العدد ( )191االربعاء  1ايلول 2004

استراحة املدى

NO (191)Wed. (1) September

بورتريه فنان

اضاءة..

للفن الـتشكـيلي يف البـصرة ذائـقة
خــاصـــة تلـمــس مـن خالله تـلك
العالقـة بـني البـيئــة البـصـريـة
واالنـســان والــطبـيعــة ،وحلقــات
االبـداع واحلب حتـثهم دومـاً علـى
املواصلة يف صفات هؤالء الفنانني.
اللقـاء مـع الفنـانـة (هـديـل) فيه
الكثري من الـبساطة الـتلقائية اليت
اضفـت هــذا الـطـــابع علــى تـلك
اللـوحـات اجلـميلــة املعلقـة علـى
احلائط.
*مـــــا سـبـب ختــصــصـك يف فـن
التشكيل؟
وجـــدت شخـصـيـيت مــن خالله،واحـاول ايصـال افكـاري من خالل
لوحاتي .لقـد ساعدتين دراسيت يف
معهـد الفنـون اجلميلـة يف البـصرة
وبعــدهـــا كلـيـــة الفـنــون قــسـم
الـتــشكـيل علــى بلـــورة افكــاري
وتوظيفها بشكل صحيح.
*مبن تأثرت؟
او ل مشـاركـة لي كـانـت من خاللمـسابقـة لالطفال يف دولـة الكويت
عــام  89وكـــان عمــري وقـتهــا 10
سنــوات وحـصلـت علــى جــائــزة
جـريدة االنبـاء الكويـتية اخلـاصة
بـاالطفـال واعـتربتهـا اول دافع يف
حياتي حنو التميز.
تـاثرت بـاساتـذتي ومنهـم (رجاء
احلبـيب) وهـي فنـانـة تـشكـيليـة
والـدكتور حـسني البدري وعـدنان

الفنانة التشكيلية هديل الشالل

بـــاريــس (ا ف ب) -اعلـنـت تعيـش منـذ حنو  10سـنوات
جمموعـة كريـستيـان ديور يف الـواليات املـتحدة للرتويج
للعطـور ان املمثـلة اجلـنوب لـلعطـر.وجـاء يف الـبيـان ان
افــريقيـة شــارليــز ثريون ،املصــور نيك نـايـت التـقط
احلائـزة على اوسكـار افضل الصور وانتج الفيلم الدعائي
ممثلـة لعـام  2004عن فـيلم حتت اشـراف جـون غــاليـانـو
مونسرت (الـوحش) ،ستكون الفين .وحصـد عطر جادور يف
الــوجه اجلـديــد يف احلملـة ايلــــول  1999خـالل االشهــــر
االعالنيـة العــامليـة لـعطـر الثالثـة االوىل من اطـالقه حنو
جادور (اعشق) لكريستيان  60ملـيـــون يــــورو .ويف العـــام
ديـــور.فقـــد وقع اخـتـيــار 2000وصـفـــت جمـــمــــــــوعــــــــة
الـربيطـاني جـون غـاليـانـو كريـستيـان ديور اطـالق هذا
مـصمم االزيـاء النـسائـية يف العطـر بانه الـنجاح العـاملي
دار ديـــورعلــى الــشقــراء للسنـة مع رقم اعمال يفوق
الـبالغة الـ 28مـن العمر اليت  140مـليــون يــورو  .واضـــافت

اجملمـوعـة ان العطـر مـا زال
مصنفـا حتـى العام املـاضي بني
العـطور اخلمس االوىل يف الواليات
املتحدة.
وسـتبــدأ احلملـة الـدعــائيـة يف
الـتلفزيـون والصحف ابـتداء من
اخلريف املقبل.
وتـتنافس ثـريون مع املمثلة
نيكول كيدمان احلائزة على
جــائـــزة اوسكــار والـيت مت
اخـتيـارهـا لـتكـون الـوجه
اجلديد لعطر شانيل رقم 5
الـــــذي ســتـــطلـق محلــته
الـدعــائيـة مـطلع تـشــرين
االول.

