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عدد الصفحات )300( 14.5×21.5
يف رواية غالب هلـسا "السؤال" يلتقي بطلهـا )مصطفى( املناضل الواقع
يف اسـر العــدميـة والـضيـاع، بـامـرأة مـن قنـاع املــدينـة هـي )تفيــده( تعيـد

صياغته من جديد بنار ثقافة الشعب الكادح ورؤاه يف احلب واحلياة.

اهلاربون من احلرية

Sat. (240) October 2004،املكان.. هـو أحدى مناطق بغـداد العتيقة
وبـالـتحـديـد يف كـمب سـارة، الـزمــان وقت
مضى، يف هـذه املنطقـة ثمة جـامع يطلق
علـيه )جــــامع عـيــســـى ابـن مـــرمي(، هـــذه
التسميـة لها مفهـومها العـميق يف نفوس
ســاكـني هـــذه املنـطقــة.. وجـــاءت من فـهم
واع لقيمـة التـرابط التـاريخي بـني املسلم
واملسيحي، ليس يف هـذه املنطقة فحسب،

وامنا يف انحاء بلدنا.. العراق.
ــــــًا ان جنــــــد بــني االخــــــوة ولــيـــــس غــــــريــب
املــسيـحيـني من يــسمـي ابنـته فـــاطمــة أو
زينـب، أو انه يـــزور الكــاظـم)ع(، مثـلمــا ان
املـرأة املــسلمــة تنــذر شمـوعــًا للعــذراء من
اجل ان يــرزقهــا اهلل بــابنــة، ويـشــاء اهلل ان
تــــولــــد وتـــسـمــيهــــا مــــرمي، ولـن أنـــســــى ان
جـــارتـنـــا )ام سـتــيفـن( كـــانـت تـــوزع خـبـــز

العباس كلما أملت بها ضائقة.
الـيـــوم ويف غـمـــرة مـــا منـــر به مـن احـــداث
مـؤملـة حتــوم اخلفــافيـش يف كل جــزء من
بالدنـا.. أوكارهـا السـود تضيق بـها، فـالبد
مـن دمــاء جــديــدة تـضــاف إلــى تـــاريخهــا
املفعم بـاملوت.. دم مسـلم.. دم مسيحي، ال
يهــم، املهــم انهــــا تعــــودت ان تقـتــــات علـــى

دماء االبرياء.
يف ثـــانـي أيـــام رمـضـــان املـبـــارك ثـمـــة مـن
يحــوم يف اخلفــاء، فمـسلــسل الفـتنــة بني
الـسنـة والـشيعـة لـم يكتـب له النجـاح، وال
بــــأس مـن اشــتعـــــال الفـتـنــــة بـني املــــسلـم
واملــسـيحـي، واخلـطــوة االكـيــدة لـضـمـــانه
بخــاصــة يف هــذا الــوقت املــرتـبك بــالــذات
هـي ان تــــدك ويف يــــوم رمــضــــانـي خـمـــس

كنائس، وبدفعة واحدة.
ميــــر الــــوقـت.. يــــذوب جــــو الـكـنــــائـــس يف
الـــسـكــــون.. ويف يـــــوم القــــداس يـقف األب
ــــــراً، هـل يـقــيــم قــــــداسـه أم ان ذلـك حــــــائ
سيـكون مـدعاة جملـزرة تضـاف إلى مـذابح
جــديــدة.. تـــدور احلمـــائم الـبيــض تبـحث
عــن املــــصلــني وعــن تـــــرنــيــمــــــة للـــــسالم..

