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الفنانة التشكيلية نداء البياتي:

إضاءة

رسالة كهربائية

اللوحة عندي عامل سحر وحديث متبادل وشكوى

حممد احلمراني

ترسم بشفافية ،ورهافة عالية،
باحثة عما يجعلها مميزة
ومختلفة يف اسلوبها الفني عن
اآلخرين ،ولذا تتعامل مع الشكل
واللون بإيقاع يحاكي انفعاالتها
الذاتية وارهاصات فكرها ومديات
خيالها..
بعقوبة :املدى
خاضـت جتربـة الفن الـتشـكيلي مـنذ
وقت مـبكــر إال أنهـا مل تـشـارك إال يف
معـارض قليلـة بسبب مـا مر بـالعراق
مـن ظـــروف صعـبــة خـالل العقــود
األخرية .وآخـر مـشـاركـاتهـا كـانت يف
معـرض وزارة الـثقـافــة خالل العـام
احلـالي ..تلك هي الفـنانـة التـشكيلـية
نـداء البياتي ..فمن هـي نداء البياتي..
تقول:
أنا إنسـانة تنشـد اهلدوء يف عامل يضجبالقلق والصخب وترنو آلخر ال تعرفه
القارات اخلمس.

*كيف تتعاملـني مع اللوحة ..والسيما
مع اللون؟
اللـوحة تعبـري عن موقـف معني أقومبتـصـويـره بـرؤيـاي أنـا ،ال بـرؤيـا
اآلخـريـن حيـث أعمــد إىل التـعمق يف
النفس البشرية فتأتي الصورة صادقة
التعـبري ،فيـها حـياة جـديدة ،وبـذلك
أضع مقـاييـس فنيـة خـاصـة تتالءم
وذاتي .أمــا اللــون فال أحـب التـقيــد
بـالدالالت التقليديـة له ،وأحيان ًا أرسم
بلــونـني فقــط ،أو بلــون واحـــد مع
مشتقاته أو تدرجاته.
*ومن املدارس الفنية أي ًا تتبعني؟

إن من حق الفنان أن يعـرب عما خيتلجيف نفـسه ،وبــالطـريقــة اليت يـراهـا
مـتنــاغمــة مع ذاته ودون أن يـتقيـد
بـأسلوب مدرسة معينة ،وحتى إذا كان
متـأثـرًا بهـا بهـذا القـدر أو ذاك .فهـو
حني يرسم ينسى نظريات الفن ..وأنا
حـني ارسم جتـدنـي أجعل فـرشــاتي
تتحرك بـطريقـة وكأن الصـورة تأتي
من عـامل آخـر فـأتعـامل معهـا حبنـان
حتى تكتمل.
*وماذا تعين عندك اللوحة؟
عـامل سحر وحديث مـتبادل وشكوى.وهـي عمـل فين حيــرك عــديـــدًا من

مضامـني احلياة اإلنسـانية وجـوهرها
ويدفع بـاإلحياء إىل مـديات ال نهـائية.
وكل لوحة أعدها نهارًا لآلخرين حيث
جيــدون فيهـا أحـالمهم وأجـوبــة عن
تـساؤالتهـم وإن مل يفصحـوا عن ذلك.
فــاللــوحــة ،أو أي عـمل فـين ،ليــست
حمــاكــاة للــواقع وال جمــرد مهــارة يف
الـصنع بل هي تعبـري عن إدراك للواقع
وتقـديم صورة مثـالية مـتجاوزة عنه
لـلتغلـب عليه ..ويف هــذا يربز اإلبـداع
الفـين حني جيــد املتـلقي يف الـصـورة
تعويض ًا عن بؤس الواقع.

