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وقــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــة

لــسـت مـن هــواة مــشــاهـــدة االفالم الهـنــديــة السـتــوحـي
قـصتي مـنها وال اعـتقد ان خـيال مخـرجي أفالم الـرعب
واجلـــرائــم ميكـنه ابـــراز عـيـــوب اجلـنــس الـبــشـــري كـمـــا
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 وتـــسلـيـمه الفــــراد العـصـــابـــة يف الـــزمــــان واملكـــان
احملـــدديـن ثـم يـــذهـبـــون لـتـــسلـم الــشـــابـني يف مـنــطقـــة
حددتهـا لهم العـصابـة فيجـدوهمـا غارقـني يف دمائهـما،
ورغـم شــــدة االلـم الـــــذي يعـــصف بــــاالهـل فقــــد كــــانــــوا
يتوقعـون ذلك ومتنوا بشدة ان يجدوا عكس توقعاتهم!!
األمـــر حتــى هـــذه اللحـظــة مــألــوف جـــداً كمــا تـقتــضي
ظروفـنا اجلـديدة، لكـن الغريـب يف األمر ان يعـثر االهل
علــى ورقــة مـكتــوبــة قـــرب اجلثـتني تــشيــر الــى ان سـبب
قـتلـهمـا هـو انـتمــاؤهمـا لـطــائفــة معـينـة، يـتنـاهـى الـى
اســمــــــاعهــم انــني خــــــافــت يـــصــــــدر مــن إحــــــدى اجلــثــث
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.

*معارض مختلفة نقلت صوراً *استراحة املدعوين.
من احلياة العراقية.

*سعدون جابر امتع مستمعيه 
يف كردستان.

* الفلوكلور الكردي انتزع اعجاب احلاضرين.
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الكويت : فى اطار فعـاليات
مـهــــــــرجــــــــان "فـــيـالدلـفـــيــــــــا
"العـــربي الـســادس عـــرضت
على مسـرح أسامـة املشيني
مــســـرحـيـــة "العـمـيـــان" مـن
تأليف مـوريس ميتـرلينك،
مـن إعـــداد وإخـــراج كــــاشف

سميح.
تــتحـــــدث " العـمـيــــان " عـن
ثالثة جنود عميان، تائهني
يف صـحــــــــراء، يـــنـــتــــظــــــــرون
قـائــدهم الـذي أمــرهم بـأن
يـــبقــــــوا مـــتفــــــرقــني حــتــــــى
عـــــــودته، ولـكـــنه يف ســيــــــاق
األحـــداث ال يعــود، فـيـبقــوا
مـــتخــبـــطــني ضـــــــائعــني، يف
هـــــذه الـــصحـــــراء شـــــديـــــدة
الـبــرودة، يحــاولــون العــودة
ولـكــنهــم يـــظلـــــون يـــــدورون
حـول أنفسهـم فينتهـوا إلى

مرسحية "العميان" ىف مهرجان "فيالدلفيا " 
 بغداد/ املدى

اعلــن يف بغــــداد عـن فـــــوز القــــاص
والــــــــــروائــــي الـعــــــــــراقــــي مـحــــمــــــــــد
احلــمـــــــرانــي  بـجـــــــائـــــــزة الـقــــصـــــــة
العـــراقـيـــة لعـــام 2006  عـن قـصـته
)يف منــزل العـقيـــد( والتـي احتـلت
املــرتـبــة االولــى يف املــســـابقــة الـتـي
نظـمتهـا جـريـدة الـزمـان الــدوليـة
واسـمــتهـــا بـــاسـم املـفكــــر العـــراقـي
املغــيــب عــــــزيــــــز الــــســيــــــد جــــــاســم
وتـنــــافـــس مع احلـمــــرانــي ثالثــــون
قـــاصـــا مـن مخــتلف مــــدن العـــراق
،لـــيحـــتل يف الــتـــصـــــويــت الــــســـــري
الــنهــــائـي املــــرتـبــــة االولــــى حـــسـب
تصريح الـدكتور طـاهر عبـد مسلم
املـشرف علـى اجلائـزة اثناء تـسليم
اجلـــــوائـــــز يف حـفل اقــيــم يف نـــــادي
الهـنـــديـــة  وجـــاء يف تقـــريـــر جلـنـــة
الـــتحـكــيــم حــــــول قـــصـــــــة محــمــــــد