اعداد -حيدر محودي

-9مـدينـة فلسـطينـية -مجـاعة
جمتمعون.
-10قدور من من فخار.
-11حزننا شديد -غزالة.
-12مدينة عراقية.

-1من مؤلفات امني الرحياني-5 .حبار ورائد انكليزي.
-6ما صلب من عظم االنف.
-2ضامن .شيخ ضعيف
-7ساحة سباق.
-3من الكواكب.
-8جنم كرة قدم سوري.
-4مفوضي.
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وكالة (آكي) اإليطالية لألنباء
بـــالـــرغـم مـن املفـــاجـــأة غـري
املتــوقعــة ،متـكنـت البـــاحثــة
اإليطـاليـة لـوجيـينـا أجيـو من
الــسيـطــرة علــى مـشــاعــرهــا
وضغطـت بيـديهـا املـرتعـشـتني
علـى كـامـريا الفيـديـو لتـسجل،
وألول مــرة يف التـاريخ ،عـمليـة
الـوالدة الطبيعـية ألنثـى القرش
الرمادي جرت أمام عينيها حتت
البحـر بـالقــرب من الـشــواطئ
الرتكية.
وأشارت أجيو ،اليت تعمل باملعهد
املـركـزي ألحبـاث تـكنـولــوجيـا
البحار ،إىل أن جنـاحها يف تـصوير

تقول هي لنا؟!!
*تقول الدكتورة وداد حممد :امتنى ان
يـكون لـدي الوقـت لتلك اخلـلوة فـانا
حبـاجــة اليهـا وبـشـدة ولـكن عـملي
املتـواصل بني املـستشـفى والعـيادة ال
يرتك لي وقـت اً ولـو قلي الً كـي امارس
طقوس تلـك اخللوة ،اليت قـد احاسب
بهـا نفسـي على اشيـاء فعلتهـا وأتأمل
لكي اطل على نافذة املستقبل.
*السيد صباح حممود (ضابط سابق يف
اجلـيش) يقـول :بعد ان احنـل اجليش
السابق صار لـدي وقت طويل الحدث
نفسي ،وكـلما خلـوت معها افكـر ماذا
فعـلت طـــوال سنـــوات حيــاتـي اليت
قـضيـتهــا يف اجليـش وملــاذا قـضـيت
حـياتي يف هـذا السـلك وكفاح الـسنني
اليت مل اجـن منهـا سـوى اجللـوس يف
البيت وانتظار اجملهول.
*ويقـول احملــامي جــواد حممـد ..يف
السـابق كنـت احدث نـفسي قلـي الً اما
االن فكـثري اً ما احـدثها ولكـن ليس يف
شـؤوني الـشخصيـة بل يف شـؤون هذا

