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املـــــصــــــــــور الـفــــــــــوتــــــــــوغــــــــــرايف الـفـــنــــــــــان عـلـــي طــــــــــالـــب:

مــا هيمـني يف الـصـورة اجلــوانب اإلنـســانيـة وتـأيت األمـور األخــرى الحقـا
بغداد /املدى

الفنان علي طالب

يـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
الف ــوت ــوغـ ــرايف الفـن ــان
علــي ط ـ ــالــب مــن اب ـ ــرز
مـصــوري الفــوتــوغــراف
يف العـراق ومتيـز بـإسهـامـاته الـتي
جعلـته يتـمكـن من اقـتنـاص آالف
الصـور الفوتـوغرافـية لـلعديـد من
امل ـ ــواقف وامل ــشـ ــاهـ ــد وال ــشخـ ــوص

م ــوثقـ ـاً ب ــرؤي ــة إب ــداعـي ــة حـي ــوات
ومـعالم إنـسانيـة متعـددة األشكال
واأللـوان والصـور مـعتمـداً يف ذلك
علــى خلـفيـته الـثق ــافيــة والفـنيــة
فه ـ ــذا الفـنـ ــان سـبـق له ان ح ــصل
على الـدبلوم يف الـرسم من مـعهد
الفنون اجلميلة والبكالوريوس يف
الـ ـ ـس ـي ـنــمـ ـ ــا م ــن كلــي ـ ـ ــة الفــنـ ـ ــون

اجلمـيلـة وسـبق له ان اقـام عـشـرة
معــارض شخــصيــة حـمل بعـضهــا
عـن ــاويـن :حـي ــاة ع ــام ــة :ف ــولـكل ــور
وت ـ ـ ـ ــراث ..طـف ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ــة ..ط ــبـ ـيـع ـ ـ ـ ــة
بـورتــريت ..وآخـرهـا كــان بعنـوان (
رف ــيف) عــن عـ ـ ــودة احلــيـ ـ ــاة الـ ـ ــى
االه ـ ــوار العـ ــراقـيـ ــة الـ ــذي ن ـظــمه
خـالل شه ــر اي ــار امل ــاضـي ..فــضالً
عــن مـع ـ ـ ــرضــني مـ ـ ـشــت ـ ـ ــركــني مـع
مـجمــوعــة مـص ــورين اولـهمــا عــام
 2003بعـن ـ ــوان (ف ـ ــوت ـ ــوغ ـ ــرافـي ـ ــون
عــراقيــون بـال قيــود) والثــاني عــام
 2005كـ ـ ــان ملــنـ ـ ــاســبـ ـ ــة تـ ـ ــأســي ـ ــس
اجلـ ـمـع ــي ـ ـ ـ ــة االك ـ ـ ـ ــادمي ــي ـ ـ ـ ــة لـف ــن
الفـ ـ ــوتـ ـ ــوغـ ـ ــراف كــمـ ـ ــا شـ ـ ــارك يف
معــارض احتــاد املـصــوريـن العــرب
فــضالً عــن معـ ــارض وصـ ــالـ ــونـ ــات
دول ــي ـ ـ ــة يف الـ ــص ــني وايـ ــط ـ ـ ــال ــي ـ ـ ــا
وبـلجـيـكـ ــا واسـتـ ــرالـيـ ــا وهـ ــولـنـ ــدا
وقطـر اضـافـة الـى صـالـون بغـداد
الـ ــدولـي ..وفـ ــوق هـ ــذا وذاك فـ ــأن
الفـنـ ــان علـي ط ــالـب ح ــائـ ــز عل ــى
الع ـ ــدي ـ ــد مــن اجل ـ ــوائ ـ ــز احمللــي ـ ــة
والدوليـة (جائزة شـرف يف صالون
جـوفيـاني كـريـسبــو ميالنـو )2002
واخـيـ ــراً عــضـ ــو يف جلـ ــان حتـكـيـم
العديد من املعارض احمللية.
*وبه ــدف ت ــسلـيــط الــضـ ــوء عل ــى
مـسيـرته االبـداعيـة ..كـان لنـا هـذا
احلـ ـ ـ ــوار مـعـه الـ ـ ـ ــذي اب ــتـ ـ ـ ــدأنـ ـ ـ ــاه
بـ ـ ـ ــالـ ـ ــسـ ـ ـ ــؤال:ملـ ـ ـ ــاذا ال ــتـ ــصـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــر
الفوتوغرايف؟
 كل انسـان لديه مـيول ودوافع يفمـ ــرحل ــة الــطف ــول ــة تــظهـ ــر علــيه
وتكـب ــر مـعه وتــتح ــول الـ ــى صف ــة
ابـداعية يف مـرحلة البلـوغ على ان
تــت ـ ـ ــوف ـ ـ ــر لـه ال ـب ـيــئ ـ ـ ــة والـ ــظ ـ ـ ــرف
املناسـب..باحلب تبدأ املـسيرة منذ
االب ــت ـ ـ ـ ــدائ ــي ـ ـ ـ ــة اح ــب ــب ــت الـل ـ ـ ـ ــون
والـتك ــوينــات ( الــرسـم ) ظل هــذا
احل ـ ــب يـالزم ـ ــن ـ ــي ل ــك ـ ــن اس ـ ـ ـ ـ ـ ــرار
الــت ــصـ ـ ــويـ ـ ــر كـ ـ ــانــت ت ـثــيـ ـ ــر لـ ـ ــدي
التـســاؤالت فعنـدمـا امـسك صـورة

