
 ذا بوست يحقّق جناحاً جديداً للمخرج ستيفن سبيلبرغ

مـنــتـشــرين عــلى أرضــيـة غــرفـة
ـنــزل بــرادلي وهم ــعــيــشــة  ا
يُجَـمعون أوراقاً غـير مؤرخة من
تـــلك الـــوثـــائق الـــســـريــة الـــتي
تــلــقـاهــا بــاغــديــكـيــان وهم في
ســبـاقٍ مـع الـزمـن لـلــوفــاء بـذلك
قــبل انـتــهـاء مــهـلــةٍ مـا بــيـنــمـا
يـساورهم جـميعـاً تسـاؤل مفاده
مـا إذا كـانت غـراهـام سـتـتـحـدى
مــحــامـيــيــهـا وتــعــطي الــضـوء

األخضر لنشر الوثائق أم ال.
ولكن الـفيـلم يـهدر أكـثر الـفرص
ثيـرة لالهتمام التي تـتضمنها ا
أحـداثه والـتـي تـكـمن في إدراك
بـــرادلي مــتــأخـــراً - كــمــا يُــسِّــرُ
لـغـراهام - أن صـداقـته الـثمـيـنة
مع الــــرئــــيس الــــســــابـق جـــون
كـــيـــنــــيـــدي لـم تـــكن عــــلى قـــدم
طاف وأنه ساواة في نهاية ا ا
ـــا أن يــــكــــون قــــد اسْــــتُــــغِلَ ر

خاللها.
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غــيــر أن الـــعــمل يــتــجــاوز هــذه
سألـة الشائكة بـسرعة شديدة ا
فـقط لــكي يـتــسـنى لــهـانـكس أن
يلقي أحـد الدروس بليدة احلس
الــتي يـتـضـمـنـهــا الـفـيـلم بـشـأن
الـسـاسـة مُـتحـدثـاً عن الـطـريـقة
الـــتي يــكـــذبــون بــهـــا ومــؤكــداً

ضرورة أن تُطوى صفحة ذلك.
أمـا أداء سـتريـب فـيـنـقذ الـفـيـلم
تـكلف والـفج الذي من الـطـابع ا
يـتـسم به. فـالـنـسـخـة األولى من
الـسـيـنــاريـو أُعِـدت عـلى يـد لـيـز
هـانــاه الـتـي اسـتــلـهــمـتــهـا من
مـســيـرة حـيـاة غــراهـام كـسـيـدة
جنـحت بــجـهــودهـا في حتــقـيق
قـدرٍ بـعـيـنه من الـنـجـاح بـيـنـمـا
اســتــعـان ســبــيــلــبــرغ بـ"جـوش
سـيـنـغـر" كـاتب سـيـنـاريو فـيـلم
"ســــبـــوت اليـت" لـــلــــعـــمـل عـــلى

السيناريو أيضاً.
ورغـم أن الـكـاتـبــيّن عـمال سـويـاً
فـإن الــشـقــوق بـ الــقـصـة ذات
ـنـاصـر لـلـمـرأة والـتي الـطـابع ا
تــبــرز مــســيــرة جنــاح غــراهـام
وتــلك الـــتي تــتــنـــاول كــوالــيس
احلياة الصحفية ظلت واضحةً
ـشـاهد لـلـعيـان. ولـذا تبـدو كل ا
تـقريـبـاً التـي تتـحـدث عن إحراز
رأة النـتصـاراتٍ أو تـقدم غـير ا
مـتــسـقـة مـع سـواهـا في الــبـنـاء
الدرامي بل ومُقحمة عليه على

. نحوٍ ما أيضاً
ــتـــعــلـــقــة فـــفي غـــمــار األزمـــة ا
بــوثـــائق "الـــبــنـــتــاغـــون" نــرى

غـراهـام وهـي تـتـحـدث البــنـتـهـا
الـــنـــاضـــجــــة (تـــقـــوم بـــدورهـــا
أليسون بري) وهي - أي االبنة
- تــضع ابـنــتـهــا الـصـغــيـرة في
فــــراشـــــهـــــا. وفي هـــــذا اجلــــزء
األمــــومـي من األحـــــداث تـــــقــــر
غــراهـام بـأنـهـا لم حتـسب يـومـاً
أنه سـيكـون لـديـها عـمل نـاهيك

