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بغداد

تـتـواصل اجلـهـود احلـثـيــثـة عـلى قـدم وسـاق في دائـرة الـفــنـون الـعـامـة مـنـذ أن بـدأ
اإلعالن عـنه قـبل أكثـر من ثالثـة أشهـر بـتنـظيـم فعـاليـات (مـهرجـان الـواسطي الـثاني
صادف /10/12 عشـر للفـن التشـكيـلي) الذي سـيفـتتح صـباح يـوم األثنـ القـادم ا
 .2018صرح ذلك الـدكتـور عـلي عويـد العـبـادي مديـر عام دائـرة الفـنـون العـامة في
: تـمت دعـوة مـفــتـوحـة جلـمـيع الــتـشـكـيـلـيـ وزارة الـثـقــافـة والـسـيـاحـة واألثــار قـائالً
ـهـرجـان في الـرسم ـشـاركـة في هـذا ا الـعـراقـيـ داخل الـعــراق وخـارجه من أجل ا
والنـحت واخلزف وأضفنـا له اخلط العربي في هـذه الدورة واحلمد لـله إستلمـنا أكثر
من ( 500 عـمل فـني مـوزع مـا بــ الـلـوحـات الـزيـتــيـة وقـطع الـنـحـت بـخـامـاته كـافـة
واخلـزف (الـسيـرامـيك) والـلـوحـات اخلـطيـة و تـشـكـيل جلـان فـنيـة مـتـخـصـصة من
تـميزة لغـرض فرز وإختـيار األعمال الـتي ستعرض هنيـتها ا خارج الدائـرة معروفـة 
هـرجـان وهذا ال يـعني أن األعـمـال التي أبـعدت عن الـعـرض هي (مرفـوضة) أو في ا
غير صـاحلة ولكن أرتأينا أن يكون لها معرضاً أخر سنقيمه الحقاً. وأضاف الدكتور
هـرجان قسم عـلى ثالثة أيـام من أجل إجناح فـعالـياته اخملـطط لهـا.. وكما عويـد ان ا
عـرض الفـني الـكبـير ولـقـاءآت وحوارات صـحفـية يـلي: الـيوم األول سـيكـون إفتـتـاح ا
... ويـوم آخر ستكـون ندوة خاصـة عن الفنـان الواسطي ـشارك وإعالميـة للفـنان ا
لعـدد من األساتذة اخملتصـ تعقد في قـاعة عشتار داخل الـوزارة ويوم آخر لتوزيع
ـهـرجان. وأضح عـويـد لـدينـا عـشرات الـشـهادات الـتـقديـريـة والـدروع ليـكـون ختـام ا
ـية ومعـارض شخـصية شاريع الـفنـية الـقادمة من مـهرجـانات عـراقية وعـربيـة وعا ا
وجـمـاعيـة لفـنـان عـراقيـ وعرب ونـدوات ثـقافـية وإصـدار كـتب عن حيـاة وجتارب
.. وإعادة إصـدار مجلـة تشكـيل..كل هذا بـعد احلصـول على الدعم الفـنان الـعراقيـ
ادي الـذي طلـبنـاه من الوزارة. ويـذكر ان الـفنـان (الواسطـي) هو: يحـيى بن مـحمود ا
ـعــروف (بــالـواســطي) مــؤسس مــدرســة بـغــداد في فن بن يـحــيى بن أبـي احلـسـن ا
ـائة الـسـابـعـة للـهـجـرة كـانت هذه الـتّـصويـر الـذي أرسى دعـائـمهـا وقـد عـاش في ا
ـشـهـد اإلبـداعي الـعــربي واإلسالمي األول حـيث أسـتـطـاع فن ـدرسـة في طـلــيـعـة ا ا
ـدرسة صيـتها التـصوير اإلسالمي في ظـلها أن يـستوي ويـتمـكن ومن ثم يذيع هذه ا
من بالد الـرافـديـن إلى سـائـر الـبالد اإلسالمــيـة وقـد أسـتـلـهم الــفـنـان الـواسـطي في
نـمنمة الـذي رسمها مـوضوعات ووقـائع سردية من (مقـامات احلريري) مخـطوطاته ا
ـلقب اخلـمسـون مقـامة الـتي كتـبهـا أبو مـحمـد القـاسم بن علي بـن عثـمان البـصري ا
ــادة ودقـة ـا فــيــهـا من غــزارة ا (بــاحلــريـري) والــتي تــعــد من روائع األدب الــعـربـي 
ـقامات الحظـة ولطـيف اخليال. وقـد أفرغ الـفنـان الواسطي من تـصويـر وخط هذه ا ا
ـوافق  1237 لـلـمـيالد وهي اآلن مـحـفـوظة فـي عـدة متـاحف سـنـة  634 لـلـهـجـرة ا
ـترف ـرسومـة) وتزاحم احلـكام وا قـامات (ا ـية وقـد ذاع صيت هـذه ا ومكـتبـات عا
وقـتذاك عـلى حـوزتـها فـضالُ لـشـعبـيـتـها وتـصـويـرها اجلـمـالي الـرائع الـذي عكـسـها
احلريري فـيها كفن أدبـي أستهوت الـفنان الواسـطي ليسـتلهمـها بتـصوير ملـون ينبثق
ثـلة أوج ما وصلت اليه يالدي  للـنور خالل النصف األول من الـقرن الثالث عـشر ا

