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اخلشب املط ّعم بالصدف  ..فن وجتارة وأصالة
بغداد/مها عادل العزي

انه إحدى احلرف القدمية التي التزال
تلقى رواجاً يف السوق من قبل
املولعني باجلمال واالصالة ،اخلشب
املطعم بالصدف ،العارفون به
يستطيعون ان مييزوا دقة واحتراف
الفنان الذي قام بنقشه وما أذا كان اصلياً
من الصدف وما هو مجرد تقليد ،وكثيراً
ما جند هذا النوع من التحف يف املزادات
التي تهتم بالقدمي الراقي ،ويباع
باسعار تصل الى مبالغ طائلة ،خاصة إذا
ما كانت صناعة يدوية ،اما اغلب من يقبل
عليها فهم التجار وهواة جمع االنتيكات
الفاخرة.

صــا حـب ا حــد ا ملــزادات م حـمــد
ر حــومي يـت حــدث ل نــا عن هــذا
املوضوع فيقول:
ي ـ ــو ج ـ ــد يف اال س ـ ــواق ح ـ ــا ل ـيـ ـ ـا ً
ب ع ــض ال ق ــطع ا حلـ ــد يـثـ ــة مـن
ا خلـشب املط عـم با لـصدف ،وله
مــن يـ ــط ل ـبـه ع ل ـم ـ ـ ـا ً انه ي ـب ـ ــاع
باس عـار زهيدة قيا سـا ً باملوجود
مـن التحف ،و هـو تقل يـد للفن
األص لــي ز ي ـ ـ ــادة ع لـ ـ ــى ذ لـك ان
اآل لـة قـد تـد خـلت يف ص نـاعته،
و بـد ال ً من ح فـر اخل شـب با لـيد
و لـصق ا لـصــدف دا خـله ي لـصق
ال صـدف ع لـى ال سـطح ،ك مـا ان
ه ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاك ق ـ ـ ـطـع ـ ـ ـ ـ ـا ً جـ ـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ـ ــزة
بـالر سـومات املط لـوبة ميكن ان
ت ل ـصـق ع ل ــى ا خل ـشـب ،و هـي ال
حت تـوي بـال تـأك يـد ع لـى صـدف
ح ق ــي قــي ،بـل م جـ ـ ــرد تـق ل ـيـ ـ ــد
لصدف من البالستيك.
عـطــا سـم يــر حــريف بــارع ت عـلم
مـه نــة احل فــر من جنــار ســوري
يقول:
 -لـي ــس كل ا خل ـشـب مـن ــا سـبـ ـا ً

لـل تـط عـيم بــا لـصــدف ويف هــذا
ا ل ـن ـ ـ ــوع يـ ـ ـس ــت خ ـ ـ ــدم ا خلـ ـ ـشــب
ا ل ـث ـمــني و مــن ض ـمــن أ ن ـ ـ ــواعه
خـ ـشـب (ا لـتـك) و مـن مـي ـ ــزاته
انه يـكـ ــون د هـنـيـ ـ ـا ً وم قـ ــاو م ـ ـا ً
ل لـج ف ــاف ،واأل فــضل مــنه ه ــو
(اال بـ ـن ـ ـ ـ ــوس) ا ل ـ ـ ـ ــذي ميـ ـت ـ ـ ـ ــاز
بندرته وغالء ثمنه.
ا مــا االش يــاء ا لـتي يـط عـم ب هــا
ا خلــشب إ ضـا فـة ا لـى ا لـصـدف
ا لــذي ي ـسـت خــرج مـن ا لـب حــار،
ت ـ ــرس ا لـ ــس لـح فـ ـ ــاة وال عـ ـظ ـ ــام
وال عــاج ا ل ــذي م نـعت ا لـت جــارة
فـيه ح ــا لـيـ ـا ً .و عـن اصل ه ــذا
ا لـفن يـت ح ــدث ل نــا ا حــد هــواة
جـمع اال نـتــي ك ــات و ه ــو ا حل ــاج
ابو مازن فيقول:
ي عـد حــرف يـو ا لـشــام من اش هـر
ا حل ـ ـ ـ ـ ــر ف ـ ـيـ ــني يف ب ـ ـ ـ ـ ــرا ع ـ ـتـهـ ــم
ود ق ـ ـ ـت ـهـ ـ ــم يف ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ا ل ـفـ ـ ــن،
واال خ ـش ــاب ا لـتـي ي ـسـت عــمل ه ــا
ا حلــريف ا لـس ــوري هي ا خـشــاب
ا حل ـ ـ ــور وا جل ـ ـ ــوز وا ل ـ ـ ــز يـ ـت ـ ـ ــون
وا لـ ـشـ ــر بـني وا ملـي ــص ال عـ ــر عـ ــر

