
إن رأيت الرش يرتكك
عادل العامل

وقــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــة

يـشكـل التنــازل عن التـعنُّت يف مـوقفٍ مـا لــدى كثيـرٍ من
الـعراقيـني، كما يـبدو، عقـدةً مستعـصيةً، سـواء كان ذلك
علــى مــستـــوى النــاس العــاديـني، او علــى مــستـــوى كبــار

القوم ورجال السلطة والسياسة.
واحلكايـات كثيرة هـنا وكذلـك االقوال املأثـورة واالمثال.
وقـد سبَقَنـا الـى ذلك احـد اجـدادنـا الفـرسـان يف العصـر
اجلاهلي، وهو عمرو بن كلثوم فقال يف معلقته املشهورة

متفاخراً بقدراته على التعنت، "ال فُضَّ فوه":
اال ال يجهلنْ احدٌ علينا

 فنجهلُ فوقَ جهلِ اجلاهلينا
فــــالــبعــض يعـتـبــــر تـنــــازله عـن قــــرارٍ او مــــوقفٍ مــــا، مع
معــرفـته بــانه مــوقف يجــايف الـصــواب واحلـكمـــة وحتــى

وصايا الدين، عيباً يخل بهيبته امام الناس!
والبعـض اآلخر يتسـتر بتعنته يف مـسألةٍ مـا على خوائه
الــداخـلي وافـتقــاده الــشخــصيــة القــويـــة التـي ال تتــأثــر
مبثل هـذه التـراجعـات احلـكيمـة. وهنــاك من يتخـذ من
االصرار علـى تعنته اسلـوباً لِلَـيّ االذرع امالً يف احلصول
علــــى مـكــــاسـب اكـثــــر ممــــا يـــسـتـحق او ممــــا تـــسـمـح به

الظروف القائمة.
وهناك من ال يـتنازل عن شيء جملـرد الغطرسـة والعناد،
وهناك من يـركب رأسه، او ال ينزل عن بغلـته، كما يقال،

لدوافع اخرى.. الى آخره.
وكثـيراً مـا يؤدي عـدم النـزول عن هـذه البغلـة اجلامـحة
الـى نتـائج لم تكـن يف حسبـان )فارسهـا(، فيخسـر كل ما
راهــن علــيه بــــإصــــراره هـــــذا، او يُفـــســـــد عالقــــةً طـيـبــــة
بــــــاصحـــــابٍ او جــيـــــران، او حــتـــــى يــتــــســبــب يف عـــــواقــب
مأسـاوية. وقـد يتـراجع بعـضهم عن تـعنته احـيانـاً، لكن

بعد خراب البصرة او ما يوشك ان يكون كذلك!
وال اريـــد ان اورد هـنـــا مـــا يــــدلّل علـــى هـــذا مـن شـــواهـــد
املاضـي واحلاضـر سواء علـى صعيـد اآلثار الـسلبيـة ملثل
هـذه املـواقف املقـيتـة، او علــى صعيـد ايجــابيـة القـرارات
الـــشجــــاعــــة الـتـي كـــســــرت الـــشــــر، كـمــــا يقــــال، وجـنـبـت
اصحـابهــا والنـاس االذى، النهـا معـروفـة وال جــدوى من
تكــرار ذكــرهــا بعــد كل الــذي جــرى وصــار! ويكفـي مثــاالً
على مـا تفعله هـذه البغلـة باصـحابهـا ومن يحـيط بهم
من عـامـة النـاس مـا جـرَّه الطـاغيـة، بـتشـبثه بـالـسلطـة،
علـى نـفسه واسـرته ونشـامـاه والعـراق عمـومـاً حتـى هـذا
اليـوم!. واظـن، اخيـراً، ان املـسـألــة يف حقيـقتهـا مـسـألـة
حتضّـر يجعل املرء واعـياً لنتـائج افعاله يف ضـوء جتارب
غـيـــره والـتـــربـيـــة احلــسـنـــة والـــرابـطـــة االنــســـانـيـــة، الن
املـتخلف وحده الـذي يستنـد يف مواقفه الـى روح التفرّد

والصالفة ونشافة الرأس!
ولقـد قـال حــامت الطـائـي البنه قـدميـاً: يـا بُنـي، ان رأيتَ

الشرَّ يتركك إنْ تركتَه، فأتركه!
وذاك هو ما يحتاج اليه القوم اليوم ان كانوا يعقلون!

