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الـكـونــتـربـاس واجلــلـوس بـ
ــوســيــقــيــ في أوركــســتــرا ا
دانـوبــيـا في بـودابـست.وقـالت
عـــــنــــدمــــا جــــلـــــست بــــجــــوار
ــوســيــقي الــذي كــان يــعــزف ا
على الكـونتربـاس (اليوم بدأت
أبــــكـي).وأضــــافت مـــــتــــذكــــرة

طــفــولــتــهــا (كــان والــدى لــديه
أيـضــا كــونـتــربــاس.. ولم يـكن
لدى سـماعة . كـنت أضع دائما
أذني عــلى الـكـونـتـربـاس وهـو

يعزف لي).
وفـولــدي اآلن ضـمن مـجـمـوعـة
تــــضم أطــــفــــاال يـــــعــــاني كل

أفـــرادهـــا من ضـــعف الـــســـمع
واسـتـطاعـوا أن يـستـمـعوا من
ـس الـــســـيــــمـــفــــونـــيـــة خالل 
اخلــامـــســة لــبــيــتــهــوفن الــتي
ـوسـيـقى بـاسم دخـلت تـاريخ ا

ضربة القدر.
ــســتــمــعـ ويــجــلس بــعض ا
ـوسـيقـيـ ويضـعون بـجوار ا
وسـيـقـية أيـديـهم عـلى اآلالت ا
سك لـلشـعور بـاالهتـزازات. و
آخرون بـبالـونات لـنقل اهـتزاز
الـصـوت. ويتم إعـطـاء الـبعض
ســـمــــاعـــات خـــاصــــة فـــائـــقـــة
احلــــســــاســـــيــــة.وقــــال مــــاتي
هاموري قائد األوركسترا الذي
ينظم سلـسلة من احلفالت هذا
الــربـيع لـلــصم (إن الـهـدف هـو
ـوســيـقى لـلــنـاس الـذين نـقل ا
باستثناء ذلك لن يجدوا فرصة
لالسـتمـتاع بـها ولـفت االنتـباه
شـكالت السمـع التي غالـبا ما
يــتـم جتــاهــلـــهــا).وأضــاف في
تـصــريح(ومن ثـم فـإن الــفــكـرة
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هـي إلى حــــــــــد مــــــــــا جـــــــــذب
األشـــــــخـــــــاص األقــــــدر عـــــــلى
الــــتـــعــــاطف مـع بـــيــــتــــهـــوفن
ومــعــانـاته اخلــاصــة إلى عـالم
ـــوســيـــقى). وتـــدهـــور ســمع ا
بـــيــتــهــوفن تـــدريــجــيــا وكــتب
السـيمفـونية اخلـامسة بـالفعل
مع فقد سمعه فيما ب 1804

و.1808
وقـــــالت ارزبـــــيت دوداس (75
عــامـا) الـتي فــقـدت الـسـمع في
إحــدى أذنـــيــهـــا عـــنــدمـــا كــان
عـــمـــرهـــا  35عـــامـــا وفـــقـــدت
الـــســمع في األخـــرى قــبل ست
ســنـوات (إنـهـا اعـتـادت سـمـاع
ــوســيـقى مـوســيــقى اجلـاز وا
الــكالسـيك ولـكـنـهـا لم تـسـتـمع

مطلقا لبيتهوفن).
وقـالت (هـنـا عـنـدمـا تـعـزف كل
اآلالت الـوتـرية تـعـطي اهـتزازا
قـــويـــا جـــدا. لــــيس من قـــبـــيل
ـصـادفـة إنه كـتب هـذا الـنـوع ا

وسيقى) من ا
.