لكن؟؟!!
ابنــاء املنـطقــة، من املـسلـمني يــستغـربـون
الهــدوء وعــدم تــوافــد املـصلـني، يحــدثـهم
االب عن خــوفه، فـثمـــة )منـــاشيــر( حتــذر
من اقـامـة القـداس، ارادة الشـر تـرفض ان

يتردد اسم احملبة والسالم.
يف ذلك اليـوم الــرمضــاني القـائـظ.. ثمـة
عيون تتسلل عبر األبواب.. تنتظر املبادرة
إلى الـذهاب.. متـر دقائق طـويلة وبـاتفاق
غـيــــر مـعلـن يــتقــــدم جــمع مـن الـــشـبــــاب
املــسلـم يجــمعهـم حـب اكـبـــر هلل وللـــوطـن
ولـلنـاس الـطيـبني، يـحيـطـون بــالكـنيـسـة
وقــد جلبــوا معهـم حلمــايتهـا مــا ميلكـون
مـن سالح. هـم يعلـمــون جـيــدًا ان املــسلـم
واملـــســيحــي ال يفــصـلهـمــــا ســـــوى شعــــرة
واحــدة، فــالـصلــة الـتي تــربـطـهمــا ليــست
وليـدة احلـاضـر فقـط، انهـا تـاريخ طـويل
وأرض واحدة. ثمة انتماء وتكوين يصعب

فهمه للطارئني.
يـتقـــدم احـــد الــشـبـــاب إلـــى االب فـــرحـــاً،
يقـــول: اآلن اقــم القـــداس بـــامــــان.. ايهـــا
االب بـــاركك اهلل أنــا مـعك.. حــان الــوقـت
ــــــــــســالم. ـــــــــــــدء بـــــتـــــــــــــرنـــــيـــــمـــــــــــــة ال لــلـــــب
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ـــــــــــــــات ـلـقـــــــط

* االنتخـابــات وشيكـة وقـادمـة، ال
ــــــن دور االحــــــــــــــــزاب مــحــــــــــــــــال، اي
واملـنــظـمــــات املــــدنـيــــة يف اشــــاعــــة
ثقافـة الدميقـراطية واالنتـخابات
مـن خالل اقــامـــة النـــدوات أو عبــر
ـــــتــعـــــــــــــــددة. وســـــــــــــــائــل االعــالم امل
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ـــــرشـــــاوي اخـــــذت * ظـــــاهـــــرة ال
تــتفـــشــــى بـــشـكل كـبـيــــر يف أكـثــــر
املـــؤســســـات وغـــالـبـــًا مــــا يكـــون ..
وسـطـــاء وسمــاســـرة من الــوزارات
والـــــــــــــــــدوائـــــــــــــــــر نــفـــــــــــــســهـــــــــــــــــا.
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* هنـاك مكتبـة ـ لالسف الشـديد
ـ قـريبـة من جـريـدتنـا تبـيع كتـاب
املـــدى اجملـــانـي بـــسعـــر سـتـمـــائـــة
دينار، يا لها من جشاعة ووقاحة!

فة
وق

* بعـد ان غـزت مـدننـا وشـوارعنـا
العـــراقـيـــة سـيـــارات )املـنفـيــسـت(
احلـديثـة، دون حسـاب أو تنـظيم،
اخــــذ بعــض املــــراهقــني يقــــودون
ــــارات ذويهــم بـــســــرعــــة فــــوق ســي
جــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة!!
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مها عادل العزي

اذاعـــة بــــابل: تـبـث إىل عــرش حمـــافــظـــات
علي املالكي

املدى ـ خاص
)دورة الفـــيلــم الــــــوثـــــــائقــي( هــــــو
بـــــاكـــــورة عـمـل كلـيـــــة الـــسـيـنـمـــــا
والـتلفــزيــون املـسـتقلـــة التـي هي
مـؤسـســة تعليـميـة غيـر حكـوميـة
وال تعـتمــد الــربح املــادي، تهــدف
إلـى رفع املـستـوى الفني والـتقني
لـلفـنـــانـني العـــراقـيـني يف مجـــال
الــسـيـنـمــا والـتلفــزيــون مـن اجل
املساهمـة يف عملية بـناء اجملتمع

املدني العراقي احلديث.
الــــــــــدورة مـخـــــصـــــصــــــــــة لــــــــــورش
وجمعيات الشـباب الذين ميلكون
خبــرة معـينــة يف مجــال االخــراج
والـتــصـــويـــر واملـــونـتـــاج ولــــديهـم
الرغبة واحلماسـة يف تطوير هذه
اخلبـرة إلـى مـستــوى فني وحـريف
متقدم كما تشمل شركات االنتاج

