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ّ
ّ
الخط العربيّ
الفنون تزدهر في المناطق المحررة عبر نافذة

الجورنال – متابعة

الديني واالنغ�لاق الثقايفّ،
يف ظ ّل ر�س��وخ الت�ش�� ّدد
ّ
املتح��ررة م��ن "داع�ش" مثل
�س��يما يف املناط��ق
ال ّ
ّ
العربي اجل��سر الذي يو�صل
أ�صبح
�
الرم��ادي،
اخلطّ
ّ
الفن��ون الأخرى �إىل املجتم��ع ،لك ّنه يواجه الإهمال
أكادميي��ات وع��دم �إقب��ال اجلي��ل اجلديد على
يف ال
ّ
�إتقانه.
ف��ن اخل��طّ والزخرف��ة
اخت��ارت حمافظ��ة الأنب��ار ّ
الثقافية
إ�سالمية للعودة جم ّدداً �إىل واجهة احلياة
ال
ّ
ّ
والفني��ة ،بع��د ط��رد تنظي��م "داع���ش" منه��ا ،ع�بر
ّ
العراقيني
مهرج��ان �ش��ارك فيه ع��شرات الفنان�ين
ّ
يف  7ني�سان�/إبري��ل م��ن ع��ام  .2018ومل يك��ن
الفن
الفن املرتبط بلغة القر�آن� ،إ ّال كونه ّ
اختيار هذا ّ
التيارات
الأن�سب يف هذه احلقبة بعد "داع�ش" ،حيث ّ
املتطرفة م��ا زالت لها
املحافظ��ة وت�أث�ير الأف��كار
ّ
�آثارها الباقية يف �أفكار البع�ض ،والرتباطه الوثيق

فن
بتاري��خ الع��رب والإ�سالم .كم��ا � ّأن التعاطي مع ّ
بقية �أنحاء العراق
اخلطّ والزخرفة هو
ّ
املف�ض��ل يف ّ
بقي��ة الفنون مثل
م��ن
أكرث
�
فر�صت��ه
�أي�ض��اً ،وب��دت
ّ
الديني��ة التي
املع��اين
ب�سب��ب
واملو�سيق��ى،
الر�س��م
ّ
العربي.
احلرف
يطلقها
ّ
خا�ص��ة� ،إذ
العرب��ي ب�سب��ب ذل��ك
وللخ��طّ
ّ
قد�سي��ة ّ
ّ
وزينت به الق�ص��ور من �أجل
امل�ساج��د
يف
ا�ستخ��دم
ّ
آنية املكتوب��ة فيه ،غري � ّأن ك ّل
الت�برك بالآيات القر� ّ
ّ
ذلك،
العراق��ي �أقبا�س ح�س�ين العقابي
��اط
بح�س��ب
اخلطّ
ّ
ال��ذي يق��ول " :مل ي�سع��ف يف تاليف الإهم��ال الذي
الف��ن يف الع��راق" ،م�ضيف��ا "� ّإن
يع��اين من��ه ه��ذا ّ
العراقيني تعاين م��ن قلّة الدعم
جمعي��ة اخلطّ اط�ين
ّ
ّ
إعالم��ي ،فيم��ا تنع��دم الدورات
امل��ادي ،وح ّت��ى ال
ّ
ّ
الفنية
التطويرية وح ّت��ى
التعليمية ،وتخلو الدرو�س ّ
ّ
ّ