احلمراني مايلي: 

) تتـميز هذه القصـة مبستوى فني
جتلت يف متاسك بناءالنص  برغم
اشـتـمـــالـه علـــى أشـتغـــالـني واقعـي
وغـــــرائــبــي،لقـــــد بـلغ الـكـــــاتــب مــن
املهــارة انه صـمم متــاهيــا منــطقيـا
بـني الـــواقعـــة الـيـــومـيـــة والـــواقعـــة
الفنتازية، حتـى ليشعر القارئ انه
بـــازاء سـبــيكـــة نـبــيلـــة وقـــد امـــدت
الـلـغـــــــة الــــطـلـــيـــــــة الـــبـعـــيـــــــدة عـــن
االنـشائـية والـتبجج، هـذه التقنـية
اعلت مـن  كعب املـنتـوج االبــداعي،
امــا احلــسـنــة االولـــى لهــذا الـنـص
فـتكـمن يف ان الـشكـل املقتـرح جـاء
ملـبيــا ملتـطـلب املـضمـون(. وضـمن
اجلائـزة ذاتها  فـاز يف حقل الـشعر
مناصفة كل من احمد عبد السادة
ــــــــــــر الــــــــــشـــــيـخ  ويف حـقـل ونـــــــصـــــي
الــدراســات فـــاز منــاصفــة  كـل من:
صــــادق نــــاصــــر الــصـكـــــر ومحـمــــد

الياسري.

ـ

حممد احلمراين يفوز بجائزة القصة العراقية

بيروت: يقـول املـصمّـم السّعـودي
محمـد اإلبــراهيم، بعـد ان عـرض
تـــشـكــيلــته اجلــــديــــدة يف بـيــــروت،
التـي احتـضـنتـه، منــذ أن انــطلق
يف عـالـم تصـميم األزيـاء:  بيـروت
كــانـت مبثــابــة انـطالقــة لـي منــذ
الـبـــدايـــة، لـــذا اخـتـــرتهـــا إلطالق
املاركة اجلديـدة لتشكيلتي، وهذه
بـــاملـنـــاسـبـــة أوّل تـــشكــيلـــة لـي يف
ـــــــرت أن الـعـــــــام 2006، وقـــــــد اخـــت
أعـــرضهـــا يف مـنــطقـــة تلــيق بهـــا،

ـ ـ ـ

تخلق ردّة فعل عكسيّة، هذا املزج،
نــابع من رغـبتـي يف إثبـات قـدرتي
علـى مـزج األلـوان الـصّعبــة، مثل
األصفـــــر والــبــــــرتقـــــالــي واألزرق.
أحـياناً تـشكو بعض الـسيّدات من
ــــــوب، رغـــم إعـجــــــابـهــــــا ــــــون الـــثّ ل
بــــاملـــــوديل ألنّـه ال يلـيـق بهــــا، أنــــا
لـديّ قنـاعـة أنّ املـرأة تـستـطيع أن
تـــرتــــدي كل األلــــوان، لكـن جلـــأت
إلى مـزج األلوان لـتجد كل سـيّدة
نفسها يف مكان ما من الفستان.

ـ ـ ـ ـ

تصـاميمي مـن نوع الهـوت كوتـير،
واللمـسة اخلليجيّـة عمومـاً تكون
ـــــــــــة، املـعـــــــــــروف عــــن يف اجلـالبــــيّ
مـوديالتي أنّهـا كالسـيكيّـة، قريـبة
مـن اخلـــط اللـبـنــــانـي واألوروبـي
للـمـــوضـــة، ال أحـب الـتـطـــريـــزات
الــنّـــــافــــــرة، بل أفـــضّل الــنّعـــــومـــــة
والبـســاطــة يف الثّــوب، وأن يــأخــذ
كل مـن القمـاش واملـوديل وجـسـد
املـرأة التـي ترتـدي الثّـوب حقّه يف
اإلبـهار.  ألـواني جـريئـة، لكنّـها ال

