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حني تتحول اللوحة إلى ممثل

جتربة مرسحية جديدة يف كربالء
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البد من الضحك  ..رغم وجو ٍد يتسم بالكآبة
ترجمة واعداد /عادل العامل

كربالء  /املدى

ضـمن فعــاليـات املهـرجـان الــسنــوي الثــاني الـذي كـديكـور..مـشيـرا إلـى إن املـرحلـة الثـانيـة يف عالقـة
أقــامـته جـمعـيــة كــربـالء للفـنــانـني الـتــشكـيلـيـني اللـوحـة بــالعـرض املـسـرحـي هي مــرحلــة أن تكـون
قـدمـت جمـاعـة ( مـسـرحيـون ) مـسـرحيـة ( رحلـة اللوحـة هي املمثـل الذي يلقـي حواره علـى املتلقي
نحو الفجر ) من تأليف جاسم جواد ومهدي
هندو ومن إخراج مهدي هندو.
مخ ـ ــرج ومـ ـ ــؤلف املـ ــس ـ ــرحــيـ ـ ــة وواضع
يق ـ ــول ـ
ـ
مـوسيقـاهـا هنـدو إن املسـرحيـة تطـرح جتـربـة
جـديـدة يف اإلخـراج املـسـرحـي أطلق علـيهـا (
مسـرح اللـوحة) إذ تـشكل الـلوحـة التـشكيلـية
احــد أبطـال املـســرحيـة كـممـثل له شـخصـيته
امل ـســتقل ــة وح ــواره ال ــذي تـت ــرجـمه األل ــوان..
وأض ــاف ه ــن ــدو إن فـكـ ــرة دخـ ــول اللـ ــوحـ ــة يف
ـ
العـرض املـســرحي جـاءت لـكي تـعطـي املتـلقي
ـرص ــة يف ت ــك ــويــن عالقـ ــة مـ ــرئـيـ ــة مع مـ ــا
الف ـ ـ
ـ
ي ـش ــاه ــده مـن عـمل ت ــشكـيلـي لــتك ــون نـت ــائج
العالقة هي التفكير واملتعة من خالل حتويل
مفاهيم النـص املسرحي إلى مرئيات تشكل صورا الذي بدوره سيفهم مـاذا يقول املمثل اجلديد بعد
ذهنية وليـست صورا لغوية أي أن اللـوحة هنا لها أن يكـون قـد اسـتطـاع أن يتـذوق العـمل التـشكـيلي
دور ف ــع ـ ـ ــال ول ـ ــي ـ ــس عـ ـمـل ـ ــي ـ ـ ــة تـ ـ ـ ــزي ــني اجلـ ـ ـ ــدران من خالل مشاهدته ملسرح اللوحة.

ـس ـ ــرحـيـ ـ ــة بـنـيــت عل ـ ــى
وبـني ه ــن ـ ــدو إن ف ــك ـ ــرة امل ـ ـ
م ــوض ــوع ــة الـص ــداق ــة بـني ص ــديقـني جـمعـتهـم ــا
صـداقـة حـميمـة مـن الطفـولـة لتفـرقهمـا احلـرب
فيــذهب احــدهمـا إلـى الغـربــة الجئـا
ومـن ثـم ميــوت هـنــاك بـيـنـمــا اآلخــر
يعود إلـى غربـة الداخل وميـوت أيضا
بـرصاصـة طائشـة..فتلتقي روحـاهما
لـيـب ــدأ بـت ــذك ــر امل ــاضـي حـت ــى تــصل
رحـلتـهمــا نحــو الفج ــر وهنــا الفجــر
ـه ـ ــو تـ ـ ـ ــأويل إلطـالق احللــم امل ـ ـ ــؤجل
ال ــذي أراداه إن يـتح ــول إل ــى واقع يف
زمن ما.
املسـرحية كما يقـول هندو من متثيل
ج ـ ــواد ـك ـ ــاظــم وجـ ـ ــاســم ج ـ ــواد وعلــي
ـ
حسـني ثابت وحيـدر سلوم..مـوسيقى
واخـتيــار مهــدي هنـدو تـنفيـذ سـامـر
فـاضل أزياء واكـسسوارات محـمد البغـدادي ديكور
مه ــدي هن ــدو تنـفيــذ الـفن ــان التـشـكيـلي مـحمــد
حامت.

