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بحضور جماهيري الفت

ـوصل عصر السبت 9 آذار اجلاري حفل توقيع واهداء اجملمـوعة القصصية اقيم في مدينة ا
( عـ لـنـدن ) لـلـقـاص والـروائي فـاحت عـبـدالسـالم  نـظّـمه مـقـهى قـنـطـرة الـثقـافـي  أحـد ابرز
ـوصل التي تتـعافى يومـاً بعد آخـر من أثر الفـترة الظالمـية التي لتـقيات االدبـية والفـنية في ا ا
مرّت بـها .  وجـرى في احلـفل الذي حـضره نـخبـة من أدبـاء وفنـاني ومثـقفـي نيـنوى  اهـداء اجلمـهور
غترب  وهو صاحبة للكاتب ا اجملموعة القصصية  التي  تستلهم أجواءها من عمق الروح العراقية ا
غترب هناك . وضـمت اجملموعة سبع قصص  وصدرت عن الدار يحاكي فيها أجواء لنـدن واحالم ا
العربية للعلوم ناشرون  في بيروت  وقالت الدار في تقد الكتاب : فاحت عبدالسالم واحد من الكتاب
العرب الذين يعـيدون للقـصة القصـيرة اعتبارهـا في حياة السـرد العربي الذي تـكسّرت مساراته حتت
ضـغط تـكـنـولـوجيـا االعالم الـسـمـعي والـبـصـري . وحتـدث في االمـسـيـة الـيـوم الـقـاص فـارس الـسـردار الذي

اشرف على تنظيم احلفل  والشاعر احمد جارلله والشاعر رعد فاضل وآخرون.

وصل رسالة ا
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تـلكـون خـزينـا ثرا وان الـبصـريـ 
مـن الــــذكـــــريــــات عـن دور الــــعــــرض
الـســيـنـمــائي الـتي كــانت تـتـوزع في
شـتى مـنـاطق الـبـصـرة والسـيـمـا في
حقـبتي الـستـينـات والسـبعـينات من
ــــاضي وقـــال احــــد الـــذين الـــقـــرن ا
ـهـرجـان االسـتـاذ حـضـروا افـتـتـاح ا
ولـيـد جـاسم : ان الـفـلم الـسـيـنـمـائي
يـــشــكل حـــلــقــة وصـل بــ االنــســان
واجملــتـــمع مـن جــهـــة وبـــيـــنه وبــ
الطبـيعة من جهة اخـرى وهو وسيلة
ثـقـافيـة بـارعة في جـمع كـافة الـفـنون
ـتـسـمـة بـاجلمـال واحلـركـة لـذا فان ا
النفـوس البشـرية تسـتجيب لـها بكل
ملكـاتها وقـالت الست بـلقيس مـحمد
مـــصــــطــــفـى احـــد احلــــاضــــرات في
هرجان ان الفلم السينمائي يكشف ا
عن اعماق مجهولة في نفس االنسان
نـابع العـميـقة وهـو بذلك يـربطـنا بـا
للـحـيـــــــــــــــاة مـعبـرة عن سـعادتـها
في وتـــرحـــيـــبـــهــــا في عـــقـــد هـــكـــذا
مـهـرجـانـات ظـلت تـفـتـقـر لـهـا مـديـنة

البصرة منذ امد بعيد

تدافع اجلمهور البصري وبحضور
الفت يـشــده سـحـر الـســيـنـمـا الـذي
يختـزن من طاقة احليـاة قدرا كبيرا
ليندمج في مجراها النابض فيزداد
حــيــويــة وحــبـورا مــحــقــقــا اسـمى
مــايــســتــطــيع االنــســان ان يــحــقق
لــنـفـسـه من مـكــانـة تـرتــفع به فـوق
سـائــر الـكـائــنـات هــذا مـاجتـلى في
احلـضور الالفت الـذي اكتـنف حفل
افتتـاح مهرجان القمـرة السينمائي
الــذي اقـيم في الــبـصــرة بـنــسـخـته

ــوافق /24 الــرابــعـــة يــوم االحـــد ا
شــبـاط/ 2019عــلى قـاعــة ســيـنــمـا
ـــز ســـكـــويـــر وتـــضـــمن حـــفل تـــا
االفـتتاح وصـلة غنائـية للـفنان علي
يوسف وعـزف منـفرد لـعازف الـناي
بـشــار فــاضل وقــد  خالل احلــفل
ـــبـــدعـــ وهم : تــــكـــر عـــدد من ا
الــدكــتــور عـبــدالــسـتــار عــبــد ثـابت
ــدنـي راعي الــطــفــولــة والــنــاشط ا
وااليـتــام هــشـام الــذهـبـي والـفــنـان
الــدكــتــور حــمــيــد صـابــر ومـن بـ