يف املدار���س م��ن م��وا ّد تعلي��م اخل��طّ �أو التثقي��ف
العربية".
أهميته ودوره يف حفظ اللغة
ّ
ب� ّ
و�أعط��ى ح�س�ين العقابي مث��ا ًال على ه��ذا الإهمال،
اجلمعي��ة ،التي ه��و ع�ضو فيه��ا ،والتي
قائ�لاًّ �" :إن
ّ
حكومية ،ظلّت لفرتة طويلة بعد
ال
ّة
ل
م�ستق
هي جهة
ّ
ر�سم��ي ،رغم كونها �أقدم
مقر
دون
من
2003
ع��ام
ّ
ّ
العربي وت� ّأ�س�ست منذ
الوط��ن
يف
نوعها
من
ة
جمعي
ّ
ّ
ال�سبعيني��ات ،ح ّتى متكّنت �أخ�يراً من احل�صول على
ّ
ذاتية بحتة".
مقر متوا�ضع بجهود ّ
ّ
العرب��ي� ،أ�ش��ار �إىل � ّأن
وكج��زء م��ن م�أ�س��اة
اخل��طّ
ّ
"املواه��ب يف اخل��طّ ُتطم��ر ب�سب��ب انع��دام فر���ص
العربية بخطر ،يف ظ ّل
التطوير ،وباتت حروف اللغة
ّ
ع��دم قدرة الأجيال اجلديدة عل��ى ر�سمها بالأ�شكال
املطلوب��ة" ،وق��ال" :ميكن ر�صد ذل��ك ب�شكل وا�ضح
يف املدار���س ،حي��ث خط��وط الطالّب رديئ��ة ب�شكل
إمالئية املتداولة
ال ي�ص�� ّدق ،ف�ض�ل ًا عن الأخط��اء ال ّ
اليوم".
من جهته� ،رشح �صاح��ب التجربة الطويلة يف ر�سم
احلرف لف�ترة مت ّتد �إىل �أكرث م��ن  40عام ًا اخلطّ اط
ان ح��روف اللغة
الأنب��اري ح�س��ام ال�ش�لاه "كي��ف ّ
بقية ح��روف اللغات يف العامل
متيزت عن ّ
العربي��ة ّ
ّ
ان�سيابيته��ا وا ّت�صاله��ا مع بع�ضه��ا ،الأمر الذي
يف
ّ
هند�سية خمتلف��ة ،لي�صبح اخلطّ اط
ال
أ�ش��كا
�
يك�سبها
ً
ّ
العرب��ي حا�رض
ر�سام�� ًا �أي�ض��اً" ،وق��الّ �" :إن اخل��طّ
ّ
ّ
التاريخية وامل�ساجد� ،إىل جانب
مادي�� ًا يف الأماكن
ّ
ّ
فن اخلطّ ،
الزخرف��ة ال
إ�سالمي��ة التي ال تنف�صل ع��ن ّ
ّ
ب��ل هي مرادف له وتوظّ فه يف التعبري عن وجودها
و�صورها".
املادي للخطّ  ،وفق ح�سام ال�شاله،
احل�ضور
و� ّإن هذا
ّ
الفن عن الأجيال اجلديدة" ،حيث
يقابله "غياب لهذا ّ
"الرواد يغيبون ،فيما اجليل اجلديد مل يتعلّم منهم،
ّ
ح ّتى ندرت �أعداد اخلطّ اطني من اجليل اجلديد الذين
الفن بد ّقة ومهارة كافية".
يجيدون �صناعة هذا ّ
مِ ْن �أبناء اجليل اجلديد لهواة اخلطّ َم ْن يوافق ال�شاله
حممد ال�شمري ،الذي قال ّ �" :إن �أعداداً
يف الر�أي ،مثل ّ
ذاتية
وبجه��ود
اخلط
على
تقب��ل
قليلة م��ن ال�شباب
ّ
حم�ضة .ولو �أراد �شاب �أو طالب تعلّم اخلطّ يف معهد
وي�ضطر �إىل
متخ�ص�ص��ة ،فلن يجد ذل��ك،
�أو مدر�س��ة
ّ
ّ
الرواد �أو زيارتهم".
ومرا�سلة
الذاتي
التعليم
ّ
ّ
ع�صاميون يف
تهم
بغالبي
اطني
أن
�
إىل
�
و�أ�شار
"اخلطّ
ّ
ّ
ّ
حمببة" ،وقالّ �" :إن
هواية
باعتب��اره
فن
تعلّم
اخلطّ
ّ
ّ
�أحد �أ�سباب انح�سار االهتمام باخلطّ هو عدم حتويل
الفني��ة �إىل م�شاريع مربحة
املعار���ض
والفعاليات ّ
ّ
متفرغ ًا
وجتعل��ه
��ة،
املالي
��اط
حاجات
تلب��ي
اخلطّ
ّ
ّ
ّ
للرتكيز على ف ّنه من �أجل تطويره".
العربي،
ولف��ت �إىل � ّأن احل ّل "يف �إن�شاء مدر�سة للخطّ
ّ
واح��دة عل��ى الأق�� ّل يف العا�صم��ة بغ��داد� ،إذا تعذّر