{ كـــــــيـب تـــــــاون - وكـــــــاالت -
اخـــتــارت مـــوســوعـــة غــيـــنــيس
لألرقــام الـقـيــاسـيــة مـطــعـمـا في
جنـوب أفريـقيـا ليـنضم لـها بـعد
ه أكـــبـــر عــدد مـن أنــواع تـــقـــد
مـخـفـوق احلــلـيب.ويـقـدم مـطـعم
(جيبسونس جورميه برجرز آند
ريبس)  207أنـواع من مـخـفوق
احللـيب (ميـلك شيك) في قـائمته
إلرضــــاء جـــمـــيـع األذواق.ويـــقع
طـعم في منـطقـة فيـكتـوريا آند ا
ألفـريد الـساحـلية فـي كيب تاون
ويقدم تشكيلة كبيرة من مخفوق
احللـيب بـنـكهـات فـريدة تـتراوح
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قبل ايام من تـكليف رئـيس الوزراء العـراقي اجلديد مـحمد
ـنــصب تـســاءلت عـلـى مـواقع الــتـواصل تـوفــيق عالوي بــا
االجتمـاعي عن كونه جـدليا ام ال. اشـارتي طبـعا كانت عن
ـرجعيـة الشيـعية الـعليـا في العراق الشرط الـذي وضعته ا
حـول مــواصـفـات رئــيس الــوزراء اجلـديـد وقــد وضع احـد
ـرشح ـتـحــدثـ بــاسـمـهــا هـذا الـتــعـبـيــر كـنــايـة عن ان ا ا
ـنـظــومـة الـقـوى ـنـتــمـ  لـلـمـنــصب يـجب ان اليــكـون من ا
ـســيـطــرة عــلى الـعــراق وان ال يـكــون مـرفــوضــا من قـبل ا
تـظاهـرين. تـساءلت ايـضا فـي محـاولة لـلـدعابـة عمـا كان ا
اني هيغـل سيقول لنـا عن جدلية عالوي من الفيلسـوف اال
عـدمـهـا. كـنت اشـيـر الى فـكـرة الـديـالـكتـيـك الـتي نـظـر لـها
فردة اجلـدل. بشئ من التبسيط, هيغل وترجمت للـعربية 
الذي امـل ان اليـكون مـخال ,اقـول بـأن فكـرة اجلـدل كـانت
ركزيـة في شرح هيغل للتـطور عبر التاريخ والذي الفكرة ا
يـراه نـاجتـا دومـا عن صـراع بـ ضــدين يـنـتـهي بـتـسـويـة
تمثل وضـعا جـديدا. جدل مـحمـد توفـيق عالوي وغيره من
ـا يـبـدو ان ـرشـحـ يـخـتــلف طـبـعـا عن جــدل هـيـغل. ر ا
نصب رئاسة الوزراء في العراق بعد عام الف رشح  ا
وثالثــة هم مــرشــحـــو تــســويــة يــأتــون كــحل لــصــراع بــ
هم ـتـنـاقضـة لـكن احلـقيـقـة هي غـيـر ذلك. من ا االطراف ا
هنا ان نفـهم بصورة دقيـقة دروس التـاريخ الصحيـحة كما
حاول هـيـغل الـذي تـمـحـور جل عـمـله عـلى دراسـة الـتاريخ
واحلث على الـتعـلم مـنه. رؤوساء الـوزراء الـسابـقون كـانوا
يأتون كمفاجأة سياسية تقدمها القوى احلاكمة في العراق
هم للجمهور كخالص بعد ازمات سياسية طويلة ليتم تقد
وامل وهم في احلقيقة كانـوا كل مرة خالصا وامال للنظام
السياسي ال غـير. لم يأتوا نـتيجة لبـرنامج سياسي واضح
يتم الـتعهـد به ووضع طرق تـنفـيذه واجـراء حمـلة انـتخـابية
ـشكـلـة الكـبرى على اسـاسه. وقد كـانـوا طبـعا ,وتلك هي ا
جــزءا من نــظـام احملــاصــصــة الــطــائــفـيــة الــذي وصل مع