اكبر معمر يف مدينة الفلوجة يقول قبل وفاته:

سرقت بندقية جندي بريطاني..
وأحببت النساء اجلميالت وركوب اخليل والدراجات

مسري كامل شهاب
تويف مؤخرًا يف مدينة الفلوجة احلاج
صاحل فيـاض جاسم عن عمر ناهز الـ
( )114عــامــ ًا وكـــانت جــريــدة املــدى
الـتقته قبل وفـاته وأجرت مـعه هذا
اللقاء القصري.
*احلياة رحلة طويلة ..ماذا حققت يف
هذه الرحلة الشاقة..؟
ال اوافقك الـــرأي أن احليــاة رحلــةشـاقة بل مجـيلة وحـزينة مـع ًا ألني

أتذكـر احداثـ ًا قبل عـشرات الـسنني
وكأنهـا البـارحة ،وكـما تـراني أمتتع
بقــوة جسـديـة وصحيـة عـالـيتني،
ولـكنـين اختـصـــرت تلك الــرحلــة
بالعمل والـصالة وممارسـة الريـاضة
وحب املرح واملزاح.
*كيف قضيت هذه السنني؟
قـضـيتهـا بـالـصالة واالميـان بـاهللوالعمل اجلـاد واملخـلص والـوفـاء ملن
عاشـرتهم والتفتيـش عن امرأة متأل

حياتي بعد وفاة زوجيت االثنتني.
*وما عالقتك باملرأة؟
أحـببت الـنسـاء اجلميالت وتـزوجت
اثنـتني عـن حب ،وكــذلك عـشـقت
ركـوب الدراجـات فهي رفيقـة عمري
منـذ عقـود يف الـذهـاب إىل عـملي يف
ال عن ذلك أحب
الصبـاح البـاكر فـض ً
الطعام اخلالي من الدهون.
*ذكرياتك يف احلياة..؟
-ذكريـاتي مجيلة تارة وحـزينة تارة

احلـرب العراقـية اإليـرانيـة وزواجي
مبن أحب.
أما حمطـاتي احلزينـة والبائـسة فهي
وفاة زوجاتي وأوالدي وقصف مدينة
الفلـوجـة أثنـاء ثـورة رشيـد عـالي
الكيالنـي ودخول القـوات االمريكـية
أرض العراق الطاهرة.
*ومباذا تنصح اجليل اجلديد..؟
أنصـح اجليل اجلديـد بالتـوجه حنوالعلـم ألننـا حــرمنــا منه يف بـدايـة
القرن املـاضي واألكل املنتـظم اخلالي
من الـدهـون وممـارسـة الـريـاضـة
وركـوب الدراجـات والعمـل بإخالص
وجـد والوفـاء لألهل واألحبـة وعدم
التدخني والسهر الطويل.

أخــرى ،وأحبــرت يف حبــر مـتالطـم
األمـواج وتعرضت للعـواصف والرياح
العـاتيـة مـرات واهلـدوء والـسكـينـة
والفرح مرات أخرى.
وحمـطـــاتي املـهمـــة ..هي ســـرقيت
بنـدقيـة جنـدي بــريطـانـي أثنـاء
احلـرب العـامليـة األوىل وهـو نـائم يف
نقطـة احلـراسـة يف أحـد البـسـاتني
القــريبــة مـن الفلــوجــة .وكــذلك
مشاركيت يف ثورة العـشرين وشاهدت

