
تعكر صبـاحك هذا، نتيجة
مســاعـك نبــأ وفــاة أحــد
أصـدقـائـك بسـبب مـرض
مزمن. حتمل ذلك فاألعمار
بيـد اهلل، وتعوض بـصديق
آخـر، حـاول أن تبتعـد عن
أجواء احلزن واألمل والذكرى

اليت تثري الشجون.
رقـم احلظ / 10، يوم الـسعد

/ اخلميس

كل شيء جيـري بـشكل
طبـيعي وليـس هنـالك
مـا يعكـر صفـوك، غري
الـتفكري باملـاضي. اهتم
باحلاضر والتزم اهلدوء
إزاء الــكــــثــــري مــــن
املـنغصـات. مفـاجـأة يف

الطريق إليك.
رقـم احلــظ / 8، يـــوم

احلظ / اجلمعة.

بـإمكـانك احتـواء األزمة
اليت بينك وبني صديقك
من خالل احلوار، مـا عدا
ذلك فـإن األزمات لن حتل
وتـتفـــاقـم. مــشـــروع
يعــرض علـيك يف العـمل
حاول استـثماره ألنه يدر

عليك رحبًا وفريًا.
رقــم احلـــظ / 5، يـــــوم

السعد / السبت

السهـرات الليليـة الكثرية،
تتعـبك وجتعلك مـتعبـًا،
وغري متوازن. ابـتعد عن
هذه األجواء واقم موازنة
بـيــنك وبـني حـيــــاتك
اخلاصة كي ال تؤثر عليك
سلـبيــًا. كل شـيء يكـون

متميزًا هذا األسبوع.
رقم احلظ / 4، يوم السعد

/ األحد

مـا زالت الـرســائل اليت
بعــثهــــا إلـيـك أحــــد
أصدقائك طـي الكتمان،
مل توضع مـا جاء فـيها،
وأصبت بـاحلزن والكآبة
من جـرائهـا. حـاول أن
تغـري من هذا اجلـو الذي

أنت فيه.
رقـم احلــظ / 3، يــــوم

السعد / الثالثاء

احلـبيـب ينـتظــر منك
رسالة توضح فيها سبب
جفـوتك إيــاه. ال تبخل
علـيه بكـلمـات طـيبـة
وعبـارات تعيـد التوازن
إىل العالقـة بيـنكمـا من
جـديــد. فهـو يف شـوق

إليك.
رقـم احلــظ / 18، يـــوم

السعد / األربعاء

كن حازمًا جتاه مشروع
يعــرض علـيك ويـقلل
مـن شــــأن الكـثـري مـن
األعـمال اليت تقـوم بها.
الـطيبة لوحـدها تشكل
نقــطــــة سلـبـيـــة يف
حياتك. ال تبذر حياتك

بني القيل والقال.
رقـم احلــظ / 3، يـــوم
الــــسعــــد / االثـنـني.

مازلت بانتظار مبادرة
مـن صديـقك لتجتـمعا
مـن جديـد. األفضل أن
تـبــــادر أنـت وتــنهـي
شهــــورًا مــن اخلالف.
امـرأة حتــاول االقرتاب
من قلبك هذا األسبوع.
رقـم احلـظ / 18، يــوم

السعد / الثالثاء.

أنت حمـظــوظ لنـيل أكرب
قـدر ممكـن من االهـتمـام
من األصـدقـاء واملقـربني
وأصـدقـاء الـعمل. حـاول
اسـتثمـار كل الفـرص اليت
تعــرض علـيك وتـشـكل
عالمة متميزة يف حياتك.

مفاجأة يف الطريق إليك.
رقم احلظ / 8، يـوم السعد

/ األحد.

ال تهــتــم بــــــآراء بعـــض
األصدقـاء خبصوص عملك.
احلـسـد حيـاول أن يـأخـذ
حيزًا مـن قلوبهـم جتاهك.
لكن إصـرارك يبـدد أوهـام
أولـئك الــذين يـريـدون أن
ينـالوا منك. انتظر مفاجأة
تطــرق عليـك البـاب هـذا

األسبوع.
رقـم احلظ / 15، يوم الـسعد

/اجلمعة.