عن أن تدير شركةً بأكملها.
وتــقـول في هـذا الــشـأن: "ظـنـنت
أن هــذا مــا يُـفــتــرض أن يــكـون.
الــكل فــكــر عــلى هــذه الــشــاكــلـة
". وتـــواصل الـــســـيـــدة عـــنـــدئـــذِ
حـديــثـهــا الــذي تـبــدو فـيه غــيـر
واثقـة من نـفسـها بـالقـول باكـيةً
لومة إذا إنها ال تريد أن تكون ا

مُنيت الصحيفة بالفشل.
وفي ضوء الـقـدرة الرائـعـة التي
تتحلى بها ستريب على التعبير
ـــشــاعـــر لم يــكن الــدقـــيق عن ا
هـناك حاجـة ألن تُقحم مـوسيقى
جــون ويـــلـــيـــامـــز ذات الــطـــابع
ــفـــرط فـي الـــعـــاطــفـــيـــة عـــلى ا
شهد لتـوضح لنا أنه يفترض ا

أن يعبر عن حلظةٍ مؤثرة.
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بــجــانـب ذلك فــعــنــدمــا تــخــرج
غراهام من مبنى احملـكمة العليا
بـعــد حـضــور جــلـســة اسـتــمـاع
بشأن ما إذا كان يحق للصحيفة
نشـر الوثـائق أم ال فإنـنا نـراها
وهي تهبط الدرج بينما تتنحى
صفوف غاصة بالنساء والنساء
وحــدهن طــواعــيـة ذات الــيــمـ
وذات الـــــشـــــمــــال وكـــــأن هــــذه
الــســيــدة جتـتــرح مــعــجـزة شق

. البحر األحمر إلى نصف
عــلى أي حـــال يــبــدو فـــيــلم "ذا

بوست" وكأنـه يعيش في الظالل
الـــطـــويـــلـــة لـــفــــيـــلم "كل رجـــال
الـرئــيس" وهـو عـمل سـيـنـمـائي
أفضل مـنه بكـثـير جنح صـناعه
في حتـــويـل مـــا قـــام به وودورد
وبرنـستـ إلى فيـلمٍ مثـير وراقٍ

كذلك.
ورغم أن سـبــيــلـبــرغ يــقـدم هــنـا
فـيلمـاً جيـداً من تلك األفالم التي
حتـمل رسالـةً مـا للـجـمهـور فإن
ذلـك يـطـرح سـؤاالً يــطـارد دائـمـاً
ـنـتـمـية األعـمـال الـسـيـنـمـائـيـة ا
لـــتــلك الـــفـــئــة أال وهـــو: من هي
اجلـماهيـر التي تسـعى مثل هذه
األفالم إليـصـال رسـالـتـهـا إلـيـهـا
بــالـتــحـديــد إذا مـا اســتـثــنـيــنـا
أولــــئك الـــذيـن تـــروق لـــهـم تـــلك
األعــمـال مـن األصل وتـتــسق مع

طريقة تفكيرهم?
أمــا غــراهـام فــتــحـظـى بـلــحــظـة
تـمكـيـنـها الـكـبـرى عنـدمـا تـقول
لـعضـوٍ في مـجـلس اإلدارة يـفـكر
بــعـقــلـيـة ذكــوريـة: "لم تــعـد هـذه
شـــركــــة أبي أو شـــركـــة زوجي

إنها شركتي أنا".
لـكن اجلــزء الـذي يُـذَّكِـر أكـثـر من
غــيـــره بـــأفالم "كـــوبـــرا-آسك" -
الـتي حتدثنـا عنها فـي البداية -
كان من نـصيب كاري كون وذلك
شـهد الذي في مشهـدٍ يُذكـرنا بـا
ــــمــــثل جــــيــــمس ظــــهـــر فــــيـه ا
ســـتـــيــورات فـي قــاعـــة مـــجــلس
الـشـيـوخ في إطـار أحـداث فـيـلم
"الــــســـيــــد ســـمــــيث يــــذهب إلى