االنتفاضة الشعبية احلالية الى ازمته الكبرى. 
يأتي مـحمد تـوفيق عالوي بـنفس الـطريـقة تـقريـبا. كـثيرون
هدي شبهوا طريقة تكليفه بطريقة تكليف سلفه عادل عبد ا
في اتفاق مـبارك ايرانـيا ب زعـيم التيـار الصدري مـقتدى
الصـدر وزعيم حتـالف الـفتح هـادي الـعامـري. لـكن تكـليف
عالوي يـأتي في ظــروف اكـثــر تـعـقــيـدا وعـنــفـا بـكــثـيـر من
رة يأتي التعي هدي. هذه ا الظروف التي ع فيها عبد ا
بعـد سقـوط مـئات الـضحـايا واالف اجلـرحى في انـتفـاضة
شعـبـيـة مسـتـمـرة. وبعـد ان اتـهـمت مجـمـوعـات في حتالف
الفـتح بـالـقـيـام بـجزء واسع مـن اعمـال الـقـمع والـقـتل ضد
ــا مع ــتـــظــاهــريـن وبــعــد ان كـــان تــيــار الـــصــدر مـــســا ا
التظـاهرات ثم مشـاركا فيـها ومدعـيا احلمـاية لهـا انسحب
منهـا بعـد خالف ليـعود الـيهـا في محاولـة للـسيـطرة الـتامة
عـلى خـيـاراتـهـا كـجـزء من عـمـلـيـة تـكـلـيف عالوي بـرئـاسـة

الوزراء. 
ال يبـدو مـحمـد عالوي مـرشح تـسويـة ونـتـاج جلدل هـيـغلي
عـاصـرة وقد عـايـيـر العـراقـيـة ا ابدا. انه مـرشح جـدلي بـا
ثل انطلـقت التظـاهرات بـسرعة رافـضة. في احلـقيقـة هو 
ـتـظـاهـرين ومـطـالـبـهم بـان يـكون رئـيس جـدال مركـبـا بـ ا
الــوزراء غـيــر خــاضع لــلـطــبــقــة الـســيــاســيـة وبــ الــقـوى
ثل جدال اخر تمسكـة باحلكم والسيـطرة عليه. كـما انه  ا
ـنتـم لالحـزاب و التـيار الـصدري. ـتظـاهرين غـير ا ب ا
تـقـوم حــجـة الـتــيـار الـصـدري وغــيـره من مـؤيــدي تـرشـيح
تظاهرون سابقا. يتحدث عالوي على ان اسمه قد طرحه ا
ـؤيـدون عن ضـرورة حتـقـيق تـقـدم في االزمـة الـسـيـاسـية ا
وانـهـاء االضـطـرابـات الـشعـبـيـة الـتـي يرون
انـهـا تــشل احلـيــاة الـعــامـة. يـرفض
ـتـظـاهـرون ذلك طــبـعـا. يـرفـضـونه ا
بطريقة قاطعـة ويستمرون بدفع ثمن
مطالبهم بدمائهم ,ويستمر اجلدل. 
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{ لــوس اجنــلــوس  –وكـاالت -
قيمة أستقبت مـصممة األزيـاء ا
في نــيــويــورك كــيــتي كــيم حــفل
جـــوائــز االوســكـــار بــتــوقـــعــهــا
الــعـودة لــلـبــذخ عـنــدمـا يــخـطـو
جنـوم هــولـيــوود عـلى الــبـسـاط
األحــــمـــر بـــالـــقـــول (عـــلى مـــدى
ســنـوات كــانت األزيـاء بــسـيــطـة
لـلــغـايـة. وتـعـلــمـون كـان الـنـاس
يــرتـدون حــلل الـســهـرة والــلـون
األســود وهــذا دائــمــا مــا يــكــون
كالسـيكـيـا).لكـن هذا الـعـام قالت
كــيم (إنــهــا تــتــوقع رؤيــة بـذخ..
ألــــــــوان وتـــــــصـــــــمـــــــيـــــــمـــــــات
وتـطـريـز).وبالـتـأكـيـد فـإن الـطـلة
كن الـصـحيـحـة ألحـد الـنـجـوم 
أن تــلـفت االنــتـبــاه إلـيه بــدرجـة
هـائـلـة ســواء كـان ذلك سـيـئـا أو
جيـدا.وتـتوقع كـيم ألـوانا زاهـية
ومزجـا بـ درجـات األلـوان مثل
األحـمـر والـوردي بـاإلضـافـة إلى
خـــــطــــوط وتـــــطـــــريـــــز مــــبـــــالغ
فـيـهـمـا.وقالـت كيـم (الشـكل مـهم
للغـاية عـادة ما أبحث عن شيء
مــثـيـر لالهــتـمــام عـنـدمــا أنـتـقي
مـالبـس زبــــــائـــــــني).وأضـــــــافت