ل ــيـ ـ ــس م ــن ال ـ ـ ـسـهـل الـ ـتـحـ ـ ـ ــدث ع ــن
مـستـقبل الفكـاهـة بـشكلٍ قـاطع ،كمـا
يق ــول الزل ــرو إي ــروس ،ك ــاتـب املق ــال.
ف ــنح ــن ال منلـك أدنـ ـ ــى فـكـ ـ ــرة عــمـ ـ ــا
سـيـكـ ــون علــيه ذلـك .أو ب ـصـ ــورة أدق،
هـنـ ــاك بعــض اآلراء املـت ـسـلل ــة إلـيـن ــا
ب ــشـ ـ ــأن م ـ ــا سـيـك ـ ــون علــيه االم ـ ــر يف
الـعقـ ــود األولـ ــى مــن القـ ــرن احلـ ــادي
والـعـ ـ ــشـ ـ ـ ــريــن ،ولـكــن م ـ ـ ــا مــن أح ـ ـ ــد
ي ـسـتـطــيع ان يح ــدد ان ــواع الـفك ــاه ــة
التي ميـكن ان نتـوقعهــا يف املسـتقبل،
فالباحثون مهتمون بقضايا كئيبة.
اال ان ه ــنـ ـ ـ ـ ــاك اي ـ ــض ـ ـ ـ ـ ـاً م ــن متـ ـتـعـه
الـضحكة والـضحك ،ومن يعتقـد بأن
الفكــاه ــة ستـظـل حتيــا الــى مــا بعــد
متـاعب العـالم ،مـؤمنـاً بـأن الـضحك
ســيك ــون أكـثـ ــر مقـب ــولـي ــة مـن وج ــود
يتسم بالكآبة.
فــالفكـاهــة اليــوم حتتل جــانبـاً كـبيـراً
مـن الـنـ ـشـ ــريـ ــات .وال أق ـصـ ــد بـ ــذلـك
فق ــط الـ ــصحـف واجملالت املـك ـ ــرس ـ ــة
للفكاهـة ،بل واملقاالت الـنظريـة التي
تخـ ـ ــاط ــب الفـكـ ـ ــر يف املـ ـطــبـ ـ ــوعـ ـ ــات
الـصحــافيـة االكــادمييـة ذات املـستـوى
الــرفيـع ،بل واصبـحت تقـاريــر علمـاء
الـنفــس ح ــول الـتج ــارب اخملـتـب ــري ــة
بهــذا ال ـشــأن مـثـيــرة متــامـ ـاً ،فهــؤالء
العـلم ــاء ال يتــسلّــون بـتبــادل الـنكــات
فيمـا بيـنهم ،بـالـطبع ،وامنــا يقضـون
وقتهم يف مناقشة نظرية الفكاهة:

الصني ترحب بحرارة باستخدام السخانات الشمسية
بكني /وكاالت
لم يـرد ذكر ملـدينة ديتـشو الصـينية يف
تـ ـ ـ ــاريخ ال ـبـالد عل ـ ـ ــى م ـ ـ ــدى الـعق ـ ـ ــود
امل ــاضـي ــة س ــوى انهـ ــا مك ــان ت ــويف فـيه
ملـك فلـبـيـنـي .والـي ــوم يـ ــأمل ه ــواجن
مينج ان تـضع امليـاه السـاخنـة املديـنة
عل ــى اخل ــريــط ــة م ــرة أخـ ــرى بع ــد أن
حـقـق ــت شـ ـ ـ ــركـ ـتـه ثـ ـ ـ ــروة م ــن ان ــتـ ـ ـ ــاج
سخـ ـ ــان ـ ــات مــيـ ـ ــاه تعــمل ب ـ ــال ــط ـ ــاق ـ ــة
الشمسية تعتمد على تكنولوجيا غير
متطـورة نسبيا وتصدرت هذه االجهزة
الـب ـسـيـط ــة الـتـي ت ــوضع ف ــوق اســطح
املنازل جهود توليد طاقة متجددة.
ويقول اريك مـارتينوت البـاحث الزائر
يف جــامعـة تــسيـنجهـوا يف بـكني ان 30
ملــي ـ ــون اس ـ ــرة ص ـي ـنــيـ ـ ــة علـ ـ ــى االقل
متـتلك هـذا اجلهـاز ويف العـام املــاضي
استـأثــرت الصـني بنحـو  80بــاملئــة من
الــسـ ــوق الع ــاملـيـ ــة .ويق ــول ه ــواجن ان
شـ ــركــته ت ــشـ ــايـنـ ــا هـيـمــني للــطـ ــاقـ ــة
الـشمـسيـة ومقـرهـا ديـتشـو هي االكبـر
يف سـوق تكـاد تكـون صيـنيـة بـالكـامل.
وتـبـلغ ح ـصــتهـ ــا حـ ــوالـي  14بـ ــاملـئـ ــة.
ويـسـتغـل رئيـس بلــدي ــة ديتـشــو جنــاح
جتـربـة السخـانـات الـشمـسيـة مـقتفيـا
اث ـ ــر جت ـ ــرب ـ ــة م ـ ــدي ـن ـتــي اوك ـ ــسف ـ ــورد
الـب ــريــط ــانـيـ ــة واديلـي ــد االسـت ــرالـي ــة
لــتـ ـض ـيــيف م ـ ــؤمت ـ ــر دولــي لل ــط ـ ــاق ـ ــة
الـشمـسيـة .وتتـميــز الطـرز الـرئيـسيـة
للسخـانات التـي تنتجها شـركة هواجن
برخص الثـمن والفعالية مما يجعلها
مجــديــة اقـتـصــاديــا لــسكــان احلـضــر

