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املقـام العـراقي واالصـوات النسائـية
اما االصوات النـسائية فإن عددهن
قليل قيـاس ًُا اىل الـرجال ومن اجل
تــوثيق هــذه النــاحيــة ،يهـمنـا
التعـرف اىل تلـك املغنيـات اللـواتي
غنـني بعض املقامـات البسـيطة يف
الفرتة الـيت ميكـن حصـرهــا بني
عامي  1925و 1945حيث كان اقرتاب
صـوت الفنانـة صديقـة املالية من
املقـام العـراقـي اكثـر مـن غريهـا
واسـتــطــــاعــت ان تغــين بعــض
املقامات الفرعية مثل البهريازاوي
واحلكيـمي واجلبوري واملخالف كما
كـانت الفنانـة سلطانـة يوسف من
مغنيـات ذلك العصـر حيـث غنت
مقام الـبهريزاوي واحلكيـمي فقط
ال
وكانت متلـك صوت ًا رخـيم ًا مجي ً
غـطت على مـا ينقصهـا من قرار.
وبـعد تلك الفـرتة اليت اشرنـا اليها
ســابقــ ًا ظهــرت بعـض االصــوات
الـنسـائيـة اليت اقـرتبت من املقـام
مثل الفنانة زهور حسني وقد كان
هـذا االقرتاب من املـقام ال يـستـند
علـى اسس قواعد املقام وكانت من
خالل اغــانيهـا يف بعـض االحيـان
متهـد ألغنـية مـا من تلك االغـاني
بوصله صـغرية من مقام الدشت او
االوشـار وهــذه القـطع واالوصـال
كانـت عالقـة بذهن زهـور حسني

ادى املقام العراقي
عدد من قراء املقام من
الرجال ،الذين
استطاعوا ان يتألقوا
ويضيفوا ويتواصلوا
مع هذا الفن الذي
اختص به العراق دون
سواه .وبرزت اصوات
هؤالء وكانوا ميتلكون
املؤهالت الفنية التي
بإمكـــانها ان تضعهم
يف (خانة) االبداع.

بسـبب يعـود اىل اصلهـا الفـارسي.
وانها بال شك كانت ناجحة موفقة
يف اغــانيهـا .وال يـوجـد هنـاك أي
دليل يثبت قيـامها بغناء مقام من
املقـامات بـشكل متكـامل بتحـرير
وتـسليـم وميـانـة وادخــال بعض
القـطع واالوصـال بـني التحـريـر
والـتسليـم .ومن االصوات اجلـميلة
عفيفة اسكندر اليت مل تقرتب من
املقـامـات اطالقــ ًا رغم مجــاليـة
صوتها وامكـانية تنقالتها باالنغام
ألغانـيها ولكن املقـام كان بالـنسبة

 925و  945حـيـث ان عــددًا آخــر مـن
هلا مسألة اخرى.
امـا الفنانـة سليمة مـراد فقد ادت املغـنيــات العـــراقيــات كـن علــى
اوصا ًال من املقام العراقي من خالل السـاحة الغـنائيـة بل وحتـى قبل
ال الفنـانة بـدرية
اغـانيهـا مثل مـيانـة البنجـكاه يف هـذه الفرتة مـث ً
انور وجليلة ام سامي والست روتي
اغنية (هو مو انصاف منك).
و مل تــؤد أي مقــام من املقـامـات ومنرية اهلوزوز وغريهن .واجلدير
باالشارة وحنن بصدد مغنيات تلك
الفرتة الـزمـنيـة نـذكــر للقـارئ
الكريم ان الفنانة بدرية انور اليت
ال يعـرف عنهـا اجليل اجلـديـد أي
شـيء هـي صـــاحـبـــة االغـنـيـــة
العراقية املشهورة اليت عرفت على
امتـداد الـوطن العـربي ومـاتـزال
تعـرف اىل يومنـا هذا (اغنـية يا ام
الـعبــايــة حلـــوه عبــاتـج)  .تلك
املغـنيـات اللــواتي ذكـرنــاهن مل
يـتقربن اىل اداء املقـام .لذلك اتفق
اكــثــــــر خـــرباء املقــــــام وذوي
االختصاص بهذا الفن العريق عدم
صالح االصـوات النـسائـية لـقراءة
املقام ويعتـربون ذلك خروج ًا على
طقــوس املقـام مـن حيـث انهم ال
يقــرون اداء املقــام اال بــأصــوات
العـــراقيــة غـري ان العــديـــد من رجاليـة .وميكننا القول ان الفنانة
اغانـيها اخـذت طريقهـا اىل اجواء مـائدة نزهت غنـت بعض املقامات
املقـــام العـــراقـي وغـنـــاء بعـض البسيطـة والفرعية مـثل الشرقي
رســت واحلكـيـمــي ولكـن لـيــس
االبوذيات ما بني االغاني.
نعود اىل تلـك الفرتة ما بـني عامي بـالشكل املتكامل وكـانت هي نهاية