(ســـيـــكـــون (الـــتــطـــريـــز) في كل
مـــــكـــــان... اخلـــــرز والـــــتـــــرتـــــر
والـــزخــرفـــة... فــكــر فـي مــوضــة
ـاضي ومـا عـشـريـنـيـات الـقـرن ا
ئة عام).وفـيما يتعلق بعد ذلك 
بالنـجمات الالتي يـتع مـتابعة
مالبــسـهن أوردت كــيم الــقـائــمـة
الـكـامـلـة لـبـطالت فـيـلم (الـنـسـاء
الــصــغــيــرات) وخــصت بــالــذكـر
ســيــرشــا رونـان وفــلــورنس بف
بــاعـتــبــارهـمــا أكـثــر من تــتـرقب
رؤيـة أزيـائهـن.وقالـت (كل هؤالء
الفتيات سيكن مثيرات ورائعات

على البساط األحمر).
الى ذلك ســـاعــد مــصــمم األزيــاء
ــفــضل لــدى كــبــار تــوم فــورد ا
جنوم وجنـمات هـولـيوود قـبيل
حفل االوسـكارنـاقال عرض أزياء
خــــــــــــريـف 2020 إلـى لــــــــــــوس
اجنلوس بجنوب كاليفورنيا في
ـرتقـبة خالل إحدى الـفعـالـيات ا
ـــوضـــة.وعـــرض فــورد مـــوسم ا
مسـاء اجلمـعة أمـام صف أمامي
مكتظ بـالنـجمات أبـرزهن رينيه
زيلويجـر وجنيفر لـوبيز ومايلي
البس سـايـرس مـجـمـوعـة من ا

ي والــرجــالي اســتــخــدم احلــر
فيها أقمشة جذابة مثل الدانتيل
األسود والساتـان الداكن.وغلبت
ـصمم الـشـهـير عـلى مجـمـوعـة ا
األلـوان األحاديـة مع قـطع قـلـيـلة
بـــطــبـــاعــة من الـــزهــور وأخــرى
حتاكي جلـود احليوانـات بأزياء
تــعـيـد لـألذهـان تــصـمـيــمـات من
أواخـــر الـــســـتـــيـــنــيـــات وأوائل
الــسـبـعــيـنــيـات فـيــمـا قــد يـكـون
ـاءة للـفـيـلم الـنـاجح ذات مرة إ
في هــولــيــوود (وانس أبــون إيه
تـا إن هـولـيــوود).والـفـيـلم من
إخــراج كــويــنــتــ تــارانــتــيــنــو
وجتــري أحـداثـه في صــيف عـام

.1969
وفــــورد الــــذي يــــرأس مـــجــــلس
مصممي األزياء في أمريكا ليس
غـريـبــا هـو نـفـسه عــلى صـنـاعـة
الـسـينـمـا.فـإلى جـانب تـصـمـيمه
أزيــاء الـــكــثـــيـــر من مـــشــاهـــيــر
هــولــيــوود لــلــظــهــور بــهـا عــلى
السجادة احلمـراء أخرج فيلمي
رجل وحــيـد (إيه ســيـنــجل مـان)
وحـيـوانـات لـيـلـيـة (نـوكـتـيـرنـال

