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مهرجان

فضاءات ثقافية

" نسيم الرقص" حالة ضياع
فريدة عكسها مهاجرون

تبدو الفت ًة يف عرو�ض الن�سخة ال�سابعة ملهرجان «ن�سيم الرق�ص» الذي اختتم �أخرياً،
حالة ال�ضياع الفريدة التي عك�سها مهاجرون ورحالة ومت�سكعون هم م�ؤدو العرو�ض
الفنية التي احت�ضنتها �شوارع املدينة القدمية و�أماكن �أخ��رى تراثية لها �أهميتها
بالن�سبة �إىل هوية املدينة الكوزموبوليتانية وتعدديتها الثقافية .ا�ستخدم امل�شاركون
«فن التوهان يف املدينة» ممار�سة تعبريية حركية ا�شتبك فيها املهرجان مع املواطن
العادي يف ال�شارع اال�سكندري لبناء معرفة بديلة ت�ستفز �شعوره للم�شاركة والتفاعل
واللف وال��دوران والت�س ّكع يف �شوارع املدينة وحاراتها ال�ضيقة ومزانقها .انطلق
املهرجان و�سط الإ�سكندرية ،عرب عر�ض «هبوط جامح» مل�صمم الرق�ص والراق�ص
�أوليفيه دوبوا الذي يعد واحداً من �أف�ضل  25راق�ص ًا يف العامل.

الخميس  18آيار  2017العدد 347
Thu. 18 May. 2017 issue no 347

عود
عراقي

ضمن مقتنيات المتحف
البريطاني

وافقت جلنة فنية علمية يف املتحف الربيطاين على �إدخال العود العراقي �ضمن
مقتنياته ،بعدما تكللت جهود �سنوات من قبل املو�سيقار العراقي �أحمد خمتار
بالنجاح ،والذي ا�ستطاع �أن يقنع جلنة �أو�صياء املتحف املتكونة من  25عاملا
متخ�ص�صا بالآثار ،لي�صبح العود العراقي �ضمن املقتنيات املحفوظة لالبد يف
�أهم متاحف العامل .العود الذي اختري هو من �صناعة العام  ،1981ويعود �إىل
�صانع العود فوزي من�شد غافل من الب�رصة ،ويعد من �أ�شهر و�أف�ضل �صناع
العود يف العامل .وهو م�صنوع من خ�شب ال�سي�سم والزان وامليبل واملفاتيح من
الأبنو�س والوجه من خ�شب الأرز (�سيدار) بقيا�س  ،57وهو القيا�س التاريخي
للعود يف الع�رص العبا�سي.

اقتباس

اقتبا�س
�شعور الإن�سان �إزاء نف�سه ب�أنه يحرتم نف�سه ر�أ�س
مال كبري.
فكري �أباظة
قراءة في رواية

