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رمبــــا لــم يخــطــــر بـبــــالـك الـــســــؤال أي الـعالقـــــات العـــــائلـيــــة أو
االجـتـمـــاعـيـــة تفـضـل؟ لكـن علـمـــاء الـنفــس يقـــولـــون انـه ميكـن
التعـرف علـى نـوع العالقـة من خالل اكـتشـاف نـوع الهـدايــا التي
تقـدمها، وهكـذا تساعـدك الدراسـات النفسيـة على التعـرف على

أي العالقـات االجتـماعـية
تــفــــــــــضــل، الــعــالقــــــــــــــــــات
احلـمـيـمـيـــــة الهـــــادئـــــة ام
الـعالقـــات  االجـتـمـــاعـيـــة
املـــــرحـــــة؟ ام انـك تـكــتفـي
ــــــــــة بــــــصــــــــــداقــــــــــات قـلــــيـل
ومـستمـرة؟.. فـاذا اختـرت
العطـر لتهـديه الـى امـرأة
أو رجـل فـــــــــأنــــت تـفــــــضـل
الـعالقــــات االجـتـمــــاعـيــــة
الـكـثـيــــرة املـتـــشــــابـكــــة مع
بحثك املستمـر لصداقات
أخرى، واذا اخـترت قـطعة
مالبــس فـــانـت متـيل الـــى
الـعالقـــات الـتـي تـــشعـــرك
بــــــالــنــــــديـــــــة وتفـــضـــيلـك

العالقـات الـواضحــة والصـريحـة، امــا إذا اختـرت احلـذاء فلـست
راضـياً عن معـظم عالقاتك االجـتماعيـة وتسعـى دائماً لتـأسيس
وتقويـة العالقات  اجلـديدة واعـادة النظـر بالعالقـات  السـابقة..
اما إذا اخـترت االسـطوانـة فأنـت ناجـح يف إقامـة عالقـات تعتـمد

على االستقاللية مع مراعاة تبادل املصالح..
واذا اختـارت املــراة ربطــة العنـف لتهـديهـا لـزوجهـا فهـي حتب ان
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انها هند االرامل الهندوسيـات املزعجة. وهن النساء
اللــواتي يـتم اجـتنــابهـن وفق الـتقــاليــد بــاعـتبــارهن
سـيئـات احلـظ ويجبـرن علــى العيـش يف فقـر مـدقع
علــى الهــامـش. فــوفــاة الــزوج يُعـتبــر خـطــأ الــزوجــة.
وعلــيهـــا يف هـــذه احلــــال ان حتلـق شعــــر رأسهـــا وان
متتنـع عن تناول الـوجبات الـساخنـة واحللوى وان ال
تـتزوج مرةً ثانيـة ابداً. وكان هذا التقـليد يطبق على
"العرائـس" من االطفال اللـواتي كانـت اعمارهن 5 او
6 ســنــــوات والــتــي متــت خـــطــبــتهــن فقـــط وملــــا تـقع
اعيـنهـن علــى الــزوج املـفتـــرض وذلك يف ثـالثيـنيــات

القرن املاضي يف الهند قبل استقاللها.
وعن هـــذا احمليـط يـتحـــدث فيـلم "املــاء" للـمخــرجــة
ـــا مــيهـتـــا الـــذي مت تـــدشـني عـــرضه وهـــو فــيلـم ديـب
يتحــدث عن جـويــا االرملــة بعمــر ثمـانـي سنـوات يف
ـــالكـــاد الـتقـت زوجهـــا وقـــام هـنـــد عـــام .1938 وهـي ب
والــداهــا بـنفـيهــا الــى دار االرامل املــسنــات التـي تقع
علــى ضفــاف نهــر الكـاجن. وتـركـت هنــاك تنـتحب يف
اشد مشاهـد الفيلم ايالماً للقـلب. ولكنها رغم ذلك

كانت تصر على ان والديها سيرجعان لها حاالً.
ورغــم ان ذلك لـم يحـــدث فـــانهـــا تــظل بـــروحٍ وثـــابـــة
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كــان مـــايكل اجنـيلــو يخـشـــى من ان رســومــاته قــد
تكـشف اســرار فنه الـتي كـان يخـفيهــا عن اجلـميع
بـاستثنـاء دائرة مقـربة من االصـدقاء و امـر بحرق
العـديـد منهـا قبل وفـاته. ان استـاذ عصـر الـنهضـة
قد يصاب بصدمة عميقة بسبب معرض جديد يف
املتحف البريطاني، النه يقدم بحق ما وعد به من
وضع املشـاهد عـلى مـقربـة من عبقـريته اخلـالقة.
ان هـــــذا املعــــرض  –وهـــــو االول خالل جــيل  –لـم

