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MISCELLANEOUS

ملاذا تضع املرأة يدها على خدها؟
نادراً ما يضع الرجل يده
على خده ،فيجد من
يخرجه من شرود تفكيره
بقوله( :ابو فالن الدنيا ما
تسوه) فينتبه مبتسماً
ويجيب( :ال ماكوشي)،
وعندما نسأل الرجل عن
وضع املرأة يدها على
خدها يسارع بالقول:
توقع أن هنالك مصيبة،
ونابليون بونابرت ،قائد
احلملة الفرنسية على
مصر يقول :ما ان ترى
املرأة قد وضعت يدها على
خدها (صفنت) قل إن
كارثة كبرى ستقع،
واملوظف (عبد العظيم
عبد الكرمي) يقول :احزن
عندما أرى زوجتي وضعت
يدها على خدها ..افكر
عندها إن مشكلة
تنتظرني.

حممود كريم
أما الـدكتور الـشاب (مثنـى ناظم
الـبديـري) فيقـول :إن النـظر إىل
املـرأة وقــد وضعت يـدهــا علـى
خدهـا بتـشاؤمـية ،حـالة مـبالغ
فـيها كـثرياً ،فلكل حـالة ظـروفها
واسبـابها ،املفرحـة واحملزنة ،وانا
شخـصي ًا احب رؤية الفـتاة ويدها
على خـدها ،وخصـوص ًا إذا علقت
نظارتهـا باحـد اصابع يـدها اليت
على خدها.
وللوقـوف على االسباب احلقيقية
اليت جتعل املـرأة تضع يدهـا على
خدهـا سألـنا املهـندسـة (استربق
هـاني) فقالـت :عند عقـد قراني
يف احملـكمـة الـشــرعيـة ،جلـست
انتـظر زوجي الـذي ذهب إلكمال
معـاملـة عقـد القـران ،فشـاهدت
حــاالت مـتـنــوعـــة تفـضـي إىل

ما زالوا يصنعون عباءات الرجال

مهرجان الكتاب الفنّي األوّل من نوعه يف إيطاليا
علــى الـبعــد الـنــوعـي الــذي
اكتـسبـته بعض الـكتب ،ال عـلى
املكـانة الـيت تشغلـها يف الـسوق.
والـدور ليست إيطـالية فقط بل
هناك دور مشاركة أجنبية مثل
(لـو بــورو إنرتنــاسيـوتـال دو
ليديـسيون فـرانسيـز) ،ومعهد
(تريكـاني) اإليطـالي ،و(تورنغ
كلوب) .كمـا ستُخصّص مـساحة
للمصـارف اليت متلك عـاد ًة إرث ًا
علميـاً ،وثقافي ًا كـبريًا قلّما يُذاع
صيته .كـما ستُـشارك مكـتبات،
ومـطـبعـــات خمتـصّـــة تُنـتج
كاتالوغات فنية.
يُـشكّل مـهرجـان الكتـاب الفنّي

وكالة (آكي) اإليطالية لألنباء
يُعقــد يف مـــدينــة بــولـــونيــا
اإليطـاليـة بـني السـابـع عشـر،
والتـاسع عـشــر من أيلــول من
عــــام  2004مهـرجـان الـكتـاب
الـفين .وهو أوّل تـظاهـرة جتمع
بـني العـــرض والـبـيع وتـضـم
خمتلف دور الـنشـر اليت تـصدر
الكـتـب الفـنـيـــة .وسـيــشـمل
املهـرجان الـذي يستـمر لـثالثة
أيام سـلسلـة من النـدوات حول
الكـتب ،والنقـاشـات ،واملشـاغل،
واملعارض.
وقد اعتمد املهرجان يف توجيهه
الدعوات لـدور النشر للـمشاركة