روح املبـــادرة هي الـتي كـــانت وراء والدة اذاعــة
بــابل، تلك الــروح التـي ميــزت مالك مـحطـة
مــرسالت بــابل الــواقعــة يف نـــاحيــة املـشــروع،
الـذين بادروا إلـى اخالء اثاث وآلـيات محـطة
االرسال إلى منـازلهم، ونهضوا ليـؤسسوا من
انقـاض احلرب )اذاعـة بابل( التـي حاولت ان
متــثل يف ســيـــــاســتهـــــا كل اطــيـــــاف اجملــتــمع
العــراقي، ولـتكــون رســـواًل للحقـيقــة واحملبــة
والتـوافق الـوطـني وتـســاهم علـى نحـو فـاعل
يف بناء العراق الدميقراطي املستقل واحلر.

جتاوز املصاعب
وعلـى مـا رواه رئيـس املهنـدسني الـسيـد عبـد
احلسن سعدون مديـر اذاعة بابل، فان املالك
واجه صعــوبـــات واقعـيــة يف طـــريق تــأسـيــس
اذاعـة بــابل، فـاملــوقع االصـلي كـان يف نــاحيـة
املـشــروع ويحـتل مـسـاحـة كـبيــرة من االرض،
تعرض لـلتدميـر خالل العمليـات العسكـرية،
ومت احـتـالله وحتـــول إلـــى قـــاعـــدة أو مــــوقع

عسكري حتى هذه اللحظة.
يقــــول مــــديــــر االذاعــــة: "مــن اجل ان تـكــــون
لديك اذاعـة فالبد من وجود مـرسلة، وكنا ال
منلك وسيلـة للحصـول عليهـا، فمن أين لـنا
احلـصــول علــى مــرسلــة؟" لقــد دمــر كـل شي
ومحطـة املرسالت كـانت بديـال ملرسالت البث
املركزي يف بـغداد، ولكننا استطـعنا احملافظة
على آليات احملـطة بتوزيعهـا على املالك، اما

االجهزة فقد دمرها القصف.
جندة املصادفة

ولعـبـت املــصـــادفـــة دورهـــا يف تـــأسـيــس هـــذه
االذاعــة احملـليـــة وكمــا يقــول مــديــرهـــا )كنــا
جنهل هــــذا املكـــان الـــذي كـــان تـــابعـــًا جلهـــاز
االمن اخلاص الـذي كان مكلفـًا مبهمة البث
االذاعـي وفيه هـيكل ملــرسلـة وهـميــة الغـرض
مـنهــا الـتمـــويه علــى الــطيـــران، تنــاهــى إلــى
علـمنا وجـود مرسـلة محفـوظة يف دائـرة املاء
واجملـــاري وهـي الـنـــسخــــة االصلـيــــة للهـيـكل
الـــوهـمـي وحتـــركـنـــا علـيهـــا واعـــدنـــاهـــا إلـــى
مكانها على الرغم من التلف الذي اصابها.

ويـضـيف مــسـتـــدركــــاً: لكـن قـــوات الـتحـــالف
عـــادت لتــأخــذ املــرسلــة وتـبعـثهــا إلــى بغــداد
وصـرنــا كمـن يتـشـبث بـشـيء ثم يـسلـب منه،

ـ

* أمـر قاطـع مرور الـرصافـة ومعه
أفـراد قــاطعه يقـومـون مـشكــورين،
يـــوميــاً، اضــافــة إلـــى واجبــاتـهم يف
تنظيم السيـر، مبهمة إزالة دكاكني
)االرصفـة( من الـشـوارع وحتـديـدًا
يف ســـاحـــة الـطـيـــران الـتـي فقـــدت
خـصــوصيـة )الـطيــران( من جـراء
ــــــــاقــــــــات واالزدحــــــــامــــــــات االخـــتـــن

)الكيّوية(!
ـ ـ ـ ـ

فيها.