تندرج "مكينة ال�سعادة" حتت ما ي�سمى بالرواية
داخل الرواية ،فال�شخ�صية التي يبد�أ معها ال�رسد
هي �شخ�صية كاتب روائي بد�أ يف التخطيط لكتابة
رواية جديدة م�ستلهمة من حياة �صديقه "حممد
الغربي" وزوجته وابنتها ،ومن لقاء مفاجئ يحدث
بني "حممد" وبني �أ�ستاذ جامعي ومفكر عاد لتوه
من كندا .و�إ�ضافة �إىل م�رشوع هذه الرواية ف�إنه
بد�أ بكتابة �سيناريو تلفزيوين م�ستلهم من حياته
هو ،حتت عنوان "مدينة ال�سعادة" .هكذا ،مت�ضي
الرواية بني هذه املحاور التي تت�شابك يف ما
بينها ،لتطالعنا ف�صول عن حياة هذا الكاتب،
وف�صول �أخرى عن حيوات �شخ�صياته ،وف�صول
ثالثة حتتوي على بع�ض م�شاهد امل�سل�سل الذي
يع ّده ،وكل ذلك يندمج مع ًا لي�شكّل يف النهاية جزءاً
من احلبكة العامة للرواية .يح�شد "الزغباين" عدداً
كبرياً من احلكايات يف روايته ،غائ�ص ًا من خالل
هذه احلكايات يف دواخل �شخ�صياته ودوافعها
وحتوالتها وتفاعلها مع ما تعي�شه من �أو�ضاع
�سيا�سية واقت�صادية واجتماعية ،وكيف ت�ؤثر
هذه الأو�ضاع على حياتها .ورغم �أن ال�شخ�صيات
التي يختارها الكاتب تبدو متباعدة جداً يف
م�ساراتها وطبائعها ،ف�إنه يقاطع بينها ويجمعها
يف �شبكة معقدة ومتداخلة من العالقات ،يكون
مركزها املبغى الذي ي�ؤ�س�سه "�شعيب الأعرج" .
وقد �أ�ضفت �شخ�صية "�شعيب" بدءاً من ذكريات
طفولته وم�شاريعه ال�صغرية ،وانتهاء مب�رشوعه
الكبري هذا واحليل واخلدع الالنهائية التي يتفنن
يف ابتكارها لتحقيق م�صاحله� ،أ�ضفت على الرواية
جواً من املرح والطرافة واحليوية .متتلئ الرواية،
التي يق�سمها الكاتب �إىل �أربعة �أق�سام وعدد كبري
من الف�صول ،مبقاطع فل�سفية حول "ال�سعادة":
مفهومها ،معناها� ،أبعادها ،مطلب ال�سعادة يف
احلياة الدينية ،كيفية حت�صيلها وحتقيقها...
وغريها من املوا�ضيع التي تناق�ش "ال�سعادة"
من خمتلف جوانبها ،غري �أن اجلانب الذي تبتغيه
الرواية خمتلفٌ متاماً ،ولكنها ال ت�صل وال تو�صلنا
�إليه� ،إال بعد �أن تناق�ش كل ما �سبق .وهذا اجلانب
هو "وهم ال�سعادة"� ،إذ تطرح الرواية ما مفاده �أن
الأنظمة اال�ستبدادية حتاول �إقناع ال�شعوب �أنهم
يعي�شون يف �سعادة هي احلياة اجليدة والأمان
الذي ينعمون به يف ظل حكمها ،غري �أن هذه
تدجن بها ال�سلطة فكر
ال�سعادة ما هي �إال �آلية قمع ّ
النا�س وت�سلب عربها حريتهم.

�صدار عن الدار (امل�رصية  -اللبنانية) رواية "خريف البلد الكبري"  ،للإعالمي
وال��روائ��ي امل�رصي حممود ال���ورواري الواقع الراهن من خالل العودة �إىل
اخلا�صة ،وتتناوب امل�شاهد
املا�ضي .وهذا ما يجعل لك ٍّل من الزمنني حكايته
ّ
الروائية لك ٍّل من احلكايتني على �إ�شغال م�ساحات ال�رسد ،يف ال�شكلّ � .أما يف
امل�ضمون فنحن �أمام حكايتني منف�صلتني يف الزمان واملكان واملوا�صفات
والنوع الروائي ،غري �أنّهما تتقاطعان يف � ّأن بطل احلكاية الأوىل وراويها يقوم
باالطالع على احلكاية الثانية وقراءتها ،وهذا تقاطع �شكلي .ويقوم ب�إ�سقاط
املا�ضي على احلا�رض ،وه��ذا تقاطع يتع ّدى ال�شكل �إىل البحث يف وظيفة
املا�ضي وت�أثريه يف احلا�رض.

�صدر حديث ًا عن من�شورات املتو�سط ـ �إيطاليا ،كتابا �شعريا لل�شاعر واملرتجم الفل�سطيني
أدبي الذي
�سامر �أبو هوا�ش بعنوان "لي�س هكذا تُ�صنع البيتزا" .يتابع �سامر م�رشوعه ال ّ
ب��د�أ ُه قبل �أكرث من عقد ،ووزع انتاجاته على �صنوف �أدبية خمتلفة ،ما بني ال�شعر
والرواية والرتاجم والكتابة ال�صحفية والثقافية ،ذاه ًبا بلغ ٍة مل يزدها عمق التجربة �إال
دون زيادات ا�ستعرا�ضية� ،إىل التفا�صيل اليومية الب�سيطة ،ال�شفافة،
ب�ساط ًة وفه ًما من ِ
وملت ِق ًطا من هذه التفا�صيل جمموع ًة كبري ًة من االلتقاطات الإن�سانية التي تتع ّدى ذلك
وتذهب يف العمق� .أخرياً ،جاء الكتاب �صدر الكتاب �ضمن جمموعة املتو�سط
اليومي،
ُ
امل�سماة «ب��راءات» وهي جمموعة �إ�صدارات خا�صة فقط بال�شعر ،والق�صة الق�صرية،
والن�صو�ص� ،أطلقتها املتو�سط احتفاء بهذه الأجنا�س الأدبية.