درسة العراقية في فن الرسم والتلوين. ا

اقـامت جمـعيـة الفـنـان الـتشـكيـلـي الـعراقـي صـباح الـسـبت الثـامن من كانـون اول اجلـاري  ندوة ضـمن منـهاجـهـا الثـقافي لـلـنصف الـثاني من الـعام
اجلاري.

دفعي. وشارك فيها د. جواد الزيدي وادارها د. محمد الكناني وكاظم شابث هندس هشام ا الندوة حملت عنوان فخاريات ماقبل سومر القاها ا
دفعي اهـمية انـعقاد مـثل هذه النـدوات الثـقافيـة  مشرا الى انه ومن خالل مـتابعـته االثار واالثـاري وجد ان تـاريخ العراق زاخـر حتى قبل سـومر وقبل واكـد ا
ـيالد والـسالالت االولى لـلسـومـري ـدفـعي بـالصـورة بـطريـقـة الـداتشـوب تـاريخ العـراق وقـبل اكـثر من سـبـعـة االف قبل ا واسـتـعرض ا االف الـسنـ من ذلك 
وصل وتل الصوان في سامراء وحتدث عن اهم االعمال والقى واالعمال ودورهم في االثار واالعمال الفنية التي اكتشفت فيما بعد ومن خالل تل حسونه في ا
تلك حضاره راقية الفنية لديهم كما حتدث عن تاريخهم اجلغرافي واللغة ومارسوا من تقنيات ابهرت العالم بدقتها وتقنيتها مايدل ان العراق القد واحلديث 
. وقدم جواد الزيدي دراسة نقدية عن معرض اخلزف العراقي  حكايا الط  الذي اقيم مؤخرا في مقر اجلمعية وكانت محاضرته قراءة فاحصة للمشغوالت الفخارية

وعالقتها بالفن السومري .
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الـــتــركــيــة فــفي عــام  2004 ســمــحت
أنقـرة باستـخدام محـدود للغـة الكردية
فـي إذاعـــات الــدولـــة وفـي عــام 2009
أطلق التلـفزيون احلكومي قـناة باللغة

الكردية .
وفي عام  2012أدرجت احلكومة اللغة
الكـرديـة ضمـن اللـغـات االختـيـارية في

ن يرغب بتعلمها. دارس  ا
وفي عام  2007 افـتـتحـت بـلـديـة ديار
بـكـر الـتي كـان يـسيـطـر عـلـيـهـا األكراد
" في مــحــاولــة مــنــهـا ــغــنــيــ "بــيت ا
لـحمي" للـحفـاظ على تـقالـيد "الـغنـاء ا

الذي تمثل جزءاً من التراث الكردي.
ولــعب الــبـــيت دورا كــبــيــرا في إعــادة
إحـيـاء هــذا الـتـقــلـيـد وجــذب الـشـبـاب

إليه.
ـغـنـيـ مـركـزا ثـقـافـيا ويـعتـبـر بـيت ا
ــنـطــقـة لــتـبـادل يــجـتــمع فـيه ســكـان ا
األحـــاديـث الـــســـيـــاســـيـــة والـــفـــنـــيـــة
واالجـــتـــمــــاعـــيـــة. كـــانت أجـــواء تـــلك
الـسـهـرات مـفـعمـة بـالـتـرحـيب بـالزوار

والغناء وأكواب الشاي الساخنة.
لـحمـية أحيـانا لون ويـتخلـل األغاني ا
آخــر من الـغــنــاء يـســمى "كالم" والـذي
غــالــبـا مــا يــكـون عـن احلب واحلـروب
والــبـطــولـة واخلــيــانـة واالنــقـســامـات
والـــعالقـــات بـــ الـــقــبـــائل الـــكـــرديــة

اخملتلفة.
وتــــتــــوارث األجـــــيــــال تــــلـك األغــــاني
الحم عن أسـيـاد الـغـنـاء احملـتـرف وا
ـالحم لـــــتـــــبـــــقـى تـــــلك الـــــعـــــادات وا
والتواريخ واألساطـير حية ب األكراد

في عموم أجزاء كردستان.
ــلـحــمي في تُـقــام جــلــسـات الــغــنــاء ا
نـاطق الشعبـية أو الريفـية في منازل ا
من يــــقـــدرون هــــذا الــــنـــوع مـن الـــفن

لم يــكـن لــدي أدنى شـك في مــســـحــة
احلـــزن الــتي يــحــمـــلــهــا صــوت ذلك
غـني ونغمـاته احلزينـة التي تتردد ا
صـداهــا عـبـر أزقـة مـديـنـة ديـار بـكـر
ـا يـتـصـور حتى لـيصل إلـى أبعـد 
من دون أن أفهم كلمة كردية واحدة.