ممن ينتمون للـطبقة املتوسطة ويبدأ
سعــرهــا مـن حــوالـي  1500يــوان (190
دوالرا) وي ـ ــرتـفع الـ ــسع ـ ــر ب ـ ــالــنـ ـســب ـ ــة
للـمـن ــازل الف ــاخ ــرة ال ــى  18000ي ــوان
( 2250دوالراً) .ويـقـ ـ ـ ــول ان االجـهـ ـ ـ ــزة
ميـكــنهـ ــا العــمل يف درجـ ــة حـ ــرارة دون
الصفـر ويف االجــواء امللبـدة بـالـسحب
وال ـضـبـ ــاب والـ ــدخ ـ ــان بف ـضـل كفـ ــاءة
الــتكـن ــول ــوجـي ــا امل ـسـتخ ــدم ــة .وت ــابع
هواجن ميكـنها أن تـوفر مـياهـا ساخـنة
حتى يف الشتاء حني تنخفض درجات

احل ــرارة ال ــى  20درج ــة حتـت الــصف ــر
ويف مــثل هـ ــذا الــتلـ ــوث مـ ـشـيـ ــرا إلـ ــى
سـم ــاء امل ــديـن ــة ال ــرم ــادي ــة الل ــون .زاد
الــطلـب علـيه ــا مـن ج ــانـب م ـشـت ــريـي
املــن ـ ــازل ممـ ـ ــا دفع ع ـ ــددا ك ـبــي ـ ــرا مــن
شــركــات الـبنــاء لتــزويــد املبــانـي بهــذه
الـسخـانــات كمــا زاد من الـطلـب تعهـد
احلكــوم ــة بتـطــويــر جـميـع املب ــاني يف
املــدن الـكب ــرى لتـحقق كف ــاءة اكبــر يف
استـهالك الطـاقـة بحلـول عـام . 2020
وت ــولـي ــد الـط ــاق ــة مـن ال ــري ــاح او مـن