حمامٍ يرسق موكليه ليغطي تكاليف
سكن صديقته

اية صورة ابدأ بسؤال كيف تكونت
وعـ ــدم الــتعـ ــرف علـ ــى هـ ــذا ال ــسـ ــر
مـبكـرا اسـس لــدي رغبــة اكبـر الـى
االكتـشاف فقـادتني الـى احملاوالت
من خالل اقتنـاء الكاميرا ومن ثم
تــت ـ ــابـع املع ـ ــرف ـ ــة ( االس ـ ــرار ) مــن
خالل اغـتنــام فــرص ــة التـصــويــر (
صـ ــورة شخـصـي ــة ) ل ــدى ص ــاحـب
األســت ـ ــودي ـ ــو أط ـ ــرح الـك ـثــي ـ ــر مــن
االسئلـة وكـان من حـسن احلظ ان
ال ي ـ ـبـخـل مـ ــن اصـ ـ ـ ـ ـ ــادفـهـ ــم مـ ــن
املـصــوريـن بــاالجــابــة .....واخــذت
بـنـصـيح ــة ان اج ــرب التعلـم اكـث ــر
وكـ ــان ط ـ ــريقـي يف هـ ــذا املـ ــوضـ ــوع
يـأخذ خـطوة اثـر اخرى فـاشتـريت
مجمـوعة من االحمـاض مع جهاز
طـبع يــدوي وبعـض الــورق االســود
واالبـيــض وكـنـت اطــبع والـنـتـ ــائج
مهمـا كـانت سـيئـة لم متـنعنـي من
التـواصل .فلـذلك كــانت الكـاميـرا
تالزمـنـي يف ال ــسفـ ــرات املـ ــدرسـيـ ــة
والكـثيــر مـن املن ــاسبــات العــائـليــة
واالصــدقــاء فــرافقـتنـي الكــاميــرا
مـنــذ مــرحلــة املـتــوسـطــة واعـتقــد
انهــا ستفـارقنـي عنـدمـا اكـون غيـر
جدير بحملها.
وال اقـول ان الرسـم قد غـادرته الى
االبــد بل ان عــالـم التـصــويــر اخــذ
اكثــر من اهـتمــامي بـالــرسم الـذي
احتاجه يف بعض االحيان كوسيلة
تعـبـيـ ــريـ ــة قـ ــد يـعجـ ــز عــنه عـ ــالـم
الفوتوغراف.
*اذا ك ــان التـصــويــر الفــوتــوغــرايف
وســيل ـتـكــم االب ـ ــداعــي ـ ــة فــم ـ ــا هــي
رؤي ـتـكــم لـ ـ ــدوره وفعـله االب ـ ــداعــي
قياسا للفنون االخرى؟
 كل فــن يحـمـل صفـ ــة ابـ ــداعـيـ ــةفـمن غيـر املعقـول ان يكـون االخـذ
ب ــأحـ ــد الفـن ــون وسـيل ــة اب ــداعـي ــة
ال ـتـقلــيل مــن اب ـ ــداعــيـ ـ ــة الفــن ـ ــون
االخـرى هـذا املـوضـوع مـرتبط مبـا
أوردتـه آنفـ ـ ـاً ان احلـب ه ـ ــو اس ـ ــاس
الـتعامل مـع الفنون الـبعض يحب