*فريق التمثيل واالنتاج للفيلم املصري 
)كامل االوصاف(

* تظاهرات يف كاليفورنيا احتجاجاً على 
قوانني الهجرة.

* الكاتبة املسرحية االسترالية كاترين جيونانلي
تكتب على سواحل سدني.

* املمثلة سكارلت يوهانسون واملصممة
ستيال مكارتني يف متحف الفن يف نيويورك.
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روما: دعا االسقف اجنيلو اماتو وهـو ثاني اكبر مسؤول
بـــاملكـتـب املعـنـي بـــاحلفـــاظ علـــى تعــالـيـم املــسـيحـيــة يف
الفــاتيكـان الكـاثـولـيك ملقـاطعــة فيلـم "شيفـرة دافنـشي"

املقتبس عن رواية.
ووصف امـاتـو روايـة "شيفــرة دافينـشي" خالل حـديث يف
مؤمتر كاثوليكي يف روما بانها : "معاد للمسيحية بشكل
حـــــاد وحــــــافلـــــة بـــــاالفــتـــــراءات واالســـــاءات واالخـــطـــــاء
التــاريـخيــة والالهـــوتيــة بخـصــوص املـسـيح واالنــاجـيل
والكنـيسـة."ومن املقـرر أن يعـرض الفـيلم الـشهـر القـادم،
وهــو بطـولـة تـوم هــانكـس مـع الفنـانـة الفـرنـسيـة أودري
تاتو واإلجنليـزيان إيان مكلني وألفريـد مولينا ، وهو من
إخـــراج لـــرون هـــاورد ، وروايـته مـــأخـــوذة مـن املــــؤلف دان
بــــراون ، وبلـغ تكـــالــيف إنـتــــاجه إلــي 100 ملـيـــون دوالر ،
ووزعت أكثر من 30 مليون نـسخة بأكثر من 40 لغة حول
العالـم.جتدر االشـارة الي ان الفيلـم اثار جـدال واسعا يف
العـديــد من الــدول منهـا فـرنـسـا وكـوريــا اجلنــوبيــة، كمـا

طالبت بعض اجلماعات الدينية بوقف عرضه.

الفاتيكان يدعو اىل مقاطعة فيلم
"شيفرة دافنيش"

اربيل/ محمد شفيق
يف اجـــــواء اســبـــــوع )املـــــدى( الــثقـــــايف،
وكثرة الـضيوف، والفعـاليات الثقـافية
والفـنيـة، كــان الفنـان جعفـر حـسن له
حضـوره املـتميـز، بـني الفنـانني الـذين
تـــــواجــــــدوا يف املهـــــرجـــــان. وعــنـــــدمـــــا
التقيتـه اول مرة، لم اشعـر بأي تغـيير
يف عــالمـــــــــــــــات وجــهــه، ورشـــــــــــــــاقــــــتــه،

وشفافيته املعهودة.
ذكـــرته بــأغـنـيــة )اغـضـب كـمــا تــشــاء(
الـتـي حلــنهـــا مــن شعـــر نـــزار قـبـــانـي،
للـفنـانــة القـديـرة انــوار عبـد الـوهـاب
قـبـل ثالثـني عــــامــــاً ورمبــــا اكـثــــر، ثـم
حلــنهــــــا بعــــــد ثالثــني عـــــامـــــاً املـلحــن

حلمي بكر لصوت اصالة نصري.
اثنى على ذاكـرتي مبتسماً وهو يقول:
نعم حلنت هذه االغنية يف بادئ االمر
للفنـانة جنـاة الصغيـرة، وكنـت حينـها
ممـنوعـاً من الـسفر، السـبابٍ معـروفة،
فـأعـطيـت اللحن ألنـوار عبـد الـوهـاب،
الـتـي ادته بــشـكلٍ مـتـمـيــــز، وبقـــاؤه يف

