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ل ـسـت مـن هــواة م ـشــاه ــدة االفالم الهـنــديــة السـتــوحـي
قـصتي مـنها وال اعـتقد ان خـيال مخـرجي أفالم الـرعب
واجل ــرائــم ميكـنه اب ــراز عـي ــوب اجلـنــس الـب ـش ــري كـم ــا
يحدث لدينـا حالياً ويختزن يف اذهاننا دون القدرة على
البوح به أحياناً خوفاً من العواقب..
تبـدأ هذه القصـة القصيـرة باختـطاف شقيقني عـلى يد
عصابة مسلحة وهو امر مألوف ،بعدها تتصل العصابة
بــأهل اخملـطــوفـني لـتـطــالـبهـم بفــديــة كـبـيــرة وهــو امــر
مألوف ايضاً ،وهنا يشحذ اهل اخملطوفني الهمم جلمع
املــبلغ وت ــسلـيـمه الفـ ــراد العـص ــاب ــة يف ال ــزمـ ــان واملك ــان
احمل ــدديـن ثـم ي ــذهـب ــون لـت ــسلـم ال ـش ــابـني يف مـنــطق ــة
حددتهـا لهم العـصابـة فيجـدوهمـا غارقـني يف دمائهـما،
ورغـم شـ ــدة االلـم ال ـ ــذي يع ــصف بـ ــاالهـل فقـ ــد كـ ــانـ ــوا
يتوقعـون ذلك ومتنوا بشدة ان يجدوا عكس توقعاتهم!!
األم ــر حتــى ه ــذه اللحـظــة مــألــوف ج ــداً كمــا تـقتــضي
ظروفـنا اجلـديدة ،لكـن الغريـب يف األمر ان يعـثر االهل
علــى ورقــة مـكتــوبــة ق ــرب اجلثـتني تــشيــر الــى ان سـبب
قـتلـهمـا هـو انـتمــاؤهمـا لـطــائفــة معـينـة ،يـتنـاهـى الـى
اس ـمـ ـ ــاعهــم انــني خـ ـ ــافــت يـ ـصـ ـ ــدر مــن إحـ ـ ــدى اجل ـثــث
فيـكتـشفـا وجـود بـقيـة مـن حيـاة يف احـد الـشـابـني رغم
تلـقيه سبـع رصاصـات ال ينجـو منهـا اال بطل سـينمـائي
من ابطال االكشن ..وهنا يبدأ اجلزء االغرب يف القصة
فـبعــد ان يـسـتــرد الـشــاب وعـيه يخـبــر اهلـه انه جنح يف
ازاحــة لثـام احـد اخلــاطفـني قبـل استغــراقه يف غـيبـوبـة
شـبيهـة بـاملـوت وتـبني ان اخلـاطف هـو احـد انــسبــائهم-
ابـن عم زوجــة شقـيقه -الــذي ينـتمـي فعالً الـى طــائفـة
أخرى!!
هنـا دخلت القـضيـة يف دهـاليـز مـظلمـة فـاذا كـان القتل
لسبـب طائفي فقد صار مـن املمكن ان يقتل املرء صهره
الخـتالفهمـا يف الطـائفـة واذا كـان الـسبب هـو احلصـول
على املـال ،فلماذا تـتذرع العصـابات بـاالسباب الطـائفية
مالم تـكن هنتاك رؤوس مدبـرة لكل ما يحدث وهي وراء
انعــاش جيـوب بـعض فـاقـدي الـضمـائــر من عـبيـد املـال
واشعـال فتيـل الفتنـة بعلـمهم أو من دون عـلمهم فـاملهم
لـدى االيــدي املنفـذة كمـا يبـدو هــو احلصـول علـى املـال
حتـى لـو كــان القتـيل صهـراً أو جـاراً أو صــديقـاً أو رمبـا
شقيقاً أو والداً!!
لن يــدهشـني وجـود رؤوس خـارجيـة مـدبـرة وايـد غـريبـة
حتــرك العنـاصـر العــراقيـة كـالـدمــى املتحـركــة أو بيـادق
الشطرجن لتحقيق اهدافها طاملا كان اغراء املال شديداً
واحلدود العـراقية مـفتوحـة الستقبـال اجلميع من دون
قيد أو شرط.