ت�أ�سي�سها يف مدن �أخرى".
الف��ن
وتك��سر ه��ذا ال�شع��ور بع��دم االهتم��ام به��ذا ّ
يف
ن�شاط��ات
وفعاليات تظه��ر يف امل�شهدي��ن الثقا ّ
ّ
أمريكية
ل
ا
"اي��وا"
جامعة
ا�ست�ضاف��ة
مث��ل
والفن��ي،
ّ
ّ
العراق��ي غ��ازي امل�شع��ل يف  16ني�سان/
��اط
اخلطّ
ّ
ف��ن اخلطّ يف
عن
للحديث
2018
ع��ام
م��ن
إبري��ل
�
ّ
تتطرق �إىل
حيث
��ة،
العاملي
والثقافات
اللغات
ق�س��م
ّ
ّ
العربي وتاريخه.
جمالية احلرف
ّ
ّ
ويف  16ني�س��ان� ،شارك اخلطّ اطان لواء ال�سامرائي
وحاكم غ ّنام يف مهرجان اخلطّ بدبي ،الذي ح�رضه
�أكرث من مائة خطّ اط.
كما حت�� ّدث الف ّن��ان يف دار الوثائ��ق واملخطوطات
ببغ��داد �شبي��ب املدحتي عن مب��ادرة تلفت االنتباه
التاريخي ،وه��ي "معر�ض اخلطّ الذي
الفن
�إىل ه��ذا ّ
ّ

معلمة عراقية تنتصرعلى الطائفية

عرفوا بنهمهم للطعام " ..العظامة" يظهرون في حفالت
الزفاف والتخرج والطهور
الجورنال – متابعة

يتن ّدر العراقيون خالل حديثهم عن "العظامة" ،وهي
�صفة �أطلقت حديث ًا على الأ�شخا�ص الذين ي�أكلون
كثرياً ،ويهتمون بتتبع �أخبار املنا�سبات وح�ضور
الوالئم.
ويهتم العظامة مبعرفة �أوقات املنا�سبات التي تقام
فيها املوائد الد�سمة ،كحفالت الزفاف والتخرج
والطهور وغريها من املنا�سبات ال�سعيدة .ه�ؤالء
ُيتابعون �أي�ض ًا �أخبار الوفيات ،وقد د�أب العراق ّيون
يف عرف اجتماعي قدمي متوارث على �أن يقدم �أهل
املتوفى وجبتي غداء وع�شاء للفقراء ،ويعمدون �إىل
ذبح اخلراف والأبقار.
يف كل حي من �أحياء امل��دن ،يعرف ال�سكان عدداً
من "العظامة" ،بح�سب ال�شيخ �أحمد العبيدي� ،أحد
وجهاء حي الأعظمية� ،شمال العا�صمة بغداد� .إن
"ت�سمية العظامة لي�ست قدمية ،وقد �أطلقت يف �أوقات
العنف الطائفي الذي عرفته البالد بني عامي 2005
و ."2009ويو�ضح �أن الأ�شخا�ص الذين ُعرفوا
وتق�صيهم للمنا�سبات حل�ضور
ب�رشاهتهم يف الأكلّ ،
والئمها ،ا�ضطروا �إىل اعتماد بطاقات تعريفية
طبعوها ب�أنف�سهم ،وباتوا ُيع ّرفون عن �أنف�سهم
بـ"العظامة" حتى يتمكنوا من ح�ضور املنا�سبات يف
مناطق �أخرى .هكذا يتميزون عن الغرباء ،خ�صو�ص ًا
يف ظل التفجريات التي ت�ستهدف التجمعات الكبرية.
والعظامة ،بح�سب العبيدي ،م�شتقة من العظام،
وتعني �أن م��ن يحمل ه��ذه ال�صفة ل��ن ي�ترك من
الطعام �إال العظام .وعلى الرغم من �أنها �صفة
يكرهها كثريون� ،إال �أن كل �أ�صحاب هذه املنا�سبات
ومن يح�رضونها يف�سحون املجال �أمام العظامة،
ويعطونهم كفايتهم من الطعام .يف هذا ال�سياق،
يقول قي�س ع��رام ،الذي يفخر يف كونه "عظام ًا ال
يقارع"� ،إن يف ا�ستطاعته تناول ما ي�أكله ع�رشة
رج���ال .وي�شري �إىل �أن��ه يح�رض �أح��ي��ان�� ًا �أك�ثر من
وليمة ظهراً �أو م�سا ًء .ومن ال�صفات التي ي�شتهر
بها "العظامة" �أنهم لطفاء ،ويرتبطون بعالقات