هذا جديدًا يف ساحة التظاهرات
الثقـافية اإليطـالية ،فهـو يأخذ
بعني االعتبـار اهتمـام اجلمهور
املـتزايـد بالـفن من جهـة ،ومن
جهــة أخــرى يــولي انـتبــاهــ ًا
لألهميـة املطّردة هلذا القطاع يف
خمـتلف املعـارض اإليـطــاليـة.
فـاملـنشـورات الـفنيـة يف تـزايـد
مستمـر وهي ترتاوح بـني كتاب
الفن ،وكـاتـالـوغـات املعـارض،
مــرورًا بــالــدلـيل الــسيــاحي،
وصـو ًال إىل الكتيّـبات ،والـرسوم
اإلعالنية.
ويـتعــزز بهــذا املهــرجــان دور
مدينة بولونيا كسوق فنية ،وقد

أبـدت املـؤسـسـات اإليـطــاليـة
الـرمسيـة واخلاصـة استعـدادها
ملـسـانـدة املـشــروع .وستُعـرض
كـتب فنـية نـادرة تعـود ملكـية
بعــضهـــا ألرشـيف الـــدولـــة،
وسـتسـاهم املـكتبـة اجلـامعيـة،
ومتحف الفن املعاصر ،إىل جانب
مــؤســســات أخــرى ،يف إثــراء
املعـرض .كمــا ستُنـاقـش خالل
لـقاءات املـهرجـان مسـائل تعين
العـاملني يف جمـال النشـر ،حيث
سيـت ّم تنــاول مسـألـة تـرمجـة
الـكتـب الفـنيـــة ،واملنـشــورات
املشرتكة.

وفاة الطيار االمريكي الذي القى القنبلة الذرية على ناغازاكي

الثـانيـة ،كمـا اعلـنت متحـدثة
بــاسم مـستـشفـى يف بـوسـطن
(ماساتشوسيتس ،مشال شرق).
واوضحت املتـحدثـة كريـستني
جـوهانسـون ان تشارلـز سويين

تـويف اجلنـرال تشـارلـز سـويين
الـذي قاد الطـائرة (بي )29-اليت
القت قنـبلة ذريـة على مـدينة
نـاغـازاكي اليـابـانيـة عـام 1945
وضعت حــدا للحـرب العــامليـة

والعشرين من الـعمر عندما قاد
القـاذفـة الـيت اطلقـت قنـبلـة
البلـوتـونيـوم 239-الـيت سحقت
ناغازاكي يف التاسع من آب1945 /
وابـادت حــواىل  74الف شخـص.
ويف اليـوم التالـي اعلنت اليـابان
استسالمها.
وبلغت حـصيلــة الضحـايـا 130
الف شخـص وفقـا لـتقـديـرات
البلـدية حـيث مات العـديد من
الضحـايـا بعـد ذلك حتت تـاثري
التلوث االشعاعي.
وقبل ثالثـة ايــام من ذلك قـام
تـشارلـز سويين مبهـمة تصـوير
من مسـاء نـاغــازكي اىل جــانب
الطـائــرة (بي )20-محلـت اسم
(اينـوال غـاي) والـقت القـنبلـة
الـذريـة االوىل علـى هريوشـيمـا
وقتلت مئيت الف من سكانها.
وقـد بـرر سـويـين دائمـا القـاء
القـنبلتني مـؤكدا انهمـا وضعتا
تــويف عن  84عـامـا يف  15متـوز حدا للحرب مع اليابان.
احلالي يف مركز طيب يف بوسطن وقد اصدر كتابـا بعنوان (نهاية
كـــان قـــد نقل الـيه يف مــطلع احلـرب شهادة مـشارك يف املـهمة
الذرية االمريكية األخرية).
الشهر.
وكان تشارلز سويين يف اخلامسة

افقيالكلمات املتقاطعة
 .1روائية وكاتبة مسرحية عربية
مؤلفة مسرحية (سفينة حنان إىل
القمر)
 .2مدينة إنكليزية (م)  /نصف غالم.
 .3شطب (للحرف امللغى)  /أواني
فخارية أثرية  /حرف مكرر.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
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3

4

5

6

اعداد :علي البديري

 .4ثلثا هول  /حزن  /وضع خلسة.
.5حرف مكرر  /موسوعة عاملية لالرقام
القياسية  /تكتم (مبعثرة).
 .6عملة آسيوية  /أكثر لألمر (م)  /رجل
دين  /مينع اآلدف (م).
 .7للنفي  /نصف رموش.