إعداد  /حازم الباوي

ان يـكـ ــون فـنـ ــان ـ ـاً والــبع ــض يحـب
الفـن ذاته وذاك ســيك ــون مــتعلـم ــا
لـلفــن واالخـ ـ ــر س ـيـكـ ـ ــون فــنـ ـ ــان ـ ـ ـاً
حـقيـقي ـاً املــوهبــة الميكـن تعلـمهــا
بــالـن ـسـبــة الــى الـتـصــوي ــر يخـطــأ
البعـض من يتصوره حرفة وممكن
تعلمها.
كـم ــا ه ــو معل ــوم ان الف ــوت ــوغ ــراف
م ـ ـ ــدارس واس ـ ـ ــال ــي ــب .بـعـ ــض م ــن
املصـورين من يـأخـذ واحلقيقـة ان
الفوتـوغراف عالم رحب يف مجاله
االبداعي وان صـفة الزمـان واملكان
يـج ــب ان ال متـح ـ ـ ـ ــى م ــن الـعـ ـمـل
الفـوتوغـراف وأسلوب االشـارة اليه
متروك للفنان.
“مـ ـ ــا هــي وس ـ ـ ــائلـكــم ل ــتحـ ـضــيـ ـ ــر
لقـطــة؟ ...مــا دامـت هي اقـتنــاص
للحظة هاربة
 شروط اللقطة ان تكون خاضعةل ـشــروط االب ــداع الفـنـي تكـنـيكـيــا
كالزاوية وحجم اللقطة ( العدسة

املـ ـســتخـ ــدمـ ــة ) مــصـ ــدر الــضـ ــوء
وتــوزيعه واقـتنـاص حلـظـة الـذروة
التـي تعبــر عن جـميـع الفعل .امـا
اختيـار مـوضــوع اللقطـة فـيخضع
الم ــور كـثـي ــة اهـمه ــا ال ــدوافع ق ــد
تكون انـسانيـة عاطـفية وقـد تكون
بـحث ـاً عـن الغــرائب او الـبحـث عن
مكـامن اجلمال ومـا الى ذلك من
ال ـ ــدوافع فـكـثـيـ ــرا م ـ ــا تهـمـنـي يف
الصـورة اجلوانب اإلنـسانيـة وتأتي
األمور االخـرى الحقـا .فليـس من
املعقــول ان اقـتنـص كل مــا ح ــولي
ولك ان تقيـس كم حلظة متر لكل
فـعـل اذا م ـ ـ ـ ــا أخ ـ ـ ـ ــذن ـ ـ ـ ــا االفـع ـ ـ ـ ــال
املتداخلة.
*مل ـ ــاذا بقـي الـتــصـ ــويـ ــر واملــصـ ــور
الع ــراقــي يعــمل يف اطـ ــار احمللـي ــة
واحـي ــانـ ــا الع ــربـي ــة ولـم ي ـسـتــطع
تكريس حضوره عامليا؟
 هنـاك جملـة من األسبـاب أولهـاامل ــصـ ـ ــور ذاته .الـك ـثــي ـ ــر وال اق ـ ــول
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أتالنتـا ،جيـورجيـا :اعـت ــرف مح ــامٍ يقـيـم يف شـمــال واليــة جـيــورجـيــا
األمــريـكيــة بــذنـبه إزاء تهـم وجهـت اليـه ،من قـبل القـضــاء االحتــادي،
وتـتـعلق بــاخـتـالسه  800ألف دوالر مـن م ــوكلـيه ،مـن أجـل دفع أتعــاب
شخـصيـة وإعـادة تـرميـم منـزله بـاإلضـافـة إلـى تغـطيـة تكـاليـف سكن
صديقتـه .ووفق النيابـة العامـة يف شمال الـوالية ،فـإن تشارلـز فيمري
بيبلـز ،هو محـامٍ متخصـص بدعـاوى قطـاع البـناء وميـثل شريحـة من
املــوكـلني ال ــذين تـضــررت أمالكهـم أو تعــرضــوا إلصــابــات خالل أوقــات
الدوام ،وفق أسوشيتد برس.
وقـالت النيـابة العـامة إن بيبلـز ( 56عاما) كـان يصل إلى تـسويات دون
إبالغ مـوكلـيه ،ليقـوم من بعـدها بـتقليـد إمضـائهم علـى ظهـر شيـكات
الستخدام األموال الحقا لنفقاته اخلاصة.
وك ــان املفـت ــرض به ــذه الـت ـس ــوي ــات أن تغـطــي نفق ــات تــصلـيح مـن ــازل
وفواتير صحية يرزح حتتها املوكلون.
ومنـذ تـوجيـه تهم له عـام  ،2005استـرجع مـوكلـوه مـا يقـارب  220ألف
دوالر.
ويـواجه يف حـال اإلدانـة حـكمـا بـالــسجن تـصل عقــوبته إلـى  22عـامـا
باإلضافة إلى غرامة تصل إلى  250ألف دوالر مقابل كل تهمة.