واشنطن".
ـــكــتــظــة فــفي غـــرفــة األخــبــار ا
بالـصحفـي تتـلقى كون - التي
جتسد شخصية ميغ غرينفيلد -

اتـصـاالً هـاتفـيـاً يـنقل لـهـا نـبأ
صـدور حـكم احملـكـمـة الـعـلـيـا
الذي يـسـمح للـصحـيفـة بنـشر
الـوثـائق لـتـنـقـله بـدورهـا إلى
وجودين في الغرفة قائلةً إن ا
ـؤســسـ (لــلـواليـات "اآلبـاء ا
ــتــحــدة) قــد أســبــغــوا عــلى ا
حريـة الصحافة احلـماية التي
يـــجب أن حتـــظى بـــهـــا لـــكي
تــضـــطـــلع بــدورهـــا احملــوري
كــــــــامـالً في نــــــــظــــــــامــــــــنـــــــا

قراطي". الد
وهو مشـهد مـعد بـعنـاية ودقة
وعلى نحوٍ فعال من أجل دفع
مـــشــاهـــديـه إلى الـــتـــصــفـــيق
ــــا ذرف والــــهـــــتــــاف بل ور
بعض الـدمـوع بـفـعل إدراكهم
مــدى الــهــشــاشــة الــتي بــاتت
تـبـدو عـليـهـا حـرية الـصـحـافة

في أيامنا هذه.
غـيــر أن الــفــيــلم ال يــخــلـو من
بــارقـة أملٍ حــتى وهــو يـحـذر
ُحدقـة بحرية من الـتهديـدات ا
الــصــحــافـة. فــعــنــدمـا يُــظــهـر
سـبـيـلـبـرغ الـرئـيس األمـريـكي
وهو يـهاجم الصحـافة بقسوة
وعـــدوانـــيــــة فـــإنه يــــجـــعـــله
شـخصاً تـغشاه الـظالل ويبدو
من عــلـى مــبـــعــدة في الـــبــيت
األبـيض ولـكـنه يـسـتـخـدم في
ـشـاهد صـوت نـيكـسون هذه ا
احلــــقـــيـــقـي بـــاالســـتــــعـــانـــة
بتسـجيالتٍ له كانت سريةً في

يومٍ ما.
اخلالصــة هــنــا أن نــيــكــسـون
فـعل كل مـا في وسعه إلسـكات
الصـحـافة ونـحن نعـلم يـقيـناً

ماذا كانت عاقبة ذلك.
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ــدافن.وكــانت هــذه الــتــوابــيت ا
تــصــنع من قــصـاصــات الــبـردي
ــصــريــون الــقــدمـاء الـتـي كـان ا

يــسـتـخــدمـونــهـا لــكـتـابــة قـوائم
التسوق أو لسجالت الضرائب.
ومنحت الـتقـنية اجلـديدة عـلماء
اآلثـار والتـاريخ حملة عن احلـياة

العادية للمصري القدامى.
وتـظــهـر الــكـتـابــات عـلى جـدران
ـــعـــابـــد كـــيف أراد األغـــنـــيـــاء ا
وأصـحــاب الــســلــطــة أن تــبـدوا
ـثـابـة صـورهم لـلــنـاس. كـانـت 

الدعاية في ذلك الوقت.
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وتـمـكن التـقـنيـة اجلـديدة عـلـماء
ــصــريــات من مــعـرفــة احلــيـاة ا
ــة الــعـــاديــة في مـــصــر الـــقــد
حــسـبــمــا قــال الـبــروفــسـور آدم
غــــــيــــــبـــــســــــون األســــــتــــــاذ في
يونيـفرستي كولـيدج لندن الذي

. كان على رأس فريق الباحث
وقــال غـيـبـسـون "ألن قـصـاصـات
الــبـــردي كـــانت تـــســـتــخـــدم في
صـــنــاعـــة الـــســـلع ذات اجلــودة
العـالـيـة فإنـهـا بـقيت مـحـفـوظة