ذاكرتك هو دليل على هذا التميز.
وســـألــته: هل كـــانـت لـــديـك محـــاوالت

أخرى للتلحني لنجاة الصغيرة؟
اجـــــــاب: نعــم، حلــنـــت لهــــــا قـــصــيــــــدة
"اســــــــألــك الــــــــرحـــيـال" ولـــم اســـتــــطـع
الـــوصـــول الـيهـــا لالسـبـــاب املعـــروفـــة.
وبعـد مُغــادرتي العـراق، كـانـت هنــالك
محــــــاوالت اخـــــــرى، وبقــيــت فــــــرصــــــة

ـ ـ

الـتلحـني لنجـاة الـصغيـرة قــائمـة، اال
انهــــــا لــم حتـقق بــــســبــب اعــتـــــــزالهــــــا

وابتعادها عن الساحة الغنائية.
* اآلن هل لــــديك مــشــــاريع للـتعـــاون

مع مطربة اخرى؟
- نعم لـدي فكـرة التعـاون مع املطـربة

انغام.
ويف احلـفل الـــذي اقـــامـه علـــى قـــاعـــة
الـــشـيــــراتــــون واسـتـمــــر حـتــــى ســــاعــــة
مـتــــأخــــرة مــن اللــيل، غـنــــى قــصـيــــدة
للـــشــــاعـــــر محـمـــــد سعـيــــد الــصـكــــار،
واغــنــيــــــات اخــــــرى، مـــنهــــــا عــــــدد مــن
االغــــانـي الـكــــرديــــة، اســتحــــوذت علــــى
اهـتـمـــام احلــضـــور، الــــذي تفـــاعـل مع
االغــاني بـشكـل دفع بجعفـر حـسن ان
يـــطـــيل حـفلــتـه، ويقـــــدم املـــــزيـــــد مــن

اغنياته اجلميلة.
ويف الـيــــوم الـتــــالـي كــــان لـنــــا فــــرصــــة
الـلقـــــاء به ثــــانـيــــة، عـبــــر عـن ســــروره
بـفقــــرات املهــــرجــــان، الــــذي متـنــــى ان
يـتـكــــرر، وان يـتـم يف املـــــرات القــــادمــــة
بــشـكل اكـثـــر تـنــظـيـمـــاً. واضـــاف: انـــا
مـــســـــرور بعـــــودتــي لـكـــــردســتـــــان بعـــــد
سـقـــــــوط الــــطـــــــاغــيـــــــة، وكـــــــردســتـــــــان
سـتعـــوضنـي سنــوات الغــربـــة. وامتنــى
مـن كل زمـالئي املـوجــودين يف اخلـارج
العــــودة الــــى ارض الــــوطـن، لـنـتـمـكـن
جـميعـاً مـن بنـائه واعــادة احليــاة اليه

من جديد.

كردستان عوضتني سنوات الغربة
الفنان جعفر حسن:

لــــــوس اجنلـــــوس: تـفـــــــــــوقــــت أفـالمحلـــنـــت لـــنـجـــــــــاة الـــــصـغـــرية..ولــكـــن!
الكــومـيــديــا هــذا االسـبـــوع علـــى أفالم
RV "الـرعـب، حيـث تصـدر فـيلم "ار.يف
قـــائـمـــة ايـــرادات الــسـيـنـمـــا يف امـــريكـــا
الـشمالـية محققـا حوالـي 16.4 مليون

دوالر.
"ار.يف." بــطـــولـــة روبـن ولـيـــامـــز الـــذي
يـلعـب دور رب أســـرة يــسـتـــأجـــر سـيـــارة
ويــذهب يف رحلـة مع اسـرته الـى جبـال
كـــــــولـــــــورادو حــيــث يــتـعــني عـلــيـهــم ان
يتعايـشوا مع مجمـوعة غريـبة االطوار