الكلــــامت املتقــاطعـــة

عـــــــــــــــــــدســـــــتــه
ــــــــــطـــــــــــــــــــات مـــــــن ـ
ـ
لــقـ

ملصق فيلم (املنشار)

هــوليـوود :ازاح الفـيلـم ال ـسـيـنـم ــائـي
اجلـديـد “بـورات“ فـيلم الـرعب “املـنشـار“
مـن قمـة إيـرادات الــسيـنمـا األمـريـكيـة،
محقق ــا مبـيعــات تــذاكــر قـيمـتهــا 26.4
مليون دوالر.
وتــدور أحــداث “ "Boratحــول م ــذيع
تلـيفــزيــونـي من “قــازاخــستــان“ يـســافــر
الــى الــواليــات املـتح ــدة يف مهـمــة عـمل
لـيق ــوم ب ــإعـ ــداد تق ــاري ــر اخـب ــاري ــة عـن
امــريكــا ،وخالل عـملـه ينــشغل “بــورات“
بـالبحث عن الـزواج من النـجمة بـاميال
انـدرسون بـدال من التـركيـز علـى عمله،
والفـيلـم ب ـط ــول ــة املـمـثل الـب ــري ـط ــانـي
ساشا كوهني.
بـيـنـم ــا ج ــاء يف امل ــرك ــز الـث ــانـي الفـيلـم
السينمائي اجلديد “سانتا كلوز :اجلزء
الـث ــالـث“ ،حـيــث حقق مـبـيع ــات ت ــذاك ــر
وصلت الى  20مليون دوالر.
وتـدور أحـداث الفـيلم حـول سـانتـا كلـوز

احلمل

امليزان

21اذار 20نيسان

21ايلول 20ت االول

علـيك مبـشـاركـة اجلـميع ،فــسيـسـاعـد هــذا علــى تقــريب
املـسافـات .تتمتع بـالبداهـة اليوم ولـكن قد يـضعك هذا يف
مشـاكل يف حـالـة عـدم التـزام اللبـاقـة فـيمـا تقـول .استفـد
من العمل مبفردك.

الـذي ينـتظـر أول مـولـود له مـن زوجته
الـسيـدة كلـوز ولـكنـه يتعـني عليـه ايضـا
ان يـ ـتـع ـ ـ ـ ــامـل مـع مـح ـ ـ ـ ــاول ـ ـ ـ ــة انـقـالب
مـحتـملـة يـدبـرهــا مجلـس يـضم عـددا
من الــشخــصي ــات اخلي ــاليــة يف م ــوسم
عيد امليالد.
وجـ ـ ـ ــاء يف املـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــز الـ ـثـ ـ ـ ــال ــث الـفـ ـيـل ــم
الــسيـنمــائي اجلـديـد “فـأر يف اجملـاري“
وي ـن ـت ـمــي الفــيلــم ال ـ ــى ن ـ ــوع ـيـ ـ ــة افالم
الـرســوم املتحـركـة ،حـيث تـدور أحــداثه
حـول فـأر أليف مـدلل يتـسلل للـدخـول
الــى منــزل فيـسقـط بطـريـق اخلطـأ يف
م ــرح ــاض مـن ــزل راق لـيجـ ــد نف ــسه يف
مج ــاري لـن ــدن وه ــو ع ــالـم ج ــدي ــد لـم
يـألفه فيحــاول بكل الطـرق العـودة الـى
موطنه االصلى.
بـينمـا تـراجع من املـركـز االول االسبـوع
املــاضي الـى الــرابع هــذا االسبـوع فـيلم
“املنـشــار :اجلــزء الثــالـث محققــا 15.5