شعور بالرحة ينتابك هذا
األسبـوع، بعد االضـطراب
املفاجئ الـذي تعرضت له
األسبوع املاضي. رسالة من
احلبيـب تقلب مــوازينك
بـاالجتــاه الصحـيح، فيهـا
الكـثـري مـن الـبــشـــرى

والفرح.
رقـم احلــظ / 15، يـــــوم
الـــــسعـــــد / االثــنــني.

يـبـــدو أن االضـطـــراب
يسـود عالقاتـك، وليس
بـإمكـانك جتـاوز الـكثري
من أخطائك اليت تتكرر
دومــًا. كن صــامــدًا إزاء
بعـض االقرتاحــات اليت
تعــــــرض علــيـك مــن

األصدقاء.
رقـم احلــظ / 10، يــــوم

السعد /اجلمعة.

MISCELLANEOUS13استراحة املدى
إضاءة

انتبهوا..
فهذا شارع الرشيد

حممد درويش علي

احلمل
21اذار - 20نيسان

الثور
21نيسان - 20ايار

اجلوزاء
21ايار - 20حزيران

السرطان
21حزيران - 20متوز

االسد
21متوز - 20اب

العذراء
21اب - 20ايلول

امليزان
21ايلول - 20ت اول

العقرب
21ت اول - 20ت ثاني

القوس
21ت ثاني - 20ك اول

اجلدي
21ك اول - 20ك ثاني

الدلو
21ك ثاني - 20شباط

احلوت
21شباط - 20اذار
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1. كـــاتـب روائـي أمــــريكـي )له
الشيخ والبحر(

2. من الـتمــور العــراقيــة )م( /
مؤذن الرسول )ص(

3. نقوده / علم مذكر

4. عـزف علـى املزمـار )م( / االنتـماء
)م(

5. مرضي )م( / يف الفم )م(
6. امم / مركز تدور حوله األشياء

7. أهبه )م( / ملكه

8. بلدة عراقية / فك
9. نادي رياضي إيطالي

10. للـسـؤال عـن الكـميـة / وعـد /
شجاع )م(

11. حمافظة عراقية / حلي
12. طـيور شرسـة / اشتاق / عم )م(

1. أشهر خمرج ألفالم الرعب واإلثارة
2. سيلدن بعد فرتة من الزمن )م( / االسم

األول لشخصية سياسية يف الصني الشعبية
3. جزيرة تقع بالقرب من اسرتاليا / مصطلح

رياضي )م(
4. حرف مكرر / خيرج الزفري من األنف بقوة

عند اإلصابة بالربد
5. ختيف / اهلمس )مبعثرة(

6. نقيض صلب / نصف عباد / مطلوب تسديد
ما بذمته )م(

7. زاول / فقري ومفلس / صواب
8. فسح اجملال / من احلمضيات

9. زبون )مبعثرة( / عامل اخرت التلسكوب )م(
10. عاصمة عربية / عالمة سيارة )م(

11. للنداء / دار / غضبتم
12. إضرام 

افقي
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بابل / سعد احلداد
تصوير / قاسم عبد الرضا

كنــا يف السـابق نـستخـدم طـريقـة
بــدائيـــة حللج القــطن )الــزهــر(

بابل / املدى
تلـك األقفــــاص املعـلقـــة ذات
األقـواس املـتنـاسقـة واألعمـدة
اخلـــشـبـيــــة املـــــرصعــــة أو
املزخـرفة، والـنوافـذ املشـرعة
بــأشكـاهلــا اهلنــدسيـة. أو ذات
املــــربعـــات املــتقــــاطعـــة أو
املـتــداخلــة. كل تـلك األنــواع

واألشكال تسمى )الشناشيل(.
الـشنـاشـيل املطلـة علـى األزقـة
تصـطف كاألحبة تعـانق بعضها
بشـوق طـافح بـاملسـرة، وتطل
مـنها الوجوه كـأنها يف عامل آخر