خالل االلواح الـشمسية االكثر شيوعا
م ـكـلـف وعـ ـ ـ ــادة مـ ـ ـ ــا يـح ــتـ ـ ـ ــاج دع ــمـ ـ ـ ــا
حكوميـا .وانتشرت الـسخانات بـسرعة
اكبر بكثير.
وجـميع االجهـزة لهـا نفـس التـصمـيم
االسـ ــاسـي وهـي عـبـ ــارة عــن صف مـن
االن ــابـيـب ال ــزج ــاجـي ــة الـتـي متـتــص
اشعة الشمـس موضوعـة بزاوية اسفل
خـ ــزان م ـ ــاء مغـلف ب ـطــبقـ ــة عـ ــازلـ ــة.
وس ــاعـ ــد عل ــى من ــو الــطلـب حـت ــى يف
الـشمـال الشـرقي املتجـمد والـصحراء
الغربيـة شديـدة البرودة .الفـراغ الذي
يفـصل بـني االنبــوب الــداخلـي املغلف
مب ـ ــادة حتــتج ـ ــز الــط ـ ــاق ـ ــة واالنــب ـ ــوب
اخلارجـي .وينتقـل ضوء الـشمـس بني
االنـابـيب الـزجــاجيـة دون عـائق ولـكن
الـطـاقـة الـتي يـولـدهـا حتـاصــر داخل
االنـبـ ــوب املـ ــركـ ــزي لـتـنــتقـل للـمـيـ ــاه.
ويق ـ ــول ه ـ ــواجن مي ـنـع الف ـ ــراغ خ ـ ــروج
اجل ــزيـئ ــات احل ــاملـ ــة للح ــرارة لع ــدم
وج ــود اتــص ــال مـب ــاش ــر بـني االنـب ــوب
الداخلي واخلارجي.
وانـتـ ــاج هـ ــذه الـ ــسخـ ــانـ ــات اسـهل مـن
انـت ــاج االلـ ــواح املع ــروف ــة الـتـي ت ــول ــد
الطـاقـة ويـسهم املـصنع الـذي يعـتمـد
علـى تكنـولـوجيـا غيــر متطـورة نـسبيـا
علــى خفــض التـكلفــة مل ــا يت ــراوح بني
 120و 150دوالرا لكـل متــر مــربع وهــو
يـقل كـثـيـ ــرا عـن تـكـلفـ ــة ال ــسخـ ــانـ ــات
املــش ــابهــة يف أوروبــا وتـتــراوح بـني 700
و 800دوالر.

الكلــــامت املتقــاطعـــة
إعداد  /حازم الباوي

أفقي
 -1حب -احد ابطال رواية ضد الريح
 -2من اجللود املصنوعة -جمع ليلة
 -3منظمة لرعاية الطفولة -اداة نفي
 -4جبل قـرب مكـة -نصف سـائق -يعـقد
صفقة ويتفق
 -5نصف موسى -قعد
 -6مم ــثل مـ ـص ـ ــري ك ـ ــوم ـي ـ ــدي -ش ـ ــرك
واحلاد
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والبــد لنــا ان نعبـر اهـتمـامـاً لـرسـالـة
هؤالء البـاحثني يف الفكاهة ،حتى لو
عـ ــرفـن ـ ــا انهــم يجـ ــربـ ــون ذلـك معـنـ ــا
أح ــيـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـاً ،فـه ــم ،رغ ــم كـل ش ــيء ،ال
ي ـسـتخ ــدمـ ــون فقــط م ــائـ ــة شخــص،
مـ ـثـالً ،كـعـ ـي ــن ـ ـ ــات جت ـ ـ ــارب أللـفٍ م ــن
الـ ـنــكـ ـ ـ ـ ــات ال ــب ـ ـ ـ ــذي ــئ ـ ـ ـ ــة م ــن اجـل ان
يـسـتعـملــوا آالت تـصــويــرهم اخلـفيــة
وادواتهـم االلـكـتـ ــرونـيـ ــة ملـ ــراقـبـ ــة مـ ــا
تبــديه شفــاهنــا من حــركــات صـغيــرة
ومـ ــا يلـ ــوح عل ــى خ ــدودن ــا مـن ظالل
قرنفلية اللون ونحن نحمر خجالً أو
الفـوارق القياسيـة يف القهقهات التي
نطلقها.
وميكن القـول تقـريبـاً ان علم الـنفس
املـتـعلق ب ــالـضـحك يـبحـث بـن ـش ــاط:
هل سـتــوفــر الـنكـتــة اجلـي ــدة عالج ـاً
ن ــاجعـ ـاً يف ق ــرن مـتــضخـم ب ــال ــسك ــان
واملشكالت ،ومـا إذا كنا سـنضحك من
االزمــات أو نـسـبب شـيئ ـاً من االربــاك
لــبعــض اولـئـك االرهـ ــابـيـني الـغالظ
املــتـ ـ ـ ــوحـ ـ ـشــي الـه ـيــئ ـ ـ ــة عــن ط ـ ـ ــريـق
ـال ـ ـ ـ ـ ـض ـحـ ــك مـ ـ ـ ــن مــح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوالتــه ـ ـ ــم
االبتزازية؟!
وهل سـيــبقـ ــى اطالق الـنـكـ ــات لعـبـ ــة
جماعية؟
هـنــاك ،يف الــوقـت احلــاض ــر ،الكـثـيــر
ج ـ ـ ــداً مــن ال ـنـ ــظـ ـ ـ ــري ـ ـ ــات امل ـتـعـلـق ـ ـ ــة
ـ
بـ ـ ــال ــضحـك ،وه ـ ــو يف حـ ـ ــد ذاته أم ـ ــر
ي ـ ـبـعـ ــث عـلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـضـحــك ،ويـ ــبـ ـ ـ ـ ــدو
البـاحثـون يف هـذا اجملـال وكــأنهم قـد
فقــدوا روح الــدعــابــة وهـم يـنـتقــدون