ال اريــد هنــا أن أحتــدث عن مــشكلــة
الكهرباء ،اليت وصلت التنظريات واآلراء
بشـأنها إىل درجـة  45مئويـة وال ميكنك
أن تـصبغ حـذاءك او تـضع سيـارتك يف
مــرآب أو تــأكـل (سنــدوتــش) حتــى
يبـادرك البعض ممـن تلتقي بهـم بآراء
حـول ضـرورة إتبـاع وجهـات نظـرهم
االرجتـاليـة لـسرتاتـيجيـة الكهـربـاء يف
البلـد ولـكن مــا يهمـين هنـا ظـاهـرة
غريبة تسمى (التجطيل) وهذه الكلمة
كـانـت تسـتعمل سـابقـ ًا أثنـاء تـشغيل
سيـارة من خالل سيارة أخرى ،ولكن يف
الفـرتة األخرية بــدأت الكـلمــة تــأخــذ
منحى أخر ،حيث بدأ الكثري من املنازل
بأخذ خطوط من املنازل املقابلة هلا مبا
يـلغي الـرتشيــد يف استهـالك الطـاقـة.
االخرتاعـات الال قـانــونيــة من قـبيل
ظاهـرة (التـجطيل) تـسببـت يف إحدى
املــرات يف حــرق حمل مـليء بــأجهــزة
التلفزيـون الن صاحبه نـسي أن يقطع
التيـار القــادم من احلي الـذي (جطل)
علـيه! .أحــد األصــدقــاء قــال لـي إن
منطقتهم ،ليس من السهل فيها تشغيل
ثالجـة أو جممدة أو مكيف بسبب كثرة
(الـتجطيل) مـا ادى إىل ضعف الكهـرباء
وعـــدم ثبــات الـتيـــار وروى لي كـيف
احـرتقـت غــســالــة أخـيه وســرد لـي
بـالتفاصيل اململة حـادثة احرتاق تلفاز
وستاليـت شقيقتـه ...أحد أصـدقائـنا
الـذين عــادوا من املنفــى روى لي كيف
أن جـــاره اخـربه بـــأن اجلـــار اآلخـــر:
(حـرامي) وكـان صـديقنـا يـراقب من
الـنافذة جاره احلـرامي وبعد مرور ()6
اشهـر مل يـشـاهــد أي مظـاهـر سـرقـة
وليـس هنـاك مـا يـوحـي بال أخالقيـة
هـذا اجلـار وحني عـاد إىل اجلـار اآلخـر
الـذي اخـربه بصفـة جـاره (احلـرامي)
وطلـب منه أن يفسـر له ما قـاله اجابه
بأن هـذا اجلار منـذ سنوات وهـو يقوم
بسرقـة الكهرباء ممـا جعل اغلب سكان
احلي تنعته بهذه الصفة القبيحة ..إذن
عمليـة (التـجطيل) هـي سرقـة وال بد
من أن تأخذ حبقهـا اإلجراءات الرمسية
وإال مـــــاذا يعـين مــــشهـــــد األسالك
الكهـربائـية املتـشابكـة واليت يف االغلب
متتـــد من  100إىل  3000مـرت فيـتكــون
مـشهـد مـشـابه لـشـبكــة احلبــال اليت
تـستعملها القـردة يف ألعاب السريك .إذن
ال بد من تشكيل جلنة ملتابعة وحماسبة
املقـصرين حـتى ال يصـبح يف كل منزل
(حرامي) ،فـالصرب والتحمل من صفات
الشجعان وهذا ما حنتاج إليه وحنن على
أبـواب مـرحلـة جـديـدة ،البــد من أن
نسعى فـيها لرتسيخ كل ما هو قانوني..
حتـى وأن كان صعب ًا أو ضـارًا مبصاحلنا
الشخصية.

تعيني الفنان طالب شريف يف بيت الريف
وإقالته بعد أسبوع واحد!
حسني كريم العامل

أنتقـد املطـرب طـالب شـريف
الطريقة الـيت متت فيها عملية
إقـــالتـه من وظـيفـته يف بـيت
الـريف يف حمافظـة ذي قار بعد
أسـبــوع مـن تعـيـيـنه يف هــذا
املــوقع .ويف حـــديث خـص به
املدى قال:
اسـتبـشـرنـا خريًا بـأن اهلل منعلــيــنـــــا بــــــاخلالص مــن
الـدكتـاتـوريـة واألسـالـيب اليت
كـان يتعامل بها أصحاب القرار.
وحــني مت تعـيـيـين يف بـيـت
الــريف وصـدور األمـر اإلداري
بذلك محـدت اهلل على إن هناك
مـن يقــدر مــا قــدمـته للـفن
الـعراقي خالل مسـريتي الفنية
كمطرب إذاعـة وتلفزيون .لكن
فـرحيت مل تـدم سـوى أسبـوع
واحــد بــسـبـب قـيـــام بعـض
النفعيني وبقـايا النظام السابق
مـن احملــســوبـني علـــى الفـن

والـذين أغـاظهم أمـر تعـييين
فقـاموا بالتأثـري على املسؤولني
بطــرقهم املعـروفـة من خالل
أحـاديثهم احملاكـة ومتت إقاليت
مـن وظـيفـيت بعـــد أسـبـــوع
وبسهولة وبـسرعة حتى إنه مل
يتم استدعائي ملعرفة األسباب،
وأناشـد املسـؤولني يف الوزارة أو

