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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

بني فن الكوميديا والتهريج
حممد ر�ضا

مفج��ع ذلك امل�ض��توى من التمثي��ل الكوميدي ملعظم م��ن يعلن عن 
نف�ضه اأنه ممثل كوميدي، �ضواء يف بالدنا اأو يف بالد �ضوانا.

ه��ذا لي���س جديًدا يف احلقيقة. ال�ض��عي لالإ�ض��حاك رمبا ب��داأ قبل كل 
الفنون. م�ض��توى من �رسد احلكاية ُيراد به الإ�ض��حاك. مبا اأن الكالم 
وح��ده ق��د ل يفي بالغاية، ق��د يقدم احلاكي على متثي��ل ما يحكيه. 
وهذا بدوره متعدد الدرجات: قد يرفع حاجبيه بطريقة غريبة، اأو قد 
يغّي �ض��وته اأو قد يقف، اإذا ما كان جال�ًض��ا، ليمّثل امل�ض��هد اخليايل 

)اأو الواقعي، اإذا ما كانت احلكاية حدثت فعاًل( بنف�ضه.
هذا التمثيل ينق�ض��م، بدوره، اإىل م�ضتويات؛ ال�ضحل الذي يعتمد على 
جمرد ت�ض��خي�س ملا يعتقد امل�ض��ّخ�س حال ال�ضخ�ض��ية التي يق�ض��د 
متثيله��ا. والباذل، ال��ذي يحاول فيه املمثل تطوير ال�ضخ�ض��ية التي 
يق�ضدها. واملبدع، الذي ينجز من ال�ضخ�ضية التي ميثلها بعًدا جديًدا 

وخمتلًفا.
التهري��ج يق��ع يف املنطقة ما ب��ني ال�ض��حل والبذل الفا�ض��ل. لكنها 
امل�ض��احة الأكرب مما اعتدنا م�ضاهدته على امل�رسح اأو على �ضا�ضات 

التلفزيون اأو يف ال�ضينما.
هن��اك ي�ض��عى الكوميدي لإثب��ات قدرته على الإ�ض��حاك. قد يتاأتئ، 
قد يهر�س ج�ض��مه، قد »يبحلق« بعينيه، قد يرتدي زي امراأة وي�ض��خر 
منها، قد يّدعي اجلهل اأو الن�ض��يان اأو عدم الرتكيز. لي�س اأن الأدوات 

بحد ذاتها معطوبة، لكن ا�ضتخدامها هو املعطوب والرديء.
ممث��ل موهوب ه��و من يكت�ض��ف الب��وؤرة الفنية يف ال�ضخ�ض��ية ويف 
حركتها ويف قولها ويف الطريقة التي يود اأن يوؤدي فيها �ض��فاتها 

بطريقة تنتمي اإليه، كما اإىل ما ي�رسده اأو ي�ضّخ�ضه.
ذات م��ّرة قال يل وودي األن يف لقاء مت ن�رسه يف »ال�رسق الأو�ض��ط« 
قبل �ض��نوات: »كنت لب�ضع �ضنوات اأحاول تقليد بوب هوب من حيث 
الإلقاء. ل اأدري ما �رّسه لكن اإلقاءه هو ما كان ي�ضكل عندي عقدة«.
األ��ن مل يك��ن ولي���س الآن مقّل��ًدا لأحد. لك��ن حماولته اإج��ادة اإلقائه 
احل��واري م��ربرة لأن لي���س كل كومي��دي يجي��د كل املطل��وب من��ه 
كوميدًيا. بوب هوب كان يفتقد بع�س ما عند وودي األن الأول، لكنه 

كان يجيد توقيت الإلقاء بحيث يفجر النكتة على نحو غي متوقع.
َب�ض��رت كيتون كان ل يتكلم؛ فهو من مواليد ال�ض��ينما ال�ضامتة، لكنه 
ا�ض��تعا�س عن ذل��ك بتقدمي �ضخ�ض��ية تتعاطف معها لأنها �ض��حية 
ظروف. بع�س اأف�ضل اأفالم ت�ضاريل ت�ضابلن، ولي�س كل اأفالمه جّيدة 
مطلًق��ا، هي تلك التي تتعاطف مع �ضخ�ض��يته اأي�ض��ا لأنها �ض��حية 
ظ��روف. لكن مق��دار العاطف��ة امليلودرامية يف اأعمال��ه هو ما كان 
يعيب معظم اأعماله. كيتون، على العك�س، مل يكن يكرتث للمو�ض��وع 
امليلودرام��ي ول التعاطف��ي )ل يتبّنى �ض��بًيا يتيًم��ا ول يحب فتاة 
عمي��اء.. اإلخ(، لذلك كان فّنه الكوميدي اأ�ض��عب، ولو اأنه كان اأي�ض��ا 

منطقي اأكرث.