اجتماعية وا�سعة ،وميلكون ح�س ًا فكاهي ًا ،ولهم يف
الوالئم طرائف عدة يتناقلها النا�س .وي�صف علي
من�شد ،نف�سه ب�أنه "عظام جديد" ،خ�صو�ص ًا �أنه �شاب
يف الع�رشين من العمر ،ويقول �إن "الفقر دفعني
لأك��ون عظام ًا" ،م�ضيف ًا�" :أ�رستنا كبرية ووال��دي
موظف ب�سيط ووالدتي مري�ضة .ت�أخرت كثرياً يف
الدرا�سة ب�سبب انخراطي يف �سوق العمل" .يتابع:
"يف الوالئم� ،أ�ستطيع �أن �آكل مقدار ما ي�أكله ع�رشة
رج��ال .و�أي�ض ًا �أحمل معي الطعام �إىل �أهلي .لدي
خم�س �أخوات وحالتنا املعي�شية �صعبة".
لي�س ك��ل العظامة ف��ق��راء ،لكن بع�ض ال��رج��ال
املي�سورين الذين يحبون الأك��ل ،يحر�صون على
ح�ضور م���آدب الطعام .هذا ما يقوله منري �شمخي
الذي ميلك مكتب ًا لبيع و�رشاء العقارات.
يعرتف ب�أنه "عظام ،و�أحر�ص على ح�ضور الوالئم
للأكل" .ي�ضيف �أن "تناول الطعام مع معاريف
يف املنا�سبات له طعم �آخ��ر� .أ�شعر باملتعة عندما
�أزاحمهم يف الأكل� .إنهم ي�شعرون �أي�ض ًا ب�سعادة حني
�أكون حا�رضاً بينهم" .يتابع �ضاحك ًا�" :أ�صدقائي
ّ
بالعظام الأكرب" .وللموائد اجلماعية
يلقبونني
يف العراق طقو�س خا�صة ،ال �سيما يف املنا�سبات
ال�سعيدة ويف العزاء� ،إذ متتد طاوالت على م�ساحات
كبرية ،ويو�ضع عليها طعام يكفي املوجودين مهما
بلغ عددهم ،ويتناول احلا�رضون الطعام وقوف ًا.
ودائم ًا ما يتواجد العظامة حيث الأطعمة الد�سمة.
يقول ناظم �صبحي ،وه��و طباخ والئ��م معروف
يف ع��دد من مناطق بغداد� ،إن��ه على عالقة بعدد
كبري من العظامة ،الفت ًا �إىل �أن الأخريين هم من
يوثقون عالقاتهم به .ويرى �أن العظامة "طيبون
وظرفاء ،و�أفعالهم يف الوالئم تتحول �إىل نكات
يتندر بها النا�س" .و ي�ضيف "كانوا يت�صلون بي
يومي ًا وي�س�ألونني عن مكان الوليمة �أو املنا�سبة
التي �س�أطهو فيها ،حتى يح�رضوا لتناول الطعام.
وكي �أتخل�ص من ات�صاالتهم ،اتفقت معهم على �أن
�أر�سل �إليهم ر�سالة موحدة عرب وات�ساب� ،أخربهم
فيها م�سبق ًا باملكان الذي �س�أكون فيه" .ي�ضحك