من هواة التخييم.
وجـاء يف املـركـز الثـاني فـيلم "يـونـايتـد
United  "93مـحققـــا ايـــرادات تــصل لـ
11.6 ملــيـــــون دوالر، يــتــنــــــاول الفـــيلــم
وقائع اختـطاف احدى الطائرات، التى
اسـتخـــدمت فــى هـجمــات 11 سـبتـمبــر
عــــــام 2001 علـــــى الـــــواليـــــات املــتحـــــدة
وسقــطت فـــى بنــسلفـــانيــا، حـيث تــدور
أحداث الفيلم الذى كتبه وأخرجه بول
جـــريـن جـــراس حـــول الــســـاعـــات الـتـــى
ســبقـت حتــطـم الــطــــائــــرة فــــى حـيــــاة
طــاقـمهــا وركــابهــا وأســـرهم واملــراقـبني
اجلــــويـني املـــســــؤولـني عـن مـتــــابعــتهــــا
والـذين تابعـوا حتطم الطـائرة الـرابعة

اخملطوفة فى 11 سبتمبر عام .2001
بينمـا جاء فيلم "املتمردة"  Stick itيف
املـركــز الثـالـث محققـا ايـرادات قـدرهـا
11.3 ملـيون دوالر، ويـدور الفيلـم حول
العبــة جـمبـــاز عمــرهــا 17 عــامــا متـيل
للـتـمـــرد وتـتـــرك زمــيالتهـــا يف الفـــريق

عشية بطولة دولية مهمة النها سئمت
النـظام الـصارم لـلفريـق. وبعد تـورطها
يف مـــشـــــاكل قــــانــــونـيـــــة يحـكــم علــيهــــا
بـالـذهـاب الـى اكـادمييـة جـمبـاز عـامليـة
يــديــرهــا مــدرب عــاملـي وهـنــاك تـــواجه
العـبـــات لـم يـنــسـني لهــــا انهـــا خـــذلـت
زمــيـالتهــن وحتــــــاول ان جتـعل االمــــــور
تــسيـر بـطـريـقتهــا وتنـجح يف ان جتعل
مــــدربهـــا وزمـيـالتهـــا يـــروا كـيـف ميكـن
اتـبــــاع الـتـعلـيـمــــات ويف الــــوقــت نفـــسه

التعبير عن الذات بحرية.
وبعـــد تــــربعـه علـي القـــائـمـــة االسـبـــوع
ـــــــــــــــــاضـــــــي جـــــــــــــــــاء فـــــــيــلـــــــم "الـــــــتــل امل
الصامت" silent Hill يف املـركز الرابع
محـققـــا ايـــرادات قـــدرهــــا 9.3 ملـيـــون
دوالر، و"التـل الصــامت" هـو احـد افالم
الـــرعـب ومـــسـتـمـــد مـن احــــدى العـــاب
الفيـديـو ويـدور حـول امـرأة تفتـرق عن
ابـنـتهـــا يف مـــديـنــــة مهجـــورة تـــسكـنهـــا

االشباح يف وست فرجينيا.
كمـا تــراجع من املـركـز الثـانـي االسبـوع
املــاضـي للخــامـس "فـيلـم رعب: اجلــزء
الرابع" Scary Movie 4 محققا 7.8
مـليون دوالر، ويـدور الفيلم وهـو الرابع
من سلـسلـة افالم الــرعب الـتي حـققت
جنــاحــات جـمــاهـيــريــة حــول سـيـنــدي
الـتي تـكتــشف ان املنـزل الـذي تقـيم به
مـسكـون بـشـبح طفل صـغيــر وتخـوض
رحلــة ملعــرفــة من قـتله وملــاذا كمــا انهــا
حتــاول منع كــائنــات فضــائيــة من غـزو

الكرة االرضية.
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افالم الكوميديا تزيح افالم الرعب 
من قمة إيرادات السينام يف امريكا

طــوكيــو: دفع االنــــزعــــاج مـن
االنـخفــــاض املـــسـتـمـــــر ملعــــدل
املــواليــد يف اليـابـان و الـزيـادة
الـــســــريعــــة يف اعــــداد املـــسـنـني
مـسؤولـني يابـانيني حـاليـا الى
دراسة السماح بعرض اعالنات
ملكــاتب التـوفيـق بني اجلنـسني
علــى شــاشــة الـتلفــزيــون علــى
أمـل أن تــــــــــؤدي زيــــــــــادة عــــــــــدد
االزواج الـــــــــى زيـــــــــادة يف عـــــــــدد