موسم (الصبور)يف البصرة موسم ذو نكهة خاصة
ميتاز
موسم الربيع والصيف يف البصرة
برواج جتارة هذا النوع من السمك الذي
يسمى محليا(الصبور)والذي متتلئ به أسواق
السمك يف املدينة يف املوسم املذكور  ،وبكميات
أحيانا يصح أن نقول عنها هائلة  ،كما شهدنا
ذلك يف السنوات املاضية .
الرائجة
فـمــثال يف
 .فــيــــصل
سبـعيـنيــــات
ـ
اىل مجـــــــــيـــع
القــــرن املــــاضـي
حمـــافـظـــات العـــراق
ميتلـئ السـوق بهـذا النـوع
تقـريبـا  .روى أحد األصـدقاء يـقول :
من السمك املـرغوب جدا ويـصبح رخيصا
جــدا أيضـا(الـواحـدة بفلـس ومـن احلجم عـندمـا كنّـا ندرس يف اجلـامعة بـبغداد يف
املـتوسط) اىل درجـة ان يعرض الـناس عن الستـينيات مسعنـا بائع أمساك يـنادي على
شرائه  ،السيما وان أجهزة اخلزن املربدة مل بـضـاعـته(زبيــدي  ..زبيــدي)وعنـدمـا
تكن متـوفرة حـينذاك  ،فيـشرتيه البعض خـرجنـا لـنشـاهـد الـزبيـدي النـادر جـدا
لغـرض تـسـميـد احلــدائق املنــزليـة !! أو والبـاهـظ الثـمن يف كل األوقــات حتـى يف
ليلقيه الباعة يف الشط مساء بعد أن يكونوا البصـرة نفسهـا  ،وجدنـا(الصبـور)فقلـنا
للبـائع  :هذا صبور وليـس زبيدي ؟ أجابنا
قد يئسوا من بيعه !!
لـكن ارتـفع سعــره يف الــسنـــوات األخرية (شنو الفرق؟)!!!
لشحته  ،حبيث مل يكـن مبتناول الكثري من يكـون(الصـبور)الـوجبـة الرئـيسـة ألغلب
الناس  ،كـما أنه يبـاع بـ(الزوج)أي بـالعدد العوائل البصرية طيلة هذا املوسم  ،كما أن
وليس بـامليـزان مثل بقـية األمسـاك هكذا هناك من يفضله يوم اجلمعة فقط على أن
مـنذ عـرفنـاه  .ويف موسـم(الصبـور)الذي يكـون شيـا بعـد حـشيه بـالتـوابل ومـواد
ميتد ألشهر طويلة متتد أحيانا اىل اخلريف أخرى يتقنها أهل البصرة فقط  .وتتباهى
 ،وبذلـك يدخل علـى السـوق جتار وبـاعة تلك العوائل بتقدميه اىل ضيوفها باعتباره
جـدد ليس هلم عالقة بتجارة أنواع السمك وجبة مفضلة !!
األخـرى  ،وهـؤالء فـقط يـشـتغلـون علـى ومن اجلـديـر بـالـذكـر أن هـذا النـوع من
(الصبـور)  ،كمـا تـدخل علـى السـوق أيـد الــسمـك ليـس حمـليـا وهــو من األمسـاك
عـاملــة كثـرية لتـشـتغل يف هــذه التجـارة املهاجـرة يدخل املـياه اإلقليـمية العـراقية

