
الدار اجلديدة اليت انتقلت
اليها جددت فـيك الرغبة
لتجـديـد اشيــاء كثرية يف
حـيــــاتك. تــــواصل مع
احلالـة اجلديدة، وال تقبل
بغري اجلديد الذي يضيف

اليك دائماً عنوان آخر.
رقم احلظ / 5

يوم السعد /االثنني

مـدعـو هـذا االسبـوع
حلـفل زفــــاف احــــد
اصدقـائك تفـاعل مع
تفـــــاصـــيل احلـفل،
وجدد دمـاء عالقاتك
مع بعـض احلـضـــور
الــذين هلـم سطـوة يف

العمل.
رقم احلظ/ 8

يوم السعد/ االربعاء

ال تـكــن خـجـــــــواًل يف
مــــواجهــــة القـــرارات
املـصريية فـتضيع عليك
امــور كـثرية. ال تـكن يف
مواجـهة احلقـائق باردًا
بل احــــســم املــــــوقف
لــصــــاحلـك مــن خالل

اختاذ القرار.
رقم اخلط /2

يوم السعد/ االحد

استيـقاظك املبـكر جيعلك
نشطًا علـى الدوام، استمر
عـلى هـذا املنـوال، لتـديم
علـــى نفــسك احلــركــة
والتـنقل بــاسـتمــرار يف

جمال العمل.
رسـالـة من صــديق فيهـا
اشيــاء تـســرك وجتـعلك
فرحًا طوال هذا االسبوع.

رقم احلظ/ 10
يوم السعد/ السبت

بــرود اعصـابك يـثري
اآلخــرين وجيـعلهم يف
مـــوقف صعـب جتــاه
بعــض االمــــور الـيت
حتصل معك. ال جتعل
هذا الربود على حساب

مصلحتك يف العمل.
رقم احلظ/ 11

يـوم الـسعـد/ االحـد

انت حمظوظ بسبب وجود
جممـوعــة متـميــزة من
االصدقاء حـولك. يسدون
اليك النصائح تلوالنصائح
ويقفـون معك يف الظروف

الصعبة وااليام السود.
مفـاجأة سـارة حتصل لك

هذا االسبوع.
رقم احلظ /3

يوم السعد/ اخلميس

منهمك هذه االيام بكثرة
الـزيـارات اىل االصـدقـاء،
قلـل من ذلك واحبـث عن
طـريق جـديـد، يـوصلك
اىل حـــيـــث االجــــــــواء
اجلـديـدة. ال تقلق كـثريًا
من مـضمـون الـرسـالـة
اليت تصلك هذا االسبوع.

رقم احلظ/ 15
يوم السعد/ الثالثاء

ابتعد عن جـو احلزن
والـنكــد وانــطلق اىل
احلـيـــاة اجلـمـيلـــة،
الـسفـر خري عالج ملـا
انــت فـــيه، جيـعلـك
قريبًا من اجواء املرح

والفرح.
رقم اخلط/ 16

يــوم السعـد/ االثنني

ال جتعـل من احبـاطـاتك
الشخصيـة طريقـًا اليذاء
االخـرين، جتـاوز احلـالـة
تـلك وابــدأ احلـيــاة مـن
جـديد فالـورود موجودة
يف كل مكــان اذا نظـرنـا

بشكل جيد أمامنا.
رقم احلظ/ 5

يوم السعد /السبت

كل شيء علـى ما يـرام بدءًا
مـن اختيـاراتك لالصـدقاء
واالحبــاء، وانتهــاءًا بنـوع
العمـل الذي اخرتته لنفسك
انـت حمظوظ وحمـبوب من
قبل اجلـميع وهــذا جيعلك
حمـط انـظـــار الغــربــاء.
مفـاجـأة سـارة يف الطـريق

اليك
رقم احلظ /3

يوم السعد/ االربعاء

االسبــوع املـــاضي كـنت
متــأثــرًا بفقــدان احــد
االصدقاء القـدامى، حاول
ان تـــتـــنــــــــاســــــــى
املــوضــوع،وتـبحـث عـن
منافـذ جديـدة جتلب لك
الفـــرح وتـبعـــد عــنك