جسر للثقافة
مـســؤول قـسـم الـبــرامج الـثقــافـيــة الـشــاعــر
ريــاض الغـريـب يعمـل فيهــا محــررًا لالخبـار
ومقـــدم بـــرامج قـــال عـن عــمله وجتـــربـته يف
اذاعــة بــابل: اإلذاعــة جتــربــة مـهمــة للـمهـتم
بـــاالعالم فهـي جتعـلك بـتـمــاس مـبــاشــر مع
املستمع وعليك ان تنقل ما يؤمن للمجتمع
ثقـافـة رصـينــة فتقـدم الـشعــوب ال يكـون إال
بـثقـــافـــة حقـيقـيـــة، وفـيـمـــا يخـص حتـــريـــر
االخـبــــار فهــــو مـــســــؤولـيــــة صعـبــــة وخــطــــرة
وحتتـاج جهـدًا اسـتثنـائيـًا الننـا نـعتمـد علـى
نقل االخـبار مـن الوكـاالت العـامليـة وكل خـبر
ــــــيــل. ـيــحــــــتــــــــــــــــــاج إلــــــــــــــــــى دراســــــــــــــــــة وحتــل ـ ـ ـ ـ

بابل وحـقق جناحـًا كبيـرًا نظـرًا ملا يـتمتع به
الــشعـــر الــشعـبـي مـن شعـبـيـــة واسعـــة يف كل
العـــراق. يعـمل اجلـبـــوري بـــدون مقــــابل فال
يتـسلـم راتبــًا وال مكـافـأة وامنـا حـبه للـشعـر
الـشـعبـي والعـمل يف االذاعـــة همــا الــدافعــان
الـرئيسـان له قال عـن برنـامجه ان البـرنامج
يـتـضـمـن قـــراءت لكـبــار الــشعــراء واحـتـضـن
الـبرنامج الـشعراء  الشبـاب، وبريد الـبرنامج
حـافل بـالـرسـائل وهــو أكثــر البـرامج شعـبيـة
ويف املنــاسبـات الـديـنيـة نـعمـد إلــى تكـريـس
احللقــة للـمنــاسبـة مـراعـاة ملـشـاعــر النـاس،
استـذكـرنـا الـشعـراء الـرواد مـثل عبـود غفلـة،
واملـــــرحـــــوم احلـــــاج زايـــــر الـــــدويج، ان عــملــي
تطوعي يف االذاعـة االهم انني وجدت نفسي

واذاعـــة بــــابل هـي )أول اذاعــــة( بعـــد احلـــرب
علــى مــستــوى الــوطـن واستـطـــاعت ان تـســد
الفراغ االعالمي الكبير وحققت حضوراً بني
املواطـنني. ولدينا برنامـج برقيات مستعجلة
مـن اعـــداد االخ عـــدنـــان كـــاظـم ويــسـتعـــرض
اجلوانب السلـبية يف اجملتمع العـراقي ونركز
علـى مشاكل املـواطنني ليس يف دوائـر الدولة
بل وكذلك علـى الظواهـر االجتماعـية، ليس
هذا فقط وامنـا نهتم بابراز الوجه االيجابي

للحياة العراقية اجلديدة.
بستان الشعر

الــسـيــد حــامـــد كعـيــد اجلـبــوري واكـب عـمل
االذاعــــة وكــــان بــــرنــــامـجه )بـــسـتــــان الـــشعــــر
الشـعبي( اولـى البـرامـج التي بـثت من اذاعـة

فـبعــد ان انـبعـث االمل بــداخـلنــا انـطفـــأ من
جـــديـــد، واضـطـــررنـــا لالتـصـــال بـــالـضـــابـط
ــــــــان ال حـق ألحــــــــد ــــــــاه ب )ســـمـــث( وافـهـــمـــن
بـــاالستـيالء علــى املــرسلــة وبعــد مفــاوضــات
متكنا من استعادة املـرسلة، ونقلها من بغداد