�صبحي كثرياً وهو ي�رسد مواقف طريفة للعظامة.
بح�سب التقاليد ،يتوزع الطعام يف �آنيات ،كل �آنية
تكفي �شخ�صني �إىل �أربعة .ويقول�" :أحدهم يدعى
قا�سم القر�ش .حني �أعلم بح�ضوره� ،أ�ضع عالمة على
�آنية طعام �أكون قد و�ضعت فيها كمية �أكرب من اللحم
له .وعندما يبد�أ ال�شبان بنقل �أواين الطعام وو�ضعها
على ال��ط��اوالت ،يقف القر�ش وينظر �إىل الآواين.
وحني يرى الآنية املق�صودة ،يقف �أمامها فيحظى
ب�أكرب قدر من اللحم".
ّ
"العظام ح�سن عواد ،وهو
كما يحكي �صبحي عن
من حي الف�ضل يف بغداد ،ح�رض وليمة �أقامها تاجر
مي�سور احل��ال .وفر�ض ترتيب الوليمة �أن يتقابل
ال�ضيوف على املوائد وقوف ًا .وحني ر�أى عواد �أن
ح�صة ال�شخ�ص الذي يقابله من اللحم �أكرث منه ،قال
له :يا �أخي قبل �أن ت�أكل ،هل تعلم حقيقة الك�سوف
واخل�سوف؟ ف�أجابه نعم .ثم قال :ال� ،أنت ال تعلم،
وما يقوله العلماء خط�أ .ف�أم�سك عواد ب�آنية اللحم
التي �أم��ام ال�شاب ،وتابع :لنفرت�ض �أن هذا القمر،
فغري مكان الآنية وجلبها نحوه ،ثم �أم�سك باخلبز،
م�ضيف ًا :لنفرت�ض �أن هذه ال�شم�س ،وو�ضع اخلبز �أمام
ال�شاب .هنا �سرتى ال�شم�س بو�ضوح .ثم دفع ب�آنية
الرز قرب ال�شاب ،مردف ًا :لكن حني يكون القمر بهذا
املو�ضع ،بر�أيك كيف �سيكون و�ضع الأر�ض؟ وهنا
ب��د�أ ع��واد ي�أكل اللحم ب�رسعة ،بينما ال�شاب بقي
حائراً يفكر يف و�ضعية الأر�ض"� .إىل ذلك ،يقول
�أ�ستاذ علم النف�س عبد الهادي اجلنابي� ،إن �أ�سباب ًا
عدة تقف وراء وجود العظامة ،م�شرياً �إىل �أن "من
بينها �أمرا�ض نف�سية" .ي�ضيف �أن "البيئة لها ت�أثري
كبري .بع�ض الأحياء ،خ�صو�ص ًا ال�شعبية ،تقام فيها
والئم يف ال�شوارع .وعادة ما ُيجرب النا�س �ضيوفهم
على تناول املزيد" .يتابع" :ما زال هناك من يعتقد
ب�أن على الرجل �أن ي�أكل كثرياً ،لأن هذا دليل على
الرجولة بح�سب املعتقدات ال�شعبية .و ُيطلق على
الأكول ت�سميات يفتخر بها ،لأنها تدل على �أنه ي�أكل
كثرياً ،ومنها َع ّظام".

العامة
�أقامت��ه دار املخطوطات
ّ
العراقية يف الهيئة ّ
للآث��ار وال�تراث" ،م�ش�يراً �إىل � ّأن "املعر�ض ازدحم
العرب��ي يف ذك��رى ي��وم املخطوط
بلوح��ات اخل��طّ
ّ
العربي ،ال��ذي ي�صادف يف  4ني�سان�/إبريل من ك ّل
ّ
أهمية هذا املعر�ض تكمن يف لفته
عام" ،معترباً � ّأن "� ّ
االنتب��اه �إىل املخطوط��ات التي تع�� ّد الإرث العظيم
إ�سالمية"،
العرب��ي والزخرف��ة ال
ال��ذي يخلّ��د اخل��طّ
ّ
ّ
ؤولية �أكرب يف
س�
م�
ل��ون
يتحم
�ين
العراقي
وق��الّ �" :إن
ّ
ّ
ّ
احلفاظ على فنون اخل��طّ  ،ل ّأن بغداد �صاحبة ريادة
مر
يف الزخرفة واخلطّ  ،وعرفت بخطّ اطني كبار على ّ
البواب ،ها�شم البغدادي
التاري��خ مثل ابن مقلة ،ابن ّ
وحممد ال�صكار".
ّ
بدوره ،حت�� ّدث اخلطّ اط الف ّنان عيدان ال�شمري ،وهو
�صاحب التجرب��ة الطويلة يف فنون اخلطّ والزخرفة
"التقنيات
الت��ي متت�� ّد �إىل نح��و  50عام��اً ،ع��ن � ّأن
ّ