مزادات بريطانية لبيع
فتيات أجنبيات
لندن /رويترز
أعلن ممـثل للـنيـابــة البــريطــانيــة أن املطــارات البــريطــانيـة
تــشهــد م ــزادات لبـيع فـتي ــات أجنـبيــات يـتم ش ــراؤهن .وقــال
املـســؤول يف الـنيــابــة يف غــرب العــاصمــة البــريـطــانيــة لنــدن
عـشيـة مـؤمتـر حـول اإلجــرام يف املطـارات عقـد يف العـاصمـة
البـريطـانيـة أن "العـمليـات اإلجـراميـة يف املطـارات يف تـزايـد
مستمر ،حتـى أن "عمليات بيع باملزاد" تقام يف مناطق داخل
املطــارات مفتـوحــة للعـامــة ،وذلك ملـصلحـة مـديـري حـانـات
بحثا عن نـساء" .وأشار متحـدث باسم النيابـة إلى أن عملية
بـيع حصـلت أخيـرا يف قـاعـة الـوصــول داخل مطـار جـاتـويك
جنوب لندن ،أمام احد املقاهي .وحصلت عمليات بيع أخرى
يف مـطــاري هـيث ــرو وستــانـسـتي ــد يف لن ــدن كمــا يف مـطــارات
بريطانية أخرى.

احلمل

امليزان

21اذار 20نيسان

21ايلول 20ت االول

قم بخطـوة إيجابيـة اآلن حتصد ثمـاراً وفيرة غـدا و بعده.
اسـتمع إلـى صـوت الـضـميــر وابتعـد عـن األفكـار الـسـودا.

عمودي
 -7امتركز –فكرنا وفطنتنا
 -8ثلثا دار -آلة للفالحة
 -9احـد كـواكب املـنظـومـة (م) -مــؤسسـة
عاملية للبحوث
 -10اح ـ ـســن ح ـ ــالـ ـ ــة لل ـ ــدف ـ ــاع -رس ـ ــول
(مبعثرة)
 -11اداة نفي -مخرج هندي
 -12فلم رعب

 -1رواية لهمنغواي
 -2نصف هتلر -ثلثا ورد -ليس حرام
 -3رئيس جمهورية جورجيا االسبق
 -4جـزيـرة بـركــانيــة جنـوب شــرق آسيـا –
شتم اجلمع
 -5يطلبـه العراقيون –لتمشـيط الشعر-
اضعف وارق.
 -6أح ـ ـ ــد شخـ ـص ـي ـ ـ ــات أطفـ ـ ــال االلــب_
العالي والرفيع (م)
 -7ان ـس ــان (ن ــاقـص ح ــرف) الـ ــذ واصف ــى
واطيب -للتعريف
 -8ق ــري ــة ب ــدر ش ــاك ــر الـ ـسـي ــاب -حـي ــوان
وحشي
 -9استخدمه أبرهه لهدم الكعبة -االحر
 -10غ ـيـ ـ ــر مـ ـط ـبـ ـ ــوخ -احـ ــصل (م) –االم
(مبعثرة)
 -11واجـب وف ــرض –اب ــداع -لقـب ورتـب ــة
فرنسية
 -12فلم ياباني شهير.

سيحميك احلظ من الـتأثيرات السلبيـة  ،تتمتع بحس القيادة
ف ــاستـغلهــا وأثـبت أنـك يف املك ــان املنــاسـب لكـي تلقـي االحتــرام
الـذي طـاملـا انـتظـرت  ،حــاول االبتعــاد عن الـعصـبيـة  ،ال سـيمـا
هـذه األيام ألنهـا لن تفيـدك وقد تخـسر مـوقعاً لـطاملـا متنيت.