يف دائـرة املـوسيقـى بـالتـدخل
ألنصـايف من هـذا احليف الـذي
حلـق بي .علمـ ًا إني كـنت أعمل
يف بيت املقـام العراقي أيـام كان
الـراتب ثالثـة آالف ولـست من
الطـارئني الـذيـن التحقـوا اآلن
بـالـوظــائف بعــد أن ارتفـعت
الرواتـب .واجلديـر بالـذكر إن
الفـنان طـالب شـريف هـو أحد
ضحـايـا اجملـرم (عــدي) فقـد
أطـلق علـيه هــذا الـطـــاغيــة
الصغري الـرصاص اثنـاء تأديته
لــوصلـــة غنـــائيــة يف حفلــة
حضـرهـا ذلك اجملــرم وأصيب
خالهلــا يف فخـذه االميـن .ومن
يومها غـادر العاصمـة عائدًا إىل
حمافـظته ذي قار لـيتعرض إىل
الـبطـالــة اليت جعـلته ميـتهن
مهن ًا أخـرى ال عالقة هلـا بالفن
كـتجــارة الــسكــراب وزيـنــة
السيارات.

الكلمات املتقاطعة

اعداد :علي البديري

افقي

(م).
-1ملك آشوري أسـس العاصمـة منرود وضم -5تعب ومشقة/غري حمرتف (م).
ارمـيـنـيــا واالنــاضــــــــــول للــــــدولــة -6مسطح مائي/اقيم يف شبه القارة اهلندية (م)-10 .حـوت بـاللغــة السـريـانيـة/حـرف+اشبـاه
-7جـواز وغري ممنـوع (م)/يثبـت هلم النظـرية /وامثال.
اآلشورية (1245-1274م)
-11املقطع األول الحـد مصنفـات مجال الـدين
جبل مقدس مشال سيناء (م).
-2جزيرة دمناركية مشال األطلسي.
-8الكـتاب املقـدس الذي بـشر بـه اليسـوع رسول بن هشام األنصاري يف النحو+حرف.
-3للتأوه/ثلثا قهر/ضمري املتكلم.
-12فـيلــســوف ومــؤرخ املــانـي مـن اصحــاب
-4صفــة غري الئقـة (م)/مــدينــة جنـوب احملبة والسالم/نصف جوار.
-9مقـاطعة انـكليزيـة/عاصمـة اسيويـة وسطى (املذهب املـثالي الكالسيكي) له كـتاب فلسفة
شرق إيران (م).
التأريخ ()1829-1772م.
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عمودي
-1مـؤرخ ومفكـر عـربي اسـالمي لقب بـ (مـؤسـس علم
التأريخ) (1406-1332م)
-2اساس احلضارات وسر تطورها/اتفاق /نصف يوسف.
-3سقي (م)/اشتـياقي وحنيـين/التعليق حول الـظواهر
اخلاطئة.
-4ذو جوده عالية (م)/من انواع القماش /ثلثا طري.
-5مننعه ونصده/بئر (م)/جوهري.
-6يـنـتـهك حــرمــات امــوال الـنــاس (م)/عــاصـمــة
اوقيانيسية (م).
-7براري (مبعثرة)/طل وظهر/ضفر الدابة.
-8ناصبه/ذكاء مبكر وثقافة واسعة/شجبوا.
-9خالف حـول امـر مـا (م)/حــرف مكــرر/التـصـلب
والتمسك حول قضية ما+حرف
-10حرف مكرر/اغرتاب/اشفق وألني (م).
-11نصف ناعم/احزان وذكريات مريرة (م)/صواب.
-12رحـاله وطـواف عـربـي له كتـاب (حتفــة االنظـار يف
غرائب االمصار) (1377-1303م).

احلمل

الثور

اجلوزاء

السرطان

االسد

العذراء

21اذار 20 -نيسان

21نيسان 20 -ايار

21ايار 20 -حزيران

21حزيران 20 -متوز

21متوز 20 -اب

21اب 20 -ايلول

مـشــاغلك كـثرية وهـذا
جيعلك مشتتًا وغري قادر
عـلى اختـاذ القـرار ..هذا
االسبــوع ستكـون علـى
حمـك مع مــــوضــــوع
اجـتـمــاعـي حيقـق لك
رحبًا وفريا.
رقم احلظ4/
يوم السعد/السبت

وفـــرة مـن املــشـــاريع
حتـقق لـك اربــــاحــــاً
خـيـــالـيـــة .اســتعـن
مبــشـــورة عــــائلــتك
خبـــصــــــوص هــــــذه
املـشــاريع ،لـتكــون يف
وضع أفضل.
رقم احلظ 10 /
يوم السعد  /الثالثاء

كل شيء يف طريقة إىل
الزوال ،السـيما الوضع
املـادي الـصـعب الـذي
أنــت فـــيه .ال تـكــن
مرتددًا يف اختـاذ قـرار
حازم خبصوص قضية
عاطفية.
رقم احلظ 6 /
يوم السعد  /األحد.