صنوعة من وكانت الصنـادين ا
البردي تزين ثم توضع بداخلها
ــــومـــيـــاء قــــبل مـــقــــلـــهـــا إلى ا
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طـور بـاحـثـون في لنـدن تـقـنـية
ـــكن عن جـــديـــدة لــلـــفـــحص 

طـريقهـا رؤية مـا كُتب على ورق
البردي الذي تصنع منه توابيت

ومياوات. ا
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يضيف ملـتقى الثالثاء الشـهري جمللس النائب ابـراهيم بحر العـلوم يوم غد الثالثـاء السفير
التركي بـبغداد فـاحت يلدز. وقالـت رسالة نصـية تلـقتها (الـزمان) امس ان (محـور حديث يلدز
سينصب على ماذا تريد تركيا من العراق?) واضافت الرسالة ان احلاضرين سيناقشون فيما
ـلتـقى على ان تـكون نـشاطاتـه في الثالثاء االول بعـد (ماذا يـريد الـعراق من تـركيا?). ودأب ا

من كل شهر وذلك في موقعه في منطقة اجلادرية الساعة السادسة والنصف مساء.
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 رسالة بغداد
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يُعرض فيلم "ذا بوست" الذي يحفل بدفاعٍ متحمس عن حرية الصحافة في وقت يتردد فيه صدى عبارة "أخبار مفبركة" ب ثنايا كل نقاشٍ سياسيٍ تقريباً.
وقد عَمِلَ اخملـرج ستيفن سبيلبـرغ على تسريع وتيرة عملـيات إنتاج هذا العمل ألن قصـته - التي تدور أحداثها سنة 1971حيـنما كان الرئيس األمـريكي الراحل ريتشارد

نا اليوم. تحدة وكأنه زعيم عصابة - تعبر بقوة عن مجريات عا نيكسون يحكم الواليات ا
فالفيـلم - الذي يشير اسمه إلى االسم اخملتصر لصحيفة "واشنطن بوست" - يتناول حتدي رئيس حتـرير الصحيفة بِن برادلي وناشرتها كاثرين غراهام (يجسد دوريهما

توم هانكس وميريل ستريب) إلدارة نيكسون عبر نشر وثائق سرية تخص وزارة الدفاع األمريكية "البنتاغون" وتكشف أكاذيب اإلدارة بشأن احلرب في فيتنام.

مـكـانـةً قـيــاديـة في تـلك الـشـركـة
التي تديرها عائلتها.

غـير أنـها ال تبـدو للـوهلة األولى
نـاشـرةً مثـالـية مـن نوعـهـا. على
ــعـروف أي حــال فـبــسـحــرهـا ا
عنهـا جتسد ستـريب ما تتحلى
به شخـصية غراهـام من تصميمٍ
ومـا يـشـوبـهـا من شـعـورٍ عـمـيق
بــعـدم األمـان كـذاك الـذي يـتـعـ
عليها جتاوزه مع كل حتدٍ جديد
تـــواجـــهه وهـي ســـيـــرة حـــيــاة
كُــتِــبت بــعــذوبـــة في ســيــرتــهــا
ــــعـــنــــونــــة بــــاسم الــــذاتــــيــــة ا
"بيـرسـونال هـيـستـوري" (تاريخ
شخـصي) والتي حـصـلت عنـها

على جائزة بوليتزر.
وبالعودة ألحداث الفيلم سنجد
أن السـلطـات األمريكـية حـصلت
- بـعـد بـدء صـحـيـفـة "نـيـويورك
ــــــز" فـي نــــــشــــــر وثــــــائق تــــــا
"الـبنـتاغـون" - على أمـرٍ قضائي

زيد منها. يحول دون نشر ا
ويرى برادلي هذا فرصةً سانحة
ـلف رغم لالســتـفــادة من هــذا ا
اخملـــاطـــر الـــتي تــــكـــتـــنف ذلك
والتي تتمثل في إمكانية توجيه
تــهــمــة اخلــيــانــة له ولــغــراهــام