حــاول أال تبــدأ يف الـقيــام بــأي شـيء حتــى تعقــد عــزمك
متـاماً علـى استكمـال اخلطـط التي رسمـتها .اقـضِ الوقت
يف القـيـ ــام بعــملـك علـ ــى أكـمـل وجه وإال ســتجـ ــد نفـ ـسـك
تبحث عن عمل جديد .حول أفكارك إلى واقع.
العقرب

الثور
21نيسان 20ايار

الــوقـت مـنــاسـب السـتكـم ــال بعـض الهــوايــات الـتـي كـنـت
متارسها منذ فترة طويلة .اقضي الوقت يف تقييم ذاتك.

21ت اول 20ت الثاني

يـ ــوم يـ ـسـ ــوده ط ـ ــابع مــن الع ـ ــاطفـ ــة واحلـب .قـم بــبعــض
التغييرات اإلبداعية يف منزلك .اسع وراء حتقيق أهدافك
وال تخـشَ طـلب املـســاعــدة .حتــدث مع شــريـك احليــاة عن
نواياك.
القوس

أفقي
 -1دول ـ ـ ــة مـ ـ ـسـ ـتـقـل ـ ـ ــة ع ــن االحت ـ ـ ــاد
السوفيتي.
 -2قاتل السادات.
 -3رشد –ميشي نحو.
 -4ال ــسقـي ب ــامل ـط ــر -نـفق وس ــرداب-
سقي (م).
 -5خـ ـ ــاص ـتــي (م) -خ ـ ـشـ ـ ــى –احـ ـ ــد
الفصول (م).
 -6ذهب -حروف متشابهة -تعب.
 -7متشـابهان –جـنرال بـريطـاني يف
احلرب العاملية.
 -8ليس فقير -نزول –تاه.
 -9رتبة عسكرية -حرف نداء.
 -10منتنع –يجري معه.
 -11مننع (م) -مدافع ايطالي.
 -12اويت (مبعثرة) –ناقشه.

عمودي
 -1والدة راجيف غاندي.
 -2ممثلة اميركية (ناقص حرف).
 -3يعتب –تعيشي بنعيم (م).

 -4للنفي -انت باالنكليزي.
 -5من أنواع احلامض.
 -6زعيم النازية (م) -ثلثا اجد.
 -7خائف -قصيدة غرامية معروفة.
 -8يتكلم بهدوء (م) -للنفي -اكرم.
 -9نـصف يبعـد -يتعـامل بـاالستفـزاز
(م) -يف االمام.
 -10ق ـ ـب ـ ـيـلـ ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة -اصـفـ ـ ـ ـ ــر
باالنكليزي -ينظر اليه.
 -11أول عـ ــراقـي سـجل يف ت ــصفـيـ ــات
املونديال (م).
 -12نـح ــن ب ـ ـ ــاالنـكـلـ ـي ـ ـ ــزي -ط ـ ـ ــائ ـ ـ ــر
اسطوري –خوف.

حل العدد السابق

اجلمـيع تنـاول الفـوتـوغـراف كلغـة
م ــوجه ــة ال ــى املــتلقـي يف ال ــداخل
هــذا بــاالضــافــة الــى الع ــزوف عن
مـتــابعــة نـتــاجــات وجتــارب مـن يف
اخل ــارج الـتـي ســتجـعل مـنـه عل ــى
مع ــرف ــة ودراي ــة بـ ــالكــيفـي ــة الـتـي
يـتع ــامل به ــا اآلخ ــرون واألسل ــوب
الـ ــذي ي ـ ــوصل االفـكـ ــار مــن خالل
الفـوتـوغـراف .فـالفـوتـوغـراف لغـة
ابــداعيـة عــامليـة.واجلـمعيـات......
ب ــاالض ــاف ــة ال ــى امل ــؤســس ــات الـتـي
تعنى بهـذا الفن هي غيـر موجودة
طـبعـ ــا يف بل ــدن ــا ايــض ــا وتـتحـمل
ج ـ ـ ـ ـ ــزءاً مـ ــن مـهـ ــم ـ ـ ـ ـ ــة ايـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ــال
الفوتوغرايف العراقي الى العالم.
*الى اي مـدى ميكن اذن للـمصور
العـراقي ان يفـرض حضـوره عاملـيا
 ....وكيف ؟
 فـيمــا يخـص مـســؤوليــة املـصــوربـه ـ ـ ــذا اجل ـ ـ ــانــب اوال ان الـه ـ ـ ــدف
يتجـاوز الـصعـاب والـعقبــات وعبـر