يكـن ممكـنــا اال الن رســومــات مــايـكل اجنـيلــو قــد
اصبحت مادة لهواة جمع الرسوم حتى عندما كان
علــى قيــد احليــاة. ليـس الن العـديــد منهــا اصبح
مـتـــوفـــرا. فـلكـي يحـــافــظ علـــى تفـــرد رسـمه، كـــان
الـرسام قـد رفض ان يتـم استنسـاخ اعماله. اضـافة
الـى ذلك، وبـاعتبـاره اكثـر الفنـانني شهـرة يف ايامه
 –كتـبت ثالث سيـر ذاتيـة يف حيـاته  –كـان، نتيـجة
لـذلك، مشـغوال لـسنـوات بعمل مـاموريـات بابـوية.
ورغـم ذلـك، فقــد جنــى مـــا يقــارب 600 لــوحــة مـن
رســـومـــاته وعـــرض املــتحف الـبـــريـطـــانـي 90 مـنهـــا
بــواسـطــة دمج ثـالث من اعــظم مـجمــوعــات رســوم
مـــايـكل اجنــيلـــو: تـلك الـتــي تعـــود الـــى املـتـحف و
مجمـوعـة مـتحف اشمــوليـان يف اوكـسفــورد و تلك
العــــائــــدة الــــى مـتـحف هــــارلـم يف هــــولـنــــدا. يـبـني
املعرض رسومات و كانها دم احلياة الذي يجري يف
جـمـيع اعـمــال مــايـكل اجنـيلــو  –الـنحـت، الــرسـم
وفن الـعمـــارة. وكمــا يقـــول منـظـم املعــرض هــوغــو
جـــامبــــان:" لقـــد اردنـــا ان نـبـني حـيــــاته مــن خالل
الرسومات  –ففيها نستطيع ان نكون مفهوما عن
جميع مـشاريـعه العظيمـة وان نفهمـه كرجل. ومن
خـالل رســـــــومـــــــاتـه عــبـــــــر عــن افـكـــــــاره، عـــــــواطـفـه
ومعتقـداته". امتدت حيـاة مايكل اجنـيلو الطـويلة

اختــارت مجلــة التـامي االمـريـكيــة مئـة
شخـصيـة بـاعـتبـارهــا االكثـر تــأثيـراً يف
العالم ضمّتها قـائمة نشرتها اجمللة يف
االول مــن آيـــــار احلـــــالــي، ومت اخــتــيـــــار
الـشخـصيـات علـى اسـاس كـونهـا االبـرز
يف مجـال القـوة واملـوهبـة او بــاعتبـارهـا
منــــاذج اخالقـيـــة تـــسهـم جـمـيـعهـــا مـن
قـــريـب او مـن بعـيـــد يف جتـمـيل عـــاملـنـــا

واحداث تغيير فيه..
مــن بــني االســمـــــاء الــتــي تـــضــمــنـــتهـــــا
القــائـمــة رئـيـس الــوزراء الـصـيـنـي ويـن
جـيـــابـــا واملـمــثلـــة الـيـــزابـيـث دالـــزيــيل
واملـمـثل جــــورج كلـــونـي والـبـــابـــا بـيـنـــوا
الـــســــادس عـــشــــر والــــرؤســـــاء محـمــــود
احـمــدي جنــاد وهـيــوغــو شــافـيــز وبـيل
كلـنـتــون وغـيــرهـم.. وحـملـت القــائـمــة
عـنـــوان "100 شخـصـيـــة تـــشكّـل مالمح
عـاملنـا"، وتـضّم )79( رجالً و)25( امـرأة،
فهــي تــتــــــألـف يف حقـــيقــــــة االمــــــر مــن
)104( شخـصيـات مت اخـتيـارهـا من 29
بلـــــداً مخـتـلفــــاً مـن بـيــنهــــا لـيـبـيــــريــــا
ولــــوكـــسـمـبــــورغ وغـيــــرهــــا.. واذا قـمـنــــا
بتــصنـيف القـــائمــة الـــى فئــات فـســوف