ودول اخلليج األخـرى يف الـربـيع ليتـزاوج
ويلـقي بيـوضه يف ميـاه األنهـار العـراقيـة
العـذبة  .وكـان يف السـنوات املـاضيـة وقبل
التلوث البيئي الذي تعرضت له مياه دجلة
والفرات يف السـنوات األخرية بسبب املعامل
وحمطـات تولـيد الطـاقة الكهـربائـية اليت
أقيـمت على ضفاف تلك األنهـار كان يصعد
معهـا مشاال وصـوال اىل مدينـيت الناصـرية
والعمـارة عـرب شط العـرب أو حتـى أبعـد
قليال  .كمـا أن امساك الصبور اليت تصاد يف
شط العـرب أو األنهـار الـداخليـة األخـرى
أغلـى مثنا من الـيت تصاد يف ميـاه البحر يف
الـفاو أو حتى يف شط البصرة  ،باعتبار أنها
تغذت يف مياه عذبة .

اقــــامـت رابــطــــة اخلــــرجيـني والشـاعر ضـياء الـسيـد عن املـقام
اجلــامعـيـني يف مــديـنــة محـص العـراقي والـقصيـدة املغنـاة وقـدّم
السورية –وهي رابطة ثقافية – جمموعة من احلانه  .وذلك يف يوم
 .29/4/2004ويف يــوم  2/5/2004استـضـاف
امـسيـة عن املـوسيقـى العـراقيـة
حتـــدث فـيهــــا امللحـن العـــراقـي احتــاد الـكتــاب العــرب يف دمـشق

الكلمات املتقاطعة

اعداد:يوسف فضيل
افقي
وكالة انباء روسية /عملة عربية (م).
 .1خمـرج سـينمـائـي مصـري اخـرج  .5اعرف (م)  /ثلثي شلن /مكرر.
اول افالمه عـام  1950وله فلم الـباب  .6ثالثـــة اربـــاع كلـمـــة كلـمـــة داود . 10 /دافع مثنها (م) /حالي.
 .11نبـــات طبـيعـي ينـبت يف االهــوار
السكوت عن قول احلقيقة.
احلديدي.
 .7جواهر تستخرج من البحار /ملكها .واملسـتنقعـات /عمـلة عـربيـة /مادة
 .2رئيس مجهورية النسما (م).
قاتلة.
 .3حرف عطف /رغبة /علم مؤنث .8 .حب /امني عام االمم املتحدة.
 .9من احلبـوب املهمـة ملعـيشـة االنسـان .12 /حر(م) /مدينة عراقية.
 .4احجية /ملحمة موسيقية.
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عمودي
 .1شاعر مصري راحل.
 .2مـن القبائـل االفريقيـة اليت عانـت من احلروب
منــذ القـدم (م) /جيـري يف الـشــرايني /نـصف
شوقي.
 .3ما يقال للمعلمة يف الصف /غزالن /ناتج.
 .4اسفار (مبعثرة) /نزل.
 .5مـا يـشـتهــر به الـشجـاع وصــاحب الـنخـوة/
يتحدث (م).
 .6قـال (مبعثـرة) /املتحـدث الذي حيكـي القصص
(م).
 .7عكس شياطني (م) /افراخ النخيل.
 .8يغفل /تـأتي بعد /سن (القوانني).
 .9حــرف نصـب (م)  /العب كـرة انـكليــزي شهري
يلعب حاليُا يف نادي ريال مدريد /حزن.
 .10دولة عربية.
 .11طرق /من الطيور الكاسرة والشرسة.
 .12عفن /الدس وزرع الشكوك بني الناس.