أ�رضتا كث�يراً بفنون
ّ
الرقمي��ة وح��روف الكيب��ورد � ّ
الكتاب��ة عموماً ،واملطلوب هو العمل على الت�أ�سي�س
العرب��ي قيد املمار�سة يف
آلي��ات يبقى فيها اخلطّ
ل ّ
ّ
والكليات".
املدار�س
ّ
"كلي��ة فن��ون باب��ل عمل��ت يف ه��ذا
و�أ�ش��ار �إىل � ّأن ّ
االجتاه م��ن خالل تدري���س منهج اخل��طّ والزخرفة
لط�لاّب املرحل��ة الثاني��ة والثالث��ة"� ،آم�ل ًا يف �أن
خا�ص
الكلي��ة يف امل�ستقب��ل افتت��اح ق�سم
"ت�شه��د ّ
ّ
بفنون اخلطّ والزخرفة".
يبدو � ّأن هناك �إقب��ا ًال مت�صاعداً ب�شكل وا�ضح للخطّ
كفن متت ّد ج��ذوره �إىل �أعماق
والزخرف��ة يف العراق ّ
التاري��خ يف البل��د ،الأم��ر ال��ذي يدع��و �إىل و�ض��ع
آلي��ات املنا�سبة يف جم��االت التدري�س والتطبيق
ال ّ
و�إقامة امل�شاريع التي ميكنها ا�ستيعاب فناين اخلطّ
من هواة وحمرتفني .

الجورنال – متابعة

تق�ضي العراقية هناء جبار
�أغلب وقتها بني الأطفال
الأيتامَ .ه ُمها الأول التخطيط
لإ�سعادهم ،والتفكري يف كيفية
�إي�صالهم �إىل عتبات النجاح،
لي�صبحوا منتجني �أكفاء
ينفعون بلدهم .هي ال تكتفي
بدورها يف تربية الن�شء
كمعلمة يف مدر�سة ابتدائية،

بل متار�س ن�شاط ًا طوعي ًا يف جمعية �أهلية تعنى
بالأيتام والأرام���ل .يتحلق حولها ال�صغار� ،سواء يف
املدر�سة �أو اجلمعية ،فهي متلك �سحرا يجذب الأطفال
"حب الطفولة" ح�سب
ويجعلهم يرون فيها �أم ًا حنون ًا ،هو ُ
قولها يغلب على من يعملن يف م�ؤ�س�سات تهتم بالطفولة
�أنهن ُحرمن من الأطفال ،لذلك يفرغن عاطفتهن يف تلك
الأماكن ،لكن هناء املولودة عام  ،1973لديها ثالثة
�أطفال ،وحنانها يفي�ض باملزيد ،ما جعلها تع�شق العمل
التطوعي مع الأي��ت��ام ال�صغار ت�سكن هناء منذ عام
 ،2007يف حمافظة النجف ( 160كلم جنوب بغداد)،
فقد غادرت العا�صمة بحث ًا عن الأمان ،كما �أنها ال تعي�ش
و�ضع ًا مالي ًا يدعمها يف العمل التطوعي ،فهي ال متلك
�سوى راتبها" ،مرتبي من عملي يف التعليم ي�سد �إيجار
البيت وم�صاريفي �أنا و�أطفايل" .مرت ال�سيدة العراقية
بعدد من املحن التي زادتها �إ�رصاراً على املواجهة.
وت�رسد هناء تفا�صيل موجعة من حياتها بد�أت عام
 ،2006كانت حينها ت�سكن يف بغداد التي ولدت
فيها" .كان زوجي ع�سكري ًا يف اجلي�ش قبل االحتالل
يف  ،2003بعدها بد�أ العنف والقتل بدوافع طائفية،
وكانت بع�ض الف�صائل امل�سلحة تعترب العمل يف اجلي�ش
وال�رشطة تعاونا مع املحتل ،لذلك كان زوجي يخفي
عودته للعمل يف اجلي�ش ،ويذهب �إىل عمله بالزي املدين،
مثلما كان حال جميع الع�سكريني �آنذاك" .وت�ضيف
"لأ�سباب طائفية قُتل والد زوجي عام  ،2006ويف العام
نف�سه اقتحم م�سلحون منزلنا واعتقلوا زوجي ،وبعد بحث
طويل وجدت جثته قرب �شاطئ نهر دجلة .د�أب زوجي