االول من ثالثـية ويـتحدث عـن العالقات الـسحاقـية
اثــار عــام 1996 غـضـب املتـشـــددين يف الـهنــد الـــذين
احـرقـوا صـاالت الـسيـنمـا الـتي عــرضت الفـيلم. امـا
فـيلمهـا "االرض" املـنتج يف عـام 1998 والــذي يتنـاول
تقسيم الهند يف عام 1947 والذي لم يشهد جداالت
حولـه لكنه تضـمن مشـاهد عن املـذابح التـي حدثت

بني املسلمني والهندوس يف ذلك الوقت.
وقالت السيدة ميهتا ان فـكرة فيلم "املاء" قد تولدت
لـديهــا قبل عقـد حـينمـا كـانت يف فـارانـاسـي لتخـرج
حلقـة لسـاعـة واحـدة حلسـاب اخملـرج جـورج لـوكـاس
عنـوانهــا " سجالت الـشـاب انـديـانـا جـونــز". وهنـاك
ـــى الـــدرج الـــذي يـنــــزل للــنهـــر ذات صـبـــاح ومــن عل
شـاهــدت وهي مـرعـوبـة ارملـة تــركض مـرعـوبـة علـى
اطـرافهـا االربعـة وهـي تبحث عـن نظـارتهـا. وبعـد ان
اخفقت هذه االرمـلة يف العثور على نظارتها جلست
علـى وركيهـا لتنتـحب. ولم يكتـرث احدٌ ممن حـولها

مطلقاً.
وتقــول اخملــرجــة معلقــة: "لـم اشعــر بــالـصــدمــة. بل
شعرت متاماً مبقدار السذاجة". وتضيف: "لقد كنت

يف املكان الذي كان فيه اجلحيم".
ووالـــد الــسـيـــدة مـيهـتـــا كـــان مـــوزع افالم يف مـــديـنـــة
امــريــسـتــار وخـــريج جـــامعــة نـيـــودلهـي امــا جـــدتهــا
فكانت ارملـة وعن ذلك تقول: "لقـد كانت تـدير هذه
الـــدار، لقـــد كـــانـت االم الـــرئـيـــســـة الـتـي حتـكـم دار

االرامل".
وفقـاً الحـصــائيـات عـام 2001 فــان هنــاك 33 مليـون
ارملــة يف الهنـد. والكـثيـر مـنهن يعـاملـن يف املنـاطق

الريفية معاملة املنبوذات كما يصور الفيلم ذلك.
وتقول مارتـاجني احملاضرة يف مادة السـياسة العامة
يف )مدرسـة جون كنـيدي التـابعة لهـارفارد السـاليب
احلكم( ومـؤلفة كـتاب "املـناحـة املستـمرة للـترمل يف
املنـاطق الـريفيـة الهنـديـة" الصـادر عـام 2000: "لقـد
خفـت كل التقـاليـد لـكنهـا ال تـزال مـوجـودة هنـاك".
وتـضـيف: " لقـد قــابلـت الكـثيـر مـن االرامل اللــواتي
يــرثـني انفــسهـن النهـن ويف حفالت زفــاف ابـنـــائهـن

بقني بعيدات يف الظل".
وقــد عـــرض فيـلم "املـــاء" يف نيــودلهـي ويف مهــرجــان
كيـراال ومومباي لالفالم الـسينمائيـة وهناك خطط
لعـــرضه يف متـــوز يف 90 دار عـــرض يف الهـنـــد ســـواءً

اكانت هناك احتجاجات ام ال.
وتقــول اخملــرجــة الــسيـــدة ميـهتــا: "ال اريــد ان افكــر

بالفيلم بل آمل ان ينجح".