زيارة اىل الـ (عفك)
الوادعة

مسري اخلالدي

باسم عبد احلميد محودي

املطـاف لقـراء املقـام من االصـوات
النسائية.
ويف هذا اجملال ميكننا ابداء رأينا يف
هـذه املسألـة فنقول ان قـراء املقام
كـانـوا يـرتـادون املقـاهـي يف تلك
الـفرتة وكــانت تـلك املقــاهـي هي
املكـان الـوحيـد ألحيــاء حفالتهم
فـيهــا مــاعــدا بعـض الـبيــوتــات
الـبغداديـة املتيـسرة .ومـن االمور
البـديهيـة انه ال يف زمـانهم وال يف
هذا الـزمان ميكن للمـرأة ان ترتاد
ذلك الـطــراز مـن املقــاهـي رغم
وجـود بعض النـوادي واملنتـديات
يف هذه الفرتة.
فإن التاريخ القريب والبعيد لقراء
املقـام قـد خـال من اسم املـرأة .وال
ننسى بأن االصوات النسائية خالية
من القـرارات اليت حتتـاجها يف اداء
املقـام لكونهـا ذات اهميـة كبرية يف
اداء املقام.
وللحقـيقة التـارخيية مسعـت اكثر
من مـرة من االستـاذ الكبـري حممد
القبـاجنـي والفنـان املبـدع يـوسف
عمر بأن املقام وجد للرجال وليس
للنساء.
مع كامل اعتذاري لبعض الفنانات
اللواتي يدعـني بأنهن يؤدين املقام
بصورة متكاملة وطبق ًا للقواعد.

منـذ اكثر من عـام مل تسنح لي فـرصة الـوصول
اىل تلك املدينة اجلنوبيـة اليت ظلمت منذ عهود،
امسهــا (عفـك) وهي قـضــاء مهـم من اقــضيــة
حمافـظة الديـوانية وهلا حـضورها الـتارخيي ايام
كـانت عشـائر عفك وحلـبجة تقـاوم العثمـانيني
وحتاربهم من اجل العراق بأسره.
ما زال الـسراي العـثمانـي القديم قـائماً واجلـسر
الـصغري الـذي كـان جيلـس عنـده مـسـاء بـعض
الـوجهـاء سـرقت اجـزاء خـشبيـة منه ثـم نهب
بـالكامل ووضـعت (احلكومـة) بدله منـذ سنوات
جسـراً حديديـاً صغرياً عاديـاً اضاع نكهـة املاضي
وتـارخيية اجلسـر القديم مل تنـصف (احلكومات)
السـابقـة (عفك) وال اعـطتهــا شيئـاً لـكن اهلهـا
حـافظـوا علـى ممتلكـات مديـنتهم بـعد سـقوط
النظـام ومنعـوا اي تصـرف سيء بـاثاث الـدوائر
واملـدارس واقاموا احلراسات يف الطرق العامة ملنع
أي طـارئ شريـر وقد جنحـوا يف ذلك متامـاً حتى
انهم حـولـوا شعبـة حـزب الـسلطـة السـابقـة اىل
مستوصف واستغلوا اثاثها لالطباء وللمرضى.
عقلية احلـفاظ على املدينة كانت هي السائدة وال
تزال ،وجتمعات االحزاب مبختلف اجتاهاتها وتقف
موقف املسـاند لتـوجهات سكـان املدينـة فحفظوا
امنهـا ونظـموا عمـلية وصـول املاء والكهـرباء اىل
الـدور ،ورغم وجود بعض القمـامة يف الشوارع اال
ان حـرص مـؤسـســات اجملتـمع املــدني يف هـذه
املدينة جعل امر التنظيف ميسوراً.
تـشكو (عـفك) من انقطـاعات التـيار الكهـربائي
ومن عـدم وجود خـدمات الـتبليط كـاملة داخل
املدينـة وخصوصاً االحياء اجلـديدة ومن صعوبة
االتـصــال اهلــاتـفي وال تــشكــو ضعـف العالقــة
االجتماعية بني اهلهـا وال حسن التواصل مبارك
لعفك حب اهلها هلا وتوادهم وترامحهم.