كـان هــذا في مـديـنــة ديـار بـكـر (آمـد)
الــــتي يــــعـــدهــــا األكــــراد عـــاصــــمـــةً
لـكـردسـتــان تـركـيـا وتــطل عـلى نـهـر
دجلـة ذي اخلـريـر الـصـاخب جـنوبي
شـرق تـركـيا. كـانت زيـارتي لـلـمـديـنة
خالل الـــصــيف حــ كــانت درجــات
احلرارة خانـقة ولون الطـبيعة مائالً
إلى األصفر احملروق في الريف فيما
احلـــرارة الـــتـي كـــانت تـــنــــبـــعث من
اجلدران الـسوداء البـازلتيـة تزيد من

كان. حرارة ا
ـدينة خـالية في الـبداية تـتخيل أن ا
من سكانها في مـنتصف النهار ح
تكون درجـات احلرارة مرتـفعة ولكن
مـع زوال الــــشـــــمس بـــــدأ األطـــــفــــال
بــاخلــروج مـن مــنــازلــهم لــلــعب كــرة
تعرجة. القدم في األزقة والشوارع ا
أمـا الـنـسـاء فـيـتـدثـرن بـوشاح رأس
أبـــيض ويــســـرن وخــلــفـــهن عــربــات
تسوقـهن التي يُخيل إلـيك أنها قوس
قـــــزح بــــفــــعـل ألــــوان اخلــــضــــروات
والفواكه ومنتجات السوق الطازجة.
سـرتُ عـبـر مـتـاهـة شـوارع ديـار بـكـر
تـعرجـة اكشفت ة وا الـضيقـة القـد
من خاللــهـا مالمح احلـيــاة الـيـومـيـة
ـنازل عـبـر الـقـنـاطـر الـتي اخـتـرقت ا
فتوحة بنية من القرميد األسود وا ا
عـلى الردهـات فـيـمـا تعـلـو صـرخات
ــتـجــولــ ونــبــاح الـكالب الــبــاعــة ا

الضالة وأبواق السيارات.
ظاهـر انسـجمت تـماما مع كل هـذه ا
ـشـمس وشـوارعـها ـديـنـة ا مـشـهـد ا
ظلـلة بأشجـار الت والتوت. ورغم ا
ــغــني احلـزين كل ذلك كــان صـوت ا
هـــو الــوحــيــد الــذي يــكــســر كل تــلك
األصـوات كـان الصـوت يـحكي قـصة
احلب واحلــــرمـــان واألمل والــــيـــأس

والتاريخ.
ــغـنـيـ وأخـيــراً وصـلت إلى بـيت ا
ر يـنتـهي بـساحـة الفـناء من خـالل 
ــبــلــطــة والــتي  جتــديــدهـا قــبل ا

عقود.
كـــان الــبــيـت عــبــارة عـن مــســرح في
الـهواء الـطلق فـيه أكشـاك ومعارض

ومسارح تروي الكثير.

لـحمـية وذج الـغـنيـة ا استـمع إلى 
الكردية

- كان غـنـيـ ـكـان - بـيت ا في هذا ا
الصوت احلزيـن هو الطاغي وصداه
ــديــنـــة الــتي لم تــنــعم يــتــردد عــبــرا

باالستقرار منذ عقود .
كـانت ديــار بـكــر عـاصــمـة كــردسـتـان
الـــتي  تـــقــســـيــمـــهــا بـــ ســوريــا
والعـراق وتـركيـا وإيـران في اتفـاقـية
بــريـطـانـيـة- فـرنـسـيـة سـريـة في عـام
 1916عرفت باتفاقية سايكس-بيكو.
اســتـطـاع األكــراد الـبـالـغ عـددهم بـ
 35-25مـليـون احلفـاظ على عـاداتهم
ولــغــتـــهم وتــقـــالــيـــدهم وثــقـــافــتــهم
شترك رغم عدم وجودهم وتاريخهم ا

ضمن حدود دولة موحدة.
جلــأ األكــراد إلى الــعــمل الــســيــاسي
والـعــسـكــري لــلـحــفــاظ عـلى لــغــتـهم
وثـقـافـتـهم وأدبـهم في ظل سـيـاسـات
الــصــهــر والــقــمع الــلــتــ مــورســتـا
بــحــقـــهم من قــبل الـــدولــة الــتــركــيــة