بسبب نشر وثائق سرية.
ومن جانبه ينـجح سبيلبرغ في
ُــــفــــعم تــــقــــد ذلك الــــطــــابع ا
ـــيــز غــرف بـــاحلــيـــويــة الــذي 
األخـبار في وسـائل اإلعالم بكل
ما يـسـود هذه األمـاكن من طـاقةٍ
تـطن فـي جـنـبـاتـهـا ومـحـادثاتٍ
تبـدأ على نـحـو غيـر متـوقع وقد
ال تـتسـم بالـتـرابط بـجـانب هذا
الـشـعور اجلـمـعي بـالفـخـر الذي
يعم اجلـميع عـندمـا يتم حتـقيق

إجناز ما.
ــعــروف كــمـــا يــحــيـط اخملــرج ا
جنـمــيه وبــطـلي فــيـلــمه بــفـريق
مثل عملٍ نابض باحلياة من ا

اآلخرين. ومن بـ أفضل هؤالء;
كــــاري كـــــون في دور كـــــاتـــــبــــة
االفـتـتــاحـيـات مــيغ غـريـنــفـيـلـد
وبــــوب أوديــــنــــكــــيــــرك في دور
مـــســاعـــد مــديــر الـــتــحـــريــر بِن
بــاغــديـــكــيــان هــذا الـــصــحــفي
اخملـــضـــرم الـــذي تــبـــدو عـــلـــيه
ســيــمـاء اإلرهــاق ويـقــيم صــلـةً

شديدة األهمية مع إلزبرغ.
ويـخـلق مـخرج الـفـيـلم حـالةً من
الـتوتـر خالل مشـاهدٍ تُـصوّر في
أمـاكن ال يــبــدو أنـهــا مــحـفــوفـة
ــخـــاطــر جـــمــة. عـــلى ســـبــيل
ثال نرى فريقاً من الصحفي ا

كــمــا يــشــكل "ذا بــوست" أكــثـر
فيـلم أخـرجه سبـيـلبـرغ ينـتمي
إلى هـذه الـنـوعـيـة من األعـمـال
السـيـنـمـائـيـة الـتي تـركـز على
ـسـتـضعف انـتـصـار اجلـانب ا
وحتـتفي بالـشجاعة ومـا ينجم
عن الــتـــحــلي بــهـــا من نــتــائج
إيـجابـية وذلك بكـل ما في تلك

الفئة من حسنات وسيئات.
ويُــطـلق عــلى هــذه الـفــئـة اسم
"كـابـرا-آسك" نـســبـةً لـلـمـخـرج
األمــــريـــكـي اإليـــطـــالـي فـــرانك
كـابرا وهـو مـثلـه مثل سـتـيفن
ســـبــــيـــلــــبـــرغ مـن اخملـــرجـــ
ــقـــتــدرين في مـــجــال تــقــد ا
أعمـالٍ مـسـلـيـة تـروق لـلـقـاعدة
الـــشـــعـــبـــيـــة الـــعـــريـــضـــة من

اجلماهير.
وفـي فـــيـــلــــمـــنـــا هــــذا يـــقـــدم
سبيلبرغ قصةً سريعة اإليقاع
تـــــتــــضـــــمن حلـــــظـــــاتٍ تــــدفع
اجلمـهـور للـتصـفيق والـتهـليل
لهـا وذلك عبـر عملٍ سـينـمائي
يـكتظ بـشخـصيـاتٍ ال جدال في

مدى بطولتها.
ـنع من أن الـفـيلم لكـن ذلك ال 
يـتسـم بطـابعٍ جـاد ومـتـحمس
بل ومـزعج أيضـاً في الـطـريـقة
الـــتي يــــوصل بـــهــــا رســـالـــته
الـــصــاخـــبـــة بــشـــكلٍ مــبـــاشــر
وتـلـقـيـني إلى جـمـهـوره وكـأنه
لعقة ويحاول يُسقيه إياهـا با
عـبرهـا كـذلك الـتـحكم في ردود