ـــهــرجــان الـــفــنــانــة آالء ضــيــوف ا
حـس والفـنان اياد راضي والـفنان
الـكـويـتي احـمـد ايـراج وقـد عـاجلت
هرجان عدد من الظواهر في افالم ا
اجملــتــمع الــعــراقي والــعــربي وقـال
الـــدكـــتـــور ســـرمـــد يـــاســـ مـــديــر
ـهـرجـان ان ( 50فـلـمـا سـيـنـمـائـيـا ا
ـشـاركة هـرجـان و سـيـعـرض في ا
 34 مـــــخــــرجــــا ومـن بــــ شــــروط
ـــشـــارك لم ـــهـــرجـــان ان الـــفـــلم ا ا
شـاركة فيه يعرض سـابقـا وتكـون ا
ـهرجـان فـرصة ألول مـرة كمـا وفـر ا
ثميـنة للـمخـرج الشـباب الذين لم
يـشــاركــوا سـابــقـا وهــذا بــحـد ذاته
يــشـكل حتـديــا ابـداعـيـا وفــنـيـا لـهم

موضحا:
WŽuM²  Âö «

هرجـان تنوعت ب افالم ان افالم ا
الـطــفـولــة والـعـائــلـة وافالم احلـرب
واخــرى كــومــيــديـة وعــبــر عــدد من
احلـاضـريـن عن غـبـطـتــهم بـانـعـقـاد
هـرجـان حيث تـفتـقـر البـصرة الى ا
دور الــعـرض الـســيـنـمـائـي السـيـمـا
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عــام  1990وتـــلـــقت إشـــادة كـــبـــيــرة
مـؤخــرا إلسـهـامــهـا بــحـلــقـات ضـمن

مسلسل "ذا واير".
…dO¦  WOB ý

وطـوال أحداث الـفـيـلم يُـمـثل غاريث
جونز أفـضل ما في مـهنـة الصـحافة
ثل وولتر دورانتي األسوأ - بينما 
وهو مـا أبدع سارسـغارد فـي تمثـيله
حتى جعل الشخصية مثيرة أكثر من

البطل جونز نفسه.
وقــد اتـهـم دورانـتي جــونـز بــتـلــفـيق
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ـزيـفة مـع حـقـبة لم تـبـدأ األخـبـار ا
الـرئـيس األمـريـكي احلـالي دونـالـد
تـرامب فـحـسب بل جنـد أصـداءها
تــعــود لــعــام  1933عــنــدمــا كــشف
الـصـحـفي الـويـلـزي غـاريث جـونـز
عن اجملـاعـة الـتي أحدثـهـا سـتـال
نتيجة سياساته الزراعية وأسفرت
عن مــوت عـــشــرة ماليـــ نــســمــة.
حــيــنــهــا اتُــهم جــونــز بــالــتــلـفــيق
ن تــعــمـدوا وجــاءت االتــهـامــات 

إخفاء احلقيقة.
وفـي وقت الحـق تــــأثــــر الـــــكــــاتب
عروف جورج أورويل اإلجنليـزي ا
بــــهـــذا األمـــر في روايـــته "مـــزرعـــة
احلـيـوانـات" كـمـا جنـد الـكـثـير من
عـبــارات أورويل الـشــهـيــرة - مـثل
"كل احلــيــوانـات ســواســيــة ولـكن
بعـضهم مـتـساو أكـثر من الـبعض"
- تتردد في الفيلم ب ح وآخر.

وقــد كــان أداء جــيــمس نــورتـون -
أحــد أبـــطـــال حـــلــقـــات مـــســلـــسل
"مـاكـمـافــيـا" - رائـعـا في جتـسـيـده
لشـخـصيـة الصـحـفي غارث جـونز
الــــــذي حـــــالف احلـظ في ســــــبـــــقه
الــصـحــفي إذ ذاع صــيـته بــعـد أن
وجــد نــفــسه عــلـى مـ طــائــرة مع
أدولف هـــتــلـــر وتـــمــكـن من إجــراء

مقابلة حصرية معه.
وفـي الــــفــــيـــــلم الــــذي أخـــــرجــــته
الـبولـنديـة أنيـيشـكا هـوالند يـتجه
جـونـز إلى مـوسـكــو بـزعم الـسـعي

