخصية جعلني أوافق على الفور .

االلـتهــابــات وظهــور الـبثــور بعــد حـقن
مــــادة »)الـبــــولـي أكــــرالمــــايـــــد(» داخل
أثدائهن بهدف تكبيرها. وذكر متحدث
بـــاسم وزارة الـصحــة يف هــونغ كــونغ إن
ســتـــــاً مــن تلـك الــــســيـــــدات اضـــطـــــررن
السـتـئـصــال أجــزاء مـن أثـــدائهـن بعــد
مـــضــــــاعفـــــات خـــطــيـــــرة مــن جـــــراحـــــة
الـتكـبيــر. وتعـمل حكــومــة هــونغ كــونغ
االن لفرض حظـر على استخـدام املادة
الـهالميــة يف تكـبيــر الثـدي ملــواطنـاتهـا
كما تعكف على حتـذيرهن من مخاطر

تلك العملية.
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