احلديثة منذ تأسيسها عام .1923
فـفي الـوقت الــذي نـاضل فـيه األكـراد
من أجـل دولــتـــهم كـــانت احلــكـــومــة
الـتـركـيـة تـعـمل عـلى تـوحـيـد دولـتـها

الفتية.
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ولـم تــلــتــئم حــتى اآلن اجلــراح الــتي
تـــســـبــبـت بـــهــا االشـــتـــبـــاكـــات بــ
ـسلـح األكراد احلـكومـة التركـية وا
عام  .2016 فـقـد دُمـر جـزء كـبـيـر من
ة وتـرى حاليـا عمال ديـار بكر الـقد
البـناء يعمـلون باستـمرار إلعادة بناء

دينة وتضميد جراحها. ا
ــغـنــون دوراً هــامـاً في لــعب هــؤالء ا
نقل قصص وتـاريخ وروايات الشعب
ــــا في ذلـك األســــاطــــيـــر الــــكــــردي 
ـــة عـــبـــر مـــخــتـــلف الحـم الــقـــد وا

األجيال.
ــغـــنــيــات وعـــلى الـــرغم من وجـــود ا
أيـضـاً وهن أيضـا كـبيـرات السن إال
أن الـــغــــالـــبـــيـــة كــــانت وال تـــزال من

الرجال.
واعـــتـــاد األكــراد عـــبـــر الـــتــاريخ أن
يجتمعوا في اللـيالي الطويلة لسماع
ــغـنــيـ يــروي لـهم الــقـصص أحـد ا
ـالحم وبطـوالت األجـداد ويـتـمـيز وا
هـؤالء بذاكرة وقـادة قادرة عـلى حفظ
الــعـديـد من الـقـصص الــتي تـنـاقـلـهـا
أجدادهم بنفس الطريقة من جيل إلى

آخر كما لو كانت مكتبة تاريخية.

أمـا التـحدث بـالكـردية فـكان مـحظوراً
تــمــامــاً في تــركــيــا في فــتــرة -1983
 1991حتى امتالك شريط للموسيقى
الــكـرديـة أو كــتـاب عـن األدب الـكـردي
ــة كــبــيـرة. إال أن كــان يــعــتــبــر جــر
األكراد ورغم ظروف الـقمع التي مروا
بــهـا حـافــظـوا عــلى تـقــلـيـد األغــنـيـة

لحمية عبر األجيال. ا
ويــــقـــول حـــنــــيف بـــاريـش الـــبـــاحث
ي الذي قام بأبحاث عن هذا واألكاد
ــوضـوع: "أعــتــقـد أن فـن أو تـقــلــيـد ا
ــلــحــمـي" جنــا من الــقــمع "الــغــنــاء ا
الـتركي ألن الـغـالـبـية الـكـرديـة عاشت
في مــنـاطـق ريـفــيــة بـعــيــدة عن أعـ

السلطات".
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كانت تـقام تـلك الـتجـمـعات في بـيوت
الضـيـافـة أو مـنزل أحـد الـوجـهاء أو
ـغني" نفسه في لـيالي الشتاء منزل "ا
الطويلة وكانت تسمى تلك اجللسات

"السهرات".
ـثـابـة "جـلـسة كـانت تـلك الـسـهـرات 
فــنـــيــة ثــقـــافــيــة لـــتــبـــادل الــقــصص

وبطوالت األجداد".
ـغنيـ (بالكـردية ماال تـنتشـر بيوت ا
دنــغـبـيــجـان) في أمـاكن مــتـفـرقـة في

ناطق الكردية. ا
ـغــنـيـ تــوجـهت إلـى سـاحـة بــيت ا

كـانت الــكـراسي مــتـنــاثـرة ومــتـوفـرة
لــــلـــزوار والـــعــــشـــرات مـن الـــرجـــال
يجلسون في اجلزء اخللفي من الفناء
عــلى شــكل دائــرة واســعــة تــتــشــابه
مالمحهم وأشكـالهم ولباسهم وحتى
االنــثــنـاءات عــلى أكــمــام قـمــصــانـهم

فاحتة اللون.
في الصدارة كـان يجلس رجل بشارب
كث وقــبــعـة مــســطــحـة يــروي قــصـة
نــصــفــهــا مــحــادثــة والــنـصـف اآلخـر

غناءاً.
ينـاً وشماالً وهو غارق كان يتـمايل 
في غـنـائه لعـدة ساعـات وب الـفيـنة
واألخرى يلقي نظرات على من حوله
ـا للتـأكد من أنـهم كانـوا ال يزالون ر

يصغون إليه.
ـلـحـمـية وعـنـدمـا يـصل فـي أغنـيـتـه ا
ــيــزة تـــعــلــو إلى عــبـــارات قــويـــة 
ــديح والــثــنــاء والــتــأيــيــد أصــوات ا