تصاميم جتمع بني البساطة واإلهبار
بيروت :يقـول املـصمّـم السّعـودي
محمـد اإلبــراهيم ،بعـد ان عـرض
تـ ـشـكــيلــته اجلـ ــديـ ــدة يف بـيـ ــروت،
التـي احتـضـنتـه ،منــذ أن انــطلق
يف عـالـم تصـميم األزيـاء :بيـروت
كــانـت مبثــابــة انـطالقــة لـي منــذ
الـب ــداي ــة ،ل ــذا اخـت ــرته ــا إلطالق
املاركة اجلديـدة لتشكيلتي ،وهذه
ب ــاملـن ــاسـب ــة أوّل ت ــشكــيل ــة لـي يف
الـعـ ـ ـ ــام  ،2006وقـ ـ ـ ــد اخ ــتـ ـ ـ ــرت أن
أع ــرضه ــا يف مـنــطق ــة تلــيق به ــا،

فكــانـت بـيــروت اخـتـيــاراً صــائـب ـاً.
تـ ـص ـ ــام ـي ـمــي ع ـم ـ ــومـ ـ ـاً ت ـ ــرت ـب ــط
باملـوضة وتـربط بي أنـا شخصـياً،
أتّ ــبع مـ ـ ــوض ـ ـ ــة اللـ ـ ــون الـ ـ ــواحـ ـ ــد
واحلـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــر م ــن جـهـ ـ ـ ــة ،ل ـكـ ـنّ ــي
أعـتمــدهــا بقــدر مــا تـتنــاسـب مع
رؤيـ ـت ــي لـل ــمـ ـ ـ ــرأة م ــن خـالل مـ ـ ـ ــا
أقـدّمه مـن تصــاميـم .مثالً ركّـزت
عل ــى الل ــون األخـض ــر واألحـم ــر،
كما مـزجت األلون بـطريقـة تليق
باملوديل وتعطيه روحاً خاصّة.

تصـاميمي مـن نوع الهـوت كوتـير،
واللمـسة اخلليجيّـة عمومـاً تكون
يف اجلـالب ـ ـيّـ ـ ـ ـ ـ ــة ،املـعـ ـ ـ ـ ـ ــروف عـ ــن
مـوديالتي أنّهـا كالسـيكيّـة ،قريـبة
مـن اخل ــط اللـبـنـ ــانـي واألوروبـي
للـم ــوض ــة ،ال أحـب الـتـط ــري ــزات
ال ـنّ ـ ــافـ ـ ــرة ،بل أفـ ـضّل ال ـنّع ـ ــوم ـ ــة
والبـســاطــة يف الثّــوب ،وأن يــأخــذ
كل مـن القمـاش واملـوديل وجـسـد
املـرأة التـي ترتـدي الثّـوب حقّه يف
اإلبـهار .ألـواني جـريئـة ،لكنّـها ال

حممد احلمراين يفوز بجائزة القصة العراقية
بغداد /املدى
اعلــن يف بغـ ــداد عـن ف ـ ــوز القـ ــاص
والـ ـ ـ ـ ــروائـ ــي الـعـ ـ ـ ـ ــراقـ ــي مـح ـ ـمـ ـ ـ ـ ــد
احل ـم ـ ـ ــرانــي بـج ـ ـ ــائ ـ ـ ــزة الـق ـ ـص ـ ـ ــة
الع ــراقـي ــة لع ــام  2006عـن قـصـته
(يف منــزل العـقي ــد) والتـي احتـلت
املــرتـبــة االولــى يف امل ـس ــابقــة الـتـي
نظـمتهـا جـريـدة الـزمـان الــدوليـة
واسـمــته ــا ب ــاسـم املـفكـ ــر الع ــراقـي
املغ ـيــب عـ ـ ــزيـ ـ ــز ال ـ ـس ـيـ ـ ــد جـ ـ ــاســم
وتـنـ ــاف ــس مع احلـمـ ــرانــي ثالثـ ــون
ق ــاص ــا مـن مخــتلف مـ ــدن الع ــراق
،ل ــيح ــتل يف ال ـتـ ـص ـ ــويــت ال ـ ـس ـ ــري
الــنهـ ــائـي املـ ــرتـبـ ــة االولـ ــى حـ ـسـب
تصريح الـدكتور طـاهر عبـد مسلم
املـشرف علـى اجلائـزة اثناء تـسليم
اجل ـ ــوائ ـ ــز يف حـفل اق ـيــم يف ن ـ ــادي
الهـن ــدي ــة وج ــاء يف تق ــري ــر جلـن ــة
ال ــتحـك ـيــم حـ ـ ــول قـ ـص ـ ـ ــة مح ـمـ ـ ــد
احلمراني مايلي:

تخلق ردّة فعل عكسيّة ،هذا املزج،
نــابع من رغـبتـي يف إثبـات قـدرتي
علـى مـزج األلـوان الـصّعبــة ،مثل
األصف ـ ــر وال ـبـ ـ ــرتق ـ ــالــي واألزرق.
أحـياناً تـشكو بعض الـسيّدات من
ل ـ ـ ــون الـ ـثّ ـ ـ ــوب ،رغ ــم إعـج ـ ـ ــابـه ـ ـ ــا
بـ ــامل ـ ــوديل ألنّـه ال يلـيـق بهـ ــا ،أنـ ــا
لـديّ قنـاعـة أنّ املـرأة تـستـطيع أن
ت ــرتـ ــدي كل األلـ ــوان ،لكـن جل ــأت
إلى مـزج األلوان لـتجد كل سـيّدة
نفسها يف مكان ما من الفستان.

مرسحية "العميان" ىف مهرجان "فيالدلفيا "

( تتـميز هذه القصـة مبستوى فني
جتلت يف متاسك بناءالنص برغم
اشـتـم ــالـه عل ــى أشـتغ ــالـني واقعـي
وغ ـ ــرائ ـبــي،لق ـ ــد بـلغ الـك ـ ــاتــب مــن
املهــارة انه صـمم متــاهيــا منــطقيـا
بـني ال ــواقع ــة الـي ــومـي ــة وال ــواقع ــة
الفنتازية ،حتـى ليشعر القارئ انه
ب ــازاء سـبــيك ــة نـبــيل ــة وق ــد ام ــدت
الـلـغ ـ ـ ــة ال ـ ـطـلـ ـي ـ ـ ــة الـ ـبـعـ ـي ـ ـ ــدة ع ــن
االنـشائـية والـتبجج ،هـذه التقنـية
اعلت مـن كعب املـنتـوج االبــداعي،
امــا احل ـسـنــة االول ــى لهــذا الـنـص
فـتكـمن يف ان الـشكـل املقتـرح جـاء
ملـبيــا ملتـطـلب املـضمـون) .وضـمن
اجلائـزة ذاتها فـاز يف حقل الـشعر
مناصفة كل من احمد عبد السادة
ونـ ـ ـ ـص ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـيـخ ويف حـقـل
الــدراســات ف ــاز منــاصفــة كـل من:
صـ ــادق نـ ــاصـ ــر ال ـصـك ـ ــر ومحـمـ ــد
الياسري.

الكويت  :فى اطار فعـاليات
مـهـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــان "فـ ـيـالدلـفـ ـيـ ـ ـ ــا
"الع ــربي الـســادس ع ــرضت
على مسـرح أسامـة املشيني
م ـس ــرحـي ــة "العـمـي ــان" مـن
تأليف مـوريس ميتـرلينك،
مـن إع ــداد وإخ ــراج كـ ــاشف
سميح.
تــتح ـ ــدث " العـمـيـ ــان " عـن
ثالثة جنود عميان ،تائهني
يف صـحـ ـ ـ ــراء ،يـ ـنـ ـت ـ ـظـ ـ ـ ــرون
قـائــدهم الـذي أمــرهم بـأن
ي ــبقـ ـ ــوا م ــتفـ ـ ــرقــني ح ـتـ ـ ــى
ع ـ ـ ــودته ،ولـك ــنه يف س ـيـ ـ ــاق
األح ــداث ال يعــود ،فـيـبقــوا
م ــتخ ـبـ ـطــني ض ـ ـ ــائعــني ،يف
ه ـ ــذه ال ــصح ـ ــراء ش ـ ــدي ـ ــدة
الـبــرودة ،يحــاولــون العــودة
ولـكــنهــم ي ــظل ـ ــون ي ـ ــدورون
حـول أنفسهـم فينتهـوا إلى