7

8

9

12 11 10

 .8سلطان عثماني ( )1520 - 1512م /
نصف بوسي.
 .9كاد أن يكون رسو ًال  /ملس.
 .10زعيم صيين راحل (م)  /ماركة ساعات.
 .11حنان (مبعثرة)  /جدها يف قنوات /
نصف ادام.
 .12برد  /علم مؤنث  /مادة قاتلة (م).

عمودي
 .1روائي وكاتب قصصي عربي مؤلف رواية
(عالقة بسيطة).
 .2مثالي (م)  /سخونة الطقس.
 .3مبارك فيه.
 .4نصف يهدي  /سعة العيش  /االسم الروماني
القديم ملدينة عمان.
 .5سيطرة جوية إلرشاد الطائرات  /ثلثا يزف /
جوهر شفاف.
 .6افصح عن حبه  /جور.
 .7ملكنا  /من احلشرات ذات املنافع (م)  /اعرتف.
 .8مدينة عراقية  /من جزر اجملموعة
االوقيانيسية يف احمليط اهلادي.
.9نصف كادر  /كمل (م)  /مدينة مصرية.
 .10ثغر (م).
 .11احدى الروايات الشهرية لالديب العربي
جرجي زيدان.
 .12من الشعوب البدائية يف سيبرييا  /حرف
موسيقي.

مــشكلــة ففـي حفلــة اســريــة،
شـاهـدت بعـض البنـات يـرقـصن
بشكل يثـري الدهشـة ،تعجبت من
ذلـك ،ووضعت يـدي علـى خـدي
اتـــأمل ،كـيف اسـتــطعــن تعلـم
الـــرقــص ،وذويهـن مـن االســـر
احملــافظـة بـل املتعـصبـة جـداً،
وعنـدما حملـتين صاحبـة احلفلة،
الـتقـطـت لي صــورة لـتعلـن عن
ســـرحـــانـي يف الـتـفكـري دون أن
تعرف ما يدور يف خلدي.
واآلنسة (ميسـون صاحب) طالبة
جـامعية تقول :مل اضع يدي على
خـدي إال عنـدمـا اكـون يف قـاعـة
االمـتحان ،فـانا يف وضع مـثل هذا
الطالق فوضعت يـدي على خدي اسنــد رأسي ،واضعـة يـدي علـى
أتــأمـل احليــاة ،وتنــاقـضــاتهــا ،خـدي ،أتـأمـل األسئلــة ،ألهيـىء
ومعــانـــاتهـــا ،فحـضــر زوجـي
وعاتـبين عندمـا رآني قائالً :هل
ميكن لعروس أن تضع يـدها على
خـدها يف عـقد قـرانهـا ،فهي اذن
حالة ينظر هلا بتشاؤم.
وعنـدما وجدنـا (أم حسني) اليت
رفـضـت االفـصــاح عـن امسهــا،
جـالـســة علـى الــرصيف ،وقـد
فــرشت بـعض املــواد البـسـيطـة
امـامها ،سـألناهـا عن أسباب وضع
يدهـا على خـدها فـاجابت بـانها
تفكــر بــاجيــاد لـقمــة الـعيـش
الطفاهلا الستة الذين اقعد املرض
والدهم الفراش.
والسيـدة املوظفـة (نوال كـريم)
جتيبنا فتقول :إن وضع اليد على
اخلد ال يدل بالضرورة على وجود

اجـابتهـا يف ذهين ثم انقلهـا على
الورق.
أما اآلنسة (س .ن .م) وهي طالبة
جـامعيـة أيضـ ًا فتقـول :يعجبين
بــاسـتمــرار أن اضع يــدي علــى
خـدي ،وابتسم ،وأتـأمل ما جيري
امـامي علـى الطبـيعة ،وكـثريًا ما
تـســألـين زميـالتي عـن كثــرة
سرحـاني ،فـأجيبهـن بانـه ليس
هنـالك اية مشكـلة ،ولكنين احب
أن اضـع يدي عـلى خـدي ألختيل
مجــال الطـبيعـة ،أو أي مـنظـر
امامـي ،كالفـنان الـذي يعجبه ان
يرسم لوحته وغليونه يف فمه.
للـــرجل نقــول ال تـظـلم املــرأة
عنـدما تـضع يدهـا على خـدها،
فهي قد تكون حالة غنج ودالل!