الثور

العقرب

21نيسان 20ايار

21ت اول 20ت الثاني

أحوالك املـادية يف حتـسن و ستشعـر باالطـمئنان يف الـدخول يف
تـوظيفـات جـديـدة ،األصـدقـاء يبـرهنـون لك اجلهــود التي تقـوم
به ــا للـمحــافـظ ــة عل ــى عالقـتـك بهـم .يف العالق ــات الع ــاطفـيــة
ـدخ ـ ـ ـ ـ ــول يف مـ ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ـ ــروع لـل ـ ـتـعـ ـ ـ ـ ـ ــارف.
ـالئ ــم ل ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـوق ــت م ـ
ـال ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الـظ ــروف احمليـطــة بك قــد تكــون صـعبــة لكـن ال تنـس ان
وراء كل طلعة نـزلة .عاطفيـاً ،انت بحاجة الـى فترة هدوء
مع العائلة .وال تدع غرورك يعميك عن احلقيقة.

اجلوزاء

القوس

21ايار 20حزيران

21ت ثاني 20ك االول

مهـنيـاً ،تكــره العمل وتـشعـر بـامللل واالرهـاق .امـرك حقـاً
غـريب ايهـا الـنشـيط ،فلـسفتك اجلـديـدة تـروق احلـبيب
كثيراً واعجابه بك يزداد.

سـتج ــد نفــسك ه ــذه الفـتــرة مـنجــذبــا اكـثــر فــاكـث ــر نحــو
ال ــوحـ ــدة لكـن ال تـ ــدع االفك ــار ال ـسـ ــود ،متأل رأسـك النه ــا
سـتعيق حـركـتك او سعـادتك .انـتظـر بـصبـر االيــام املقبلـة
فهي افضل ولن تتأخر كثيرا يف احللول.

السرطان

اجلدي

21حزيران 20متوز

21ك اول 20ك الثاني

مهـنيا ،عنـادك يفاقم االمـور فحاول مـناقشـة افكارك مع
الـزمالء الن الدكـتاتـورية هـدامة ايهـا املتصلـب .عاطفـيا،
عـالقتـك ممي ــزة فال تفقــدهــا بـتهــورك وقل ــة اكتــراثك او
ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر.
ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــك ال ـ ـ ـ ــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

يخــضع ذك ــاؤك هـ ــذه الفـت ــرة المـتح ــان ع ـسـي ــر فـ ــاظه ــر
براعتك بـدبلوماسية بعيـدة عن التشنج وال تنس انه عند
االمتحان يكرم املرء او يهان.

االسد

الدلو

21متوز 20اب

21ك الثاني 20شباط

ال تستعجل حتليل االمور فاملعطيات التي معك ناقصة.
عاطفـيا ،كن هـادئا حيـال ما سـتتعرض الـيه مع احلبيب
ال تـتـ ــوقع مـنه اكـث ــر مــن ذلك .يـكفـي انه مي ــر ب ـظ ــروف
ق ــاسـي ــة وآالم كـثـي ــرة ويج ــدر بك ان ت ـس ــامـحه وتق ــدره.

عالق ــة حـب تـتحـض ــر يف االفـق لكـنه ــا ج ــدي ــدة .اذا كـنـت
تسعـى لالرتباط الفعلي بشريك فـهذا هو الوقت املناسب.
املال يناديك وانت ال تعرف كيف تفتح االبواب.

العذراء

احلوت

21اب 20ايلول

21شباط 20اذار

ال تـلعب بــالنــار ايهـا احلـسـاس الـرقـيق ،النك لـن تكـتفي
بـح ـ ـ ــرق اص ـ ـ ــابـعـك فـحـ ـ ـس ــب بـل سـ ـتـ ـ ـشـعـل اع ـ ـص ـ ـ ــابـك
واسـتقــرارك ،انـت نــسخــة طـبق االصل عـم ــا تعلـمـته مـن
اهـلــك .فـل ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــاذا يـ ـ ـ ـ ـس ـ ـتـغ ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ــون م ـ ـ ـ ـ ــا تـق ـ ـ ـ ـ ــوم بـه؟