املواليد. 
وانـخفـــض عــــــدد الــــسـكــــــان يف
الــيـــــابـــــان خـالل العـــــام الـــــذي
انتهـى يف أكتوبـر تشرين االول
املـاضي للمـرة االولى منـذ عام
1945 االمـــــــر الـــــــذي أدى الـــــــى
زيــــــــادة اخملــــــــاوف مـــن حــــــــدوث

بلغ هــذا املتــوسط 25.8 عـامـا
يف عــــــــــــام 1988 واصـــــبـح 27.8

عاما يف عام 2004 . 
وقــال مـســؤول بــوزارة الـتجــارة
"نـعــتـقـــــــد أن حتـــــســني صـــــــورة
مكـاتب التـوفيق بني اجلـنسني
عـــن طــــــــريـق الــــــســـمــــــــاح لـهــــــــا
بـــــــــــاالعـالن عـلـــــــــــى شـــــــــــاشـــــــــــة
الـتلفـزيـون هـو احــدى الطـرق
املهمة لزيادة عدد الزيجات". 
ويقـول خبـراء انه علـى الـرغم
مـن ذلـك فهـنـــاك حـــاجـــة الـــى
تغييرات اساسية مشيرين الى
استـطالعات رأي اخـيرة تـظهر
ان معـظم اليابانيني يعتقدون
ان من الصعب تـربية االطفال

يف بالدهم.
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علـــــى االطالق لــــذلـك فــــانـنــــا
نعـتبــر التــرويج للـزواج احـدى
الـوسـائل اجليـدة للتعـامل مع

هذه املشكلة". 
ويقــــــول مـــــســــــؤولــــــون كــــــانــــــوا
حـــــــــــذريــــن مــــن الـــــــــــزج بـهـــــــــــذا
املــوضــوع خــشيــة تكــرار نعــرات
ادت الــــى جهـــود بـــذلـت أثـنـــاء
احلـرب لـزيـادة معـدل املـواليـد
ان الــسـنــوات اخلـمــس املقـبلــة
تعـتـبــر حــاسـمــة فـيـمــا يـتـعلق
بـجهــــود وقف انـخفــــاض عــــدد

السكان. 
ووفقــــا لـبـيــــانــــات اخـيــــرة مـن
وزارة الـــصحــــة فــــان مـتــــوســط
ســن الــنــــســــــاء عــنـــــــد زواجهــن
االول يــرتفع بــاسـتمــرار حـيث

تـدهــور اقتـصـادي بــسبـب دعم
قـــوة عـمـل أقل لعـــدد مـتـــزايـــد

من املتقاعدين. 
وقال مسـؤول يف وزارة التجارة
الــثـالثـــــــاء ان الـــــــوزارة تـــــــدرس
حاليا السماح بعرض اعالنات
ملكــاتب التـوفيـق بني اجلنـسني
علـى الـتلفـزيـون حـيث يـحظـر
حــــــــالـــيــــــــا عــــــــرض مـــثـل هــــــــذه

االعالنات. 
وقـال املـسـؤول "سـيكـون تــأثيـر
الــتـلفـــــزيـــــون أكــبــــــر مقـــــارنـــــة
بالصحف التي يتاح نشر تلك

االعالنات فيها حاليا". 
وتــــــــابـع قــــــــائـال "مـــن اســـبــــــــاب
انخفاض معدل املـواليد تأخر
ســن الـــــــزواج او عـــــــدم الـــــــزواج

اليابان تستعني بالتلفزيون لتشجيع الزواج
بسبب انخفاض معدل املواليد

شـنغهاي: ال وجــود لالميـر تـشـارلـز يف
ـــــد يف ـــــوســـــو اجلـــــدي مــتـحف مـــــدام ت
شـنـغهــــاي بعـــد أن تــسـبـب ولـي الـعهـــد
الـبـــريـطـــانـي يف ضجـــة عـنـــدمـــا وصف
مــســـؤولـني صـيـنـيـني بــــأنهـم "متـــاثـيل

شمعية قدمية مروعة". 
ويـضم املـتحف متــاثيـل لالميـرة ديـانـا
زوجــة تشـارلـز الـراحلـة وابـنهمـا االكبـر
ـــــام. وتـكـــــاتف يف املــتـحف ـــــر ولــي االمــي
متـثــــاال جنـم كـــــرة القـــــدم االجنلـيــــزي
ديفـيـــد بــيكـــام وزوجـته جنـمـــة الـبـــوب
فيكتـوريا مع جنـمي هوليـوود الزوجني