املـك ـ ـ ــان ذاتـه ال ـ ـ ــذي ب ـ ـ ــدأوا
منه ،وبعـد أن يوشكـوا على
الــوصــول إلــى حــافــة املــوت
مــن ش ـ ــدة ال ـب ـ ــرد والــتعــب،
تخـرج لهـم أنثـى رائعــة من
جه ـ ــة ال ـ ـشــكل واحلـ ـض ـ ــور،
فتدب فيهم األمل والشعور
بـ ـ ــالقـ ـ ــدرة علـ ـ ــى ال ـنـ ـصـ ـ ــر،
فــتع ـ ــود لهـم حـي ـ ــوي ـ ــاتهـم،
وي ــصلـ ــون مـبــتغـ ــاهـم إلـ ــى
املـع ـ ـ ـس ـكـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي ضـلـ ـ ـ ــوا
طريقهم إليه.
اجلـديـر بـالـذكـر أن اخملـرج
ك ـ ـ ــاشـف س ـم ـيـح ي ـت ـم ـن ـ ـ ــى
تـ ـ ــوس ــيع ه ـ ـ ــذا املهـ ـ ــرجـ ـ ــان
ويـن ـطـلق إلـ ــى آفـ ــاق أرحـب
وإلـ ــى مـ ـسـتـ ــويـ ــات عـ ــالـيـ ــة
اجلودة يف السنوات املقبلة،
ومبـشــارك ــة جمـيع اجلهــات
املعنية.

جــاكــســـون ضحـيــة صــور ســاخــرة

وكـاالت :طــالـب املغـنّـي العــاملـي
مــايـكل جــاك ـس ــون ،مجلــة GQ
الفـنيّ ــة األمي ــركيّــة ،ب ــاالعتــذار

م ـ ـنـه وسـحـ ــب ع ـ ـ ـ ـ ــدده ـ ـ ـ ـ ــا مـ ــن
األســواق الحتــوائه علــى مقــال
يسخر منه .ويف بيان صدر قبل
يــومـني ،قــال راميــون كــاي بــان،
مم ــثل جـ ـ ــاكـ ـ ـس ـ ـ ــون ،أنّ املغ ـنّــي
"غ ـ ــاضــب" مــن سلـ ــسل ـ ــة ص ـ ــور
لرجل يـشبه جاكـسون ،وردت يف
عدد مايو جمللة GQ.
ويـ ـ ــرافق الـ ـصـ ـ ــور مق ـ ــال حتــت
عـن ــوان" :أيـن م ــايـكل؟" ،ال ــذي
ي ـس ــرد رحلــة الــصحفـي ديفـني
فريدمان ،للـبحث عن جاكسون
يف مملـكـ ـ ــة ال ــبحـ ـ ــريــن ،ح ـيــث
يق ـيــم ح ـ ـ ــال ـي ـ ـ ـ ـاً ،وفق وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة
"أسوشيتد برس".
ويف إحـدى الـصّــور ،يبـدو شـبيه
ج ــاك ـس ــون ج ــال ـس ــا ًيف ص ــال ــة

سـ ـيـ ـن ــم ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـظـل ــم ـ ـ ـ ــة ،وس ـ ــط
مـجمــوعــة مـن األطفــال ،فـيمــا
ص ـ ــورة أخ ـ ــرى ت ــظهـ ـ ــره واقفـ ـ ـاً
وسـط الصحـراء مرتـديا عـباءة
س ـ ـ ـ ــوداء ووش ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ــا لـل ـ ـ ـ ــرأس،
ب ـ ـ ـ ــاإلض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى قـف ـ ـ ـ ــازيـه
البيضاويني الشهيرين.
وجاء يف بيـان جاكسـون "السيّد
جـاكسون غـاضب من أن صورته
اســتخـ ــدمــت بهـ ــذه ال ـطـ ــريقـ ــة
املـضللّــة ،ويطـالب بـاعتـذار من
محرري GQوناشريها "كوندي
ن ـ ــاســت ،ك ـم ـ ــا ي ـط ـ ــالــب أي ـض ـ ــا
بسحب اجمللة من األسواق".
من جهتهـا ردت اجمللة العـريقة
يف بـيــان اجلـمعــة أصــدره جـيـم
نيلـسون رئيس التحـرير ،قائالّ:

"مـن ال ــواضح جلـيــا إن الـصــور
املـرفقـة بـالـقصــة هي هجـائيـة،
أكـ ــانـت صـ ــورة لـ ـشـبــيه ملـ ــايـكل
ج ــاك ـس ــون ج ــال ـسـ ـاً يف سـيـنـم ــا
بحـريـنيّـة ،أو صــورة ذي القفّـاز
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواقــف م ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوهــجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً يف
الصّحراء".
وأضـ ـ ــاف ن ــيل ـ ـسـ ـ ــون "ال ـ ـس ـيـ ـ ــد
جاكسون قد يشعر أن الشخص
يف الصـور هـو "دجـاّل" ،غيـر أنه
مجرد مقلّد".
يُـشـار إلـى أن جنـم غنــاء البـوب
جاكـسون ( 47عـاما) كـان انتقل
لإلقـ ـ ــامـ ـ ــة يف ال ــبحـ ـ ــريــن إثـ ـ ــر
ت ـب ـ ـ ــرئ ــته م ــن تهــم ال ــتح ـ ـ ــرش
بقــاصــر يف كــالـيفــورنـي ــا العــام
الفائت.

املحيط االطليس يكشف عن خملوقات جيهلها البرش
اوسلــــو :أفـ ـ ـ ــاد تـقـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــر دول ــي
اخلميـس ان العلمـاء عثـروا علـى
م ــا بني  10الــى  20نــوعــا جــديــدا
من الكـائنـات الـدقيقـة يف أعمـاق
احملـ ـي ـ ــط االطـلـ ـ ـ ـس ــي يف مـ ـ ـ ـسـح
الخـتبـار مـا اذا كـان ارتفـاع درجـة
حرارة االرض رمبـا يضـر باحلـياة
يف احمليطات.
واسـتخـدم يف املـسح الـذي أجـري
يف ميـاه املـنطقـة االستـوائيـة بني
شرق الواليات املتحدة ومرتفعات
وسـط االطلــسي شـبكــات خــاصــة
الصـطيـاد عــوالق حيـوانيـة هـشـة
م ـثـل اجل ـمــب ـ ـ ــري (ال ـ ـ ــروبــي ـ ـ ــان)
وق ــنـ ـ ـ ــديـل الـ ـبـحـ ـ ـ ــر والـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدان
الـســابحــة علــى أعـمــاق مـظلـمــة
تتـراوح من كيلـومتر واحـد وحتى
خمـســة كـيلــومتــرات .وقــال بـيتــر

وايـبـي ق ــائ ــد الـ ــرحل ــة الـعلـمـي ــة
والعـالـم الكـبيـر يف مـؤسـسـة وودز
هول لعلم احملـيطات يف الـواليات
املتحدة "هذه رحلة استكشاف ...
األج ــزاء األعـمق مـن احملـيـط ــات
نـ ــادرا مـ ــا أُخـ ــذت مــنهـ ــا عـيـنـ ــات
اختبار يف أي وقت مضى".
وقال عـن الرحلة التي قام بها 28
عــاملــا مـن  14دولــة واسـتـمــرت 20
يــومــا يف اب ــريل نـي ـســان "وجــدنــا
رمبـ ــا مـ ــا بـني  10الـ ــى  20نـ ــوعـ ــا
جديدا من العوالق احليوانية".
ومـع ـ ـظ ــم احل ــيـ ـ ـ ــاة مبـ ـ ـ ــا فـ ـيـهـ ـ ـ ــا
مـخ ـ ـ ـ ــزون ـ ـ ـ ــات االس ــم ـ ـ ـ ــاك الـ ـت ــي
تـ ـســتخـ ــدم يف أغـ ــراض جتـ ــاريـ ــة
تـوجد يف أول كيلو متر من سطح
املـيـ ــاه اال ان الـعلـمـ ــاء قـ ــالـ ــوا ان
امل ـ ـسـح أظه ـ ــر وج ـ ــوده ـ ــا ب ـ ــوف ـ ــرة

مـذهلة حـتى يف االعمـاق .وسوف
يسـتخدم املـسح كمقيـاس للحكم
علـى حــدوث تغيـرات مــستقـبليـة
يف احمليطات.
وش ــمل ــت الع ـ ـ ــوالق احل ـيـ ـ ــوان ـيـ ـ ــة

اجلـديدة املكتشفـة ستة أنواع من
الصدفـيات القشريـة وهي كائنات
شـبيهـة بـاجلـمبـري وأنـواع أخـرى
مــن العـ ـ ــوالق احل ـي ـ ــوان ـي ـ ــة مــثل
احللزونيات والديدان السابحة.