اجمل تعليق 

اجعل النجاح حليفك يف كل �ضيء وا�ضعى جاهدا للو�ضول اليه 

أمنية لحماية حسابك على فيس 
بوك

تطور نسخة من ويندوز 
10 خاصة بالشركات

 2 Monument Valley
متوفرة اآلن على متجر آب ستور

    ال�ض��عبية الكب��ية الت��ي حتظى بها �ض��بكة في�س ب��وك الجتماعية، جتعلها 
دائم��ًا �ض��من دائ��رة ال�ض��تهداف من قب��ل الهاكرز ح��ول العامل. نف���س الأمر 
ينطب��ق على الأف��راد داخل ال�ض��بكة، فاخرتاق ح�ض��ابك ال�ضخ�ض��ي على في�س 
ب��وك يعني الو�ض��ول اإىل الكثي من معلوماتك اخلا�ض��ة والت��ي ل ترغب لأي 
ح��د مبعرفته��ا. لذا يجب عليك اتخ��اذ التدابي الأمنية الالزمة التي ت�ض��اعدك 
على تاأمني ح�ضابك، واللتزام باإعدادات الأمان التي توفرها �ضبكة في�س بوك. 
ن�ض��تعر�س 3 ن�ض��ائح يف هذا ال�ض��دد: ا�ض��تخدم كلمة مرور قوي��ة من  املهم 
فعاًل ا�ض��تخدام كلمة مرور قوية حل�ضابك على في�س بوك حتى تتجنب تعر�ضه 
لالخرتاق با�ض��تخدام التقنيات املختلفة للو�ض��ول اإىل كلمة املرور. واإن كنت 
تعتق��د باأن��ك �ضتن�ض��ى كلمة امل��رور ال�ض��عبة يف ح��ال ا�ض��تخدامها، فيمكنك 
العتم��اد حينه��ا على تطبي��ق لإدارة كلم��ات املرور مث��ل LastPass. فعل 
مي��زة التحقق بخطوتني تفعيل ميزة التحقق بخطوتني، �ض��تجنبك يف الغالب 
الكثي من امل�ض��اكل الأمنية اخلا�ضة بالو�ضول اإىل ح�ضابك عرب كلمة املرور، 

وهي خا�ضية متوفرة يف الكثي من اخلدمات والتطبيقات ال�ضهية.

  اكت�ض��ف م�ض��تخدمون يف ن�ض��خة جتريبي��ة جدي��دة اأطلقته��ا �رسك��ة 
مايكرو�ضوفت �ضدفًة يف الأ�ضبوع املا�ضي اإ�ضارات اإىل اأن ال�رسكة تعمل 
على ن�ضخة موجهة لل�رسكات وامل�ضتخدمني املتقدمني من نظام ويندوز 

10 برو حلوا�ضب حمطات العمل". "ويندوز  10، �ضوف حتمل ا�ضم 
ويبدو اأن الن�ض��خة اجلديدة من نظام "ويندوز 10"، التي ُو�ض��فت باأنها 
"حل للم�ض��تخدمني املتقدمني" �ض��وف تتيح للم�ض��تخدمني ال�ض��تفادة 
الق�ض��وى من موارد احلوا�ض��ب ال�ضخ�ض��ية لتاأدية مهام كب��ية، اإذ اإنها 
�ض��وف تدعم العمل مع حوا�ض��ب �ضخ�ض��ية مبوا�ض��فات متقدمة جتعلها 
ُت�ض��نف يف فئ��ة اخل��وادم "ال�ض��يفرات". ويف �ض��ورة م�رسب��ة، بين��ت 
 Windows 10 Pro for Workstation اأن  مايكرو�ض��وفت 
PCs تقدم 4 مزايا اأ�ضا�ض��ية، ت�ض��مل: و�ض��ع حمطة العمل الذي يعمل 
على حت�ض��ني نظام الت�ض��غيل من خ��الل حتديد اأحمال العمل للحو�ض��بة 
النموذجية والر�ض��وميات املكثف��ة لتوف��ي ذروة الأداء واملوثوقية عند 

متكينه.