افقيالكلمات املتقاطعة
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بـتـــشجـيع مـن االهل واالصـــدقـــاء
والزمالء متـكنت اخريا من لقـاء عدد
من الـسـادة الـوزراء واخلـروج مـنهم
بتصـرحيات مهـمة للمـواطنني ،وكان
اوهلم وزيـــر الكهــربــاء الــذي اكــد
جازم اً :ان الكهرباء مل تتحسن وسوف
تــسـتـمـــر يف القــطع املـربمج وغـري
املربمج إىل امــد بعيـد حتـى يـسقط
االعداء ،واحلديث له ،أنا من مشجعي
اقتنـاء الالالت والفـوانيـس ،للعـودة
بكم إىل الـعصور املـظلمة ،إىل الـشمعة
والـطبق واحلصري وسعف الـنخيل .أنا
لـست مع استـمرار التـيار الكهـربائي
خوف اً عليكم من (النتل).
اما السـيد وزير التجـارة فقال :اقسم
بـاهلل لن تـرون أي حتـسن يف مفـردات
احلصة التمـوينية إذ ان هذا الطابوق
املقــرف والنــوعيـات الــرديئــة من
الـزيـوت هـذه املفـردات كــانت وجه
السعد لنا يف اسقاط نظام صدام .كان
سؤالنا له دائم اً :كيف توزع مثل هذه
املواد الغـذائية علـى الشعـب العراقي
املظلـوم؟ فال واهلل ال نـبدهلـا هي اليت
كـانت رفيـقتنـا واداتنـا ضـد صـدام
فـأنـتم لـسـتم افـضل من جـيبــوتي
والصومال وقبائل املاسي.
اما السـيد وزير االتصـاالت فقال اننا
بـصــدد ابقـاء شـركــة اوراسكـوم يف
آليــاتهــا اجملحفــة مقــابل الـسـرقـة
اهلـاتفيـة فليس لـنا علـيها أي سلـطة
وأنـا بـرأيي ان اسعـارهـا رائعـة جـد اً
وبــالتــالي انهـا ال تـسـتنـزف امـوال
الشعـب بشـكل رمسي بل العكـس انها
جتـمع لـنـــا القـــرش االســـود علـــى
العراقيـني ليوم ابيض علـى حسابهم
مـؤكـد اً اننـا ال منلـك أي سلطـة جتـاه
الشـركـة حتـى لـو وضعت  100دوالر
للـدقيقـة اجـرة للمكـاملـة ،من مبـدأ
احلرية والعقد وقع قبلنا وحنن فقط
مشاهدون.
أما السيد امني بغداد فقال :ان وجود
تالل الـــنفــــــايـــــــات واالنقــــــاض
واالنسدادات املـستمرة لشبكة اجملاري
وانـتشـار االوسـاخ واالزبـال يف االزقـة
والشـوارع هـو شيء مفيـد نـستـطيع
به ان نشغل عـدد اً كبري اً من الـشباب
والعـاطـلني علـى الـورق بـالقــوائم،
وانـزال االحتيـاطي منهم إىل الـشارع
خـوفـاً عـليهـم الننـا قـد نـشـارك يف
اوملـبيـاد املــريخ .والـسـؤال املـهم ان
تنظفـت شوارع بغـداد وأزقتهـا كيف
نـشغل هـؤالء واىل اين يـذهبـون؟ اال
تـتـفقـــــون معـي؟ االزبــــال وطـفح
اجملاري ...مفيد بقاؤها.
مل افق من نـومي بعد ان لفحت اشعة
الشمس وجهـي ودخل ضجيج الشارع
إىل اذني...
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حـدث الوالدة ،يأتي تتوجي اً لعمل
شــاق ،تقــامسـته مع زمـيلـتهــا
سيمونا كلو والصحفية إلينورا دي
ساباتا ،دام أربع سنوات.
وأكـدت البـاحثــة سيمـونـا كلـو،
بـصفتهـا املسـؤولـة عـن مشـروع
الـبحـث ،يف حـــوار مـع القـنـــاة
الثــالثـة لـلتلفـزيـون احلكــومي
اإليطـالي ،أنه مل جيـر مـن قبل
تصـويـر أي عـمليـة والدة ألنثـى
القرش الـرمادي علـى الطبـيعة
واستــدركت مـضـيفــةً لقــد مت
سابق اً تصوير حدث مماثل ولكن
جرى داخل حوض إلحدى معاهد
البحـوث العلميـة يف جزر البـهاما

لنوع آخر من أمساك القرش .
وأشارت البـاحثة اإليـطاليـة كلو
إىل أنهــن متـكــن ،ضــمــن هـــــذا
املشروع الذي يـسمى شارك ميد
من مـراقبة وتصويـر مئة مسكة
قرش مـن الفصيلـة الرمـادية يف
البحـر األبيـض املتـوسـط حتـى
اآلن.
واختتمت كلو احلديث مشرية إىل
أن تـلك األمســـاك تــسـتخـــدم ،
وألسبـاب غـري معـروفــة حتـى
اللحظـة ،املـنطقـة املطلـة علـى
الـشــواطئ الـرتكيــة (عيــادات
والدة) يف البحر املتوسط.