يقـدم فـيلـم (معـارك حـب) للـمخـرجـة
اللـبنانيـة دانيال عـربيد والـذي عرض يف
اطـار تظـاهرة (اسـبوع املخـرجني) صورة
عـن احلرب اللـبنانـية كمـا عاشـتها عـائلة
بورجوازيـة يف بريوت الشرقية داخل بيت
يوشك كل شيء فيه على االنهيار.
وتـلتقـط كــامريا املخـرجــة عرب كـادرات
ضيقة وقـريبة من االوجه واالجـساد هذا
العامل من خالل يـوميات طفلة يف الـثانية
عشـرة بدأت أحـاسيسهـا تتفتح علـى عامل
الكبار الغارق يف الدمار والعنف واخلراب.
رحلـة الـشخـصيـات بـدت وكـأنهـا مـسرية
بطيئة حنو نهاية اختتمت قبل ان تبدأ او
كـأنهــا يف حيـاة أخـرى أقـرب اىل اجلحـيم
الذي حتاول لينا الصغرية ذات االثين عشر
عـامـا الـتغلـب علـيه بــاختـالق ارتبـاط
شعوري خبـادمة عمتها اليت تـسكن البناية
نفسها.
اخلادمـة سهام اليت تكرب لينـا بست سنوات
عرضـة هي ايضـا لعنف الكـبار مـا يقرب
لينـا منها فـتتعاطف معهـا رغبة بـالتغلب
علـى هـذا الـواقع اال ان سهـام تـتهم لـينـا
باستمرار بانها سـيئة مثل عائلتها مقيمة
حاجزا طبقيا بينهما.
كل هـذا العــامل املغلق والـكئـيب واحملـبط
تقـودنــا اليه لـينــا بعيـنيهـا املتـطلعـتني
البـاحثتـني عن دفء وعن اهتمـام بشـأنها
وهـو مـا ال جتـده لـدى والـدهـا او والـدتهـا
الـيت تهجــر البـيت فـرتة احتجـاجـا علـى
الوالد املغرق يف القمار والغارق يف الديون.
واحلرب اليت تعـصف بالبالد تغـدو بعيدة
او كـأنهـا متـر جبــانب العـائلـة املـشغـولـة
حبـروبها اليومـية وبتنظيـم اوان انهيارها
بـاصرار مـتنام ال يـوقفه شيء ،ال وسـاطة
االقارب وال خوري الكنيسة وال احلرب.
واحلـرب يف الفيلـم تسمـع وال ترى معـاملها
اال ملاما.
كل املـشــاهــد ختــرج مــطبــوعــة بلــون