بدأت حكاية الرسم على الحشرات منذ الطفولة و الهدف يغلب الخوف
حوار _ عمر جميل

�سجى البغدادي فنانة ت�شكيلية عراقية يف مقتبل
العمر,تفردت ومتيزت يف فن الر�سم على احل�رشات احلية
يف العامل,لتو�صل ر�سالة حمبة وت�آلف للنا�س.قد يبدو ذلك
غريبا يف عامل الر�سم اال ان �سجى جت�سد حكاية ان�سانية
وثقافية وفنية فريدة يف ر�سمها املميز,حتاكي به على
لوحاتها غبار احلب وال�سالم وجمالية الروح واالناقة يف
حيثيات احل�رشات وتعرب عن نبل ان�سانيتها و�سمو روحها
ونقاوة م�شاعرها.
*من هي �سجى البغدادي؟
 فنانة ت�شكيلية عراقية وطالبة يف جامعة بغداد من مواليد 1992احب الر�سم على احل�رشات احلية واحلبوب والفواكه
واملواد كافة فال يوجد اعتماد على خامة معينة او مادة
معينة.
* اجلميع يعرف ان الفتيات يخفن من احل�رشات,فكيف بد�أت
حكاية هذا الر�سم الغريب ؟
 بد�أت حكاية الر�سم على احل�رشات منذ الطفولة وكانالفالم الكارتون واالفالم الوثائقية دور مهم يف تبيني
حب التعاون والتعاي�ش بينهم,كنت ار�سم مبواد ب�سيطة
وكانت مدر�سات مادة الرتبية الفنية يف املتو�سطة ي�شاركن
اعمايل يف معار�ض املدار�س ثم االعدادية واجلامعة,ثم
التقيت بالدكتور اجلراح حممد املطلك بامل�صادفة نظرت اىل
لوحاته يف عيادته الطبية وف�ضويل دفعني اىل ان ا�س�أله عن
اللوحات,وعر�ضت عليه ر�سوماتي و�شجعني قائال:ر�سوماتك
يجب ان تعر�ض وا�ستمررت يف هوايتي,وعمل املعار�ض..
نعم بع�ض الفتيات يخفن,وانا اخاف من بع�ض االنواع من
احل�رشات,لكن هناك هدف يغلب اخلوف.
*هل هناك ر�سالة معينة ت�سعني اىل اي�صالها للعامل؟عن
طريق ر�سمك على احل�رشات؟
نعم,احل�رشات كائنات �صغرية نراها وجنهلها ونقتلها�ضارة كانت ام مفيدة,الننا نحكم عليها من مظهرها
الذي نظن انه �سيء ون�سينا ان نفكر ب كيف؟ومن اية
مادة خلقت؟هل هي من طني مثلنا؟وا�سئلة كثرية,هذه
اال�سئلة كنت الاجد لها اجابة,ور�سالتي هي الرحمة بهذه
الكائنات,لرنحم ا�سالمنا الذي ا�صبح وام�سى جمرد ا�سم يف
هوية بالدنا العربية التي لطخها االرهاب ودمرها,ر�سالتي
ال�سالم وح�سن التعاي�ش,ر�سالتي ان النحكم على ال�شيء من
مظهره والرحمة ب�أنف�سنا كب�رش,ر�سالتي اي�ضا لفت االنتباه
واالهتمام اىل البيئة التي خربناها,وتقليل ا�ستخدام
املبيدات ع�شوائيا ملا لها من ا�رضارفنحن نعي�ش االن
يف �رصاع االن�سان �ضد نف�سه وتركنا �رصاع االن�سان �ضد
االفة وذلك با�ستخدام تلك املواد التي يحرم ا�ستعمالها يف
الدول املنتجةلت�ستخدم على غذائنا دون االدراك اىل انها
�سبب يف كثري من االمرا�ض ولعل ا�شهرها ال�رسطان والعقم
وال�سبب هو جهل الفالح,وعدم االهتمام يف ا�ستغالل وتربية
احل�رشات املقاومة االحيائية وا�ستخدام الزيوت واملواد
الطاردة على نحو يجعلنا ن�سهم يف العي�ش يف بيئة �صحية.