جهــود ق ــد تكــون فــرديــة وتـتـطلـب
تـضحيـة بـالـوقت وتـضحيـة مـاديـة
جسيمة ايضا.
ف ـ ــم ـ ــن اجــل ان تــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض ف ـ ــن ــك
لآلخـ ــريـن مـن ال ــصعـب ان يـ ــأتـ ــوا
الـ ــي ــك وبـلـ ـ ـ ـ ـ ــدك يف م ـ ـثـل هـ ـ ـ ـ ـ ــذه
الـظ ــروف علـيك ان ت ــذهـب الـيهـم
لــت ـ ــؤك ـ ــد ح ــضـ ـ ــور الفــن واالب ـ ــداع
الـع ـ ـ ــراق ــي يف مـع ـ ـ ــرض م ــن ـ ـ ــاس ــب
وعلـيـك ان تــبحـث عـن الـ ــوس ـ ــائل
االعـالمــي ـ ـ ــة االخ ـ ـ ــرى م ـثـل ط ـبـع
كـتاب وما الـى ذلك من املطـبوعات
الـتـي ت ــروج للفــوتــوغــراف بـصــورة
صحـيح ــة والكـثـي ــر مـن ال ــوس ــائل
التي تؤكد حضور هذا الفن
وان تـواكب وتـستفيـد من الـوسيلـة
العصرية االنترنيت.
لـتحقيق هـذا الهـدف علـى املصـور
العـ ـ ــراق ــي ان يع ــمل بـ ـ ــاجتـ ـ ــاهــني
بجهــود فــرديــة واخــرى جـمــاعـيــة
علــى شكل مـجمــوعــات او تقــودهــا
مـن ـظـمـ ــات معـنـيـ ــة بهـ ــذا ال ــشـ ــأن
ب ــاالض ــاف ــة ال ــى ت ــشكـيل ق ــاع ــدة
فــوتــوغــرافـي ــة أوسع مـن احلــالـيــة
بكثير.
* مــا الــذي تــشكـله لك اجلــائــزه؟
وهــل هـ ـ ــي أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ام ان ال ـف ـعــل
التصويري هو األهم لديك؟
 ان ــا ل ـسـت ممـن يعـمل مـن اجلاحلــص ـ ــول علـ ــى اجلـ ــوائ ـ ــز .بل ان
فعـل التـصــويــر هــو االســاس لــدي
مـن اجل االبـداع وحـب التـصـويـر.
ال خـيـ ــر مبــن يع ـ ــد نفـ ــسه فـنـ ــان ـ ـاً
والهـ ــدف األسـ ــاســي لعــملـه الفـ ــوز
بـ ــاجلـ ــائـ ــزة .اعــتقـ ــد ان اجلـ ــائـ ــزه
ليــست مـقيــاس ـاً للـفعل االب ــداعي
ودائ ــمـ ـ ـ ــا اردد مـع نـفـ ـ ــس ــي ع ــنـ ـ ـ ــد
احل ــديـث عـن ج ــائ ــزة هل سـنحـت
الفـرصـة ملـن هم أكثـر من ابـداعك
باملـشاركـة ....فهي اذن فـرصة غـير
منصفة بكل االحـوال .ولكن تبقى
من جــانب اخــر مفيـدة انهـا تـزيـد
من احلرص يف تقدمي االفضل.