احاسيس لينا اليت ال تبتسم وسط عامل ال
يـكرتث لوجـودها وهـو االمر الـذي حتاول
الـتخلــص منـه فتــزداد عالقــة بــسهــام
وترافقها يف مغامراتها العاطفية واجلنسية
االوىل.
وتتـنامـى القصـة عرب نظـرة ليـنا لـلعامل
واكـتشـافـاتهـا الصغـرية والكبـرية وتلقيهـا
الول قبلة عند مـصاحبتها لسهام ورفيقها
الــذي اصـطحـب معه صــديقــا يف رحلــة
بـالسيارة وتصـور كامريا عربـيد بتفصيل
مستفز تطلع الفتاة اىل جسد الرجل.
شخصـيات (معـارك حب) تـبدو عـالقة يف
مــأزق املكـان وعــدم امكــانيــة اخلالص،
تعيـش خمتـبئــة خلف عـاملهـا الــداخلي
احملـاصر يف جـو االسرة املعـتم الذي يـشهد
معـارك اكثر تدمريا وقـساوة من تلك اليت
تشهدها املدينة.
وحيــدث التحـول يف شخـصيـة لـينــا اليت
تـنتقل هي ايـضا اىل الـسلبـية وختـرج كل
الـعنف الــذي اختـزنـته بعـد ان حــاولت
التـعايـش معه حني تقـرر منع سهـام من
اهلـرب من البيت مع احـد افراد امليلـيشيا،
فتفشي السر لعمتها.
هذا العنف يـاتي مبثابة خيـانة لالحساس
وللذات ،خيانة للحب لكنه يف الوقت نفسه
خيرجهـا اىل حيـز الوجـود ويقفـز بها اىل
عامل الكبار فتخترب بواكري الوجع وتالمس
املعنى.
فيلم (معارك حب) خيفي اكـثر مما يقول
ويعـنـــى كـثـريا بـــالعـــوامل الـــداخلـيـــة
للشخصيـات اليت بدت حمتـاجة لعمق اكرب
وكثري من الشاعرية.
ويتسـابق فيلم املخـرجة اللـبنانيـة للفوز
جبـائزة الـكامريا الـذهبيـة اليت متنح الول
فـيلم للمـخرج يف كل مـسابـقات مهـرجان
كان الـسينـمائـي وقد قـدمت املخـرجة يف
عملهـا جـزءا مـن سريتهـا الـذاتيـة وسرية
عائلتها.

الفيس بريسلي جنم هذا الصيف

املقام العراقي يف محص
الشـاعـرين ضيـاء الـسيـد وخـالـد
الـسعدي حيـث قرءا جممـوعة من
قصائدهمـا خالل االمسية اخلاصة
اليت حـضــرهــا عـــدد من ادبــاء
سوريا.

إضاءة

فيلم معارك حب للمخرجة دانيال عربيد

البصرة  /قاسم علوان

12 11 10

13

يشهد هذا الصيف اعادة طرح عدد من اغاني الفيس
بـريسلي مع االحتفاالت بالذكـرى السنوية اخلمسني
لتحـول الـروك آنـدرول اىل املــوسيقـى الـشعـبيـة
السـائدة.ورغم ان بريـسلي قد بدأ بـتسجيل االغاني
عام  ،1953اال ان اغـنياتـه الثالث اليت سجلهـا يف العام
التــالي «ال بــأس يف ذلـك» و«قمــر كـنتــاكي االزرق»

و«احـبك النـي» هي الـيت جعلـت للــروك عـشــاقــا
ومجــاهري حقـيقيـني .ومن بـني اجملمـوعــات اليت
سـتطـرح هــذا الصـيف ،جممـوعــة «الفيـس وصن»
وتتضمن االغاني اليت سجلها بريسلي يف استديوهات
صـن اململـوكـة لفـيليـبس عـامـي  1954و 1955قبل ان
تبيع فـيليبس عقـده معها لـشركة آر سـي أي بقيمة

 35الف دوالر يــومهــا.واجملمــوعــة األخــرى بـعنــوان
«ممفيـس حتتفل خبمسـني عاما مـن الروك آندرول»
وتتضمن اغـاني مثل «ال بأس يف ذلك» اىل جانب عدد
من تـسجـيالت ملغـنني شهـريين مـن ممفيــس مثل
جــوني كــاش ،اوتيـس ريــدنـغ ،اريثــا فــرانكـلني
وغريهم.

احلمل

الثور

اجلوزاء

السرطان

االسد

العذراء

21اذار 20 -نيسان

21نيسان 20 -ايار

21ايار 20 -حزيران

21حزيران 20 -متوز

21متوز 20 -اب

21اب 20 -ايلول

احليــاة فـيهــا الـكثـري من
املـســرات واالحــزان وكل
شـيء مـتــــوقع ،ولـيــس
بغــريـب علــى مـن يفـهم
احلياة .ال حتزن على ضياع
الفــــرص الـكـثـرية الـيت
اهـــدرتهــا دومنــا سـبـب
معقول.
فرص التعويض قائمة
رقم احلظ .12 /
يوم السعد  /اخلميس

اصرارك على احلياة،
ومقـاومـة الـكبـوات
يبـيح لك الـتفــوق ،
وجيعلـك متفردًا بني
زمالئك اآلخــرين يف
العمل.
رقم احلظ.9 /
يوم السعد /الثالثاء.