* كيف جاءت هذه الفكرة الغريبة ؟
بعد ان جربت الر�سم مبواد عدة فكرت ب�أن اختلف واخرج
عن امل�ألوف,لهذا احببت ان اجرب الر�سم على احل�رشات
لأدمج بني املعلومة والفن كفكرة جديدة,اربط فيها الفن
بالعلم وطرح الفكرة لتجميل ال�شيء غري املرغوب فيه
من البع�ض,وتغيري فكرة احلكم على هكذا كائنات بالقتل
ب�أ�ستخدام املبيد او غريه,فمن حق هذه الكائنات التي خلقها
اهلل و�سخرها للب�رش العي�ش كما يعي�ش االن�سان.
* مبن ت�أثرت �سجى يف هذا الفن؟
مل ات�أثر ب�أحد النه فن جديد من نوعه,ولكن ميكن القول
ب�أنني ت�أثرت بكالم االخت�صا�صيني والباحثني ب�ش�أن هذه
احل�رشات.
* من �ضمن اعمالك الغريبة الر�سم على العقرب,كيف جتر�أتي
للر�سم عليه؟
 ذكرت �سابقا ان الهدف يغلب اخلوف,والعقربة ر�سمتعليها بعد موت احد ال�صحفيني من حمافظة الديوانية على
مااذكر ا�سمه زين العابدين نتيجة لدغة ثعبان,والر�سالة
التي اردت اي�صالها عن طريق تلويني للعقرب,انه هناك

"بدون" ...مغامرة مسرحية عراقية متكاملة تتحدث عن مأساة
الجئتين تتقاسمان القلق في أرض المنفى
عر�ضت م�رسحية "بدون" باللغة الأملانية يف
مدينة مانهامي ،على خ�شبة م�رسح املعهد العايل
للفنون «�آالنو�س» ،وهي مقتب�سة من جمموعة
م�رسحية ق�صرية للكاتب العراقي ماجد اخلطيب
حتت عنوان «بدون �أملانيا» ،يف ا�ستعادة �ضمنية
مل�صطلح «بدون» الذي يطلق عادة على املقيمني
بدون �أوراق ر�سمية يف دولة الكويت.
�أما «البدون» يف امل�رسحية فهما «فائزة»
و«ماريا» ،امر�أتان مهاجرتان يف �أملانيا،
تلتقيان �صدفة يف «بيت الن�ساء» ،حيث التج�أتا
هرب ًا من العنف الأ�رسي .ورغم �أن فائزة عربية
الهوية وماريا �رشق �أوروبية ،لكنهما تت�شاركان
املعاناة اجل�سدية والنف�سية ،وجتمعهما مع ًا

"خريف البلد الكبير"

ُ
"ليس هكذا تصنع البيتزا"

سجى البغدادي:

ثقافة

بغداد_متابعة

إصدارات

إصدارات

الغربة عن املجتمع الأملاين واللغة الأملانية،
فتبد�أ �صداقة من نوع خا�ص بالت�شكل بينهما،
وتعرثان على لغة للتخاطب ،هي مزيج من
�أملانية مك�رسة و�إنكليزية وحركات �إميائية،
ف�أحيان ًا ال حتتاج وحدة احلال لكثري من ال�رشح،
وال يحتاج الأمل �إىل كثري من الكالم� .أ�ضاف
املخرج ريا�ض القزويني �شخ�صية ثالثة للن�ص
امل�رسحي ،هي �شخ�صية مديرة «بيت الن�ساء»
التي تلعب دور الراوية للحكاية �أي�ضاً ،ومعها
تبد�أ امل�رسحية حيث تظهر بداية وتهيئ اجلمهور
للدخول �إىل عامل البطلتني ،فتقول�« :سرنوي لكم
حكاية ،ولكنها لي�ست بحكاية» ،يف �إ�شارة �إىل
�أن احلكاية ما هي �إال يوميات لن�ساء حقيقيات،
هن �ضحايا لعنف مزدوج ،عنف الزوج وعنف
االغرتاب ،ولكنها �أي�ضا حكاياتهن ب�أل�سنتهن،

حيث ال وجود للرجل على اخل�شبة� ،إال مبا تركته
�أ�صابعه من كدمات على �أج�ساد ه�ؤالء الن�ساء،
ومن خوف على �أرواحهن.
بعد �أن تقدم املديرة احلكاية ،وتعرب يف ات�صال
هاتفي مع مفت�ش ال�رشطة عن عدم توفر �أماكن
�شاغرة لديها ال�ستقبال املزيد من الن�ساء الفارات
من العنف الزوجي ،تغادر امل�رسح وترتكه
للبطلتني الرئي�سيتني ،اللتني تظهران بداية يف
عتمة حالكة ،ويف يديهما هاتفاهما النقاالن
كم�صدر �إنارة وحيد ،وكبطاقة تعارف �أي�ض ًا
تعر�ض بها كل واحدة للأخرى ذاكرتها الرقمية،
بكل ما فيها من �صور �شخ�صية وذكريات يف
�أوطان بعيدة .حيث ن�شهد هنا ال�رصاع الأزيل
بني احلب وال�صداقة� ،صداقة ن�ش�أت على عجل بني
امر�أتني� ،رشدهما الرجل وجمعهما الهروب منه
يف مكان معزول ،ليفرقهما من جديد حب الرجل
واخلوف منه �أي�ضاُ .ويف النهاية حت�سم "ماريا"
املوقف عندما تقف يف و�سط اخل�شبة معلنة �أنها
لن تخاف بعد اليوم ،وعندما تغادر ن�سمع �صوت
طلقة.
وعندما تعود "ماريا" تكون م�رضجة بالدماء،
فتغفو بني يدي "فائزة" التي تهدهد موتها
ب�أغنية "نامي يا �صغرية" ،وتنتهي امل�رسحية
متاما كما بد�أت ،نوم طويل بال
ب�أغنية النوم
ً
�أحالم ،ووجع �أرواح معذبة حتمله �أينما رحلت،
وجمتمعات م�ستباحة تعيد �إنتاج نف�سها حتى
لو غريت جلدها ،ب�رصف النظر �إن كانت تلك
املجتمعات �رشق �أو�سطية �أو �رشق �أوروبية،
فكالهما جمتمعات عا�شت القمع واال�ضطهاد
ونف�سيا.
أ�رسيا
ً
حتما �سينتج قم ًعا � ً
ال�سيا�سي ،الذي ً

بلدان ي�ستخدمون �سم العقارب لأ�ستخراج عالج لكثري من
االمرا�ض,اما يف البلدان ال�رشق �أو�سطية وبلدنا حتديدا منوت
من دون ان جند حتى عالج للدغة هذه احليوانات.
* �شيء ملفت للنظر ان جند فنانة تر�سم على احل�رشات,هل
جتدين هذا النوع من الر�سم جاذبا للجمهور؟
 كل �شيء جديد يلقي اهتماما كبريا,وهناك من يتقبل اويرف�ض,واي�ضا لكل عمل ر�سالة يرغب الفنان او املوهوب
باي�صالها للجمهور,ماامتناه ان يرى اجلميع اعمايل ليعلموا
ر�سالتي.
* هل تطمحني لل�شهرة عن طريق طرح نوعية مميزة وغريبة
يف ر�سوماتك؟
 نعم,ومن اليطمح لل�شهرة,واحب ان ابتكر افكار جديدةوغريبة للر�سم دائما حتى وان كانت ب�سيطة.
* ما ال�صعوبات التي واجهتيها يف بداية م�شوارك؟
 ال�صعوبات التي واجهتها يف البداية هي احل�صول علىاحل�رشات وكيفية تربيتها وتوفري البيئة املنا�سبة لها كان
�صعب جدا,كذلك واجهت �صعوبة يف تقبل النا�س لهذا الفن
لكن هذه ال�صعوبة زادت من ا�رصاري لن�رش اعمايل اكرث.