والتشجيع.
كــان سـيــد صـوته الــذي مأل الــفـضـاء
وقــــادراً عـــلـى الــــتـــحــــكـم بـــدرجــــاته
وتــأثــيــراته الــدرامــيــة في وقت كــان
اجلميع فـيه صامت يـصغون السمع

إليه.
وما إن يـصل إلى عبارات قـوية يرفع
اجلـمـيع أصـواتـهم وأيـديـهم تـعـبـيـراً

وتقديراً لكالمه.
شـهـد الـعـقد األول مـن الـقرن احلـالي
حتسـناً طفيـفا في العالقـات الكردية-

ولكنـهم يواجهون حـالياً منـافساً قوياً
وهـو التـلفـزيون الـذي خصص قـنوات
عـــديـــدة من أجل الـــغـــنـــاء الـــشــعـــبي
والــفـلــكــلــوري إلى جــانب الــســيــنــمـا
والـدرامـا وغـيـرها مـن فـنون. وتـراجع
ــلـحـمي عـدد من يــحـتـرفـون الــغـنـاء ا
ــاضـيــة بــسـبب مـقــارنــة بـالــعـقــود ا
ـدن الـهـجـرة اجلـمـاعـيـة لألكـراد إلى ا
التـركيـة الـكبـرى مثل اسـطـنبـول التي
يــتـجـاوز عــدد األكـراد فــيـهـا  3مالي

نسمة حالياً.
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وال يــــعـــــتــــبـــــر كل مـن حــــفـظ بــــعض
الــقــصص أو بــضع أغــان مــلــحــمــيـة
مـغـنـيـاً جـيـداً بل يـتـفـرد في جنـومـية
هــذا الــتــقــلـــيــد كــبــار الــسن بــســبب
الحم والقصص حـفظهم لـلكـثيـر من ا
وخبرتهم الطويلة في األداء واحلياة.
ويـقـول بـاران جـتـ الـذي يـنـحـدر من
قـريـة جـبــلـيـة قـريـبــة من أرمـيـنـيـا في
ـكـان الـذي أنـتمي شـرقي تركـيـا: "إن ا
إلــيه في غــايـة اجلــمــال لــكن احلــيـاة
هـنــاك في غــايـة الــصـعــوبـة وهــا أنـا
أعــمل في اســطــنـــبــول كــمــا يــفــعل 3

مالي من األكراد".
غنون بالغناء ويضيف: "عندما يـبدأ ا
بـذلك األسـلوب الـتقـليـدي القـد أجد
نـفسي كـما لـو كنت جـزءاً من األحداث
في تلك احلـقـبة الـزمـنيـة الـتي يغـنون
عـــنـــهـــا إنه شـــعـــور مـــليء بـــاحلــزن

صحوب باألمل في آن واحد". ا
مضى الـوقت سريـعاً وأنـا أستمع إلى
ـغــنــيـ ــغـنــيــ في بــيت ا أولــئك ا

ســــافـــرت من خـالل أغـــانـــيــــهم عـــبـــر
التاريخ الـذي يحمل مـزيجاً من احلزن

واألمل رغم عدم فهمي للغتهم.
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الـرجـال وتزمّت نـاديـا وحتـرّر ر ونعت

كل منهما بألفاظ مهينة.
لقـد أبدعت يارا أبـو حيدر وجـسي خليل
بــــجـــدارة في جتــــســـيـــد شـــخــــصـــيـــتي
ـتـواجـهـتـ والـتـفـنّن في الـشـقـيـقـتــ ا
تـنـويع األداء والتـنـقل بـ إيقـاعـات عدة
ومـنح كل شخـصيـة تعـبيـراتهـا اخلاصة
ـنـاسـبـة وايـقـاعـهـا الـفـريـد وحـركـاتـهـا ا
فخلقتا انسجاما هائال ب الشخصيت
لدرجة قد تصدق أنهما شقيقتان فعالً.
ــســاحــة أمـــا كــارولــ حــا فــأعـــطت ا
الــكــبــرى لألداء الــتـــمــثــيــلي والــفــضــاء
الــطـــبــيــعي فـي االخــراج عــلى حــســاب

عناصر أخرى.
وقــالت كـارولـ لــرويـتـرز ”الــبــيت هــنـا
لـيس الوطن فـنـحن نتـنـاول البـيت الذي
نـولد فـيه والـذي يحـضنـنـا ونحن أطـفال
والـذي عـلـيـنـا يـومـا من االيـام أن نـتـركه
لتكون لنـا حياة مستـقلة وهناك عائالت
تخنق أوالدها وتكبّـلهم في تربيتها لهم.
األهـل يــــجـب ان يــــربـــــوا أوالدهم عـــــلى