كتابة  /كمال لطيف سامل
تصوير  /مسري هادي

خالل جتوالنا يف سوف العباءات أو سوق (العبي)
كما يف اللهجة الدارجة تعرفنا على انواع العباءات
وكيفية صناعتها ،وملاذا الصقت بعض
التسميات بها.
سألنا السيد جبار موسى العزاوي الذي يعمل
يف صناعة (العبي) منذ عام  1974عن أهم
انواع العباءات فقال:
(اجلاسيب) أهم انواع العباءات.*وملاذا مسي (باجلاسيب)؟
مسي كذلـك نسبة إىل الـشيخ جاسب بـن شيخ خزعل امرياحملمـرة عنـدمـا صنع له عــدد من اخليـاطـني يف العمـارة
عبـاءة فاخـرة من الكلبـدون واهدوهـا اليه ،فـسميـت منذ
ذلك احلني بامسه.
*ما هي يا ترى مميزات هذه العباءة؟
تتكـون من غــزل يعمل بـاليـد ،ثم ختـيط بـالـكلبـدونالفـرنـسي املـطلي بـالــذهب وهي خـاصـة بـالـشخـصيـات
املعروفـة ،وسعرهـا مرتفع جـداً .وعن االنواع األخـرى ما
عـدا اجلــاسيب قـال الــسيــد جبــار العـزاوي :اخلــاجيـة
والـسعدونـية وتكـون خمطـطة خبـطوط عـريضـة بيـضاء

وسوداء ،ومـنها مـا تكون خـيوطهـا بيضـاء وزرقاء،
ومـطرزة عنـد الكتف بيـاقة ذات خيـوط حريـرية
وكذلك العباءة (الشالية) وهي بيضاء رقيقة.
صـانع عبـاءة آخر هـو السـيد عبـد الرزاق الـشمري
حتدث عن انـواع أخرى من الـعباءات مـنها (الـدفة)
وتكـون مسيكة وتلبس يف الشـتاء وتسمى أم الكتف أو
أم كتفني ،اذ يطرز كتفها بالكلبدون واشتهرت حملة
باب الشيخ بصنعها.
وشارك يف احلـديث السيد فرحان الكتاني وهو يعمل
يف هذه املهنة منـذ فرتة طويلة ،وحتدث عن (البشية
واحلسـاوية) وهمـا نوعـان يصنعـان من وبر املـاعز
األسـود أو وبــر اجلمـال .وكــذلك (احلـرب والبـاكـة
والرببسمية).
ويـزخـر املــوروث الغنــائي العــراقي بـالـكثـري من
االغنيات اليت تـتحدث عن العباءة ومجـاهلا والتغزل
مبن يرتديها.

احلمل

الثور

اجلوزاء

السرطان

االسد

العذراء

21اذار 20 -نيسان

21نيسان 20 -ايار

21ايار 20 -حزيران

21حزيران 20 -متوز

21متوز 20 -اب

21اب 20 -ايلول

قــضـيـتـك املعـلقــــة مع
احلبيب حتل هذا األسبوع،
مــن خالل دعــــوة أحــــد
االصــدقــاء وهــذا جيـعلك
سعيدًا وفرح ًا أكثر من ذي
قبل.
ال تنظـر إىل املوضوع بعني
واحـدة وإمنــا انظــر اليه
بعني املوضوعية.
رقم احلظ16/
يوم السعد/االثنني

االنـانيـة لن جتـديك
يف شـيء ،ختل عـنهــا
واجعل مـن حيــاتك
درســــ ًا لـــســــواك يف
التعـامل الـسلـيم مع
اآلخــريـن .والـصـرب
والتحمل.
رقم احلظ17/
يوم السعد /االربعاء

الـوعكـة الـصحيــة اليت
اصبـت بهـا تـزول هـذا
األسبــوع ،وتكـون علـى
احسن مـا يرام ،ال تتعلق
بـاالوهام ،ألنهـا لن جتلب
لك غري اهلموم واملتاعب.
مفـاجأة تـنتظـرك هذا
األسبوع.
رقم احلظ20/
يوم السعد /االحد