* هل �شاركت يف معار�ض؟وهل �ست�شاركني يف معار�ض
م�ستقبال؟
 اول م�شاركة للح�رشات احلية يف م�ؤمتر تيد اك�س بغدادوالثانية كان معر�ض �شخ�صي �ضمن مهرجان ب�سمة,وهناك
معر�ض �آخر �سيكون يف االيام املقبلة و�سيقام يف املتحف
الطبيعي,كذلك �شاركت يف معار�ض عدة يف جامعة بغداد
وجمعية خري اهلل لليوم العاملي �ضد التدخني واي�ضا يف
اليوم العاملي حلقوق االن�سان.
* كيف كان رد فعل النا�س؟
يف البداية كان املو�ضوع �صادما و�صعبا,و�سمعت كالم من
قبيل انك فتاة كيف تتعاملني مع احل�رشات والخ,حتى بد�أ
النا�س بتقبل املو�ضوع عندما �شاهدوا جمال الفن واظهاره
ب�صورة مل يعتادوا عليها.
*هل تبنى احد موهبتك؟
لال�سف ال احد.*كلمتك االخرية يف هذا احلوار؟
ا�شكر جريدة جورنال وا�شكر الزميل وال�صحفي عمر جميلعلى هذا احلوار..

يومها ..قبل عام
َرخ ا َ
حلما ْم
كف ِ
دخلتِ �إىل مكتبي قب َل عا ْم
تنظرين
وكنتِ موارب ًة
ْ
مل�ست �أ�صاب َعكِ الثَّلج
وحني
ُ
ني
أح�س ْ�س ُت كم كنتِ َترجتف ْ
� َ
عليهن م�شتع ًال
كفي
َّ
ف� ُ
أطبقت ّ
ني
باحلن ْ
ذكرين؟! ..
ُترىَ ،ت
ْ
لحَ ظَ َتها،
كفي
َ�س َحبتِ َ
ثلوجكِ من َجم ِر ّ
ني..
وكنتِ برغم
ِ
ارتباككِ تبت�سم ْ
بان َت�ص َنعي �أنتِ
واقترَ حتِ ْ
قه َو َتنا
قُلتِ
ثاين ال ّزياراتِ هذي
أهل بي ِتك
لقد
�رصت من � ِ
ُ
عروقي َح َّد
َ�ض َّج دمي يف
َ

ني!..
الأن ْ
وحت َّدثتِ ..
كان ارتباكُ كِ يمَ ل�ؤين ن�شو ًة
تذكرين
بينما كنتِ يف َخ َج ٍل
ْ
كيف كانوا ُيخيفونَكِ م ّني
و َيذودون عن َد ح�ضو ِركِ حتى

أحاديث ع ّني
ال
َ
ثم حني �س�ألتكِ
ما ر�أ ُيكِ الآن؟
نظرين!..
ُعدتِ موارب ًة َت
ْ
يت لحَ ظَ َتها
َف َت َم َّن ُ
علت ِ�شغايف زجاج ًا
لو َج ُ
لنظّ ارتيكِ
ب�رصين!..
لع َّلكِ من َخلَلي ُت
ْ
حني قُمتِ لكي َتخرجي
نب�ض يف قَع ِر
قلبي َي ُ
كان َ
نج َرتي
ُح ُ
�س َتعودين؟؟طبعاً..�شَ َد ْد ُت يدي فوق كفِّكِ
ثلوجكِ للنار
�أ�س َل ْمتِ ك َّل ِ
ترقرقَ جدولُ �ضو ٍء بعينيكِ
َبينا َ
ني!..
ُمرتبك ًا ال َيب ْ
عبد الرزاق عبد الواحد