ـ ـ

فكــانـت بـيــروت اخـتـيــاراً صــائـبــاً.
تـــصـــــامــيــمــي عــمـــــومـــــاً تـــــرتــبـــط
باملـوضة وتـربط بي أنـا شخصـياً،
أتّـــبع مــــــوضــــــة اللــــــون الــــــواحــــــد
ـــــــر مـــن جـهـــــــة، لــكـــنّـــي واحلـــــــرائ
أعـتمــدهــا بقــدر مــا تـتنــاسـب مع
رؤيـــتـــي لـلـــمـــــــرأة مـــن خـالل مـــــــا
أقـدّمه مـن تصــاميـم. مثالً ركّـزت
علـــى اللـــون األخـضـــر واألحـمـــر،
كما مـزجت األلون بـطريقـة تليق

باملوديل وتعطيه روحاً خاصّة.

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

تصاميم جتمع بني البساطة واإلهبار

املـكـــــــان ذاتـه الـــــــذي بـــــــدأوا
منه، وبعـد أن يوشكـوا على
الــوصــول إلــى حــافــة املــوت
مــن شـــــدة الــبـــــرد والــتعــب،
تخـرج لهـم أنثـى رائعــة من
جهـــــة الــــشــكل واحلـــضـــــور،
فتدب فيهم األمل والشعور
بــــــالقــــــدرة علــــــى الــنـــصــــــر،
فــتعـــــود لهـم حـيـــــويـــــاتهـم،
ويـــصلــــون مـبــتغــــاهـم إلــــى
املـعــــــســكــــــــر الــــــــذي ضـلــــــــوا

طريقهم إليه.
اجلـديـر بـالـذكـر أن اخملـرج
كـــــــاشـف ســمــيـح يــتــمــنـــــــى
تــــــوســـيع هـــــــذا املهــــــرجــــــان
ويـنــطـلق إلــــى آفــــاق أرحـب
وإلــــى مـــسـتــــويــــات عــــالـيــــة
اجلودة يف السنوات املقبلة،
ومبـشــاركـــة جمـيع اجلهــات

املعنية.

وكـاالت: طــالـب املغـنّـي العــاملـي
GQ مــايـكل جــاكــســـون، مجلــة
الفـنيّـــة األميـــركيّــة، بـــاالعتــذار

"مـن الـــواضح جلـيــا إن الـصــور
املـرفقـة بـالـقصــة هي هجـائيـة،
أكــــانـت صــــورة لـــشـبــيه ملــــايـكل
جـــاكــســـون جـــالــســـاً يف سـيـنـمـــا
بحـريـنيّـة، أو صــورة ذي القفّـاز
ــــــــــــــواقــف مـــــتــــــــــــــوهــجــــــــــــــاً يف ال

الصّحراء."
وأضــــــاف نـــيلــــســــــون "الــــســيــــــد
جاكسون قد يشعر أن الشخص
يف الصـور هـو "دجـاّل"، غيـر أنه

مجرد مقلّد."
يُـشـار إلـى أن جنـم غنــاء البـوب
جاكـسون )47 عـاما( كـان انتقل
لإلقــــــامــــــة يف الـــبحــــــريــن إثــــــر
تــبـــــــرئـــته مـــن تهــم الـــتحـــــــرش
بقــاصــر يف كــالـيفــورنـيـــا العــام

الفائت.
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ســـيـــنـــمــــــــا مـــــظـلـــمــــــــة ،وســـــط
مـجمــوعــة مـن األطفــال، فـيمــا
صـــــورة أخـــــرى تـــظهــــــره واقفـــــاً
وسـط الصحـراء مرتـديا عـباءة
ــــــــرأس، ســــــــوداء ووشــــــــاحــــــــا لـل
ــــــــى قـفــــــــازيـه ــــــــاإلضــــــــافــــــــة إل ب

البيضاويني الشهيرين.
وجاء يف بيـان جاكسـون "السيّد
جـاكسون غـاضب من أن صورته
اســتخــــدمــت بهــــذه الــطــــريقــــة
املـضللّــة، ويطـالب بـاعتـذار من
محرري  GQوناشريها "كوندي
نـــــاســت، كــمـــــا يــطـــــالــب أيــضـــــا