إلى محافظة بابل.
صوت اجلميع

ومع ان خبـرة املالك كــانت تقـنيـة إال ان هـذا
املالك اســتـــطـــــاع خالل عـــــام ونـــصـف العـــــام
اكتـسـاب خبـرة يف حتـريـر االخبــار والتقـاريـر
وكتـابـة البـرامج وانتقـاء االغـاني واملـوسيقـى
واالخــراج االذاعي، يقـول الــسيــد سعـدون ان
مسـؤوليتنا كـانت كبيرة ومـباشرة وكـان علينا
خالل البث حتـاشي املس بـأية جهـة أو طرف
وحــرصنـا علــى ان تكـون اذاعـة بـابل عــراقيـة
وان يكون صوتهـا صوت اجلميع، ومتثل تنوع
اجملتمـع العراقـي باطـيافـه العديـدة. وعملـنا
بـصورة مـستقلـة ولم نتـسلم راتبـًا ملدة ثـالثة
ـــــوم 31/ 7/ 2003 وأول ـــــدأ الــبــث ي أشهـــــر. ب
اغنيـة بثت عـلى الهـواء من اذاعـة بابل كـانت
لـلفــنـــــان املـــطـــــرب سعـــــدي احللــي تــبعــتهـــــا
االغـاني والبـرامج املنـوعـة، وأول بـرنـامج كـان
)بستان الـشعر الشعبي( الـذي يعده ويقدمه
الـشاعـر االستـاذ حامـد كعيـد اجلبـوري.. اما
مــســـاحـــة الـبــث فلقـــد اسـتــطعـنـــا ان نقـــويه
ليصل الـبث إلى عـشر محـافظات، ويـبدأ من
الـــســـــاعـــــة صــبـــــاحـــــًا ويــنــتهــي يف الـــــواحـــــدة

والنصف.
أول اذاعة بعد سقوط

النظام
اخملـــــرج الـــــوحــيـــــد يف اذاعـــــة بـــــابـل ومقـــــدم
البــرامج الــسيـد حـافـظ مهـدي قـال: عـملت
منــذ اكثــر من 25 عـامـًا يف االذاعـة العــراقيـة
وبعــد سقــوط النـظــام وتــأسيـس اذاعــة بــابل
عـملـت مخــرجــًا ومقــدمــًا لـلبــرامج وخــاصــة
برامج احلوار على الهـواء مباشرة. لدي اآلن
بـــرنــــامج )بـني الـنـــاس( حـيــث نقـــوم بــطـــرح
ـــــاس واحـــــدة مــن املـــــشــكالت الــتـــي تهــم الــن
اسـتـنـــادًا إلـــى آرائهـم الـتـي تـــردنـــا لـيــس مـن
محــافظـة بـابل وامنـا مـن بقيـة احملــافظـات،
وقــد يـسـتمــر عــرض املــشكلــة لعــدة حلقــات.
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اقبال محمد
مـــن املهــن اجلــمـــيلــــــة واملـكـــملــــــة
للـــصــــــورة والعــمـل الفــنــي صـــنع
االطـــار، واإلطـــار عـــادة مـــا يكـــون
مـصـنــوعــًا مـن اخلـشـب أو بعـض
املعادن ويف مدينة احللة يحترف
هـــذه املهـنـــة الــسـيـــد عـبـــد العـــال
الذي يقـول إنه تعلمهـا من خاله
الفـنـــان عـــزيـــز الـــشكـــرجـي.وعـن
همـوم هــذا العمـل ومتعـته يقـول
عــبــــــد العـــــال الـــــذي ميـأل محـله
بـصـــور تـــذكـــاريــــة له مع فـنـــانـني
معـــروفني مـثل املــرحــومـني عبــد
احلـلـــيـــم حـــــــــافـــــظ، ومـحـــمـــــــــود
امللـيحـي.ان العـمل بـــالنــسبـــة لي
مـتعـــة اواًل فـــأنـــا اعــشق الـصـــورة
والـعــــمـل الـفــــنــــي ولــــي جتــــــــــارب
بــــســيـــطـــــة يف هـــــذا اجملـــــال.امـــــا
الهـمـــوم فهـي االسعـــار الن ابـنـــاء
مــــديـنـتــي تعـــــودوا علــــى املـبـــــالغ
البــسيـطــة التـي كنـت استــوفـيهــا
مــنهـم، حـيـث كــــانـت )الـــشــــركــــة
العـــــامـــــة لـلحـــــديـــــد واخلــــشــب(
تـزودنـا بـاطــارات صيـنيـة الـصنع