إلجـراء مقـابـلة مـع جوزيف سـتـال
ـا فـعـله مع هـتـلـر لكـنه في أسـوة 
احلـــقــيـــقـــة يـــســـيـــر وراء حــاســـته
الـصـحـفــيـة ويـتـسـلل إلى أوكـرانـيـا
الــتي يُـــحــظـــر عــلى الـــصــحـــفــيــ
دخـــولــهـــا. وفي وقت الحق يـــكــتب
جــونــز عن صــدمـتـه إزاء مـا رآه من
آثـــار اجملـــاعـــة ويــقـــول: "اجلـــمـــيع
يصـرخـون بسـبب عـدم وجود خـبز

وت مصيرهم!" وا
ورغم أن الفـيـلم من إنـتاج بـولـندي

ـثـلـ مـعـروف فـإنه يـضـم ثالثـة 
في هـولـيــوود هم جـيــمس نـورتـون
وفينـيسـا كيربي في دور الـصحـفية
إيـدا بروكس وبيـتر سـارسغارد في
دور وولـتـر دورانتي رئـيس حتـرير
مـكتـب موسـكو لـصـحيـفـة نيـويورك

ز.. تا
أخـرجت أنـيــيـشـكـا هـوالنـد الـفـيـلم
الـذي تــصل مــدته إلى  141دقـيــقـة
وســبـق لــهـــا وأن رُشــحت جلـــائــزة
األوسكـار عن فـيـلم "أوروبـا أوروبا"

شـــهـــادة شـــهــود الـــعـــيـــان رغم أن
الـــتـــاريخ يـــشــيـــر إلى أن دورانـــتي
نفسه كان يعرف حجم هذه اجملاعة
لـــكــــنه كــــان مـــقـــربــــا من الــــنـــظـــام
الـسـوفــيـتي ويــرجح آخـرون أنه قـد

تعرض لضغوط.
ويلقي الفيلم الـضوء على الضبابية
ــقــالــيـد ــســكـون  ن  األخالقــيــة 
الـســلـطــة من خالل الـلــون الـرمـادي
ـوحلة حيث السـائد وأرضيـة لندن ا
الـبـؤس والـتقـشف ورجـال طـاعـنون

في الـسن يحـكمون ويـتهـامسون في
ــــــــبــــــــاني الـــــــظـالم فــــــــضـال عن ا
الـســوفـيـتــيـة الـكــئـيـبــة. وال تـسـطع
األضــواء إال في حـفـل مـاجن يــشـعـر
فــيه جــونــز بــضـيـق شـديــد عــنــدمـا
يحيـيه بيتر سارسـغارد وهو عاريا
ـا شعر بضـيق أكبر بـسبب مآل ور
الصـحفيـ ح يســـــعون جاهدين

لتناسي من يدفع لهم.
ويــبـدو غـاريث جــونـز نـقــيـا لـدرجـة
جتـعلك تـشعر بـأنه ليس إنـسانا من

ــشــاهــد حلـم ودم. وال يــحــتـــاج ا
إلشــارات كــثــيـــرة لــكي يُــدرك مــا
ثل العليا ينبغي أن تكـون عليه ا
لــلــصــحــافــة الــيـوم. وقــد ضــحك
الـصـحـفـيون بـبـرلـ حـ حتدث
نـورتـون بـلـسـان جـونـز قـائال إنه
يـتــعـ عــلى الـصــحـفــيـ تــتـبع
احلقـائق "وليس االنحـياز جلانب

أو آخر".
WŽU−  ÀËbŠ

لـــكن حــ يــتم إنـــكــار حــكــايــات
لـشهود عـيان على حـدوث مجاعة
ــرء في الــصـخب كـتــلك يــفــكــر ا
الذي كان سيـحدثه أمر كهذا على
تـويـتر واجلـدل الـعـارم الـذي كان
سيـثيـره تـقريـر جونـز لو ورد في

وقتنا احلالي.
ستميتة وتعكس هوالند الرغبة ا
; فـكـثـيـر من في تـصـديق سـتـالـ
فـكرين كانوا يـرغبون بشدة في ا
أن يـكـون سـتـال تـريـاقـا مـضادا
لــهــتــلــر وبـــالــتــالي لم يــكــونــوا
مـستعديـن لتصديـق أن سياساته

تسببت في كل تلك األهوال.
ويسـتشـهد الـفيـلم بجـملـة جورج
أورويل "لـيس من أمـل إذا" مـقـرا
ـصـداقــيـة مــا أورده جـونـز عن
تلك اجملاعة. لكن يظل األمل باقيا
ــنـا أشــخـاص ـا بــقي في عــا طــا
مــثـل غــاريـث جــونـــز يـــجـــوبــون
الـــبــقـــاع بــدراجــاتـــهم كـــاشــفــ

احلقيقة للعالم.