وا لـدردار والص نـدل والص نـوبر
وا ل ـ ـس ـ ــرو ،و يـ ـصــن ع ـ ــون مــن ه ـ ــا
امل نــا ضــد وا لــص نــاديق وال عـلب
وا خلـ ــزا ئـن واال صـ ــو نـ ــة ،ول قـ ــد
ال قــت ه ـ ــذه روا جـ ـ ـا ً ك ـب ـي ـ ــر ا ً يف
ا م ـي ـ ــر ك ـ ــا واورو ب ـ ــا يف وأوا خ ـ ــر
ال قـرن ال تـاسع عـشـر ،و تـس مـى
هــذه ا لــص نــا عــة (دا مــس كـي نــة)
نس بـة الى دمشق ا ملـدينة التي
عـ ــر فــت ب هـ ــا ،ول قـ ــد تـ ــراج عـت
هــذه ا ملـه نــة مع بــدا يــة ال قــرن
ا ل ـ ـ ـ ــذي مـ ـ ـض ـ ـ ـ ــى فـع ـ ـ ـ ــدت م ــن
م خـل فـ ـ ــات االذواق ال ق ـ ــد مي ـ ــة
وا نـتقل ا لـط لـب ا لــى ا جلــد يــد
السائد حيذاك.
ا لـيـ ــوم ومع عـ ــودة ا لـكال سـيـك
وغالء س ع ــر االن تـي كــات و نــدرة
تـ ــو فـ ــر األص لـي مــن هـ ــا ا سـتـغل
ا حلــرف يـون م هـارات هـم ل تــوف يـر
قطع غاية يف الروعة واالبداع
ل يـس يف سـور يـا و حـد هـا وا منـا
يف بـ ـيـ ـ ـ ــروت و م ـ ـصـ ـ ـ ــر و بـعـ ــض
ا لـ ــدول ال ع ــر بـي ــة ا لـتـي ازد ه ــر
فيها هذا النوع من التجارة.

امللك فاروق يطارد يرسا

النساء يقرأن الرغبة يف وجوه الرجال
ترجمة/املدى

تــشيــر دراســة نـشــرتهــا صحـيفــة علـميــة
بـ ــري ـطـ ــانـيـ ــة مـ ــؤخـ ــراً الـ ــى ان الـنـ ـسـ ــاء
يسـتطعن الـتقاط اشـارات وجهيـة تتصل
رمبا بـالصفـات االبويـة ،كمـا قال جـيمس
روني ،االخـصائي بعلم النفـس يف جامعة
كاليفورنيا ،وكلما وجدن الرجال كأوالد
محبـني ،كلمـا كـان االحـتمــال أكثـر يف ان
تكون هناك عالقة طويلة املدى.
وقـد بني عـدد من اخلبـراء ان التطـور قد
بـرمج النـساء كـما يـبدو بحـيث يسـتطعن