احلري.
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وأضـــافت ”بـــيـــنــــمـــا في الــــوطن نـــحن
ـكنـنـا تـرك هـذا الوطن وال مـواطـنـ ال 
بــيـعـه. وتـقــول أرزة خـضـر ”كـتــبت هـذا
النص قبل عشر سنوات عن بيت وأخوة
في أسرة واحدة مختـلفون حدّ التناقض
كما نرى في أي بلد في العالم وال أحمّل
أي بـعـد سـيـاسي فـهـنـاك الـيـوم قـضـايا
كـثيرة عـليـنا طرحـها ليـست سيـاسية ...
فـنـحـن قـبل كل شيء بــشـر لـديــنـا هـمـوم

ويوميات غير تلك القضايا الكبرى.“
وذكـــرت خــضـــر أن هــذا الـــنص قُــدّم في
ـــســرحـــة في لـــنـــدن وتــونس قـــراءات 
ـسرح ونـيـويـورك في سـياق االحـتـفـال 
الـشبـاب وصـدر في عام  2011في كـتاب
جماعي في طبعـت األولى لبنانية حتت
سـرحيـة اللـبنـانية عـنوان (من الـكتـابة ا

سرحية الـذي كتبته أرزة خضر نصّ ا
عــصـري يــشـبه بــلـغــته وطـرحه أبــنـاء
جــيل هـذه الــشـابــة الــثالثـيــنـيــة الـتي
ـسـرحي في اخــتـرقت أزمـة الـتــألـيف ا
ــادة اجــتــمــاعــيــة لــبــنــان وخــرجت 
بـامـتـيـاز حتـمل في طـيـاتـهـا كـومـيـديا
ســوداء وبــحــوار يــحــمل الــتــفــاصــيل
الـيــومـيــة الـتي تــدور بـ أهل الــبـيت
وخــصــوصـا بــ الـشــقــيـقــتـ وهــمـا

سرحية. بطلتا ا
ــســرحــيــة من حلــظــة انــتــهـاء تـبــدأ ا
الــذكـرى االربـعـ لـوفـاة األم لـيـتـوالى
بــعــده الــصـــراع الــســلـــوكي احملــتــدم

ـواجـهــة الـيـومـيـة بـ الــشـقـيـقـتـ وا
ـتـنــاقـضـتـ نـاديــا (يـارا أبـو حـيـدر) ا
ور (جــيـــسي خــلـــيل) بــيـــنــمـــا يــقع
شقـيقهـما نبـيل (طارق يعـقوب) بيـنهما
كمصلح اجتمـاعي يفشل في بناء حوار

ب طرفي ”النزاع.“
ر فــتــاة مــتـحــرّرة ومــسـتــقــلــة تـركت
الـــبــيت بــاكـــرا وأحــبت رجـال من غــيــر
طائـفتـها. هي تكـره جو االسـرة والبيت
الــكــبــيــر الــكــائـن في قــلب الــعــاصــمــة
بـيـروت خـصـوصـا بــعـدمـا ألـقت أمـهـا
وشقـيقتـها اللـوم عليـها في مقـتل أبيها
ـاء قبل الـذي لم تـلب طلـبه وجتـلب له ا

طبخ الذي قصده سقوط القذيفـة على ا
لـيـشـرب. هي ردّة فـعل نـفـسـيـة إذاً على
ذكـريـات الــطـفـولـة الـتـي الزمـتـهـا حـتى
كبـرت وقررت أن تـنتـقم من هذه االسرة
بـبـيع البـيت وتـقـسيم ثـمـنه الـباهظ مع

شقيقتها وشقيقها.
W¹bOKIð …U²

لـكن مجـرد طـرح فكـرة بـيع البـيت الذي
تــرعــرعــوا فــيه تــشــعــر نــاديــا الــفــتـاة
الـتـقـلـيـديـة احملـافـظـة وغـيـر الـطـمـوحة
بــاالخــتــنـاق وتــزيــد من تــوتــرهـا. روح
ـثّل لـها نـاديا مـتـعـلـقـة بالـبـيت الـذي 
الذكريات واحلب واأللفـة كأنه ظّلها أو
خالصــهــا الـــوحــيــد بــعـــد مــوت أمــهــا

وأبيها.
سرح خالفات محتدمة وتشهد خشبة ا
ب الشقيقت اللدودت نبشتا خاللها
ــاضي الــقــاســيــة واجلــمــيــلـة دفــاتــر ا
وطـبــائع األم واجلـدّة ونـســاء الـعــائـلـة
الــلــواتي يــأخــذن مــوقــفــا ســلــبــيــا من

اجلـــديــدة) الـــصـــادرة عن دار بــيـــســان
والــــثــــانــــيــــة عــــربـــيــــة حتـت عــــنـــوان
(مـسرحـيـات عربـية من األلـفـية الـثالـثة)
دوح عدوان. كما ترجم النص عن دار 
ـانـية إلى الـفرنـسـيـة واإلجنـلـيـزيـة واأل
ــــاني أكــــسل ــــســــرحـي األ وأخــــرجه ا