على �أن يحمل يف حافظة نقوده �صور �أطفالنا ،ووجدنا
مع جثته ال�صور مقطوعة الر�أ�س ،ف َت َيقنّا �أنه تهديد بقتلنا
جميعا" .و�شاع يف العراق عنف طائفي بني 2005
و ،2009ت�ضمن ر�سائل تهديد بالقتل ،وكان على من
يتلقى ر�سالة تهديد �أن يغادر م�سكنه و�إال �سيكون م�صريه
حمتوما ،وعلى �أثر التهديدات بد�أت موجات من الهجرة
بني املحافظات ،فيما ف�ضل �آخرون الهرب �إىل خارج
البالد .تقول هناء� ،إن "حالة رعب كانت ت�سيطر على
�صغاري؛ فقد �شاهدوا والدهم عند اقتياده ب�شكل مرعب
من قبل امل�سلحني عندما اقتحموا منزلنا ،ثم ح�رضوا
جنازته ،وكانوا ي�شعرون �أنهم مهددون بالقتل يف �أية
حلظة"  .و�أ�ضافت" :الرعب كان ي�سيطر علينا ب�شكل
م�ستمر؛ فمنذ �أن بد�أت بغداد ت�شهد �أعما ًال طائفية� ،رصنا
نرى اجلثث يف ال�شوارع� .أطفايل �شاهدوا مرات عديدة
جثثا على الر�صيف� ،أو م ُعلقني على عمود كهرباء .بقيت
هذه امل�شاهد عالقة يف خميلة ال�صغار لوقت طويل ".
وتتابع "و�صلتنا دع��وة من معارف يف النجف التي
ُعرفت با�ستتباب �أمني ،وا�ستقطبت العديد من الهاربني
من القتل ،فرحلت برفقة �أطفايل ووالدي �إىل هناك .هنا
بد�أ م�شوار امل�أ�ساة ،فوالداي مري�ضان ،ولي�س لهما مورد
مايل ،و�أنا تركت وظيفتي .اعتمدنا لفرتة على م�ساعدات
جهات �إن�سانية ،وما ير�سله لنا �شقيقي و�شقيقتي من
خارج البالد من مبالغ مالية".
تويف والدا هناء الحقا ،وبقيت غريبة و�سط مدينة مل
ت�ألفها ،لكنها مل ت�سقط يف �شباك الي�أ�س ،ومتكنت من
العودة �إىل العمل يف مدر�سة ابتدائية لأنها حتمل �شهادة
معهد املعلمني ،وكان ل�شغفها يف العمل وخربتها يف
التعامل مع الأطفال دور يف �أن حتوز حب الطالب.

نور قاسم ...المرأة العراقية متجولة بين األلوان
الجورنال  -متابعة

يف الوقت الذي ت�شهد فيه احلركة الفنية يف العراق �ضعف ًا
مادي ًا بالإنتاج والت�سويق والعر�ض يف داخ��ل البالد
وخارجها ،ي�ستمر الفنانون العراقيون بتفعيل مواهبهم
املختلفة ،ال �سيما ما يتعلق بالر�سم واملو�سيقى والتمثيل،
�إذ ال تزال العا�صمة بغداد متثل �صالة عر�ض وا�سعة لفناين
العراق تُعر�ض فيها فعالياتهم الفنية والثقافية املتنوعة.
مل تنقطع فنانات بغداد عن الظهور بوج ٍه مت� ٍألق ،برغم
�ضغوط احلياة اليومية ،وما تع�صف بالبالد من م�شكالت
�أمنية واقت�صادية و�سيا�سية .ويف نف�س ال�ساعات التي
ير ّوج �سيا�سيو العراق ومر�شحوه لأنف�سهم يف االنتخابات
الربملانية امل��ق��رر �إج��را�ؤه��ا الأ���س��ب��وع املقبل ،للفوز
مبنا�صب �سيادية ومقاعد يف كمجل�س النواب لأرب��ع
�سنوات مقبلة ،تنطلق الر�سامة نور قا�سم مبعر�ضها الفني
"لوحات زخرفية" .تقول" :امل�شكالت ال�سيا�سية ال تعنينا
فلهم حياتهم ولنا احلياة" .وت�ضيف يف حديثٍ لها على
هام�ش املعر�ض� ،إن "العمل الفني يف العراق ال يزال
رائع ًا ،فلم ت�ؤثر امل�صائب التي �ألقت بظاللها على البالد،
وال ي��زال الفنان العراقي مثابراً يف تقدمي امل�ضامني
الفنية ال��ه��ادف��ة ،ف� ً
ضال ع��ن �إب��داع��ه يف م��زج الأل���وان