الـتع ــرف علــى الــرجــال الــذيـن ميكـن ان
يكونـوا مهتمـني بتولـيد النـوع عن طريق
انشاء عائلة.
ولم تـكن الــدراســة كلهــا ب ــاخلبــر الــسيء
بـ ـ ــال ـن ـ ـس ـبـ ـ ــة للـ ـ ــرجـ ـ ــال غ ـيـ ـ ــر امله ـت ـمــني
بــاالستقـرار ،فقـد وجـدت ان بـاسـتطـاعـة
النـسـاء الـنظـر يف وجـوه الـرجـال ومتـييـز
مـن مــنهـم ميــتلـك اعلـ ــى مـ ـسـتـ ــوى مـن
الهـ ــرمـ ــون الـ ــذكـ ــري .وأولـئـك الـ ــرجـ ــال-
ال ــذيـن ت ـصـنـفهـم الـن ـس ــاء ب ــاعـتـب ــارهـم
األكثر ذكورة -هم الذين يتضح يف نهاية

األمـ ــر انهـم الـنـ ــوع الـ ــذي يـ ــريـ ــد عالقـ ــة
غرامية.
وق ــال املـ ــؤلف امل ـس ــاعـ ــد لل ــدراس ــة داري ــو
ميسـتربيـري وهو اسـتاذ التـطور البـشري
املقـ ــارن بجـ ــامع ــة شــيك ــاغ ــو ان الـن ـس ــاء
يــستفـدن بـشـكل جيــد من أيــة معلـومـات
يحــصلـن علـيه ــا مـن وجه الـ ــرجل .وهـن
ي ـسـتخــدمـن ه ــذه املعلــوم ــات عل ــى نحــو
مختلف ،وذلـك اعتمـاداً علـى مـاذا يـردن،
وامور أخرى.
وقـد تفحص الـباحـثون مجـموعـة من 39
رجالً ،ب ــاعـم ــار مـن  18ال ــى  33ع ــامـ ـاً ،يف
جــامعــة شـيكــاغــو .وقــد عــرضـت علــى كل
رجل  10ازواج مـن الصـور الفـوتـوغــرافيـة
والصـور الـظليـة ،واحـدة لـطفل واالخـرى
ل ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ــالـغ ،وطـل ـ ــب مـ ـ ـنـه ـ ــم تـ ـ ـ ـصـ ـ ـنـ ـ ـيـف
تفـ ـض ـيـالتهــم .ويف غـ ـض ـ ــون ذلـك ،ج ـ ــرى
اخـتـبـ ــار لعـ ــابهـم لــتح ــدي ــد م ـسـت ــوي ــات
هرمون اخلصية.
وبعـدها عٌـرضت صور وجـوه الرجـال على
 29ام ـ ــرأة ،ب ـ ــاع ـم ـ ــار مــن  20 -18ع ـ ــامـ ـ ـاً،
بجامعة شيكاغو يف سانتا باربارا.
وطلـب من النـساء تـصنيف الـرجال عـلى
اربع صـفات :يـشبه األطـفال ،ذكـر ،جذاب
بدين ،عـطوف .ثم طلب منهـن تقدير كم
وجـدن كل رجل مـنهم جـذاب ـاً لقصـة حب
قصيرة املدى وطويلة املدى.
وق ــد وج ــدت ال ــدراس ــة ان الـن ـسـ ــاء فعلـن
حـ ـس ـنـ ـ ـاً يف ت ـص ـن ـيـفهــن ال ـ ــرج ـ ــال وفقـ ـ ـاً
الهـتـم ــامهـم ب ــاالطف ــال ،وك ــان ال ــرج ــال
الـذين قـمن بتـصنـيفهم ذكـوراً بـوجهٍ عـام
يـتميـزون مبـستـويـات من الهـرمـون اعلـى
من اآلخرين.
فعلــى سبـيل املثــال ،مت تصـنيف الـرجـال
ال ــذين تـبني انـهم يـحبــون األطفــال الــى
ابعـد حد ،فوق املتـوسط يف حب األطفال