اجلوزاء

21ت ثاني 20ك االول

21ايار 20حزيران

ال ت ـسـمـح لآلخ ــريـن ب ــأن ي ــشع ــروك ب ــال ــذنـب أو ت ــأنـيـب
الـضمير .طبيعتك اجلـذابة والودودة تبهـر البعض .استعد
لشرح مواقفك يف حالة االضطرار إلى ذلك.

ستـزيد مـشاكلك مـع شريك احليـاة يف حالـة عدم الـسماح
له ب ــالقـيــام مبــا يــريــد .اشـتــرك يف عـمل مــوسـيقـي بهــدف
التـسليـة .ادرس جـميع احلقـائق قـبل التـوصل إلــى النتـائج
اخلاصة بأمورك الشخصية.
السرطان
21حزيران 20متوز

األنـشـطــة اجلمــاعيــة ممـتعــة بــالنــسبــة لك .قــد تكــون ال
تـتمتـع بشـعبيــة كبيـرة يف املنـزل ولكـنك تتـألق يف اللقـاءات
االجتماعية .إحـدى صديقاتك تعمل علـى إغضابك اليوم.
عليك أن تطالب بحقوقك.
االسد
21متوز 20اب

خطـط ملقــابلـة صــديق عـزيـز يف املــستقـبل القــريب .ال تــدع شعـورك
باإلحـباط يؤثـر يف من حتبهم .ال حتـاول الدخول يف أيـة قضايـا هامة
مثيرة للجدل أو القيام بتغييرات تزعج بها من حولك.

اجلدي
21ك اول 20ك الثاني

ابـ ـتـع ـ ـ ــد إن كـ ـن ــت تـخـ ـ ـش ـ ـ ــى اإلح ـ ـ ــراج .يـج ــب أن تـك ـ ـ ــون
اهتمامـاتك العاطفـية مسـتقرة .حتتـاج إلى وجـود جو من
املنـافسـة اليـوم .انضم لألنـشطـة الريـاضيـة التـي تزيـد من
قوة حتملك.
الدلو
21ك الثاني 20شباط

خـصص جهـودك يف التـرفيه البـدني .انتقـالك إلـى سكن
جديـد مجدٍ .حقـق األموال من خالل مـواهبك االبتكـارية
واإلبداعيـة .تكره اإلهـدار وعندمـا يكلفك اآلخرون الـكثير
تصاب بغضب شديد.

العذراء

احلوت

21اب 20ايلول

21شباط 20اذار

ميـكنك احلصـول على صـداقات جـديدة مفـيدة يف حـالة
االشـتــراك يف املـنـظـمــات الـبـيـئـيــة .مـن املـمكـن أن تقـضـي
بعض الـوقت مبفردك يف حـالة رفـضك التسـاهل يف بعض
األمور .قد تشعـر بالتشتت بني احتمالني .هذا يجعلك يف
حالة من االرتباك والتردد.

تخـ ـسـ ــر كـثـيـ ــراً مـن وقـتـك ومـ ــالـك خـالل مخـ ــاطـ ــرتـك
بـاألموال .إصـرارك ورغبتك يف القيـام بأمـورك الشخـصية
يتسـم بالـنجاح .ميـكنك من خالل الـسفر إنـشاء صـداقات
جديدة أو عالقات حب.

مليون دوالر.
ويعـتـب ــر الفـيلـم اح ــدث اج ــزاء سل ـس ــة
افالم الـرعب الـشهيـرة “املنـشـار“ ،وتـدور
أحــداث الـفيـلم حــول “الــرجـل املنـشــار“
الـ ــذي يــنجـح يف الهـ ــرب مـن م ـطـ ــارديه
ولكنـه على وشك املـوت .ويتم اختـطاف
ج ــراح ــة ب ــارع ــة وتـكلـف مبهـمـ ــة ابق ــاء
ال ــرجل املـن ـش ــار عل ــى قـي ــد احلـي ــاة كـي
يـستـطيع مــراقبــة ضحيـة جـديـدة متـر
مع الـطبيـبة بـاختبـارات قاسـية وضـعها
الرجل املنشار.
وتقهقر أيضـاً من املركز الثاني االسبوع
املــاضـي الــى اخلــامــس فـيلـم “ال ــراحل“
مـحقق ــا ثـم ــانـي ــة ماليـني دوالر .وي ــدور
أحـ ـ ــداث “ "The Departedحـ ـ ــول
حـرب بني أفـراد شـرطـة ومجـرمني وهـو
ب ـ ـط ـ ـ ــول ـ ـ ــة املـ ـمـ ـثـل االم ـ ـ ــريـك ــي ج ـ ـ ــاك
نيـكلسـون ،وليـونـاردو دي كـابـريـو ،ومـات
دميون.