براد بيت واجنيلينا جولي.
وكان تعليق االمـير تشارلز الذي افتقر
الـــــى اجملـــــاملـــــة قـــــد ورد يف مـــــذكـــــرات
احـتفــظ بهـــا خالل زيـــارته الـــى هـــوجن
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كـــوجن يف عـــام 1997 مبـنـــاسـبـــة تــسلـيـم
املــســتعـمـــرة الـبـــريــطـــانـيـــة الــســــابقـــة

للصني. 
ونشرت صحيفة بريـطانية املذكرات يف

نوفمبر تشرين الثاني املاضي.
ومـتحف شـنغهـاي هـو الـسـادس ضـمن
سلـسلـة متـاحف مـدام تـوســو لتمـاثيل
الــشــمع. وبقـيـــة املـتـــاحف املـمـــاثلـــة يف
لـنـــــدن وامـــسـتـــــردام والس فــيجـــــاس و

نيويورك وهوجن كوجن. 
وقـالـت صحيفــة تشـاينـا ديلـي ان أحب
الــشخـصـيــات املــشهــورة بـني مــا يــزيــد
علـى 70 شخصيـة عرضـت متاثـيلها يف
يــوم االفـتتــاح كــانـت شخـصيــة املمـثلــة
الـسيـنمــائيـة واملغـنيـة الـراحلــة ليــزلي

تشيوجن من هوجن كوجن.

متحف صيني  يرفض متثيل االمري تشارلز بالشمع 

 طرابلس: قـام عـدد من اخلبـراء اللـيبيـني، يعملـون يف
محـطـــة األبحــاث الـبـيــولــوجـيــة الـبحــريــة، يف مــديـنــة
نــابــولــى بــإيـطــالـيــا، بـــإطالق سـلحفـــاة بحــريــة نــادرة،
محـمّلـــة بجهــاز إلـكتــرونـي، يبـثّ بيــانـــات عبـــر األقمــار
الصنـاعية.  وتـأتي هذه اخلـطوة، يف سيـاق إطار جتـربة
علميـة، يجريهـا مركـز بحوث األحيـاء البحريـة الليبي،
ملعـرفـة مـسـار هجـرة هــذا النــوع من الـسـالحف النـادرة،
علـى مسـافـة تبعـد عـن السـاحل اللـيبي بحـوالـي ميلني
بحـــريـني، أي مــــا يعــــادل ثالثـــة كــيلـــو مـتــــرات، وبعــمق

حوالي ثمانية عشر متراً. 
وسـيـتـم مـن خالل هــذه الــسـلحفــاة الـبحــريـــة، اجملهــزة
إلـكتــرونيـاً، رصـد املـتغيـرات الـبيـئيــة، مثل درجـة حـرارة
امليـاه، وامللـوحـة، والـضغـط يف أعمـاق بحـريـة مخـتلفـة،
وذلك يف إطـار األنشـطة التـي يقوم بهـا املركـز اإلقليمي
للمنـاطق املتمتـعة بحمـاية خـاصة يف الـبحر املتـوسط،

والتابع لبرنامج األمم املتحدة للبيئة. 
وأوضحـت وزارة البـيئــة الليـبيـة، أنّ هــذه التجـربـة، ذات
أهميـة يف الدراسـات اخلاصـة بسالمـة البيئـة البحـرية،
إذ تُـستعمل كـوسيلـة لتحـديد األمـاكن املـهددة بـالتـلوث

البيئي، واألماكن اخلالية منه.
مـشيـرة إلى أنّ الـسلحفـاة ككـائن بـحري، تـضطلـع بدور
كـبيــر يف التـوازن الـبيـئي والـطبـيعي، ســواء يف البحـر أو
الـيابـسة. كـما أنـها تـلعب دوراً يف حمـاية هـذه النـوع من

الكائن "البرمائي"، من االنقراض. 

سلحفـاة الكرتونيـة 
تشــق طريقهــا نحو ليبيــا

موعدنا على الطرف االخر من البحر املتوسط رداً على تعليقه السيء