عن/ النيويورك تاميز
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اربع سنـوات مـن ذلك التــاريخ. حيث قـامت بـتصـويـر
ـــاسـم آخـــر مـــزيف هـــو "الـبـــدر" يف فــيلــمهـــا "املـــاء" ب
سريالنكا اجملـاورة ولم ينتبه احد لـذلك. وقد تطلب
ذلـك من الــسيـــدة ميـهتــا اعـــادة اسنــاد االدوار. حـيث
قـامت واحـدة من املع عـارضات االزيـاء وهي لـيزا راي
بـدور االرملـة احلـسنـاء الـشـابـة كــاليــاني. امـا سـيمـا
بــســـواس املعــروفـــة يف الهـنــد جـيــداً بــسـبـب دورهــا يف
فيلم "بانديت كوين" أي امللـكة اللصة فقد اضطلعت
بـدور "شـاكــونتـوال". امــا جنم بــوليـوود جـون ابـراهـام
فقـد جـسـد دور عـاشق كــاليـان احملـرم. امـا دور جـويـا
ـــار 50 صـبـيـــة فقـــد اضــطـــرت اخملـــرجـــة الـــى اخـتـب
واخـتــارت ســاراال وعـمــرهــا ثـمــانـي سـنــوات وهـي مـن
قـريــة صغيـرة تقع علـى احـد شـواطئ سـريالنكـا ولم

تكن هذه الصبية قد مثلت سابقاً.
وواجهـت اخملـــرجـــة مــشـكلـــة اخـــرى ذلك اذْ لــم تكـن
هنـاك درجات الـصخور املـنحوتـة املؤديـة لنهـر الغاجن
وهـــو مـــوقع الـتــطهـــر الـيـــومـي للـمــصلـني الهـنـــدوس

وعنده يتم احراق اجلثث.
واالحـتجـــاجـــات الهـنـــدوسـيـــة لـيــسـت غـــريـبـــة علـــى
الـسيدة ميـهتا البـالغة 55 عـاماً ففيلـمها "النـار" وهو
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االفالم القيام به هو بدء احلوار واثارة النقاشات".
لكن الفيلـم اثار اكثر من ذلك ففي كانون الثاني من
عــام 2000 اجبـرت الــسيــد ميـهتــا علــى ايقــاف انتـاج
ـــاسـي وهـي واحـــدة مـن املـــدن فــيلـم "املـــاء" يف فـــاران
الهنـديـة املقـدســة التـي تقع علـى نهـر اجلــانغ وذلك
بعـد احتجاجـات قام بهـا الوطنـيون الهنـدوس الذين
اعتبروا الفيلم ضـد الهندوسية. اذ قام ما يقارب من
500 متـظــاهــر بــالنــزول الــى الـشــوارع وقــامــوا بنـهب
االجهـزة واشعــال النـار يف صـور الـسيـدة مـيهتـا الـتي
التمـست املـساعـدة من حـكومـة الواليـة. ولكن خـوفاً
من تصاعد اعمـال العنف طلب مسؤولون يف الوالية

من طاقم التصوير مغادرة املنطقة.
وقالت السيدة ميهتا يف بيانها كمخرجة للفيلم بعد
نـزوله لالسـواق: "عنـد الـرجـوع الحـداث املـاضي فـان
فيلم "املـاء" يعكس ما شغل مكانـاً يف الهند بصورة او
ــــاخــــرى. وان مـــــوقف املــتـــشــــدديــن مــن الهــنــــدوس ب
وتـعصـبهم الـشـديــد الي شيء واي شـخص يـنظـرون
اليه من وجهة نظـر متشككة ولكل ذلك فقد بات لنا

هدفاً واضحاً وسلساً".
ولـم تتمكـن السيـدة ميهتـا من انقـاذ فيلمهـا اال بعد
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ومتـردٍ ال يـفتـر. ومـن هنــاك تبـدأ بـتغـييـر الـطــريقـة
التـي تنـظــر بهــا بـقيــة االرامـل للعــالـم. وحني بــدأت
حركـة االستقالل التـي يقودهـا املهامتـا غانـدي تدوّم
قريبـاً منهم. كان جلـويا تأثـير قوي علـى شخصيتني
هما: "شاكـونتوال" حيث بدأت بالـتشكيك باملعتقدات
الهـنـــدوسـيـــة الـتـي تفـــرض علـــى املـــرأة الـتـي فقـــدت
زوجهــا ان تـعيــش هكــذا حيــاة مـنحـطــة. و"كــاليــاني"
االرملــة الـشــابــة اجلـمـيلــة الـتـي اجـبــرهــا مــديــر دار
االرامل علـــى الـبغـــاء. ومع تـطـــور الفـيلـم تـتجـــاهل
"كـــاليـــاني" احملــرمــات وتقـع يف حب مــأســاوي لـشــاب