واملدار�س الفنية ،مبا ينا�سب طبيعة الأعمال" ،مبينة �أن
"اللوحات التي قدمتها خالل املعر�ض ،هي خليط بني
فن الزخرفة والبورتريهات الن�سائية ،و�إظهار وجه املر�أة
العراقية �ضمن لوحة �أو ر�سمة حديثة ب�شكل مغاير ومميز،
باالعتماد على احلداثة يف �إر�سال الفكرة ...واملعر�ض
ت�ض ّمن �أفكاراً �أفريقية قدمية ،لكنها عاودت طرحها من
جديد ،ليظهر هذا الفن ب�شكل عراقي ُمركّز وغري ممل".
وتقول �إن "العراقيني يحبون الفنون ،وخ�صو�ص ًا الأفكار
اجل��دي��دة .هناك متابعة الفتة من قبل اجلمهور لآخر
الأعمال والر�سومات ،وعلى الرغم من هذه املتابعة� ،إال �أن
املتلقي العراقي ال ي�شرتي اللوحة التي تعجبه ،فهو يحب
امل�شاهدة واال�ستمتاع دون ال�رشاء" .وت�شكو نور قا�سم
من "�ضعف ت�سويق املنتج الفني العراقي داخل العراق
وخارجه ،ال �سيما اللوحات الفنية ،حيث �إنها تبقى داخل
البالد ويتم عر�ضها خالل العر�ض الأول وميكن لها �أن
ت�شارك يف حمافل ثقافية وفنية ،ولكن تبقى ال�صعوبة يف
عر�ضها كمادة فنية يف املعار�ض العربية والعاملية ،وقد
يحدث هذا الأمر �إال �أنه حدوثه يعد نادراً يف ظل الظروف
احلالية".
وتُكمل" :الفنان العراقي ير�سم لأهداف غري ربحية ،فهو
ال ي�سعى للربح من خالل بيع لوحاته ،هو ي�سعى للو�صول

�إىل مراتب ثقافية عالية� ،أبرزها تعريف النا�س بالفنون
اجلديدة والإ�ضافات التي ي�ضفيها الفنان على املدار�س
والفنون الأ�صلية� ...أن��ا �أعمل مث ًال على اخللط بني فن
الزنتاجنل ور�سم الوجوه ال�شخ�صية ،و�أعمل على �إظهار
املر�أة العراقية ب�شكلها املميز دائم ًا".
وت�شري �إىل �أن "م�شاكل الر�سام العراقي ،ال تكمن يف
�صعوبة احل��ي��اة� ،إمن��ا يف �صعوبة ن�رش الفن النظيف،
فنحن نعتمد على م�صادر رزقنا البعيدة عن الفن ،ولكل
منّا جو ُه اخلا�ص� ...أ�شجع على �أال يبقى الفنان يعتمد يف
حياته على ما يك�سب من فنه� ،إمنا مزاولة مهنة يعي�ش من
خاللها ،وينطلق بفنه كر�سائل ح�سية ت�صل �إىل املتلقي
العراقي �أو ًال والعامل �أخرياً " .تعمل نور على �إحياء اجلانب
الزخريف يف الأعمال الفنية العراقية والدمج بني الواقعية
والفنون ،م�ستخدمة بذلك وجه امل��ر�أة العراقية كقيمة
�أ�سا�سية يف �أغلب �أعمالها ،وتربز من خالل جميع لوحاتها
اللونني الأبي�ض والأ�سود ،وب�شكل �ضمني ترك ُز على اللون
الثالث املختلف ،وبهذا ال�صدد تقول�" :أعتمد على الب�ساطة
بالتعبري عن �أفكاري ،لأن تعقيد اللوحة وجعلها لغزاً
حمرياً للمتلقي ،قد ي�ؤذي املتلقي ويجعله ينفر من متابعة
�أعمايل اجلديدة ،و�أحاول �أن �أ�صطحب امل�شاهد لر�سوماتي
�إىل ف�ضاء ممتد من ناحية ال�شكل وامل�ضمون".