الـتفـــاؤل والـــشعـــور
بـــــــاالمل حيـقق لـك
الـكثـري من الـنجـاح يف
دروب احلــيـــــــاة .دع
الـتـــشــــاؤم وال تـكـن
خجو ًال او منطوي ًا على
نفسك.
رقم احلظ.11 /
يوم السعد /اخلميس.

مـــا زالـت الفـــرصـــة
امــــامك لــتعـــويــض
خـسارتك ملـاذا ال تفكر
بشكل جـدي ،يبيح لك
النجاح مستقبالً؟
مفاجـأة تغيّـر احوالك
حنو االفضل.
رقم احلظ10 /
يوم السعد /السبت

الـنجــاح الـــذي حيققه
اوالدك يف املــــدرســــة
جيـعـل اآلخــــــــريـــن
يـنظــرون اليـك بعني
احلسد.
ال تهــتـــم بهــم وكــن
صبوراً.
رقم احلظ.8/
يوم السعد /االحد.

االيــام القـادمـة حتـمل
مفـاجـآت ســارة لك .ال
تكن كسو ُال يف تقبل تلك
املفــــاجــــآت وحــــاول
اسـتعــادة الـثقــة الـيت
ضـــاعت مـنك بـسـبب
ظــروف صعبـة مـررت
بها.
رقم احلظ.15 /
يوم السعد /اجلمعة.

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

الدلو

احلوت

21ايلول 20 -تشرين اول

21تشرين اول 20 -تشرين ثاني

21تشرين ثاني 20 -كانون اول

21كانون اول 20 -كانون ثاني

21كانون ثاني 20 -شباط

21شباط 20 -اذار

تعيش حياة روتينية ال
طعـم هلــــا ،وال تقـــدم
شيئ ًا جـديدًا لك .حاول
ان تكـون اكثـر حـركـة،
وبــدل منـط حـيـــاتك
لـتحـــوز علـــى حـيـــاة
جديدة.
رقم احلظ . 16 /
يوم السعد /السبت.

االسبــوع املــاضي كــان
ملـيـئــ ًا بـــاملفــاجــآت
الـسارة ،وكنت متـماسك ًا
بكل تفـاصـيلهــا التـزم
خبــطك العــام هــذا وال
تفــــرط بـــــالفــــرص
الذهبية.
رقم احلظ.17 /
يوم السعد /الثالثاء.

الغـــرور لـن جيـــديك يف
شـيء نـفعـــ ُا الـتــــواضع
سـيكون سببـا ُ يف التعرف
اىل انــاس حيملـون بـذور
الطـبيـة ويـسـاهمـون يف
اعـادة تـشكـيل حيــاتك
حنو االفضل.
رقم احلظ.3 /
يوم السعد /اجلمعة.

الـرسالـة اليت وصلتك
االسبوع املـاضي كانت
مـليئـة بـاملغـالطـات.
فـالصديق الـذي بعثها
الـيك الحيمـل تصـورًا
واضح ًا عنك.
رقم احلظ.7/
يوم السعد  /االربعاء.

حب جـديـد يف طـريقه
الـيك .لقد اضعت الكثري
من العالقـات بال مربر.
متـــسك بـــالفـــرصـــة
اجلــديــدة وكـن اكـثــر
حرصـ ًا على ادامـة هذه
العالقة اجلديدة.
رقم احلظ.18 /
يوم السعد /اخلميس.

الـــتـعـــب يـالحـقـك
واسـبوعك املاضي كان
متعبـاً .جدد حـياتك
بـالذهـاب اىل منـطقة
سيـاحية لتكـون اكثر
راحة.
رقم احلظ.5 /
يوم السعد /الثالثاء.