حوار الذات اخلفي

سعاد توالن
الليل ومنظر النجـوم ،النهار وانبثاق
الشـمس وسـاعـة غـروبهـا ،الشـاطئ،
النافـذة ،السيارة ،كلهـا اوقات واماكن
جتـعلنــا ننــاجي انفـسنــا بصـوت ال
يـسمعه غرينـا ،دقائق معـدودة تهبط
علـينـا حـاملـة معهـا مـوضـوعـاً مـا،
وفـاحتة صفـحة من الـتأمل بـالذات..
تأخـذك برحلة يف حبر النفس املمتلئ
بالكثري ،تعوم بني امواجها بعيد اً عن
عـاملك وبعــد قليل جتـد رحـلتك قـد
رست علـى مـرفـأ الـرضـا او عـدمه
فتصحو مغادر اً وتارك اً وراءك حديث اً
بال نهـايـة ليـوم آخـر واحبـار آخـر ال
تعـرف مـوعــده ولكـنه آت يف مكـان
وزمان جمهولني...
مـن منــا ال يرتك نفــسه اسرية لـتلك
اللحظـات اليت حتل علينـا بال ترتيب
او مـوعد سابق .كأننـا على موعد مع
الـذات ،نـدخل معهـا يف حـوار صـريح
واحيان اً مريح ...فيـا ترى ماذا يدور
يف ذلك احلوار ...ومـاذا تقول هلا ...او
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حييى الشرع

تصوير والدة طبيعية ألنثى القرش الرمادي

وجه جديد لعطر (جادور)
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((كابوس))

عبـد سلمـان الن لكل واحــد منهم
بصمته يف فين.
*هل لديك مشاركات يف معارض؟
لقد شاركت يف العديد من املعارضاملــشـرتكـــة يف املـعهـــد والـكلـيـــة
وخارجهـا اهمهـا معرض الفـنانني
التـشـكيلـيني يف الـبصــرة الثــاني
ومعــرض شــط العــرب الـثــالـث،
ومعـرض املوسيقـى االول يف الكلية
وانا بصدد االعداد ملعرضي اخلاص
االول والذي أهيئ له وهو قد تأخر
بـــسـبـب الــظــــروف واملــتغـريات
احلاصلة على الساحة يف العراق.
*هل ميكن لك قراءة لوحاتك؟
تتميز بـالواقعية املـأخوذة اغلبهامن البـيئة البـصرية وخـاصة تلك
اليت تعكـس الواقع الـشعيب احمللي،
وبـودي ان انقل صـور اً عن احلـياة
الـبصـريـة القـدميــة بتفــاصيلهـا
الـدقيقة إىل خـارج نطاق احملـافظة
والعامل فـأنا احـب تلك التفـاصيل
واجـد متعـة كبـرية يف ابرازهـا من
خـالل لوحـاتي اليت هـي متنفـسي
الوحيد.
*مـن هم الفنـانـون الـذين تـودين
السري على خطاهم يف البصرة؟
الفنـان فـيصـل لعيـيب والفنـانـةعفـيفــة لـعيـيب وهمـــا فنــانــان
مغرتبـان من الـبصـرة يـشكلـون يف
داخلي الـشيء الكثري وان جتربتهما
اجلـــريئــة تـسـتحق ان اكـــون من
الطاحمني للوصول إليها.

آمنة عبد العزيز
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MISCELLANEOUS
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عمودي
-1بيت الدجاج -مدينة لبنانية.
-2مناصر ومصادق للغري.
-3إحسان -رجال قصريو القامة.
-4من اشهر افالم حممود املليجي.
-5جـزيـرة انـدنــوسيـة -غــالبـة يف اجلـدال
والكالم.
-6ماركة سجائر.
-7من امساء اهلل احلسنى.
-8مستخرج الشيء.
-9ممثلة مصرية معتزلة.
-10نـظــر الـيك مــرة بعــد اخــرى -الـــذين
يزورون االماكن املقدسة كل سنة.
-11ممثل مصري.
-12مدار النجوم.