حل العدد السابق

نظريات بعضهم بعضاً.
لكـن ب ــامكــانـن ــا ان نك ــون علــى الــدوام
واثقـني مـن العـثـ ــور عل ــى تـن ــاق ـض ــات
خفية يف الفكاهة :
فعندمـا يتم بـلوغ نقطـة النكتـة جتس
الــتـ ـ ــوتـ ـ ــرات االج ـتــم ـ ــاعــي ـ ــة واملـ ـ ــواقع
احلـسـاسـة .واملـوقـف النقـدي مـطلـوب
هنـا لتكـويـن التنـاقضـات املـضحكـة يف
االمـ ـ ــور ،وذلـك بــط ـ ــريق ـ ــة فـك ـ ــاهــي ـ ــة.
فـالكـثيـر مـن النكـات اليــوم يتجلـى يف
أفالم الكـارتـون ،ونتـوقع ان يـزداد ذلك
مستقبالً مع تطور "ثقافة الصورة".
وهنـاك شاهـد مدهـش يبني ان رد فعل
الـنــاس ،يف امل ــوقف الـتجــريـبـي ــة ،نحــو
الـنـكـتـ ــة اجلـ ــديـ ــة حق ـ ـاً هـ ــو ال ـصـمـت
الالمبــالي إذا مــا طلب مـنهم مــسبقـاً
وجوب الـضحك من االعمـاق -رغم ان
احلال لـيسـت كذلـك إذا ما دفـعت لهم
مثالً عـشــرة دوالرات لكل نـكتـة! وهـذه
احلقـيقــة لــوحــدهــا تلقـي الكـثيــر من
الـضــوء علــى الفــرص العـظـيمـة الـتي
تـك ـمــن مق ـ ــدمـ ـ ـاً يف م ـ ـســتقــبل رواي ـ ــة
الـنكـات ،فـليـس نــوع النـكتـة هـو الـذي
يقـ ــرر مـ ــا إذا كـ ــانــت القـ ــاعـ ــة ســتهـتـ ــز
بـقهـقهـ ــات املـ ـسـتــمعـني أو مـ ــا إذا كـ ــان
سيـبعث آهـة أسـى لـدى شـخصٍ مـا يف
زاوية القاعة ،فذلك يعتمد ،باالحرى،
علـ ـ ــى املـ ـ ــوقـف املع ـ ـ ــالج الـ ـ ــذي جـ ـ ــرى
تصميمه مسبقاً لدى احلضور.
والبحـث يبني ،كـما يـبدو ،ان لـلضحك
ـت ـ ــأثــيـ ـ ــراً مـ ـ ــريح ـ ـ ـاً علـ ـ ــى الع ــملــي ـ ــات
ال ـسـ ــايك ــول ــوجـي ــة ،وخ ــاصـ ــة اجله ــاز
العـصبـي النــاقـص الـنمــو بــشكل عــام،
إضافـة الى مساعدته على التعايف من
بع ـضِ احلـ ــاالت املـ ــرضـيـ ــة كـ ــالـنـ ــوبـ ــة
القلبية واالكتئاب املعـتدل الشدة ،كما
هو معروف.
فـ ــوفق ـ ـاً لل ــدراس ــات ،تـن ـطـلق الـ ــدوافع
املـكــب ـ ــوت ـ ــة ،أو عف ـ ــاريــت احل ـ ــزن ،ال ـ ــى
السطح كفكاهة وتخفف ،بالتالي ،من
الـقلق والـت ــوت ــر .ف ــالـضـحك املـنــطلق
بـص ــورة عف ــويـ ــة فعل رم ــزي لل ــشع ــور
بـاالمتنـان بعـد فهم النقـطة الـرئيـسة
يف النـكتــة ،يجعـلنــا نـشعــر بــاالرتيــاح،
ونـرى العـالم فجـأة أكثـر سعـادة وغنـى
بااللوان.

مشـاريعك تزداد انفعاال كلـما اقتربت مـن الهدف املطلوب
واسـتـثـمـ ــاراتـك ســتع ـ ــود علـيـك املـ ــردود ول ـ ــو علـ ــى املـ ــدى
الـط ــويل .ع ــاطفـيـ ـاً ال ـشـ ــريك ســيك ــون بجـنــبك دائـمـ ـاً و
ستستفيد من اللحظات التي ستقضيها معه.