وسيم من الوطنيني اتباع غاندي.
ورغم كـل شيء فــان هــذا الـفيـلم احملــزن هـــو انتـصــار
للـــوعـي علـــى االميـــان االعـمـــى. وهـــو رســـالـــة قـــويـــة
تفـصح عـن تغيــر الهنـد كـثيــراً )يف مجــاالت معـينـة(
وعن تـغيــرهــا قلـيالً )يف مجــاالت اخــرى(. وعـن ذلك
تقـول اخملـرجـة الـسيـدة مـيهتـا يف مقـابلــة تليفـونيـة
من تـورنتـو حيث تعـيش النـصف من كل سنـة حينـما
ال تكــون يف نيــودلهـي يف النـصف اآلخـر: "انــا اعتقـد
انه مـن الـــســـذاجــــة قلــيالً ان افـكـــر ان هــــذه االفالم
خـلقـت اخــتالفـــاً". وتــضــيف: "لـكـن مـــا ميـكــن لهـــذه
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كتابة/ اليزابيث بوميللر
ترجمة/ عبد علي سلمان

لقد أمتمت الهند
العناوين التي جتعل

منها قوة عظمى بارزة.
فهي بلد للتكنولوجيا
املتطورة والصحاب

املاليني واصبحت
السوق اجلديد والكبير

للبضائع االمريكية. لكن
هناك هنداً اخرى وهي

ليست هند القرى
والعربات التي جترها

الثيران كما يعرف عنها
ذلك جيداً يف الغرب

فقط.

ذهــنه ويــــده ميكـن متـيـيـــزهـــا مـبـــاشـــرة. ان عـيـــون
مـيخــائـيل اجنـيلــو  –وتلـك التـي عنــد املـشــاهــد –
تتخـيل كيف سـيصـدم الضــوء اجلسـد، كـيف ميكن
لوزن اجلـسد ان يـترجم الـى طالء و مرمـر. فمرات
و مرات يبدو بانه كان يعمل من خالل الفكرة التي
تـعني  –التحـرك او املعـانـاة، الـطيـران او الـسقـوط
 –من خالل دراسته للشكل الـبشري. فقلمـا تظهر
الـوجـوه. واجلـسـد وحـده يـنقـل احليــاة العـاطـفيـة
والـروحيـة. يبـدو بـان السـبب وراء ذلك يـتجسـد يف
جــــزء مـن طـمــــوح مــــايـكل اجنــيلــــو يف مـنــــافـــســــة
الفنــانني الـعظـام يف الـعصـور القـدميـة ويف اجلـزء
اآلخـــر بـطـــريقـته اخلـــاصـــة يف الـتقـــرب مـن ديـنه.
فعندما كان شابـا يف روما يف نهاية القرن 15، كانت
بــيلفـيـــدره تـــورســـو  –وهـي حـــركـــة قـــدميـــة لـنحـت
الـرجل القـوي  –تعـد معيـاراً للفنــانني.  يبـدو بـان
مـــايكل اجنـيلــو قــام بـــدمجهــا  يف لـغتـه البـصــريــة
اخلاصـة: مرارا يف رسـوماته هنـا، كان يبـدأ يف جذع
مفـتـــول العــضالت، مــشـكال لـب اجلــســـد، عـنـــدهـــا
فقـط يـتحـرك الـى اخلـارج. وكــان من بـني اول من
Laocoon يــــــرى الـــنحـــت الهـــيلــيــنـــي القــــــدمي لـ
عـنـــدمـــا مت اســتخــــراجهـــا يف رومـــا عـــام .1506 ان
اشـكـــــــالـهـــــــا املــــضـفـــــــورة الــتــي متــثـل رجـالً واوالده
ممسـوكـة مـن قبل افـاعـي البحـر تبـدو أنهـا تـضيف
بعـدا جـديــدا للـعنف الـى مـشـاهـد مــايكـل اجنيلـو
لالشكـال املـتصـارعــة، وخصـوصـا الـى تـخطـيطـاته
عـن املالئكـة احملـاربـني وهم يخـرجـون االشــرار من
الفـــردوس يف احملـــاكـمـــة االخـيـــرة. مـن الـــواضح ان
مــــــايــكل اجنـــيلــــــو كــــــان يــــــؤمــن بــــــاجلحــيـــم. ففــي
الـرسـومـات الــدينيـة املعـروضـة هنـا، كـانـت عقيـدته
الفنـية والروحـية قد مت ابـرازها بطـريقة شـخصية
رفيعة. فدراسته عن احملـاكمة االخيرة تبني ما كان
مـثــار جــدل يف عـصــره  –اجلـمـيع مـتـشــابهــون وال
تـتمكـن اال املالئكــة من متـييــز النـاجـني من الــذين
كتبت عليهم اللـعنة. وبالنـسبة الى مـايكل اجنيلو،
الذي كان يـاخذ عقيدته ماخـذ اجلد، كانت احلياة
تـدور حول كـون املرء يف اجلـانب الـصحيح مـن هذا
التقسيم. ومع ذلك فعندما تقدم به العمر، اصبح
الفنـان وبشكل متـزايد قلقـا حول مصيـر ذاته. كان
قـد تـاثـر بـاالصالح اللـوثـري، الـذي كـان يـرى املـوت
علـى الـصـليـب كلحـظـة حــاسمــة يف حيـاة املـسـيح.
وبــــالـنـــسـبــــة الــــى مــيخــــائــيل اجنــيلــــو، الــــذي كــــان
يــسـتحـــوذ علـيه شـكل الــــرجل القـــوي، كـــانـت تـلك
اللحـظة متـثل حتديـا فنـيا حـيويـا: هل كان يـنبغي
علـيه ان يـظهــر الــرجل كـــاله او اله كــاالنـســان؟ يف
احـدى الصـور يبـدو املـسيح اخلـارق علـى درجـة من
احلـيــــويــــة حـتــــى انه كــــان يـبــــدو بــــانه يـنـبــثق مـن
الـصلـيب. ولـكن آخـر ثالثـة رسـوم، الـتي اكـملهـا يف
نهـايـة حيـاته، متثل تـأمالً أخـاذاً يف املـوت.  ان هـذه
االعمــال املعبـرة، احملـزنـة، اشكـالهـا املـشـوشـة الـتي
جعلت ضبابية بواسطة اصابع الفنان، تنزل جسد
االله الـــى االرض. ومـن خالل قـــداس الـــرسـم هـــذا
الذي عرض انسـانية مايكل اجنيلـو على افضل ما
يكــون  –يف الفـن، علــى االقل، كــسب الـفنــان حيــاة