فعلنا العاطفية.
وفي جتـســيـدهـمـا لــدوريـهـمـا
يــــوظف هــــانــــكس وســــتـــريب
يـزاتهما وخـصالهما أفضل 
واجلـاذبـيــة الـشـخــصـيـة الـتي
يتحلى بـها كل منهما وهي من
الـــطــراز األول بـــالـــطـــبع. وقــد
جنح االثـنـان في رفع مـسـتـوى
السـينـاريـو الركـيك والواضح
في الـوقت نـفـسه والـذي يـبـدأ
بـوضع مـشـاهـديه في الـسـيـاق

التاريخي لألحداث.
فـــــــــفـي عــــــــام  ?1966يـالحظ
دانــيـيل إلــزبــرغ (يـقــوم بـدوره
مـاثـيو ريس) - وهـو الـشخص
الـــذي ســيــســـرب الــوثــائق في
ـــطــــاف من مــــركـــز نـــهــــايــــة ا
الـــدراســـات واألبـــحـــاث الـــذي
يـعــمل فــيه - أن وزيــر الــدفـاع
روبــرت مــاكـــنــامــارا (يــجــســد
شـخـصـيـتـه بـروس غـريـنـوود)
يــصب جــام غــضــبه ســراً إزاء
تـحدة حـقيـقـة كون الـواليـات ا

عـالـقـة في فـيـتنـام ولـكـنه يـؤكد
لـــوســـائـل اإلعالم بـــعـــد دقـــائق
قــلــيــلـــة من ذلك أن بالده حتــرز
تـقـدماً "عـلى مـخـتـلف األصـعدة"

هناك.
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فترض وهكذا فـبينمـا بات من ا
اليوم أن السـاسة ينخرطون في
الـكـذب وتشـويش احلقـائق فإن
"ذا بــوسـت" يُــعـــيــدنـــا إلى تــلك
احلـقبـة الـتي كـان فيـهـا حدوث

ثابة خبر. ذلك يعد 
وتقـفز بنا األحـداث لعدة أعوام
لــنــصل إلى عــام  ?1971لــنــرى
برادلي وهو يحاول أن يرفع من
شــأن الـ "واشــنــطن بــوست" من
ــتــدنــيــة كــمــجــرد مــكــانــتــهــا ا
صحـيفة مـحليـة. وقتذاك لم يكن
هـنـاك من يـعـلـم أن الصـحـفـيـيْن
بــوب وودورد وكـارل بـرنــسـتـ

سيـفجـران فـضيـحة "ووتـرغيت"
حلـساب الـصـحيـفـة ذاتهـا بـعد

بضع سنواتٍ من ذلك فحسب.
وإذا نظرنـا بعمقٍ أكـبر لـلكيـفية
الـتي  جتـسيـد بـهـا شخـصـية
برادلي عـلى الشاشـة سنجد أن
هـــانــكـس أظــهـــره دائــمـــا وهــو
يتـبختـر ويبدو دائـماً الشخص
ـكـان األكـثـر أنــاقـة وذكــاء في ا
دون أن يـعـمـد في الـوقت نـفـسه
إلعـطـاء أهــمـيـة أكــبـر من الالزم
لـلـشخـصـيـة التـي يجـسـدها أو
يبـدي لـها إعـجابـاً يـفوق مـا هو

ضروري.
فـهـانـكس يـنقل لـنـا مـثالً شـعور
السعادة الذي يغمر برادلي عند
حــصــولـه عــلى ســبقٍ صــحــفي
تـمثلة في ويجـسد لنـا نزاهته ا
ثال - ألن رفضه - على سـبيل ا
يختار نيكسون مراسالً صحفياً
بعـينه لتـغطية حـفل زفاف ابنته
الــذي يُـقـام في الــبـيت األبـيض.
وفــوق كل ذلك يــعــبــر هــانــكس
باقتدار عن غـريزة "كلب الصيد"
التي يتحـلى بها برادلي وتميز