يعزف احلان البهجة.
الشناشيل لفظـة ليست عربية،
ويقـال إنهـا وفـدت إلـينـا أبـان
احلكـم العـثـمـــانــي. وأصلهـــا
لفـظتـان تعـين )قصــر امللك(.
اسـتخدمهـا العراقـيون بلفـظها
األصلـي ملــا فـيهــا مـن جــرس
موسـيقي.. وتسمى لـدى العامة
من الداخل )أرسي( ملـا فيها من
ابتكـار يفضي بـاملتعة والـراحة
وتسمى الوحدة من الغرف بـ)أم
الـشناشيل(، ومـنهم من يرى أن

ال أعتقد أن بإمكان أي واحد منا، أن
يــسري يف شــارع الـــرشيــد، دون أن
يشعـر باملرارة واألمل وهـو يرى هذا
اخلراب الـذي حل به. فبعـد أن كان
الـشــارع معــافــى، ويـشــار إلـيه يف
القـصص والـروايـات والـذكـريـات،
وتصور فيه األفالم، بان اآلن مقطع
األوصال، من األعلى إىل األسفل، ومن

األسفل إىل األعلى!
فـبعــد أن ألـغي اجلــزء املـمتــد من
حافـظ القاضـي إىل متثال الـرصايف،
وبـات مـرتعــًا للبـاعـة والعـربـات
واحلـواجـز، ونفـايـات احملــال ألغي
اجلــزء اآلخــر مـنه، واملـمتـــد من
سـاحة املـيدان إىل متـثال الـرصايف.
ومل يبق مـن الشـارع الـعتيـد هـذا،
غري املـسـافـة املـمتــدة من حــافظ
القـــاضـي وصـــواًل إىل تــسجـيالت
اجلقمقجي اليت أودعت أشرطتها يف
مهـب النـسيـان وارتـضت بــالغبـار
واإلهمـال. وهذا اجلـزء من الـشارع
امـتأل مبحـال الـسـمكـرة ومــرائب
الـسيارات، وخمـازن العدد اليـدوية،
وأصــبحـت حمـــال بـيـع املالبـــس
والكماليـات خجلى أمام هذا الزحف
الال معقـول وبدأت تتـنحى جـانبًا،

ليمر هؤالء الغرباء!
إن ظل األمـر علـى هـذا احلـال، فـإن
الـشارع سيفقد يف كل يـوم شيئًا من
خصـوصيته، حتـى يتالشى متـامًا،
ويبقـى يف الذاكـرة فحسـب، ونقول
مع أنفـسنـا، كلمـا مـررنـا بـالقـرب
منه: اهلل.. لقـد كان لنـا شارع امسه
شارع الرشيـد! ونضطر للرجوع إىل
روايـات وقـصـص فـؤاد الـتكــرلي،
وجربا إبــراهيـم جربا وســواهمــا
لنـستعيد هذا املكـان الذي بات أكثر
مـن ألـيف يف الــذاكــرة اجلـمعـيــة

العراقية.

وكالة )آكي( اإليطالية
لألنباء

مبنـاسبـة الذكـرى اخلمـسمـائة
لوفاة الرسـام اإليطالي فيليبينو
لـيـيب، أصـــدرت دار الـنــشـــر
)إيلـيكتـا( جملـدًا يتـناول حـياة
الكـاتـب وأعمـاله حتـت عنـوان
)قراءات جديدة، وأبعاد جديدة،

ومسارات متقاطعة(. 
وكــان فيليـبينـو ليـيب بني أهم
الفنـانني األوروبـيني يف نهـايـة
القـرن اخلـامـس عشـر، وكـانت
نوعيـة أعماله، واملستوى الرفيع
الــذي بلـغه، وعالقــاته بـــأهّم
فنـاني عصـره، واالحرتام الكبري
الـذي كـان يكـنه له معـاصـروه

مهن شعبية..
الندافة مهنة ال تقبل اإلنقراض

املهن الشعبية يزداد االهتمام بها بشكل
ملحوظ على الرغم من التطور احلاصل يف

املرافق احلياتية االجتماعية كافة. وتختلف
املهن باختالف املناطق واملدن، وتتنوع وفق

الظروف االجتماعية واجلغرافية ووفرة املواد
األولية.