االحزان.
رقم احلظ /6

يوم السعد/اخلميس

امرأة جديـدة تطرق باب
قلبـك، كن لـطيفــًا معهـا
واجعلهـا يف حـالـة جتـدد
معك. هـذا االسبوع حيمل
مفـاجـآت كـثرية سـارة يف
طريقها اليك، استثمر كل
صغـرية وكـبـرية يف هــذه

التفاصيل.
رقم احلظ/ 8

يوم السعد/ اجلمعة 
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1- مفهــوم فلــسفــسي يـعنــى بـتفــسري
الظواهر اليت حتدث ما وراء الطبيعة.
2- باصاتهم/ يوضع على ظهر احلصان.

3- اساعد)م(.
4- نسـأل ونرجـو)م(/ للتعـريف/ نـهر يف

اوروبا )بدون تعريف(.

5- زهـور مجيلـة وكبرية تـستعمل بـذورها يف
صناعة الزيوت/ شهر ميالدي.

6- للنفي/ مقياس أرضي/ عكس ميت)م(.
7- نصف حليـب/ عاصمـة اسيويـة)م(/ عملة

عربية.
8-واحد بالكـردية)م(/ نصف تطهـو/ عاصمة

اوروبية.

9- اجلـمــيع)م(/ العـــاملـــون علـــى ظهـــر
السفينة)م(.

10- مـدينـة يـابـانيـة القيـت عليهـا قـنبلـة
نووية.

11- حرف جر)م(/ مرسل/ مسعة.
12- مــرض يــصيـب كبــار الــسن يــؤدي اىل

فقدان الذاكرة/ الذع.

1- مالكم عاملي احرز بطولة العامل عدة مرات
معتزل حاليًا.

2- للنداء/ نوافذ/ حرف موسيقي.
3- نصف هاتف/ مكررا: ظهر)م(.

4- صحيفة انكليزية واسعة االنتشار .
5- حرف موسيقي/ عاصمة آسيوية)م(/ مسطح

مائي كبري)م(.
6- يكمل/ اتكلم)م(.

7- رج)م(/ ابين/ علم مذكر.
8- حبر/ نظر بسرعة اىل الشيء/ يعود)م(.

9- من الصدفيات اليت تعيش يف اعماق البحار)م(.
10- ميشي/ ممثلة مصرية هلا دور ام كلثوم يف

احدى املسلسالت)م(.
11- هبوا/ حيوان من انواع الوعول/ حرف

موسيقي)م(.
12- كاتب ومفكر فرنسي راحل تويف يف 1980 من

اعماله الوجود والعدم.

افقي

عمودي

اعداد: يوسف فضيل

العدد )140( االربعاء  23  حزيران 2004

NO (140)  Wed.  (23) June

مها عادل العزي
وقد كـتب بليزد عن هلـب الشمعة
الــرمــز فقـــال: ان هنــاك نــارًا
مزدوجـة االوىل من القـوة حبيث
انهـا تـبتلع االخـرى وان اللهب  ال
يـصعـد علـى االطالق ان مل يعـد
مندجمـًا جبوهر قـابل للفساد )أي
الفتيل احملرتق( مثة هليبان اوهلما
الـذي يـصعـد وهـو أبـيض يـلمع
ويضيء والثاني يلتـصق بالفتيلة

السوداء اليت يشعلها.
الـشمعـة النـور والرمـز استعمـلها
االنــســـان يف طقـــوسه واعـيــاده
واسـتعان بهـا ليطـرد ظالم نفسه
وظالم العـامل بـأكمله وان اعـظم