مـن قبل  20من الـ  29امـرأة .اما الـرجال
الــذي لم يـظهـروا أي اهـتمـام بــاالطفـال
فقـ ــد مت ت ـصـنـيـفهـم حتـت املـتـ ــوســط يف
تلك الفئة من قبل  19من النساء.
وكلـم ــا ارتفع تـصـنـيف الـن ـس ــاء للــرجــال
بالـنسبـة للذكـورة ،كلمـا ارتفع تصـنيفهم
كـشــركــاء رومــانـتيـكيـني محـتمـلني المــد
قـصيـر .وكلمـا ارتفع تـصنيـفهن للـرجـال
ب ــالنــسبــة الهـتمــامـهم بــاالطفــال ،كـلمــا
ارتـفع تـ ـص ـن ـيـفهــم أو ت ـ ــرش ـيـحهــم حلــب
طويل االمد.
واملالمح التي اشـار البحـث الى انهـا تدل
علـى مـستـويـات هـرمـون عــاليـة تـتضـمن
الفك البارز واللحية الكثيفة.
ولم تــشكـل نتــائـج البـحث امــراً مــدهـش ـاً
بـ ــالـنـ ـسـبـ ــة لـلعـ ــاملــني يف مجـ ــال دراسـ ــة
السلوك البشري –واحلب.
وقالـت الدكـتورة دايـنيل الكـون العـاملة يف
معهــد علم االعـصـاب "ان مــا تبـينه هـذه
الدراسـة هو ان هناك برامـج جينية تزيد
يف بقـ ـ ــاء ال ـنـ ـ ــوع ال ـب ـ ـشـ ـ ــري الن ه ـنـ ـ ــاك
ه ـ ــوم ـ ــون ـ ــات ل ـ ــدى ال ـنـ ـس ـ ــاء ت ـ ــوجه ردود
افعـالهن جتـاه هومـونات الـرجال .أو كـما
عبــرت عـن ذلك كــريــستـني كيـلي " :انـهم
يسمونه احلب من النظرة االولى ،لسبب
مـا .وال يــسمـونـه احلب للـجملـة االولـى،
احلب للكلمة االولى!
ومـن غـيــر ال ــواضح اآلن مــاذا بــالـضـبـط
هنــاك بـشــأن وجــوه الــرجــال الـتي زودت
بـاملعلـومـات السـريـة الـنسـاء فيمــا يتعلق
باهتمامهم باالطفال.
ويف الوقـت الذي خـمن فيه مـيسـتربـيري
انه قـد يكــون هنـاك لهـذا األمـر عالقـة بـ
(الوجه األكثر استدارة ،الوجه اللطيف"،
قـ ـ ــال رونــي ان اجلـ ـ ــواب ميـكــن ان يـكـ ـ ــون
موجوداً يف التعابير على وجوه الرجال.

الكلــــامت املتقــاطعـــة
اعداد /حازم الباوي

أفقي
 -1من قصص أيام العرب
 -2والية اميركية -أول املسلمني
 -3يتعـامل بـالـرشـوة -مـن اعضـاء الـوجه –من
االقارب
 -4احد ابطال حكاية ام الهند -اداة نفي
 -5نصف واعد -اخفاء (م) –يطلبه العراقيون
 -6قادم -رحالة ايطالي

عمودي
 -7هب احلريق -ساعدته (م) -جمع ميل (م)
 -8ازهار (م) –مدينة يف تركيا
 -9بـر -من مـراتب العـزف -نصـف هلكت –امـر
بالوجود للمفرد
 -10ولدي (م) –خلع
 -11أول من وصال القطب اجلنوبي
 -12زوجة حسن يوسف
 -13مدينة مصرية -رفضت

 -1من االلعاب القتالية -اصعب
 -2رئيس روسي سابق -متشابهان
 -3شــريك ( مـبع ثـرة) –ش فـى -اوس
(مبعثرة)
 -4خاصتي (م) –اصلح –ثلثا وأد
–نصف
 -5اعطيتاه البيعة -بني جبلني (م)
 -6مت شـابهان -تـضرب بـرجلها (م)-
املتكأ (م)
 -7مدينة ايطالية -فلم عربي
 -8ار قـ ـ ـ ــد – ا ل ـ ـصـالة بـ ـتـ ـ ـ ــذ لـل -م ــن
احلروف االبجدية
 -9مـن أ ن ــواع ا لـب ــرت ق ــال -م ــو س ـس ــة
علمية تصدر مجلة القافلة (م)
 -10باصات كرة القدم –جدار
 -11ثلثا لعب –مصبوغ -كمد ا ً
 -12من م نـاطق ب غـداد -جمع نـيزك
(م)
 -13سجن مصري -صارت سد ا ً.