أنيمالز).
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اضـية (أن اعلـن قصـر بكـنـغهـام اجلمـعـة ا
حــفل زفـــاف األمــيـــرة بــيـــاتــريـس االبــنــة
الـكـبرى لألمـيـر آنـدرو وسـارة دوقـة يورك
عـلـى خـطـيـبــهـا إدواردو مـابـيــلي مـوتـسي
سـيـقـام في قـصـر سـانت جـيـمس في لـنـدن
في  29أيار).وسيكون احلفل عائليا بدرجة
كـبــيـرة مــقـارنــة بــحـفل زفــاف شــقـيــقـتــهـا
الصـغـرى يوجـيـني على جـاك بـروكسـبانك
والــذي أقــيم في أجــواء مـلــكــيـة يــســودهـا
الـتــرف والـفـخــامـة في قـلــعـة ونـدسـور في
.2018وبـــعــدهــا تــورط والـــدهــمــا األمــيــر
آنـدرو االبن الثـاني لـلمـلـكة إلـيـزابيث في
فـضــيـحــة جــنـســيـة عــلى خــلـفــيــة عالقـته
ليارديـر األمريكي الذي بجيفـري إبستـ ا
الحقته الـفضـائح قبل أن ينـتحر وأدى ذلك
لكية في العام لتخلي آندرو عن واجبـاته ا
اضي.وقال قصـر بكنغـهام (وافقت جاللة ا
ــلـكــة عـلى إقــامـة الــزفـاف في الــكـنــيـسـة ا
ــلـكــيـة في قــصـر ســانت جـيــمس).وتـابع ا
(ســيـعـقب الــزفـاف حــفل اسـتـقــبـال خـاص

{ تـومسك –وكـاالت - وُجـد القط
رقط شـمشي ا ريجـيك ذو اللـون ا
في شـــوارع مــديـــنــة تـــومــسك في
ســيــبــيـريــا وسط الــبــرد الــقـارس
وكـانت مـخـالـبه األربـعـة مـتـجـمدة
ـمـكن أن يـصبح تـمـاما.وكـان من ا
أحـــدث ضــحــايــا الــشــتــاء شــديــد
الـــبــرودة في ســبـــيــبــريــا لــوال أن
وجــده مـــتــطـــوعــون فـي حــمـــايــة
احلـيـوانـات ونـقـلـوه إلى الـطـبـيب
الـــبـــيــــطـــري الـــروسـي ســـيـــرجي
جـورشـكـوف في نـوفـوسـيـبـيـرسك
200 عــــــــلـى بــــــــعــــــــد نــــــــحــــــــو 
كــيـلــومــتـر.وعــاش ريـجــيك حــيـاة
ــدة عـامــ في عــيـادة طــبـيــعــيـة 
جـورشـكـوف مـتـنـقال في أنـحـائـها
عـلى أربـعـة أطراف صـنـاعـية. و
تركيب هذه األطراف له باستخدام
ستخدمة في زرع تقنية شبيهة با

األسنان للبشر.
وقـال جـورشـكـوف (إن ريـجـيك من
أوائـل الـــقـــطـط في الـــعــــالم الـــتي
زرعت مــــخــــالـب صـــنــــاعــــيــــة في

نتوقع ذلك).وأضـاف( أنه استخدم
هذه التقنـية مع كالب صغيرة لكن
ــكن تــطــبــيــقــهــا عـلـى جـمــيع ال 
احلـيــوانـات الــتي حتـتــاج لـطـرف

صناعي).

كـقـطـة مـنـزلـيـة.وقـال جـورشـكـوف
(إنها جتـري وتقفـز وتلعب يرسل
صــاحــبــهــا تــســجــيالت مــصــورة
تـظـهـر كـيف تتـحـرك. إنـها نـتـيـجة
عـظيـمة وأنـا مـسرور جـدا لم نكن

عـــظــــامــــهـــا بــــاســــتـــخــــدام هـــذه
الــتــقــنــيــة).وأضــاف (بــشــكل عــام
حتـاول هـذه الـقـطط إبقـاء نـفـسـها
دافــــئـــة والـــوقـــوف عـــلى أطـــراف
ــمــكن أن مـــخــالــبــهــا لـــهــذا من ا