ومن املهن التي يتوارثها األبناء واألحفاد
واملنتشرة يف ربوع العراق، مهنة )الندافة( ملا لها

من أهمية يف استعمال الناس للفرش واألغطية،
ولسد متطلبات العائلة وخاصة األزواج اجلدد.
وللتعرف على هذه املهنة التقينا )احلاج حمود

علي( )80 سنة( والذي يعمل يف هذه املهنة منذ
سنوات طويلة عن أوليات حلج القطن قال:

وتستخدم للجلوس كفرش أرضية.
مــا األدوات اليت تـستخـدمـونهـا يف

الندافة؟
- األبـرة والكـشـتبـان ومشع العـسل

وخيوط الترية.
هل أثـرت الصناعـات احلديثـة على

مهنتكم؟
- ليس هنـاك تأثري كبري علـى مهنة
النـدافـة وخـاصـة بعــد استحـداث
استخــدام األسفنج، فـالـطلب علـى
الفـرش القـطنيـة ما زال يف تـزايد
وخـاصــة )أجهـزة األعــراس( اليت
ينعدم استعـمال األسفنج فيـها. كما
أن صنـاعة الفرش بـاآلالت احلديثة
مل يلق رواجــًا يف الــســوق لــرداءة
املنتوج فيما لـو قورن بالفرش اليت

ختاط يدويًا.
*هل هناك مواسم كساد؟

- نعـم ينخفـض طلـب النـاس علـى
الفــرش يف شهــري حمــرم احلــرام

وصفر.
*وعن توارث املهنة يف العائلة حتدث
إلينا الـشاب )كرار صالح( )18 سنة(

قائاًل:
- يف الغــالب هـي مهنــة متـوارثـة،
فــأكثــر النــدافني احلـالـيني كـان
آبـاؤهم يعملـون يف مهنـة النـدافة.
فمثاًل أنـا تعلـمت من أبـي وأبي عن
جـدي وهـؤالء اخـوانـي مثلـي كلنـا

نعمل يف الندافة.

ننتج اللحاف بـأنواعه )حلاف طفل
وحلـــاف نفـــر وحلـــاف نفـــريـن(
والــدوشك بـأنـواعه الـكثـرية مثل
)دوشـك طفـل ودوشك كـــرويــته
ودوشــك نفــــــر ودوشـك ســــطح
ودوشك جربايه( واملخـدة بنوعيها
العــادي و)اللــوله( وهـــذه تكــون
اسطوانية الشكل بطول مرت ونصف
وتـزين بكـراكيش وهـذا النـوع بدأ
يـنقرض. وننـتج أيضًا )اجلـودلية(

السابق فكانت هناك أدوات تستخدم
لندف القطن والصوف املستعمل هي
)الكــوز( و)اجلك(. ومت االسـتغنـاء

عنها يف نهايات الستينيات.
ونلـتقي بشخص آخـر يعمل يف هذه
املهنة وهو السيد )كريم اللبان( )44
سنـة( ليعـطينـا فكـرة عن األنـواع

املنتجة يف مهنة الندافة.
- خيتـلف اإلنتـاج مـن مكـان آلخـر
وبني منطقـة ومنطقـة، وحنن هنا

)لوكه(، أمـا البذور فيـستعمل قسم
منها عـلفًا للجـاموس. وكـانت هذه
العملية تـقوم بها الـنساء الـريفيات
يف البيـوت. وقد انقرضت هذه اآللة
بعـــد دخـــول مـــاكـيـنـــات احللج
احلـديثـة إىل العـراق بعـد ثـورة 14

متوز 1958.
*وكـيف يعـــاد استـعمــال القــطن

املستعمل؟
- اآلن بــواسـطـــة املكــائـن، أمــا يف

بـواسطـة آلـة خـشبيـة عبـارة عن
دوالب يــدار يــدويــًا يقــوم بعــزل
الــشعريات عـن البــذور القـطـنيـة
فنسـتعمل الشـعريات وتسمـى قطن