القاهرة /املدى

يف الوقت الذي تأجل فيه تصوير
الفــيلـم امل ـص ـ ــري "امللـك فـ ــاروق"
وال ـ ــذي رشحــت الفـنـ ــانـ ــة يـ ـسـ ــرا
آلداء دور املـلك ــة ن ــازلـي ب ــالفـيلـم،
وج ــدت ي ـس ــرا نف ــسه ــا م ــرشح ــة
لـدور آخـر يف فـيلم مـختلف لـكنه
يـحكـي أيـضــا قـصــة املـلك فــاروق
آخ ـ ــر ملـ ــوك م ـصـ ــر قــبل الـثـ ــورة
ويحـمل أسم "الفرعـون األخير"
 ،الفــيلــم ه ـ ــذه املـ ـ ــرة يخـ ـ ــرجه
كـريـستـوفـر مـايلـز وتشـرف علـى
انـتــاجه نـشــوى الــرويـنـي ،أي أنه
امــريكـي اجلنـسيـة نـاطق بــاللغـة
االجنلـي ــزي ــة ،ويق ــوم ب ــدور املـلك
فـاروق ممثل أمريكـي ،ومت اختيار
يـسـرا وعـزت العاليلـي للمـشـاركـة
يف العـمل ال ــذي مـن املـنـتـظ ــر أن
تـصـل تك ــالــيفه إل ــى  120ملـي ــون
جنيه والتصوير سيكون يف بعض
األمـ ـ ـ ـ ــاك ــن احلـقـ ـيـقـ ـيـ ـ ـ ـ ــة حـ ـ ـ ـ ــال
احلصول على املوافقات الرسمية
.
من جهـة أخـرى لـم يتحـدد حتـى
اآلن مـ ــوعـ ــد جـ ــديـ ــد لـت ـصـ ــويـ ــر
الفـيلـم املـص ــري ال ــذي تـتـص ــدى
شـ ــركـ ــة تخــيل النـتـ ــاجه وكـتــبه
وح ـي ـ ــد ح ـ ــام ـ ــد وس ــيخـ ـ ــرجه
سـميــر سـيف املـشغــول اآلن و
ملـ ـ ـ ــدة  4شـهـ ـ ـ ــور مب ـ ـ ـسـل ـ ـ ـسـل
السندريال .
ك ـ ــانــت ي ـ ـس ـ ــرا ق ـ ــد ش ـ ــاركــت
م ــؤخـ ــرا يف فع ــالـي ــات م ــؤمت ــر
دافوس اإلقتـصادي بشـرم الشيخ
مـع الـف ـ ـنـ ـ ـ ـ ــان حـ ـ ـ ـسـ ــني فـه ـ ـمـ ــي،

احلمل

امليزان

21اذار 20نيسان

21ايلول 20ت االول

اســتعـمـل جهـ ــودك وسل ـطـتـك كـي ال ت ـضـعف ،ودع االمـ ــور
تـنـضـج يف رأسك قـبل اخلــوض يف اعـمــاقهــا .عــاطفـيــا ،ال
تقتــرف خطــأ بحق احلبـيب فهــو اكثــر النـاس معـرفـة مبـا
تخفيه.

طـمـ ــوحك ي ــسهـل علــيك االم ــور امل ــالـيـ ــة ويفـتح امـ ــامك
مجـاالت كـثيـرة جلـني املـال والـتقـدم الـى االمـام بـسـرعـة
وثبـات .عــاطفيـاً ،القـسـوة ال تنـاسـبك النهـا حتجـر قـلبك
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر احلـ ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ــك.

الثور

العقرب

21نيسان 20ايار

21ت اول 20ت الثاني

تــوقع عقـداً مـربحـاً مع شــريك جـديـر بــالثقـة .عــاطفيـاً،
احلبيب ينتظر منك لفتة صغيرة عودته عليها وانقطعت
عـنه ــا م ــؤخ ــراً فال تـت ــأخ ــر يف االق ــدام عل ــى خـطـ ــوتك .