Mon u  ك�ض��فت �رسكة اأبل �ضمن موؤمترها ال�ض��نوي للمطورين عن لعبة
Mon u الت��ي تعترب تتمة للعبة الألغاز ال�ض��هية ment Valley 2
ment Valley.  وُتق��دم اللعب��ة جتربة م�ض��ابهة للجزء الأول من حيث 
الت�ضميم واأ�ضلوب اللعب، لكن هذه املرة لن يكتف الالعب بتوجيه �ضخ�ضية 
واحدة �ض��من �ضل�ض��لة املناظر الهند�ض��ية الطبيعية بل اأي�ض��ًا �ض��يوجه الأم 
والطف��ل. خالل اللعبة �ض��تقوم مبوا�ض��لة ح��ل جمموعة جديدة م��ن الألغاز 
خ��الل رحل��ة هند�ض��ية مليئ��ة باجلم��ال، واكت�ض��اف الكثي من امل�ض��ارات 
والأ�رسار وال�ض��تمتاع ب�ض��حر الهند�ض��ة املعمارية يف ظل اأ�ضوات تفاعلية 
فري��دة من نوعها. ومُيكن لالعبني الذين مل ي�ض��بق له��م جتربة اجلزء الأول 
ال�ض��تمتاع بالإ�ض��دار اجلدي��د م��ن اللعب��ة مبا���رسة ودون احلاج��ة للعب 
اجل��زء الأول. وكان اجل��زء الأول م��ن اللعبة قد �ض��در ع��ام 2014، حمققًا 
�ض��عبية هائلة بني امل�ض��تخدمني، خ�ضو�ض��ًا بعد ظهور اللعبة يف امل�ضل�ضل 
التلفزي��وين ال�ض��هي هاو���س اأوف كاردز House of Cards ال��ذي ُيبث 

اجلزء اخلام�س منه حاليًا عرب نتفليك�س.

لعبة3 نصائح مايكروسوفت

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

�أ�صل   o 1 مبعن���ى رحل���ة و�أ�صلها من كلم���ة �صفر 
Amber كلمة

�أ�صم���اء  م���ن   o �ل���دول  جمموع���ة  �إىل  �لن�صب���ة   2
�ل�صيف مبعنى �ل�صيف �لقاطع

�لفرن�صي �الحتالل  �صد  جز�ئرية  منا�صلة   3
4 �أ�صل كلمة Gap o رد دفاعا عن �ل�صيء وذود� 

ما �أمر  من  بال�صيق  �صعور   o
Cut كلمة  �أ�صل   Zero o كلمة  �أ�صل   5

Tamarind كلمة  �أ�صل   o �جلر�س  دق   6
7 جمموعة �لنوق و�جلمال o عك�س حر o ثلثا و�صل

�لدجاج بيت   Canal o كلمة  �أ�صل   8
�صهادته تطلب  من   9

كلم���ة  �أ�ص���ل   Bouquet o كلم���ة  �أ�ص���ل   10
Crimson

ت�ض��در فيل��م " Wonder Woman" اإي��رادات �ض��باك 
التذاكر يف �ض��الت ال�ض��ينما يف اأمريكا ال�ضمالية متخطيًا 
املئ��ة ملي��ون دولر يف الأي��ام الأوىل لعر�ضه،ح�ض��ب م��ا 
اأظه��رت اأرق��ام موقتة ن�رسته��ا �رسكة "اكزيبرت ريلي�ض��نز" 
املتخ�ض�ضة. وح�ضد هذا الفيلم الذي توؤدي بطولته املمثلة 
غال غادوت Gal Gadot يف دور الأمية ديانا 100،5 
يف  لعر�ض��ه  الأوىل  الأ�ض��بوع  نهاي��ة  يف  دولر  ملي��ون 

�ضالت الوليات املتحدة وكندا. 

اليك بيل تستقبل مولودها الثاني

ا�ضتقبلت املمثلة ليك بيلLake Bell مولودها الثاين من 
.Scott Campbellزوجها فنان التاتو �ضكوت كامبل

وبح�ض��ب موق��ع "ديلي مي��ل"، ف��اإّن املولود ذك��ر ولكن مل 
ُيك�ضف عن ا�ضمه حّتى الآن.

 Castle o كلمة  �أ�ص���ل   o للماء  1 حاج���ز 
Gapأ�صل كلمة�
�أغ�صان  o فم   2

�ل�صجر جميله Algebra o طويل  �أ�صل كلمة   3
�صغري مرتفع   o �لغز�ل  �أ�صماء  من   4

طوعا �الأكل  عن  ميتنع   5
�ملن�ص���اب  �مل���اء   Solid o كلم���ة  �أ�ص���ل   6

�ل�صايف
قط  o على  وتغلب  �أنت�صر   o �الأب  �أخت   7

 o �أو كتاب  م���ا كت���ب يف مق���ال  8 جمم���وع 
�أ�صل كلمة Cotton o من �الأطر�ف

Down كلمة  �أ�صل   o �صجاع   9
Ch e كلم���ة  �أ�ص���ل   o وتعف���ن  ف�ص���د   10

�صيف ثلثا   mise o

عموديًا �أفقيًا

ه��ذه الش��بكة مكّونة م��ن 9 مربعات 
كبي��رة وكل مربع كبير مقّس��م إلى 9 
خانات صغيرة. من شروط اللعبة وضع 
األرقام من 1 إلى 9 ضمن اخلانات بحيث 
ال يتكرر الرقم ف��ي كل مربع كبير وفي 

كل خط أفقي أوعمودي.

“Wonder Woman” يتصدر إيرادات 

شباك التذاكر متخطيًا الـ 100 مليون دوالر