كراوس عام .2014
وكـــانت قــد انـــطــلــقت فـي بــيــروت يــوم
االثــنــ أولى دورات مــهــرجــان لــبــنـان
الـوطـني لــلـمـسـرح الــذي تـنـظـمه وزارة
الـثقـافـة بـالـتعـاون مع الـهـيـئة الـعـربـية
لـلـمسـرح حـيث تتـنـافس سبـعـة عروض

مسرحية على جوائزه.
ـمــثل الـلــبـنـاني وحـمـلـت الـدورة اسم ا
اخملــضـرم انــطـوان كــربــاج أحـد أشــهـر
ـســرح احلــديث في لــبــنـان مــؤسـسـي ا

رض. والذي تعذّر حضوره بسبب ا
ومـنح الـرئـيس الـلـبـنـاني مـيـشـال عـون
الــفـنـان كـربـاج وسـام األرز الـوطـني من
رتـبـة ضـابط تـقـديـرا لـعـطـاءاته الـفـنـيـة
ـمثل رفـيق علي أحـمد ـميـزة. وشكـر ا ا
مـبــادرة رئـيس الـبالد عـلى مـنح كـربـاج
وسـامـا وطـنـيــا وقـال لـرويـتـرز ”تـكـر
فـخــامـة الـرئـيـس الـعـمـاد مــيـشـال عـون
لــلــكــبــيــر انــطــوان كــربــاج هــو تــكــر
للفناني اللبناني وتقدير لقيمة الفكر
ـبدع في تاريخ والفن ولفـاعلية دور ا

هذا البلد“
ـمثـل رفيق عـلي أحـمـد مـبادرة وشـكـر ا
رئــيس اجلــمـهــوريــة عـلى مــنح كــربـاج
وسـامـا وطـنـيا وهـو عـلـى قـيـد احلـياة.
وقـال مـازحا ”لـعلم زوجـتي واجلـمـهور
فـإن الــدولـة الـلـبــنـانـيـة تــعـطي أوسـمـة

وتوا.“ للفنان بعد ما 
ـقـبل حـيث ـهـرجـان االثـنـ ا يـخـتـتم ا
ــــنـح ســــبع جــــوائــــز في الــــتــــألــــيف
ـــوســـيـــقى واإلخـــراج والــــتـــمـــثـــيـل وا
الية 22 والسينوغرافيا تـبلغ قيمتها ا

ألف دوالر.
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تـتطـرق مـسـرحـيـة (الـبـيت) الـتي عـرضت ضـمن مـهرجـان لـبـنـان الـوطـني لـلـمـسرح إلى
قـضايـا إنـسـانـيـة سـلوكـيـة مـعـاصـرة مـثل حريـة الـفـرد واإلرتـبـاط بـالعـائـلـة أو اجلـمـاعة
ـاضي واحلـاضـر إضـافة الى واستـقاللـيـة الـشبـاب وذكـريـات الـطفـولـة والـتـأرجح ب ا
ي وكان رائـدها الكاتب سرح الـعا هجر البـيت وهي قضيـة ليست جديـدة على خشـبة ا