الناس من كان شبيهًا بشمعة.
البــاحث التـارخيي صـاحل مهـدي
اهلـاشم يـرى ان احلـاجــة لطـاملـا
كانت ام االخرتاع، والن االنسان يف
بالد الـرافــدين كــان بني يــديه
القـار والـزفت يـنهمـران من بني
سـطوح ارضه فـشيد بـهما معـابد
وبنــى قـصــور كهــانه وملــوكه
ومتــاسـكت كـــاجلبــال زقــوراته
واملعـلق يف جنــائنه، وقــد اخرتع
من مـادة )الزفـت( ما ميـكنه من
الضياء وبعد حني متكن ان يصنع
من مـادة القـار ومن بقـايـا سهـد
الـنحل ومن زيـوت نبـاتيـة مثل
)بذرة القطن والسمسم( وحنوهما

هناء عقيل
* هال حـــدثـتـنـــا عـن اصـــداء
)ارجوحـة الزمن الضائع( خالل

مهرجان املونودراما االخري؟
-احسـست بالسعادة حقًا وانا ارى
بـاكورة اعمـالي تتجـسد بـابداع
الفنـانـة بتـول عـزيـز وشـواغل

عـاد ثـانيـة اىل مصـر االسكنـدر
االكرب بعـد قرون من الغياب، ومل
يـأت هـذه املـرة فـاحتـًا، بل جنمـًا
سـينمـائيـًا لفيلم سـينمـائي من
انتــاج اربـع دول، هي امـــريكــا

وبريطانيا واليونان ومصر.
الفلم نـاطق بـاللغـة االنكليـزية
الــرمسـيــة الـيت تــشـبـه اللغــة
العــربيـة الفـصحـى.. وهــو من
االفالم الــضخـمــة انـتــاجـيــًا،
ويتحمل اجلـانب املصـري اجلزء

تعـــرض اعـمـــال )لـــوريـنـــو
سغـوانتـشي( الـسبـعون يف قـصر
غــــراداري يف وســط بـيــــزارو
التـارخيـي حتـى اخلـامــس من

ايلول القادم.
ويغـطي املعرض خمـتلف مراحل
السرية الفنيـة هلذا النحات الكبري
منذ بداية اعماله يف السبعينيات
وحتـى االعمال الـيت نفذهـا هلذا
املعــــــرض الفـــــردي. وأكـــــد
)فالمـينيـو غـواردوني( النـاقـد

كيف رآها العاشقون ونظر اليها الفالسفة؟
الشـمـوع وحـدهـا تبـكي بصـمت

تخلق النور.. تتطهر
ببطء، انها الشمعة الرمز،
يقول الفالسفة عن لهبها
الندي، أنه ساعة رملية..
زمن يجري نحو الفضاء..
يسيل الى االعلى.. نحو
السماء ويقولون ايضاً انه
كائن عار من اجلسم، ويف
الوقت ذاته هو كائن جبار
فظالم العالم كله ال يطفئ
نور شمعة، ويف لهب الشمعة
يتحرك الظل ويضطرب
الزمن وكل شيء يرجتف
عندما يرجتف الضياء،
ومع هذا فان هذا الشعاع
نفخة واحدة كفيلة بأن
تطفئه وومضة واحدة
كفيلة بان توقده فاللهب
والدة وموت أسهل، فاملوت
واحلياة بامكانهما هنا ان
يتجاورا متاماً.

وقــد روي ان رســول الــروم زار
بغـداد عـام 305 / 918م فـرأى مـا
اذهله من ابهة امللك فقد استقبله
يف دار اخلالفـة صفوف مـن اجلند
زاد عـددهم علـى املئـة والـستني
الفـًا بني فـارس وراجل كل حيمل
مشعـة يف صفـوف مرتـبة حـولت
ليل بغـداد اىل نهار، وكـان مطبخ
اخلليفة بـاملقتدر يـستهلك ثالثة
مئــة دينــار للمـسك وللـشمـوع
املطيبة، ويف تلك املـرحلة صنعت
الشموع باشكـال هندسية خمتلفة
وعلــى اشكــال حيـوانـات وقـبب
عـظيمـة وكثريًا مـا كانـت توضع