أزقـة وشنـاشـيل
تعـــرفـــان بـ)قخـمـــات( ومـن
الطريف أن الـ)قـخمات( نوعان،
صيفي وشتـوي. الصيفـي يكثر
فـيه الـتخـــريم )أي الـتقــاطع
اخلـشيب ذو الثقوب( أما الشتوي
فهو مـرصوف مبساطـر خشبية

مستقيمة مرتاصة.
وقـد تفـنن العـاملــون يف بنـاء
الـشناشيل فأبدعوا أشكااًل كثرية
وطـرزًا مغـايـرة للمـألـوف مثل
إخراج قفص حديدي اسطواني
عـلى شكل نصف دائرة، عائم يف
الفضـاء اخلــارجي، مفتـوح من
الداخل، وكثريًا ما كان يستخدم
لــــوضع األوانـي الـفخـــاريـــة
)كـالـشـربـة واحلـب( أو بعـض
األطعـمـــة يف فــصل الــصــيف
كـالـرقي والبـطيخ، الـشنـاشيل
اليوم أصبحت مهـددة باالندثار
واالنقـراض. حبـذا لو سـارعت
هـيـئــات الـسـيــاحــة والـرتاث
باحلفـاظ عليهـا ليـس يف بغداد
فحــسـب بل يف عـمـــوم مـــدن

العراق.

التسمية جاءت لكون الغرفة قد
زيـنـت بــنقــــوش وزخــــارف
مجـيلـــة، وال يهـم ذلـك فقـــد
أصـبحت الـشنـاشيل جـزءًا من

عمارتنا الشعبية يف العراق.
عادة ما تـكون الشناشيل مقامة
علـى واجهـة البـيت، أو مـا هـو
ركين ميتـد علـى ضلـعني، همـا
جـبهتــا البـيت. وأغلـب بنـائه
بــاجلـص مـنقــوشــًا بـنقــوش
مـتنـوعـة علــى شكل زخـارف
إسالميـة جنـد يف بـعضهـا آيـات
قرآنية ومنها ما مت رصفه على

شكل مساطر جانبية.
وعـادة مــا تكـون الــشنـاشـيل
عـريـضـة مــزينـة بـاخلــشب
املـنقــوش أو املـسـطــور كقـطع
متـوازية مـتجاورة مـستطـيلة،
امـا الشبـابيك فغـالبًا مـا تقطع
بقضبـان حديـدية، وقـد تزين
بالـزجاج امللون، وتغلق بواسطة
قطعتني خشبيتني متداخلتني
تـرتفعـان إىل أعلـى عنـد الفتح
وهما منقـوشتان أيضـًا بنقوش
خـشـبيـة. وهـاتـان القـطعتـان

الرسام )فيليبينو لييب( يف جملد
الســادس عشـر. غـري أّن الكتـاب
يــذهـب أبعــد مـن ذلك ملـقيــًا
الضـوء علـى املـراحل املـختلفـة
اليت تـشّكلت فيها مـسرية الرسام
الـفنية، والـيت أفضت به إىل فتح
الطـريق أمام التـطورات الفـنية
اليت شهدها القرن السادس عشر.

ومن الـالفت للـنظــر أّنه حّتـى
عــام 1488، أي تـــاريخ انـتقــال
الرسام إىل رومـا، مل تكن لوحاته
حتمل تـواريخ، مــّذاك التـاريخ
ُوّثقـت األعمــال بــدقــة، وقــد
ُأرفـقت بهــا أحيـانــًا معلـومـات
مفّصلـة حول الـذين طلـبوا من

الفنان رمسها.

دي ميــديتـشـي للــرسـم علــى
جدران قّبة الـكاردينال كارافا يف
الـعام 1488، بيـنما عـاجل نيلـسون
مرحلـة نضج الفنـان وصواًل إىل

وفاته يف فلورنسا يف العام 1504.
وتؤّكـد هذه املقـاربة املـزدوجة
علـى الدراسات الطـويلة اليت قام
بهــا الكــاتبــان كّل علــى حــدة

لتقديم هذا اجمللد.
وللـوهلة األوىل يـبدو وكـأّن هذه
الـدراسة أيضًا قامـت، كسابقاتها،
بفصل حياة الرسام إىل مومسني،
مرحـلة الـشبـاب اليت كـان فيـها
صديقًا للرسام ساندرو، واملرحلة
الالحقة، أو مرحـلة النضج اليت
اقـرتب فيهـا من الـفّن البـاروكي
وبــدا شبـيهــًا بـفنــانـي القــرن