الـبلـــد ومـصـريه ،وكـيف ســيكـــون
مستقبله؟ هـذه االمور تؤرقين وتثري
قلـقي ويف احــاديـث كثـرية اخلــو مع
نفسي واحـدثها ولكنهـا ترتكين بدون
اجـابـات علـى العـديـد مـن االسئلـة
احملرية.
*اآلنـسة رغد حـسني صاحبـة مكتبة
تقول:
كلمـا خلوت مع نفـسي اشعر بـاخلوف
من املوت خاصة ان املوت اصبح شيئ اً
سـهالً يف بلـــدنـــا وكل يـــوم نــسـمع
انفجـارات هنا وهنـاك ...لكن عنـدما
اعـمل طـــوال الـنهـــار وانــشـغل فال
ختـرتقين تلـك اللحظـات كي احـدثهـا
واعرف مـسبقـاً ان لكل انـسان يـوما
ميوت فيه.
*ويقول الطالب حيدر امحد حسني..
يف بـعض االحيـان اتعـمد احلـديث مع
نفسـي فاشعر كـأن هناك شخـص اً اخر
يعرفين ويشـبهين احتدث إليه فأسأهلا
وجتـيب واعــاتـبهــا واسخـط علـيهــا
خـــاصـــة عـنـــدمـــا جتـربنـي علـــى

االسـتـــسالم المـــور احلـيــــاة حبكـم
العاطفة.
*وتقـول الطالـبة لبنـى صالح ..اكثر
االحيـان اليت أنـاجي بهـا ذاتي اشعـر
بــأنين احتــدث مع طفـولـيت ألعيـش
حلظات مـا ضٍ مجيل فأمتنى وقتها ان
اعــود بــالــزمن يف االقـل  18سنــة إىل
الـوراء حـيث الـطفـولـة ومـا كــانت
حتـمله من براءة ونقـاء عندمـا كانت
نفوسنا صغرية ومتاعبنا صغرية.
*اآلنـســة منـال حـسني (ربـة بـيت)
شعـورهـا بـالنـدم هـو الـذي يـدفعهـا
بشكل مبـاشر او غري مبـاشر للحديث
مع نفسها وراحت تقول:
عنـدمـا انظـر إىل املـرآة أبـدأ احلـوارمعها ،احـاسبهـا فأجهـش بالـبكاء ..ال
اعـرف ولكـن بسـبب شيء اشـعر بـانه
خطأ او انين ظلمت نفسي.
ان مناجـاة النفس تـدل على نضج يف
التـكوين الـنفسي لـشخصيـة الفرد...
وهي مـطلـوبــة لتحـقيق شفـافـيتهـا
ورهـافة حـسها مـن جانـب وتهذيـبها

وتشـذيبهـا من جـانب آخـر هـذا هـو
التـحليـل النفـسي حلـالـة اخللـوة مع
الـنفس ويـؤكـد اسـاتـذة علم الـنفس
الرتبـوي ان حالـة (منـاجاة الـنفس)
هي من حـاالت االستبطـان اليت يقوم
بها االشخاص االسويـاء بصورة واعية
غــالبـاً ،وذلـك عنـدمــا خيتلــون مع
انفــسهـم زمنــاً ومكــانــاً جيلـســون
وحـــدهـم يف عـــزلـــة مـن الــضجـيج
والضـوضــاء ،فيقـومـون مبـراجعـة
افكــارهم ومـشـاعــرهم وعـواطـفهم
وطموحـاتهم ..واعمـاهلم ومتحيـصها
وال شك ان هـذه اخللـوة حـالـة سـويـة
ومطـلوبـة عنـدما يـكرسـها الـشخص
لتـقويم جـوانب شخصيـة مبكونـاتها
اجلـسـيمـة والعـقليـة والـوجــدانيـة
واالخالقية والسلـوكية ،فيعزز ما هو
اجيـابـي منهــا ،ويعمـد إىل تـدعـيمه
ويــدين مـا هــو سلـيب منهــا ويقـرر
االغـاءه واستبعـاده وجياهـد مع نفسه
من اجل حتقيق ذلك.