بـالكهـربـاء
الـدمـاغ ـ ـ ـ ـ
حتفيـز ـ ـ
ــ
يقوي الذاكرة
ت ــوصل علـم ــاء أمل ــان إل ــى أن حتفـي ــز ال ــدم ــاغ بـتع ــريــضه لـتـي ــارات
كهربائية خفيفة أثناء النوم يساعد على تقوية الذاكرة.
وقـد أجــرى العلمـاء دراسـتهم علـى طالب يـدرسـون الـطب ،وقـامـوا
بـتعــريـضهـم لع ــدة تيــارات كهــرب ــائيــة ،تـشـبه املــوجــات الـطـبيـعيــة
املتـذبـذبـة يف الـدمـاغ أثنـاء النـوم ،مـا سـاعــدهم علـى تقـويـة ذاكـرة
الـطلبة .وأوضح العـالم يان بـورن يف نتائج الـدراسة التـي نشرت يف
مــوقع دوريــة “نـيتـشــر“ عل ــى اإلنتــرنـت أن تعــريـض دمــاغ الـطـلبــة
لتيارات كهربائية ساعد على تقوية الذاكرة على االستيعاب.
وقــال بــورن “إنه أسلــوب بــديل لــزيــادة أو حتـسـني النــوم ،ووظـيفـته
فيمـا يتعلق بـالذاكـرة“ ،وقد طـلب أثناء إجـراء التجربـة من فريقه
من الـطلبـة حفـظ كلمـات يف اخـتبــار متعـارف علـيه للـذاكــرة قبل
الـن ــوم ،وق ــام الـب ــاحـث ــون بــتحفـي ــز ال ــدم ــاغ أثـن ــاء نـ ــومهـم ،وبع ــد
االستيقـاظ طلب مـن الطلبـة تذكـر الكلمـات ،وعنـدما مت تعـريض
فـروة الـرأس لـلتيـارات الكهـربـائيـة أثنـاء فتـرة النـوم العمـيق ،وهي
أول سـاعـات قـليلـة مـن النــوم الليـلي جنح الـطلبـة يف تـذكـر كـميـة
أكبــر مـن الكـلمــات بــاملقــارنــة بــآخــريـن تعــرضــوا لـتحـفيــز مــزيف
للـدماغ .وأوضح بـورن أن نسبـة الزيـادة تبلغ  ،%8معتبـرا إنه ويقول
العلمـاء إن الطلـبة لم يـشعروا بـأي شيء عنـد متريـر التيـارات إلى
القـشـرة اخلــارجيـة للـدمــاغ ولم يعـانــوا من أي آثـار جـانـبيـة وأدت
الـتيــارات إل ــى إجبــار الــدمــاغ علــى الــدخــول بــشكـل أكب ــر يف النــوم
العميق الذي تصاحبه تيارات قصيرة حتسن من وظائف الذاكرة.
وكـانت وظائف الـذاكرة عـند طلبـة الطب جيـدة جدا قـبل اخلضوع
لتحفيز املخ ولكن التيارات الكهربية جنحت يف حتسينها.
وقال بـورن إنه دليل متـنام علـى أننـا نسـتطيع الـتعامل بـكفاءة مع
وظـائف الدمـاغ عن طريق أنـواع مختلفـة من التحفيـز بالكهـرباء،
ويعتقـد أن التـدفق الـطبيـعي يف التـذبـذب أثنـاء فتـرة النـوم وتلك
التي حتـدثهـا التيـارات الكهـربيـة تـؤثـر علـى مـنطقـة قـرن أمـون يف
الدماغ التي تلعب دورا كبيرا يف الدماغ.
وقــرن أمــون هـي واحــدة مـن أولــى املـن ــاطق الـتـي تـتـضــرر يف دمــاغ
املــرضــى بــالــزهــاميــر ال ــذي يحــرم الـنــاس مـن ذاك ــرتهـم وق ــدرتهـم
العقلية.