ابدية.

عن/ االيكونومست

)1475-1564( عبـر عصـر شهـد اكـتشـافـات عـظيمـة
 –من رحلـة كـولــومبـس الــى التـنقيـب عن الـتحف
الــــرومــــانـيــــة. لــــذلـك، فـمــن املغــــري ان نفـكــــر فــيه
كمـصمـم للجـسـم البـشــري، وكمـكتـشف لـلطـريقـة
اجلـديدة التـي  كان يرسـم بها الشكـل البشري. "يف
رســــومه املــبكـــرة عـن املـــســتحـمــني واملعـــارك وكـتـب
الـتخـطـيـطـــات لكـنـيــســـة ســسـتـني" يقـــول الــسـيـــد
جـــامبــــان: "انه يـــريـــد دومـــا ان يــــزيح بعـيــنك الـــى
الــــشــكل الــبــــشــــــري،
للـويها كـي ترى اكـثر
مـا كـان بـامكـانك ان
تـــــرى. والنـه نحـــــات،
رسـام ومعمـاري، فان
بــــــامـكـــــــانه ان يــــــرى
االشـــيــــــــاء بـــثـالثــــــــة
ابعــــاد. يـبــــدو االمــــر
وكـــــــــــانـه قـــــــــــد وضـع
اجلـــــســم الــبـــــشــــــري
علــــى مغــــزل و اخــــذ
بتـدويــره من اخللف
الـــى االمـــام بـنــظـــرة
واحــــــــــــدة". ولـهــــــــــــذا
السبب، فـان املشاهد
ميــتـلـك حتـــــســـــســـــــاً
حقــيقـيــــا بــــاصـــــابع
مــايكـل اجنيلــو وهي

تــسيــر علــى اجلـسـم البـشــري بـطــريقــة مـلمــوســة
استـثنائية. وسواء كـان تخطيطا طبـاشيريا عاجال
او رسمــا متنـاهيـا بـالقـلم واحلبـر الـذي يبـدو بـانه
يـــدلك علــى متـــوج منـحنــى اجلـســـد، وان نتــاجــات
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رسومات مايكل اجنيلو .. جحيم على االرض