تــتــجــمـد مــخــالــبــهـا
وآذانـــهـــا وأنـــوفـــهــا

وذيولها).
ــكــا قـطــة أخـرى ود
ركب لها جـورشكوف
أطــرافـــا صــنـــاعــيــة.
وهـي ذات شـــــــــعــــــــر
رمادي نـاعم وتـعيش
مع صــــاحــــبـــهــــا في
نـوفوكـوزنـيـسك على
بـعد  300كـيـلـومـتـر
جـــــــنــــــــوب شــــــــرقي
نوفـوسيـبيرسك.وعل
ى الــــــــــــــــــــــــرغــم مــن
ـتقـلبة شـخصـيتـها ا
ومـخــالـبــهـا األربــعـة
الــصــنــاعــيــة فــإنــهـا
تعيش حياة طـبيعية
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{ لوس اجنلوس  –وكاالت- قبيل اعالن اسماء الفائزين بجوائز
االسكار يوم امس االحـد نشر مـوقع اجلوائز نسب عن مـا حققته
الـنــســاء في األوســكــار وجـاء فــيــهــا : جــــــــائــزة افــضل مــخـرج
حصـدتـها 91 سـيدة واول مـن فازت بـهـا هي كـاثـرين بيـغـلـو عام
2010 عنthe hurt locker وبلغت نسبة حصد النساء جلائزة
ئة اما جائز افضل ديكور فبلغت النسبة أفضل سيناريو  7.5 با
ـئة فـيما بـلغت نـسبتـهم في جائـزة أفضل مـونتاج 13.3   8.4 با
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ـئة وفي مـجال - أفـضل مالبس جاءت با
ــئـة وكـانت الــنـسـبـة في الـنـسب  59  بـا

مـجال أفـضل مـاكيـاج وتـصفـيف شـعر 37
ـئـة وحصـدت لـورا هـيـرشـبـرغ جـائزة بـا

inception افضـل ميـكـسـاج صوت عن
وأفـضـل تـأثــيـرات بــصـريـة 2 و أفـضل

موسيقى تصويرية 3.

{ بـودابست  –وكـاالت - على
الــرغـم من أن ســوزانــا فــولـدي
( 67عاما) صماء منذ طفولتها
إال أن بــإمـكــانـهــا االســتـمــتـاع
والشعـور حرفيا بـالسيمـفونية
اخلـامسـة الـشهـيرة لـبـيتـهوفن
من خالل وضع يديـها عـلى آلة

بـ شـوكـوالتــة الـنـوتـيال وجـ
ــســكــربــوني اإليــطــالي وكــعك ا
جـ أوريــو كـمــا يـقـدم أصــنـافـا
ـطـعم تـقــلـيـديــة أيـضـا.ويـوفــر ا
خـــيـــارات خــالـــيـــة من الـــدهــون
وأخـــرى مالئــمـــة لــلــكـــبــار فــقط

الحتوائها على الكحول.
الك وقـــال إيــان هـــافـــون أحــد ا
طعم في البداية (عندما فتحنا ا
كـان لـديــنـا نـحـو 40 صـنـفـا من
مـخــفـوق احلـلــيب وألن اإلقـبـال
عـلــيـهـا كـبــيـر أصـبـحت 100 ثم
150 ثم 200 حـتى وصــلـنـا إلى
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ـلـكـة في حـديقـة قـصـر بكـنـغـهام). تـقـيمه ا
وبياتريس (31 عاما) تـرتيبـها التاسع في
ـلكـة وابنة عم والية الـعرش وهي حفـيدة ا

األميرين وليام وهاري. 
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من ب اللوحات الفنية اجلميلة التي تزين يها نفق ساحة التحرير ببغداد
سمـارية كتــبها نتــفض لـوحة حملت كلـمة (حب) با بابداع من الـشباب ا

الــفــنــان أســامــة صــادق عــلى جــدران نــفق
التحرير ببغداد.

هذه الـكلـمة قامت بـطبـاعتهـا شابة
عــراقـيــة أمـريــكـيــة اسـمــهـا فـرح
الـــــنــــجـــــارعـــــلى قـــــمـــــصــــان
(تيـــــــشيرت) وسوف تقدّم
الـنــــجــار ريع مـبـيــعـاتـهـا
لـلـعـراق والـصـورة الول
شـابــة وشـاب يـرتـديـان

قميص حب العراق.

{ عن مجموعة سورايا