بعـض العناصـر اليت جعلت منه
الرّسام األّول يف فلورنسا يف بداية

عصر النهضة. 
وســاهم الـطلـب املتـزايـد علـى
لـوحاته، ال سّيـما من شخـصيات
مـرمـوقـة يف املـدينـة، وعالقته
املـتينـة بفّن فلـورنسـا يف إثـراء

صورته.
واعـتمـد واضعـا اجمللــد، وهمـا
باتريتـزيا تزامربانو، وجوناثان
كـاتــز نيلـسـون  علـى تقــديم
مقــاربَتـني خمتـلفَتـني، ليقـوم

بذلك العمل على قسمني. 
فقــد حّلـلت تـــزامربانـــو فرتة
تشّكل الـرسام فـنيًا، مـن شبابه،
وحـّتــى ذهـــابه إىل رومــا الـيت
قـصدهـا بعد أن دعـاه لورنـتزو

اعـلن املــركــز القــومـي للــسيـنمــا
املصـريــة ان فيلـم )حب الـبنـات(
للمخـرج خالد احلجـر سيمثل مصر
يف املـســابقـة الــرمسيــة ملهـرجـان
الـرباط الـذي يبـدأ نشـاطاته يف 22

حزيران اجلاري.
واضافـة اىل مصر تشارك يف املسابقة
الرمسية 17دولـة اخرى بينها 6 دول
عـربيـة هي لـبنــان بفيلـم )العقل
العـنـيف( وتـــونـــس )االشكـيف(
والعراق )رجل الشبكـة( والسعودية
)الــواحــة( وســوريــا )مــا يـطلـبه
املــستـمعــون( واجلــزائـــر )حتيــا

الدجيريي(.
ومـن االفالم االجنـبيـة املـشـاركـة
االيــرانـي )حمـطـــة صحــراويــة(

اعلن مـصدر مقـرب من الفنـان امحد زكي
انه يـسافـر اليـوم اىل العاصـمة الفـرنسـية
الستكـمال عالجـه من سرطـان الرئـة بعد
مرور اربـعة اشهـر على زيـارته العالجـية

االوىل لباريس.
وينتظـر زكي بعد جتـاوزه مرحلـة اخلطر
ان حيــدد له االطبـاء الفـرنـسيــون خطـة
الـعالج املقبلة اليت يتامل ان تنتهي بشفائه
التـام خاصـة بعد ان اسـتقرت حـالته ومت

وقف انتشار املرض يف الرئتني.
وكان املخـرج داود عبـد السـيد الـذي عمل
معه امحد زكـي يف فيلم )ارض اخلوف( اكد
لفرانس بـرس ان )الشركة املـنتجة لفيلمه
)رسـائل البحـر( ابلغته بـشكل مـباشـر انه
يستطيع ان يبدأ تصـوير فيلمه الذي يقوم

زكي ببطولته يف تشرين الثاني  املقبل(.

امحد زكي يكمل عالجه
يف باريس

فيلم حب البنات يعرض يف الرباط
والبـاكستاني )مكـاموش( وااليطالي

)صباح اخلري ايها الليل( والفرنسي
)الفـضــولـي الـصغـري( واالرمـين
)فـودكـا بـاللـيمـون(  واملكـسـيكي
)اتفـــاقـيـــة مـــوت( والـــروسـي

)بابوسيا( واليوناني )حكايات ليلى(
ومن بوركينا فاسو )توسها(. 

واختــارت ادارة املهـرجـان الـفنـانـة
املصـرية اهلـام شاهني لـعضويـة جلنة

حتـكيم املهـرجـان اىل جـانب عـدد
مـن املخــرجـني واملـمـثلـني

االجــانب بـينـهم املغــربي
مــصــطفــــى دروفــــاوي
ونـظريه الـســوري حممـد
اسـامة وكـاتب الـسينـاريو

املغربي حممد تازي.