احلمل

الثور

اجلوزاء

السرطان

االسد

العذراء

21اذار 20 -نيسان

21نيسان 20 -ايار

21ايار 20 -حزيران

21حزيران 20 -متوز

21متوز 20 -اب

21اب 20 -ايلول

ال تـــرتد يف اختــــــــاذ
القــرارات يف املــواقف
الصعـبة حبك الـزائد
للمـال قــد جيعلك يف
مــــوقف ال حتــســـد
عليه.
يـوم الـسعـد/الـسبت،
رقم احلظ 7/

اخرت الـطــريق الــسهل
دائمـ ًا واتـرك الـطـرق
امللتـويـة ،حـاول حفظ
كل مـا هـو مـؤثــر من
الــــذي قـــــرأته .انـت
حبــاجــة إىل الــراحــة
واالبتعاد عن العمل.
يـوم الـسعـد /الـسـبت4،
رقم احلظ9 /

تـــأنـــى يف اخـتـيـــار
االصـــــــدقـــــــاء الن
التـجربة اكـرب برهان،
احلبـيب بـــانتـظــار
رسالـة منك لتصحيح
موقفك معه.
يـوم الـسعــد/االثنني،
رقم احلظ6/

عالقــتك بـــاحلـبـيـب
يـشـوبهــا التـوتـر هـذه
االيــــام فــــاســــرع إىل
تصحيح موقفك ،صفقة
جتــاريــة يف طـــريقهــا
اليك.
يوم السعد /اخلميس
رقم احلظ10 /

انـت رومــانــسـي جــدًا
وحـبك للـسهـر يـؤكـد
رومـانـسيـتك ،ال تقـود
سيـارتك يف املطر بسبب
تـأثـرك بهـذه االجـواء
ابتعد عن التدخني النه
مدمر لصحتك.
يوم السعد /االحد
رقم احلظ8 /

ال تتجاهل الذين حولك
جيب االسـتئنـاس بـآراء
اآلخــريـن قـبل اختــاذ
القـرار ،منـاسبـة سـارة
ستـجمعـك مع احلبـيب
فكن هادئـ ًا وال تتهور يف
مقابلته.
يوم السعد /الثالثاء
رقم احلظ6 /

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

21ايلول 20 -ت اول

21ت اول 20 -ت ثاني

21ت ثاني 20 -ك اول

21ك اول 20 -ك ثاني

21ك الثاني 20 -شباط

ال تكــشف ســرك ألي
شخــص يــــواجهـك،
واخرت اصدقائك بكل
تــــأ ٍن انـت جــــذاب
وشخـصـيتـك جتعلك
مـوضع ثقـة واحرتام
كل من حولك.
يوم السعد/اخلميس
رقم احلظ8/

ال تكن ارض ًا فيمشي عليك
الـنــاس وكـن مســـا ًء لكـي
يـنظـر الـيك النـاس .اتبع
ارشــادات الـطـبـيـب بـكل
تفاصيلها لكي تتخلص من
اهلم الذي تتحمله.
مفـاجأة سـارة يف الطـريق
اليك.
يـوم السـعد/الثـالثاء ،رقم
احلظ6/

ارم ثيــاب املـــاضي
وافـــتح صـفحــــــة
جـديدة .ابتـعد عن
العصبية النك سوف
ختسر كل حقوقك.
يوم السعد /االربعاء
رقم احلظ10/

احـــرص علـــى قـــراءة
الشعر هذه االيام وابتعد
عـن التـــدخني حــسب
تـوجيـه الطـبيـب .انت
حبــاجــة إىل مــراجعــة
النفـس بـسـبب االزمـة
االخرية.
يوم السعد/االحد
رقم احلظ9 /

صفقة جتارية ستغري
جمرى حـياتـك ملاذا
االهمــال لـصحـتك،
احلبـيب بـانـتظـار
مكاملة هاتفية منك.
يوم السعد /االربعاء،
رقم احلظ7 /

الدلو

احلوت
21شباط 20 -اذار

من أراد الـعسـل فليعـوّد
انــامله علـى لـسع أبـر
الـنـحل .فال تـــزعل اذا
خـــســــرت شـيء النـك
سـرتبح اشـيــاء كـثـرية.
املستقـبل القريب كفيل
بعودة املياه إىل جماريها.
يوم السعد /السبت ،رقم
احلظ.6 /