انـت حتــــاول دائـمــــ ًا أن
تتـصيــد اخطــاء غريك،
وتبـين علـيهــا اوهــامــاً،
تعـتقــد إنهــا صحـيحــة،
وهـذا خطـأ كبري تـرتكبه
دومــاً .احــذر مـن هــذه
املمــارســات ،وكـن أكثــر
ال مع
اجيــابـيـــة وتفـــاع ً
اآلخرين.
رقم احلظ10/
يوم السعد /السبت

متنح هذا االسبوع فرصة
للـسفر إىل خـارج البلد ،ال
تضيع هـذه الفرصة وكن
اكثـر التـزامـ ًا مع الـذين
يهيئون لك هذه الفرصة.
احلياة مفتوحـة بإمكانها
اسـتيعـاب كل مــا خيطـر
ببالك من افراح.
رقم احلظ8/
يوم السعد/اخلميس

احللول الـسريعة مطلوبة
لبعض املـشاكـل اآلنية ،ال
جتعل مشـاكلك تتفـاقم،
وتكـــون عـبـئـــ ًا علـيك
وبالتالـي تفقد القدرة يف
السيـطرة علـيها .رسـالة
يف الـطــريق الـيك فـيهــا
مفاجأة سارة.
رقم احلظ19/
يوم السعد/االربعاء

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

الدلو

احلوت

21ايلول 20 -ت اول

21ت اول 20 -ت ثاني

21ت ثاني 20 -ك اول

21ك اول 20 -ك ثاني

21ك ثاني 20 -شباط

21شباط 20 -اذار

ال تـــتـكـلـــم كـــثـــريًا يف
خـصـــوصـيـــاتك أمـــام
اآلخرين وتكشف أوراقك
بال معنى.
مثــن مــن يــتــصــيـــــد
اخـــطـــــاءك وحيـــــاول
اسـتـغالهلــــا يف االجتــــاه
السليب احذر من ذلك.
رقم احلظ21/
يوم السعد/االحد

ال تفكـر باحلصـول على
مــركــز إداري يف جمــال
عــملـك ،أنـت نـــشــط
وبـإمكـانك أن حتقق اي
شـــــيء ويف أي وقـــــت
وحتـمل بــذرة اإلبــداع
الــيت ال تــتـــــوافـق مع
االعمال اإلدارية.
رقم احلظ7/
يوم السعد/اجلمعة

كل ما قـلته عن صديقك
مل يـكــن صحــيحــــ ًا الن
تصرفك معه كان سيئاً.
حــاول إعــادة األمــور إىل
نـصابهـا وال تكن مـتهورًا
جتــــاهـه .تقـبـل نقــــد
اآلخـــريـن خبــصـــوص
املوضوع.
رقم احلظ6/
يوم السعد/اخلميس

الكـثري من املقـربني منك
حيـسـدونك علـى مـا أنت
فيه من وضع مادي جيد.
حـاول إدامة مـا أنت فيه،
وال تهتم مبـا يقال ويـشاع
عنك.
احذر من تصـرفات بعض
االصــدقــاء ألنهــا حتــاول
االساءة اليك.
رقم احلظ15/
يوم السعد/السبت

يف املواقف احلرجة تفقد
اعصـابك ،وهــذا جيعلك
ختــســر اشـيــاء كـثـرية.
اضـبــط اعــصــــابـك يف
املـواقف احلرجة وال تكن
متهـورًا يف مواجهـة هذه
املــواقف الـصـعبــة ألنك
ختسرها.
رقم احلظ10/
يوم السعد/االثنني

تعيـش أزمـة عــاطفيـة
حـادة مع الطـرف اآلخر،
وال حتـاول أن تـلعب دورًا
آخر يف حل هذه األزمة.
الـطــرف اآلخــر حيــاول
االقـرتاب مـنك وال جيــد
عندك رغبة جادة.
كن مرن ًا لتحل األزمة.
رقم احلظ5/
يوم السعد/االربعاء