معرض رائع يعيد روح استاذ عرص النهضة اىل احلياة
ترجمة/ املدى

القــــائـمــــة مـيــــزّت مـجلــــة الـتـيــــام )15(
ثـنـــائـيـــاً مـــؤثـــراً يف العـــالـم مـن بـيـنهـم
املغـنـيـــــان جـــــاي زد وبـيـــــونـــسـي نـــــولـــــز
واملـمثالن بـراد بت واجنـلينـا جـولي مع
)5( ثـنـــائـيـــات تـــركـن اثـــراً ال ميحـــى يف
الـتـــاريخ مـن بـيـنهـــا علــى سـبـيل املـثــال

املمثالن فريدا كاهلو ودييغو ريفيرا.
عن/ ليبراسيون 

تضّم قـائمـة الفـنانـني املمثـل جورج
كلــــونـي واخملــــرج انغ لـي واملــصـمـم
املعـمـــاري ريـنـــزو بـيـنـــاو واملـمــثلـــة
ميـريـل ستــريب، امــا فئــة "القـادة
والــثـــــوريــني" فــتـــضّــم الـــــرئــيــــس
الفـنــــزويـللـي هـيــــوغــــو شــــافـيــــز،
واللــيــبــيــــــري الــني جــــــونــــســــــون
سـيــرلـيـيف، واالمـــريكـي جــورج
دبلـيــــو بــــوش االبـن وااليــــرانـي
مـحـــمـــــــــود احـــمـــــــــدي جنـــــــــاد
واالمريكيتني هيالري كلنتون

وكــــونــــدولـيــــزا رايـــس والـبــــابــــا بـيـنــــوا
الـــســــادس عـــشــــر واالســــرائــيلــي ايهــــود
أوملرت واالملـانيـة اجنيال ميـركل اضـافة

الى الثنائي غيتس "بيل وماتيلدا"..
وتـضّـم فـئـــة "االبـطـــال والـــرواد" املغـنـي
بـــــــونـــــــو واملــمــثـلـــــــة اجنـلــيــنـــــــا جـــــــولــي
والـرئيـسني االمـريكيـني السـابقـني بيل
كلينـتون وجـورج دبليـو بوش االب. كـما
ميـكــن تـخــــصــيــــص فــئــتــني أخـــــــريــني
"للـعلــمــــــاء واملفـكـــــريــن" و"املـــــؤســــســني

والعباقرة".
واضــــــافــــــة الــــــى االســمـــــــاء املفــــــردة يف

جملة التـــايم االمريــكية ختتـــــار اكثر
من )100( شخصية مؤثرة يف العامل

ترجمة/ عدوية الهاللي

هداياك .. تكشف نوع عالقاتك
تكــون عالقتهـا بـزوجهــا متجـددة وتـفضل مـرافقـته دائمـاً، امـا إذا
جلــأت الــى حـيــاكــة كـنــزة صــوفـيـــة له فهـــذا يعـنـي ان اإلحــســاس
بــاحلـضـــور يغلـب علــى عالقـتهـــا مع زوجهــا مع بــذل جهــد كـبيــر

إلرضائه رغم انه ال يطالبها بذلك..
واذا اخــتـــــارت املـــــرأة الــبــيجـــــامـــــا
كهـديـة لــزوجهــا فهـذا يــدل علـى
اكـتفــــائهــــا بعــــاملهــــا داخل بـيـتهـــا
وإيجــاد مـــا يعـــوضهــا عـن ســائــر
الـعـالقــــــــات االجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة يف

عالقاتها مع زوجها..
واذا اختار الـرجل أو املرأة الكتاب
لـيقـــدمــــانه لـبعــضهـمـــا الـبعــض
فيدل ذلك على رغـبتهما بتجاوز
االمــور العــاديــة يف مجــال البـيت
واالوالد اولرغبة يف اإلطالع على
اشيـاء أخـرى ومنـاقـشتهـا امـا إذا
كـان الـورد هـو الهـديـة فهـذا يـدل
علـى انك شخص مجـامل ورقيق
االحسـاس وان تـرغب يف حتـريك
مـشــاعــر ســـاكنــة لــدى االخـــرين،
واخـتيـارك للـشـوكـوالته كهـديـة يعـني خـشيـتك من آراء االخـرين
بـك وخجلك من املـواجهـة املبـاشـرة معهم لـذا تتـرك للشـوكـوالته

مهمة التعبير عن رغبتك يف التواصل معهم !!

عن/ ليبراسيون 

ترجمة/املدى