بسحب اجمللة من األسواق."
من جهتهـا ردت اجمللة العـريقة
يف بـيــان اجلـمعــة أصــدره جـيـم
نيلـسون رئيس التحـرير، قائالّ:
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مــــنـه وسـحــــب عــــــــــددهــــــــــا مــــن
األســواق الحتــوائه علــى مقــال
يسخر منه. ويف بيان صدر قبل
يــومـني، قــال راميــون كــاي بــان،
ممـــثل جــــــاكـــــســـــــون، أنّ املغــنّــي
"غـــــاضــب" مــن سلــــسلـــــة صـــــور
لرجل يـشبه جاكـسون، وردت يف

GQ. عدد مايو جمللة
ويــــــرافق الـــصــــــور مقـــــال حتــت
عـنـــوان: "أيـن مـــايـكل؟"، الـــذي
يــســـرد رحلــة الــصحفـي ديفـني
فريدمان، للـبحث عن جاكسون
يف مملـكــــــة الـــبحــــــريــن، حــيــث
يقــيــم حـــــــالــيــــــــاً، وفق وكـــــــالـــــــة

"أسوشيتد برس".
ويف إحـدى الـصّــور، يبـدو شـبيه
جـــاكــســـون جـــالــســـا ًيف صـــالـــة
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جــاكــســـون ضحـيــة صــور ســاخــرة
ـــــــر دولـــي اوسلــــو: أفـــــــاد تـقـــــــري
اخلميـس ان العلمـاء عثـروا علـى
مـــا بني 10 الــى 20 نــوعــا جــديــدا
من الكـائنـات الـدقيقـة يف أعمـاق
ــــــســـي يف مــــــسـح احملـــيـــــط االطـل
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
ــــــان( ــــــروبــي ــــــري )ال مــثـل اجلــمــب
ـــــــدان ـــــــدي ـــــــديـل الـــبـحـــــــر وال وقـــن
الـســابحــة علــى أعـمــاق مـظلـمــة
تتـراوح من كيلـومتر واحـد وحتى
خمـســة كـيلــومتــرات. وقــال بـيتــر
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اجلـديدة املكتشفـة ستة أنواع من
الصدفـيات القشريـة وهي كائنات
شـبيهـة بـاجلـمبـري وأنـواع أخـرى
مــن العــــــوالق احلــيـــــوانــيـــــة مــثل
احللزونيات والديدان السابحة. 

مـذهلة حـتى يف االعمـاق. وسوف
يسـتخدم املـسح كمقيـاس للحكم
علـى حــدوث تغيـرات مــستقـبليـة

يف احمليطات. 
ـوشـــملـــت العــــــوالق احلــيــــــوانــيــــــة

وايـبـي قـــائـــد الــــرحلـــة الـعلـمـيـــة
والعـالـم الكـبيـر يف مـؤسـسـة وودز
هول لعلم احملـيطات يف الـواليات
املتحدة "هذه رحلة استكشاف ...
األجـــزاء األعـمق مـن احملـيـطـــات
نــــادرا مــــا أُخــــذت مــنهــــا عـيـنــــات

اختبار يف أي وقت مضى". 
وقال عـن الرحلة التي قام بها 28
عــاملــا مـن 14 دولــة واسـتـمــرت 20
يــومــا يف ابـــريل نـيــســان "وجــدنــا
رمبــــا مــــا بـني 10 الــــى 20 نــــوعــــا
جديدا من العوالق احليوانية". 

ـــــــاة مبـــــــا فـــيـهـــــــا ومـعــــظـــم احلـــي
ــــــــات االســـمــــــــاك الـــتـــي مـخــــــــزون
تـــســتخــــدم يف أغــــراض جتــــاريــــة
تـوجد يف أول كيلو متر من سطح
املـيــــاه اال ان الـعلـمــــاء قــــالــــوا ان
املــــسـح أظهـــــر وجـــــودهـــــا بـــــوفـــــرة
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املحيط االطليس يكشف عن خملوقات جيهلها البرش 