على الطريق

بـــــــــائـع االطـــــــــارات

فقـــط.يف الـــــســـــــابق كــنـــــــا نعـــمل
االطـار من اخلـشب فقط ثـم بدأ
التغيير، فـاليوم نسـتخدم املعادن
وتـوجـد اطـارات مـستـوردة غــاليـة
الـثـمـن واطـــارات سـتـيل واملـنـيـــوم
بـــــالــــــوان مخــتـلفـــــة وذات جـــــودة
عـاليـة.النـاس تـرغب الـسـرعـة يف
االجنـــــاز ونحـن نــــريــــد ان نــتقـن
ــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــل. ـال ـ ـ

وباسـعار بـسيـطة جـدًا ال تتـجاوز
الــــديـنــــار الــــواحــــد، واجلــــام كــــان
مـتــوفــرًا ايـضــًا مـن قـيـــاس 2ملـم
ومـن النــوعيـة املـمتـازة أمــا اليـوم
فـكــمـــــا تـــــرى اصــبحــت االسعـــــار
مـضاعفة.البـعض يرغب يف عمل
اطــــــــــار حـــــــســـب ذوقـه وال يـهـــمـه
الـسعــر، يف حني يـرى الـبعـض ان
مهـمـــــة االطـــــار حفــظ الــصـــــورة

املدى/ فجر جمال
نــــــاقــــش الــبــــــاحــث حــــــارث حــمــــــزة
اخلفــاجي اطـروحـة املـاجـسـتيـر يف
كلـيــــة الفـنــــون/ جــــامعــــة الـبــصــــرة
والــبحـث بـــاشـــراف الـــدكـتـــور عـبـــد
الكـــرمي عـبـــود، وقـــد تـــألفـت جلـنـــة
املنـاقشة مـن عضويـة الدكتـور باسم
االعسم والدكـتور حسن عبد املنعم،
والـــدكتـــور عبــد الــستـــار عبــد ثـــابت
رئيسـاً، تناولت االطروحـة موضوعة
)حتــــــــــوالت املــكــــــــــان بــــني الــــنــــــص
ــــــســـــــــرح والـعـــــــــرض يف جتـــــــــارب امل
العـــــراقــي( فـــــاملـكـــــان كــمـــــا يــــــوضح
اخلفــاجي: هــو احــد ابعــاد التــوجه

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

تصوير : حيدر خليل

املكان بني النص والعرض

فــانـعكــسـت تـصـــوراتهـــا املكــانـيــة يف
عمليـات دراسة املكان الفني بوصفه
مـــســــاحــــة ادائـيــــة تــتجــــاوز حــــدود
االحـتـــــواء الفـيــــزيــــائـي لـلعــــرض.

الذاتي لعـملية حتويل
الــنـــص الـــــدرامــي مــن
مــســـاحــته اللــســـانـيـــة
اجملـردة، إلـى مـسـاحـة
الــــــتــجـــــــــــســــــيــــــــــــــد يف
الـعنـصــرين، الــسمـعي
والــــبــــــصـــــــــــري، داخـل
ـــــــة الـعـــــــرض فـعـــــــالـــي
املـــــســــــرحــي، اذ اخــــــذ
ـــــــســـــــــرح خــــــطـــــــــاب امل

املـعـــــــاصـــــــر، يـــتـجـه نـحـــــــو دراســـــــة
جـمــــالـيــــات الـعالقــــة بــني مفــــردات
الـــــوجـــــود عــن طــــــريق االفـــــادة مــن
املـــذاهـب واالجتـــاهـــات الفلــسفـيـــة،

ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

دورة للفيلم الوثائقي
الدورة تقـسيم الطلبـة إلى 6 فرق
عمل والطلـبة املتقـدمون لـدراسة
االخـراج يـجب ان يكـتبـوا وبـشكل
مـخــتــــصـــــــر يف حـــــــدود الــنــــصـف
صفحـة عن الفكـرة التي يـرغبون
يف اخـــــراجهـــــا كفــيلـم يف الـــــدورة
والــتـــي يجــب ان تــتــنــــــاول احــــــد
اجلــــوانـب االنـــســــانـيــــة يف حـيــــاة
ومــــشــكالت االنــــســـــــان العــــــراقــي
لفـتــــرة مـــــا بعــــد احلـــــرب وعلــــى
اســـــاس اهــمــيـــــة ونـــــوع واصـــــالـــــة
االفـكـــــار املقــــدمـــــة للــــدورة الـتـي
ستتـم اختيـار طلبـة االخـراج من

خاللها.
وستـوفـر الـكليـة للـطلبـة اشـرطـة
فيديـو وكاميـرات واجهزة مـونتاج
مـتـطـــورة لعـمل مـــونـتـــاج نهـــائـي
ملشـاريعهم كـما ان الـدورة ستـكون

مجانية وبدون اجور رسمية.

املــــســتـقلــــــة يف القـــطــــــاع االهلــي
ويــشــــرف علـيهــــا الفـنـــان اخملـــرج
واملـصـور الــسيـنمــائي قـاسـم عبـد
والفـنـــانـــة اخملـــرجـــة واملـــونـتـيـــرة
مـيــســون وتــسـتـمــر ملــدة ثـمــانـيــة
اســــابـيـع ومبعــــدل 30 ســــاعــــة يف

االسبوع.
ســيقــبل يف الـــــدورة 18 مــتـــــدربـــــًا
ومتـدربة )6( اخـراج و)6( تصـوير
و)6( مـونتـاج( علـى ان يكـون ثلث
املـــتـــــــــدربـــني مـــن االنـــــــــاث وان ال
تتجاوز اعمار املتقدمني الثالثني

عاماً.
أمـــا بـــرنـــامج الـــدورة فهـــو دراســـة
االســــس الــنـــظـــــريــــــة والعــملــيـــــة
الخـراج وتصويـر ومونتـاج الفيلم
الـوثـائـقي ورفع قــدرات املتــدربني
فـنيــًا وتقـنيــًا للعـمل مع اسـالـيب
االخــراج اخملـتلفــة وسـيتـم خالل

ــــــــرة ــــــــابـع خـــبـــي ــــــــروت: تـــت بـــي
التـجميل اللبنـانيّة جـورجينا
هـاشم نشاطهـا يف هذا اجملال
مــــــســـتـعــــــــدًّة لـقــــــــدوم فـــــصـل
الشـتاء، املميّز بـأجواء الدفء

واحلميميّة.
وقــد نفّــذت مـــاكيــاجـــًا مميّــزًا
مللكــة جمــال البحــر املتــوسّط
اللبنانيّة ميـريام شهاب، متيّز
بـــالـــدفء واألنـــاقـــة الـــراقـيـــة
واجلذّابـة، إعتـمدت فـيه كرمي
األساس باللون البرونزي، أمّا
العـينـان فحـملتــا الكـثيــر من
الـــــــرومـــــــانـــــســيّـــــــة احلـــــــاملـــــــة،
ــــــــــا وأرادتـهــــمــــــــــا جــــــــــورجــــيــــن
مــــــدخّــنــتـــني، أي محــــــدّدتــني
بـــــالـقلــم األســــــود، واجلفـــــون
لـــــوّنــت بـــــالـــــزهـــــري الـــــدافــئ،
وجــــــاءت الـــــشفــــــاه مـــنعــــشــــــة