تـسـويــة اخلالفــات مع
االصـدقاء ضـروري جدًا
لـلبـــدء من جــديــد يف
عالقـات من نـوع آخـر.
مفاجأة يف الطريق اليك
هـــذا االسبـــوع ،تكــون
سبـب ًا يف شـعورك بـفرح
مستديم.
رقم احلظ 5 /
يوم السعد  /اجلمعة.

االسبـوع املــاضي كـنت
مـنهمكـاً يف الـتخطـيط
لعمل جديد ،يدر عليك
رحبــا وفريا .اسـتمـر يف
منحاك اجلديد هذا ،وال
تـلــــتـفــــت لـلـخـلـف
فــــاملـــســتقـبـل واضح
وبإمكانك أن حتوزه.
رقم احلظ 9 /
يوم السعد  /اخلميس.

حالتك الـصحية تـسوء
شـيئ ًا فـشيئـاً ،ما يـؤثر
علـيـك هـــــو وضعـك
النفـسي القـلق .ابتعـد
عن االجــواء احلــاليــة
اليت تـسـبب لـك القلق،
وانـطلق حنــو فضـاءات
واسعة.
رقم احلظ 8 /
يوم السعد  /السبت.

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

الدلو

احلوت

21ايلول 20 -تشرين اول

21تشرين اول 20 -تشرين ثاني

21تشرين ثاني 20 -كانون اول

21كانون اول 20 -كانون ثاني

21كانون ثاني 20 -شباط

21شباط 20 -اذار

احلـظ جانبـك االسبوع
املــــــاضـــي ،وبقــيــت
تتأرجح بني التأويالت
الكـثرية عن سبـب هذا.
انـــطـلق واحبــث عــن
فضاءات جـديدة تـوفر
لك حـيــــاة سعـيـــدة
وحظ ًا اوفر.
رقم احلظ 7 /
يوم السعد  /اجلمعة.

عـائلـتك حتتـاج اليك
يف كـثـري مـن األمـــور
يبــدو أن االصــدقــاء
والـسهــر يــأخــذانك
بعيــدًا اليهـا .الـتفت
اليها وكن رحوم ًا بها.
رقم احلظ 3/
يوم السعد  /الثالثاء.

دع جـــانـبـــًا هـمــــومك
الـشخـصيــة ،والتجـىء إىل
الـرياضة لتكون على حمك
مع نـشاط دائـم يوفـر لك
فـرصـة احلـركـة والـتنقل
بـسهـولـة .أنـت حمظـوظ
ولكـن ليـس بـــإمكـــانك
استغالل ذلك.
رقم احلظ 3 /
يوم السعد  /االحد.

أنـت حمـظـــوظ بعـمـلك
املهــين والفــــرص الـيت
تأتيك كثرية ..وجناحاتك
جعلتك يف مـوقع القـدوة
وسـط زمالئك فال تضيع
كل هذه الفـرص بتهورك
وسـرعة اختـاذ قرارات ال
تعود عليك بالنفع.
رقم احلظ 4 /
يوم السعد  /اخلميس

الوحـدة اليت تعيـش فيها
هــي امـــتحــــــان لـك يف
عالقـاتك االسـريــة اليت
كـنــت ضجـــرًا مــنهـــا،
االطفــال والــزوجــة يف
سفــرة سـعيــدة وقـلقك
املشـروع جيعـلك يف حرية
جتاههم.
رقم احلظ 7 /
يوم السعد  /السبت.

راجع الطـبيب الـنفسـاني
الذي تـركته مـنذ سـنوات
حالتك النفسـية تستدعي
اللجـــوء الـيه ،لـتـــشعـــر
بـــاالطـمـئـنـــان يف االقل،
وتتحـسن شـيئـ ًا فـشـيئـاً.
رسـالــة من صـديـق تغري
الكـثري من وضعك الـسيئ،
كونها حتمل اخبارًا سارة.
رقم احلظ 8 /
يوم السعد  /السبت