يف السفن يف نهر دجلة.
ومـا زالت الـشمـوع حتـى اليـوم
تــسـتخــدم بـصــورة خــاصــة
للمناسبات واالفراح كتلك الشموع
الطـويلـة املـذهبـة اليت متـسكهـا
العـــروس، لـيــس ذلـك فحــسـب
فـالـشمـوع هـو وسيــــلـة للنـذور
ليـس لـدى املـســـــلـمني فحـسب
وامنــا يــوقـــــدهــا النـصــارى يف
الـكنـائــس ايضـًا ولـن ننـسـى ان
هناك مـئات من الـشموع املـوقدة
واليت سـريت يف نهــر دجلـــة من
مقـــــام اخلـــضـــــر)ع(، حنــمل
هليـــــــــبهــا  املــرجتف امـنيــات
ودعـــاء الكـثـري مـن العـــاشقـني

واحلاملني.

الـــرشيــد علــى زوجـته بــوران
اوقـدوا يف تلـك الليلـة مشعـة من
العنرب الـزكي وزنهـا اربعـون قنـًا
وضعوهـا يف تور مـن ذهب وكانت
الشـموع من مسات الـزينة يف شهر
رمضان وليالي االعياد واملناسبات
فتنثـر يف مجيع  نواحي املـساجد
ويف مجـيع االمصـار فتكـون أنسـًا
للسـابلة وإضاءة للمتهجـد ونشاطًا

للمتعبد.

والـشـمعــة  أخـص مـنه وأحــسن
الشمع ما كان من شهد النحل وقد

قال الشاعر يف الشمعة:
غريقة يف دموع وهي حترقها

  انفاسها بدوام من تلظيها
صفر غالئلها محر عمائمها

  سود ذوائبها بيض لياليها
وممـا يذكـر يف الشـمع وأهميته يف
االفـراح واملنـاسبــات انه يف ليلـة
زفاف اخلليفـة املأمـون بن هارون

ومن زيــوت حيــوانيـة خمـتلفـة
مـشــاعل ملهـرجـانـاتـه واعيـاد
ومشــوعــًا ملــواكـبه واحـتفــاالته
ومــسـرياته ومـنـــذ ذلك الـيــوم
السحـيق يف التاريخ وحتـى حلظة
اخرتاع الكهـرباء يف عـصرنـا هذا
بقيت الـشمعـة احد املـستلـزمات

لالضاءة والنور وطرد الظالم.
الـشمعة يف اللغـة هو ما يـستصبح
به أي يــصــنع مــنه املــصـبـــاح

الكاتب املسرحي منهل الهاشمي:
طموحي خدمة الدراما العراقية

ابتدأ مشوار منهل الهاشمي ككاتب مسرحي
بـ)ارجوحة الزمن الضائع( وهي مونودراما

قامت بتمثيلها الفنانة بتول عزيز من اخراج
الفنان محسن العزاوي.. والنه دائب

النشاط، واسع الطموح، كان لنا معه هذا
احلوار:

* متى ابتدأ مشوارك الفين؟
-كــانت بـدايــاتي يف العـام 1992
مبسـرحية )غـرام واحالم( وهو
عمل كوميدي شعيب، كان ضحية
االحـداث املتـواليــة السـابقـة يف
الفرقة القومية للتمثيل، ومل ير

النور حتى االن.
* وهل لديك انهماكات أخرى؟

- كتبت مـسلساًل اذاعـيًا بعـنوان
)حتت رمـاد احلب( ويف الطـريق

مشاريع اخرى كثرية.
*كلمة أخرية؟

- طمـــوحي ان اتــرك بــصمــة
مميــزة وواضحــة يف الــدرامــا
العـــراقـيـــة، خـصـــوصـــًا وان
املـسـتقـبل يـنبـئين بـتحقـيق
االمـانـي الضـالـة، مع تقـديـري
واحـرتامـي لـكل فـنــان جــاد يف

طريق الفن الطويل.

*بتـول عـزيـز.. هل كـانـت من
اخـتيــار املخــرج، ام اخـتيــارك

الشخصي؟
-انهـا من اخـتيـار املخـرج، وقـد

أجاد االختيار حقًا،

املـخرج املعروف حمـسن العزاوي،
وقـد تلمـست مقـدار استجـابـة
اجلمهـور هلـذه البـانـورامـا اليت
تتحدث عـن هموم إمرأة عراقية
فقــدت زوجهــا يف احلـــرب اليت
فـرضـت علــى شعـبنــا يف عهـد

النظام البائد.