ال تخـف رأسك يف الـت ــراب ك ــالــنع ــام ــة ف ــانـت مـن اشـجع
االبراج واكـثرهـا قدرة عـلى املـواجهـة .طمـوحك كبيـر لكن
اكتف هــذه الفتـرة مبــد رجلـيك علـى قـدر بـســاط االمل.

اجلوزاء

القوس

21ايار 20حزيران

21ت ثاني 20ك االول

ال حتــاول االبـتعــاد عن طـبيـعتـك اجليــدة ببـســاطـتهــا و
رقتها .و خفف من عنادك

اسـتعـمل ح ــدسك يف خـي ــاراتك املـسـتقـبلـيــة ألنه سـيكــون
ش ــريـكك ال ــويف التخ ــاذ قـ ــراراتك  ،ال تـت ــأخ ــر عـن إس ــداء
خـدمــة لصــديق ألنه ميكـن أن تكـون الــوحيـد القـادر علـى
مساعدته.

السرطان

اجلدي

21حزيران 20متوز

21ك اول 20ك الثاني

كفــاك تبــاهيــا بنفـسك وبـامجـادك ،فــالفلك بـات يـعتقـد
بـانك تــردد مع املتـنبـي( :اخليـل والليل والـبيـداء تعـرفـني
والسيف والرمح والقرطاس والقلم).

كــم يـ ــصع ــب عل ـي ـن ـ ـ ــا تق ـبـل وجهـك امل ـتـجهــم وع ـي ـن ـيـك
احل ــزيـنـتـني ي ــا ص ــاحـب االبـت ـس ــام ــة االجـمل واحلـي ــوي ــة
الدافـقة .ال تـدع قلقك علـى العـائلـة يفسـد عليك فـرصة
االنطالق.

االسد

الدلو

21متوز 20اب

21ك الثاني 20شباط

جنـ ـ ــاح يف األع ـمـ ـ ــال و س ـت ــتح ــمل أع ـبـ ـ ــاء واج ـبـ ـ ــاتـك و
تـطلعــاتك .قــد جتــد نفــسك مـضـطــراً ملعــاجلــة مــشكلــة
تتعلق باألقرباء.

قــد تتلقـى عـروضـاً غيـر منـتظــرة يف البالد أو يف اخلـارج ،
عاطفـياً قد تلتقي بشخص مـا و تبدأ بعالقة مميزة حيث
تـسـتقــر مـن خاللهــا  ،أحــدهـم سيـطـلب نـصـيحــة مـنك ،
فق ـ ــدمهـ ــا بـ ــدون تـ ــردد  ،اســتقـ ــرار يف األوضـ ــاع املـ ــاديـ ــة.

العذراء

احلوت

21اب 20ايلول

21شباط 20اذار

كثرة العتاب ال تنفع  .و عليك نـسيان املاضي و البدء من
جـ ــديـ ــد شـ ــرط االســتفـ ــادة مـن املـ ــاضـي  ،كـن هـ ــادئ ـ ـاً يف
عواطفك

حل العدد السابق

ومعـروض لها هـذا الصـيف فيلم
"عـم ــارة يعقــوبـيــان" وانـتهـت مـن
تصويـر فيلم " ما تـيجي نرقص"

بيـنمــا لـن تتــواجــد علــى شــاشــة
الـتلـيف ــزي ــون يف رمـض ــان املقـبل
ح ـيــث لــم ت ـب ـ ـ ــدأ ت ـ ـص ـ ـ ــوي ـ ـ ــر أي
مسلسل حتى اآلن .

احلظ إلـى جــانبك و خـاصـةً يف مجـال العمـل حيث تـأتي
امل ـشـ ــاريع كـم ــا تـتـ ــوقع  ،هـن ــاك اسـتق ــرار عـ ــاطفـي حـيـث
السعـادة جتري مـن حولـك و تتيح لك فـرصٍ كثـيرة تـكون
أساسية يف حياتك.