أي صحفي حقيقي.
أما غراهام فبدت لكنة خريجات
ـدارس العـليا اخلـاصة بـاهظة ا
الــرســوم الــتي اعــتــمــدتــهــا في
حـديـثهـا مـتالئمـةً مع تـصفـيـفة
شــعـرهــا الـذي اســتـقــر كـخـوذة
فوق رأسـها ومـجمـوعة ثـيابـها
شـــديـــدة األنــــاقـــة. ونـــعــــلم من
األحداث أنها أصبحت ناشرةً -
على نحو مفاجئ للصحيفة بعد
انـتـحـار زوجـها - لـتـتـبـوأ بذلك

على مدى ألفي عام".
وأضـاف "وتــعـد هـذه الـتـوابـيت
ـصــنـوعــة من الـبــردي واحـدة ا
ـكتـبات لـقصـاصات من أفضل ا
ـمكن أن البـردي الـتي كـان من ا
تـضيع والتي حتـوي معـلومات

عن الناس وحياتهم اليومية".
وتـعــود قـصـاصـات الـبـردي إلى
أكثر من ألـفي عام وفي كثير من
األحـيــان يـكــون مـا دون عـلــيـهـا
ـواد الالصـقـة مـخـفـيـا بـسـبب ا
الـتي كـانت تـسـتـخـدم في لـصق
الــقـــصــاصــات لــيــشـــكل مــنــهــا

التابوت.
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كن اآلن لـلبـاحثـ رؤية ولـكن 
النصـوص اخملتـفيـة باسـتخدام
نــــوع آخــــر من الــــضــــوء الـــذي

يجعل احلبر يشع.
ومن بـــ الــــنـــجـــاحـــات األولى
للتقنية اجلديدة على تابوت في
متحف في قـلعة تشيـدينغستون

في كــنت. وكـشـف الـبــاحــثـون
عن كـــتـــابـــة لـم تـــكن ظـــاهـــرة
للـعيان قرب منـطقة األقدام في

التابوت.
وكـــــشـف الـــــفـــــحص عـن اسم
"ارتــهــورو" الــذي كــان اســمـا
شــائـــعــا لــلـــرجــال فـي مــصــر
ــا ويـعــني "عــ حـورس قـد
عـلى أعـدائي".وكانت الـوسيـلة
الــوحـيــدة لــلـكــشف عــمــا كـان
مـدونـا عـلى هـذه الـقـصـاصات
ـا كان هـو تـدمـير الـتـابـوت 
: هل ـثل مـعـضـلـة لـلـبـاحـث
يـــدمـــرون الـــتـــوابـــيت? أم هل
يـحـتـفظـون بـهـا دون الـتوصل
إلى ما يحويه ورق البردي من

معلومات قيمة?
واآلن طـور الــعـلـمـاء الــتـقـنـيـة
اجلديـدة لـلفـحص الـتي تـمكن
من احلـــفــاظ عــلى الــتــوابــيت
ومــــــعـــــرفــــــة مــــــا دون عــــــلى

قصاصات البردي.

لقطة من فيلم ذا بوست

سـرحيـة الشـعـبيـة الكـوميـدية (مـاكو سـرح الوطـني عـلى ا تتـواصل الـتمـارين في ا
تعلقة بها سرح نفسه بعد استكمال البروفات ا مثلنه) بهدف عرضها على خشبة ا
ــشـكالت ويــقـوم بــاخــراجــهــا الـفــنــان طالل هــادي وتــتــنـاول بــعض الــظــواهــر وا
االجتـمـاعيـة بشـكل كـوميـدي يـدفع للـضحك وهـي واحدة من مـسرحـيـات عدة يـعمل
ـسرحـيات ـسرح الـوطـني على الـتـدريب علـيـها لـعرضـهـا على خـشـبته ومن هـذه ا ا

الـتي تـتواصل االسـتعـدادات والتـمارين لـعرضـها مـسرحـية بـعنوان
(محلة 71)  وهي ذات طـابع كومـيدي شعـبي ويسـاهم في تمـثيـلها
الـفـنــانـون سـوالف رزاق احــمـد وعــلي فـرحـان وعــدي عـبـد الــسـتـار
واخرون وهي تـتـناول بـعض الظـواهـر االجتـماعـيـة بلـهجـة شـعبـية

ساخرة ومثيرة للضحك.
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