جورج أرويل يستوحي وقائع 1933
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حوار تفتتح معرض اجلسد مرة أخرى 

 œ«uł ezU

بغداد 

يتـحـدان في جتربـته لـيصال بـالفـكرة
الـفـنـيـة الى نـضج تـعـبـيـري التـعـنـيه
ــا الــتــعــبـيــر عن فــكــرة الـكــمــال وا
هواجس الـذات في عالقـتهـا بالـزمان
ـــكـــان وانـــفـــتــاحـــهـــا عـــلى االفق وا
االنـساني ولـذلك جنـحت اعـمـال رائد
حــــسن فـي االنــــفالت مـن الــــتــــكـــرار
واحملـاكـاة وظلـت مـرتـبـطة بـتـمـثالت
الــذات لــقــضــايـــا الــذاكــرة االنــســان
وضوع الى احلرب واللجوء مفككة ا
شــظــايــا يــتم تــركــيــبــهــا فـي ســيـاق
ــنح من الــواقع بــصــري وجــمـــالي 
عـاش ويسافـر في مـساءلة الـكوني ا
والـــوجــودي كــجــوهـــر حــقــيــقي الي
جتــربــة فـنــيــة يــحـرر اجلـــــســد مـرة
اخــرى ) يــشــار الى ان الــفــنــان رائـد
حــسـن من مــوالـــيــد بـــغــداد  . 1976
ــيــة الــفــنـون خــريج مــعــهــد واكــاد
اجلـمـيـلـة وعـضـو جـمـعـيـة الـفـنـانـ
التشكـيليـ العراقـي  عضـو نقابة
الفنان له معـارض شخصية اقامها

على قاعات وكاليرهات بغداد .

افــتــتح مــديــر عــام دائــرة الــفــنــون
الـعـامــة في وزارة الـثـقــافـة د. عـلي
عـــويـــد ونـــائـب رئـــيس جـــمـــعـــيـــة
الـفـنـانـ الـتـشـكـيـلـيـ الـعـراقـي
ـعـرض الشـخصي حسن إبـراهيم ا
اخلـامـس لـلـفـنـان الـتــشـكـيـلي رائـد
حسن والـذي حـمل عنـوان  اجلـسد
مـرة أخـرى  وذلك عـلى قـاعـة حـوار
ـعرض لـلفـنـون في بـغـداد . وضم ا
الذي يستمـر لاليام التالية أكثر من

خـمس وعـشـرين عـملٍ فـني جـسـدت
الــشـكل الــتـعـبــيـري لــلـجــسـد الـذي
وظــفه الــفــنـان بــلــوحــاته وحــضـر
عـرض امـ سر اجلـمعـيـة الفـنان ا
قـــاسم حـــمــــزة وعـــدد من أعـــضـــاء
الهـيئة اإلداريـة وجمـع من الفـنان
ـتــابــعــ لـلــحــركـة ــثـقــفــ و ا وا
الــتـــشــكـــيــلـــيــة الـــعــراقـــيــة  وقــال
ي الـنـاقـد محـمـد الـكـناني ( االكـاد
تـعـبـر الـوحــدة في الـفـكـر اجلـمـالي

الـكالسـيـكي شـرطا اسـاسـيـا النـتاج
ـــضــادة هي الــشــكـل واالطــروحــة ا
غيـاب الشكل الـتي تعني غيـابا تاما
لـتـرسـيم احلـدود مع اخلـارج غـيـابا
لالخــتالف عـنه فـغــيـاب احلـدود مع
ـــاني اخلـــارج حــــسب الــــنـــاقــــد اال
روســـنــكــرانـــز هــو غــيــاب لـــلــشــكل
اجلــمــالي في اجلــوهــر  انه يــقـوط
مـبـاشـر في فخ احملـاكـاة الن الـشـكل
ــبــدع اليــتـمــظــهـر حــســيـا الــفـني ا
ـتلك اخـتالفا وجمـالـيا اال حـينـما 

خارجيا واقعيا ) .
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مضـيفا ( انـها وحـدة تتـجرد من كل
شئ لـيست مـقفـلة فـقط على اخلارج
ولـكن مـخـتـلفـة فـي ذاتـها ايـضـا مع
نــفــسـهــا ونــزولـهــا من مــثــالـيــتــهـا
نـطق الفـكري – تـعالـية من هـذا ا ا
زج يـحـاول الـفـنـان رائـدحسـن ان 
ــاط لــيــصـل بــالــشــكل الى بــ اال
درجـــات الــتـــجــلـي االســتـــيــطـــيــقي
ـلمـوس فـالتـصويـري والـتجـريدي ا

هرجان جانب من حفل افتتاح ا

عرض يطلعون على اللوحات حضور ا