الروسي أنطوان تشيخوف.
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بغداد

يقول بيكاسو : " الفن هو الكذبة التي جتعلنا نكتشف احلقائق " .
لكن مـا وجدته مع الـفنـان الفـوتوغـرافي الدكـتور صالح الـدين إبراهـيم احلديـثي أكبر
كن للشمس أن تختـفي وتسود الغيوم ; بل توهجت الشمس مع من حقـيقة الفن فال 
إضـحاك الـفجـر في لـوحاته الـفـوتوغـرافيـة التـي تمـثلت بـحب جـمال حـديثـة وطـبيـعتـها
اخلالبة عـلى نهر الـفرات العـذب  والنوَّاعـير الـتي تدور في جسـمه كالدورة الـدَّموية 
ــة الــتي حتــمــلت احلــروب حتـمـل اجلـمـل  والـبــســاتــ اخلــضـراء واجلــســور الـقــد
عـشوشبة وسط عشيرة من النخيل الشـامخة ; لذلك عمد الدكتور صالح الدين على ا
تأمل ة  فح ينظر ا دينـة حديثة ومواقعها التراثيـة القد جتسيـد الفلكلور الشعبي 
إلى تــلك الـلـوحــات يـدور كـأيــقـونـة إســطـوانـة ال يــعـرفُ أين يـضـع بـصـمــة إبـهـامه من
انسـحاره العميق داخل فانوس متوهج بشعـلة ال تنطفئ على كل لوحة  فكأنَّك جالس
في جـنـة تـشـتـهي مـا لـذَّ وطـاب فـتـجـد نــهـر الـفـرات الـصـديق الـذي يـلـعب مـعك داخل
شرايـ قلـبك  والبـيوتـات التي تـعرِّفك عـلى ط فـخرك وسط عُـرسٍ كبـير من تـناسل
ـتوسمة بأقـدام الصاحل  فقـد كانت كل لقطـة لها ثيمة النخـيل  والقبب اخلضراء ا
خاصـة وتأمل بـعيد وحـوار فكـري يأخذك إلى عـالمٍ من الصـمت بعـيداً عن عـالمٍ مكتظٍ
بـالضـوضـاء  فـلم يـنتمِ الـفـنـان ( احلديـثي ) في لـوحـاته إلى االنـطبـاعـيـة والتـجـريـدية
والـسريـالـيـة فيـعـزف عـلى كل واحـدة خـياله الـكـبـيـر ; بل كان يـنـتـمي الـفنـان الـدكـتور
Harmonic ) صالح الديـن  إلى الفن احلداثي الذي يـتناغم مع هرمـونيك متجانس
ي د. علي ُلـحن واالكاد  (من عالم الـصمت أتـذكر انّي سـمعتُ في يـومٍ ما للـفنـان وا
ـوسـيـقى لـديـنـا مــحـسـوب له زمن مـحـدد والـصـمت عـبـد الـله قـائالً : " الـصــمت في ا
ناسب ... "  وهذا يعني أنَّ ( ـكان ا احيـاناً يكون أبلغ من الصـوت عندما يكون في ا
احلديـثي ) كانت لوحاته حافـلة بعالمٍ من الصـمت لكن مع كل لوحة ضربـات موسيقية
ة نحـوتة باآلثار القد تغنَّت بـنهر الفرات واألشجـار والبسات والنواعـير والصخور ا
... فـإنَّ كلمة فوتوغراف (  ( Photographتعـني في اللغة الالتيـنية الكتـابة بالضوء
أو الـرَّسم بـالضـوء  لـكن الـفنـان الـدكتـور صالح الـدين كـان فيـلـسوفـاً حـذقاً في إداء
ألـوف من أجل إيصـال ما يـدور في صـياغـة كيـميـاء فكره لوحـاته وخروجه عن عـالم ا
ـتلقي برؤية إبداعية ملفتـة لألنظار من كل زاوية بحيث تغوص في أعماق إلى وجدان ا
كل لـوحـة وال تـخـرج إلَّـا مـنـدهـشـاً  ويـذكـرنـي ذلك بـرائـد الـفن الـفـوتـوغـرافي الـفـنـان
نظر طبيعي عام 1826 الفـرنسي جوزيف نيسابور نيبس الذي ظهرت له أول صورة 
Heliography ) )  ة تسمى الهـيليوجراف تطل عـلى أحد نوافذ منـزله بطريقةٍ قـد
ناظر الطـبيعية النخيل والبسات اخلضراء بينـما استعمل الفنان ( احلديثي ) وسط ا
والـنواعـيـر التي تـتـركب علـيـها مـدينـة حـديثـة  فـقد كـان ( احلـديثي ) مـصـورًّا مرهـفًا

باألحداث التي صورها وكأنه رسمها على قلبه قبل فكره .
ـشـاهـد إلى يـقـول الـفـنـان والـرَّسـام األمـريــكي مـان ري : " إنَّ وظـيـفـة الـفن هي دفع ا
التأمل ولـيس فقط إثارة اإلعـجاب بالـبراعة الـتقنـية التي يـتمتع بـها الفـنان "  وهذا ما
ـتأمـل بلـقـطـات حـياته فـي مديـنـته الـتـراثيـة مـخـاطـباً وجـدته مع الـفنـان ( احلـديـثي ) ا

متد على كتف نهر الفرات . جمالها الروحي ونخيلها الشامخ ا
صـور يجب أن يكون إنساناً متواضعاً صابراً مستعدًّا يقول ماكل  : Mccullin ا
تـابعـة ... " بكل لـوحة وجـدت ( احلديـثي ) خلـوقاً مـتواضـعاً صـابرًا في للـمزيـد من ا
ها مـن مشـاعـر روحهِ رافعـاً كفَّ يـديه يحـاكي حـبيـبـته التي الـتـأني في لقـطـاته التي بـثـَّ
ى بِجمالـها وطبـيعتـها اخلالبة . وفي اخلتـام ال يسعـني إلَّا أن أقول : إنَّ الـتصوير تغنـَّ
ا هـو نقـل لقـطات وحلـظات سـريعـة  فـقد كـانت أصابع (احلـديثي ) فن وذوق أكثـر 
مـسحـورة ومغـمورة بـحب جمـال حديـثة وتـعبـير رؤيـته عنـها كـفيـلسـوف واقف على تلّ

ؤثرة . صخرة يلتقط تلك اللحظات ا