معرض للنحات االيطالي )لورينو سغوانتشي(
لعبة املرايا بني املاضي واملستقبل

وضع اعمــال تعّبـر عـن مفهـوم
الـشكل بـوصفه وجـودًا مـكثفـًا
حيمل املعانـي القدمية واحلـديثة
يف آن، معتـمدًا عـلى لعـبة املـرايا
بني املــاضي واملــستـقبـل، وبني

الذاكرة واملستقبل.
ووصف الناقـد )غواردوني( هذه
االعمـال بانهـا )اسرتجعت نهـائيًا
الـبعـــد الـطـبـيعـي، املفـتـــوح،

والتارخيي للفضاء(.

)فولـتريا 73(، وصب اهتـمامه يف
الـثمانيـنيات والتـسعينيـات على
اعمــال ضخمـة املقــاييـس مثل
)لوحـات الرمـوز( اليت اسـتخدم
فيهـا خشبًا قـاسيًا للغـاية. وعمد
الـفنـــان اىل التـالعب بــالـضــوء
للتـأكيد علـى االشكال اهلنـدسية
املألى والفـارغة. وتعـود اىل هذه
املرحلـة منحوته )الـرمز الكبري(
اليت نفـذت يف عـام 1995. وعمـد
الفنان يف مـا بعد عرب دراساته اىل

الفين )ان هــذه االعمـال تـشكل
قمة نصف قـرن من العمل، وهي
يف الــوقت عـينه خـامتــة اكثـر
املـــواسـم محـــاســــة يف رحلـــة

سغواتننشي(.
وكـــان الفـنـــان قـــد عـــرض يف
العـــــــام 1963 يف )كــوادرينــالي(
الفن يف رومـا سلسلـة من االعمال
الكـبرية املقـاســات من اخلــشب،
والنحاس. وقام بعد ذلك بتنفيذ
جـــدار كـبـري وملـــون ملعـــرض

االسكندر الكبري يف مصر
مدينـة االنتاج االعالمـي باهلرم،
وقــد شيــد مهنـدس الــديكـور
املـصري حمـسن الشـاذلي ديـكورًا
لقصـر االسكنـدر يضـاهي افضل
الديـكورات العـامليـة، وقد انـبهر
خمـرج الفـيلم جالل مـرعي به،
وهـو خمرج عـاملي قـدم 23 فيلـمًا
عــامليـًا معـظمهـا تـدور يف اطـار
االكـشـن... ويعـترب )االسـكنــدر
االكرب( هـو اول فـيلم تـارخيي يف

مشواره الفين.

يقـوم املمثل العـاملي سام هـوجان
بــدور االسكنـدر، بـينمــا جيسـد
الـفنــان جــون بــراون دور امللك
فـيليب، وجتـسد سـونيـا انريـكز
دور ابنه امللكة اوملبيا.. أما سامي
العـدل فيلـعب دور كبـريالكهنـة،
اىل جـانب مشاركـة بعض الوجوه
الـشـابـة مـن مصـر مـثل خلـود

عرابي وعز الدين يعقوب.
وفيـلم )االسـكنــدر االكرب( يـتم
تصـويره حـاليـًا باسـتديـوهات

اخلـاص بــالتـصـويـر يف مـصـر
واجـور الفنانني املـصريني، وهم
هـالـة صـدقـي اليت جتـسـد دور
املـلكــة )أوملـبـيــا( زوجــة املـلك
فـيليـب ام االسكنــدر االكرب، اليت
كــانت دائمـة اخلالف مع زوجهـا
بسبب خياناته املتعددة هلا كانت
تـدفع بـابنهـا االسكنـدر لتـولي
مقـاليـد السلـطة بـداًل من ابيه،
ووقفـت جبانبه حتـى مكنته من

ذلك.

تصوير : مسري هادي