بالزهريّ اللمّاع.
وتـتـبّع جـــورجـيـنــــا أسلـــوب الـ
" "Realookingالـــــــــــــــــــــذي
مينح الـسيّـدة مظـهرًا جـديدًا
وشــــــابـــــــاً، وتعــتــمــــــد يف هــــــذه
العــملـيّــــة علــــى العـــديـــد مـن
التفاصيل املهمّـة، ومنها على
سـبـيل املـثــــال جعل الـــرمـــوش
أكـثـــــر علـــــوّاً، ألنّهــــا إذا كــــانـت
مـنخفـضـــة تغـيّـــر سلـبـيــًا مـن
ــــــــــــــوجــه، وكــــــــــــــذلـــك شـــكــل ال
احلــــــــواجـــب تــــــشــكّـل عــــــــامـاًل
أساسياً يف عمليّة التغيير من
شـكل الــوجه، وهـنــاك عــوامل
أخــرى أســـاسيّـــة يف عمـليّــة الـ
" "Realookingكـعـــــمـــــــــــــــر
ــــــــــدة، ومــكــــــــــانــــتـهــــــــــا الــــــــســــّي
األجتماعيّة، وأسلوب عيشها.
وتــؤكّــد جــورجـينــا إّن البـشــرة
الـصحيّــة هي أسـاس املــاكيـاج
اجلمـيل، ولـــذلك يجـب علــى
الــسـيّــدة اإلعـتـنــاء بـبــشـــرتهــا
وتنـظـيفهــا من آثــار املــاكيــاج،
والكلـف، وحّب الــشبـــاب، كمــا
باتت جورجيـنا تعتمد مؤخّرًا
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جــورجـيـنــا هــاشـم: دفء ألــوان الــشـتــاء
الـتـي حتــــافـــظ علــــى جـمــــال

السيّدة ورشاقتها.
draina السمـوم من اجلسد
(age(، وغـيـــرهـــا مـن األمـــور

علـى عـمليـات جتـمليّـة أخـرى
كــشـــّد جلـــد الـبـطـن، وإخـــراج

ــــات املـــتحــــدة ) :(CNNكــتــــاب ــــوالي ال
جـديـد عن عـالـم ويليـام شكـسـبيـر صـدر
مــــؤخــــرا عـن أسـتــــاذ لـألدب اإلجنلـيــــزي

بجامعة هارفارد األمريكية.
ــــاة يف ــــاول الـكــتــــاب طــبــيعــــة احلــي يــتــن
العاصمـة البريطـانية لنـدن وقت وصول
الكـاتـب املسـرحـي إليهـا، والظــروف التي
فجـرت املـواهـب الفنيـة ألفضل مـن كتب

املسرحيات على مر التاريخ.
ويـقــــــول مــــــؤلـف الـكـــتــــــاب، ســـتـــيـفــــــان
غرينـبلت، إن لندن يـوم وصلها شكـسبير
يف الثمانينيات من القرن السادس عشر
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حــيـــــاة شـكـــســبــري يف كــتـــــاب جـــــديـــــد
ــــــواقع الـقفـــــازات، لـكــي يـــتفـــــاعـل مع ال
احملــيـــط ويــنــتج أعــمــــالـه ذات القــيــمــــة

الدرامية العالية.
ويحــاول الكـــاتب أن يـجيـب علــى أسـئلــة
عـديــدة حيــرت البـاحـثني طـوال القـرون
ـــــة ـــــة حــــــول شخـــصــي ـــــاضــي األربعـــــة امل

شكسبير.
يـذكـر أن الكـاتب الـشهيـر تـرك عـددا من
األعمـال الــدراميـة الـكالسيـكيــة املهمـة،
ولكـن أوراقه الــشخــصيــة قلـيلــة للغــايــة
ومـنها وثـيقة زواج، ووثـائق ميالد أوالده،

وأوراق خاصة مبمتلكاته.
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كانت سـاحة ألعمال الـتجسس والعنف.
وكــــانـت الــــريــــاضــــات الـتـي تــــراق فــيهــــا
الـدمــاء، وأعمــال التعــذيب الـتي تـتم يف

األماكن العامة من األعمال املعتادة.
وكــانـت جتلــس علــى عـــرش البـالد ملكــة
منــاهـضـــة للكــاثـــوليـك، بيـنمــا يـنتـشــر
مرض الطـاعون يف البالد، ويتزين جسر

لندن برؤوس اخلونة.
وبـــالـتـــالـي، وكـمـــا يقـــول الكـتـــاب، الـــذي
ــــام والعــــالــم .. كــيف يحــمل اســم "ويلــي
أصـبح شكـسـبيــر، شكـسـبيــر" فــإن لنــدن
كـــــــــانـــت املــكـــــــــان املـالئـــم ألبـــن صـــــــــانـع
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