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السبري  وفي صبـيحة اليوم الثالث
اقيـمت ورشة لـرسم اجلداريات حتت
عــنـوان شــارع الـفن والــسالم  حـيث
اجنــزت الــفــنــانــات الــتــشــكــيــلــيـات

رائعة لهذا الشارع احليوي للمدينة
والـــتـي نـــالـت أعـــجــــاب وتـــقــــديـــر
ـــنــســـتــيـــري والــذين اجلـــمــهـــور ا
اشـادوا بــهـذه الــفـكـرة الــرائـعـة في
حوار مستمر مع التشكيليات خالل

اجنازهن للجدارية.
 واقـــيــمت نــدوات نـــقــاشــيــة حــول
ـعـاصـرة في الـتـعـبــيـرات الـفـنـيــة ا
الــــتـــشــــكـــيل احلــــديث. وفـي حـــفل
ـشـاركات ـلتـقى وتـكر ا اخـتتـام ا
الـ  64 في الـدورة ومــنح مــيـدالــيـة
اللـمـسـة الـعـصـــامـيـة لـهـذه الدورة
مع تـــــكـــــر أقـــــدم الـــــفـــــنـــــانـــــات
الـتـشكـيلـيـات العـصامـيـات  عائـشة

مباركي.
 وكــانت مـشـاركــة الـعـراق من خالل
الفنـانة التـشكيـلية فـاطمة الـعبيدي
والفـنـانـة التـشـكـيلـيـة فـاتن فاروق,
والـتي عـدت أصـغـر فـنـانـة مـشـاركة

في هذه الدورة .

لتـقى لوحة جدارية شـاركات في ا ا
ـكـتـبة ـتـد من ا عـلى الـسـور الـذي 
ركب ـنستير إلى غاية ا اجلهوية با
نـستير ,اضافت جـمالية الثـقافي با

بدعات العصاميات بتونس    العراق يشارك في ملتقى ا

خـاصــة من خالل أعـمــالـهن الـفــنـيـة
وإبداعاتهن والتي جند أن منهن من
ــــيـــة تـــخــــطت احلــــواجــــز األكـــاد
ــعـــرفـــيـــة وتــطـــورت جتـــاربـــهــا وا
لـتـفـرض ذاتــهـا وتـعـرف بــأعـمـالـهـا
الــفـنــيــة وأسـلــوبـهــا اخلــاص الـتي
تــمــيــزت بــهــا ومــنـــهن من تــخــطت

ية. احمللية وصوالً الى العا
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ـنـسـتـير ـركب الـثـقافي في ا مـديـر ا
ــلــتــقى فــهــد بـن حــمـودة ورئــيس ا
اشار في كلمة افتتاح الدورة الى ان
(هذه الـتـظاهـرة تنـفتح سـنويـاً على
الــــــتـــــــجــــــارب اإلبـــــــداعــــــيــــــة ذات
اخلـــصــــوصـــيــــة وتـــتــــيح فــــرصـــة
ـدن لــلـتــشــكـيــلــيـات مـن مـخــتــلف ا
الــتــونــســيـــة لالطالع عــلى جتــارب
ـشاركات مـن دول العالم أألخـريات ا
ــلـتــقى أفــقـا لــدعم وبــنـاء ويــكـون ا
شهد اإلبداعـي والتجريبي ودافعاً ا

لـــرسم  خــارطـــة الــفن الـــتــشــكـــيــلي
التونسي من خالل األعمال اإلبداعية
ـشـاركـات فـاألعـمـال لـلـتـشـكـيـلـيـات ا
الفنية للتشكيليات العصاميات التي
تفاعلت مع رهانات العصر لتجد لها
ا إيـجابيا للتـعبير عن ذاتها دون عا

قيد أو حتفظ ). 
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شـهدت الـفـعالـيات مـسـابقـات الرسم
وحتـت اشــــراف جلــــان خـــــاصــــة ثم
قــدمت الـفــنّــانـة الــتـشــكــيـلــيـة هــالـة
ــانـقـا كــرمـوس عــمال بـعــنـوان  فن ا
وهو عـمل يرتـكز عـلى اعتـماد تـقنـية
ـانــقـا احلــديـثـة في إجنــاز الـصـور ا

تحركة.  ا
وبـعــد مــراســيم االفـتــتــاح الــرسـمي
عـرض اجلماعي لـلملـتقى وتـدش ا
شاركات الـ  64والذي للتشكيليات ا
حــمل عــنــوان   جتــريب وانــفــتــاح ,
نـستـير أكرم بحـضور والي مـدينـة ا

بـدعات اخـتتـمت فـعالـيـات ملـتـقى ا
العصـاميـات في التعـبيـر التشـكيلي
بتـونس التي افتتـحت برعاية وزارة
الـثـقـافــة الـتـونـسـيـة وحتت إشـراف
ندوبية اجلهوية للشؤون الثقافية ا
وفي إطـار الـبرنـامج الوطـني تونس
مـدن الـفنـون وللـمدة من  28الى 31
ـركب ـاضي حــيث نـظم ا من اذار ا
نـستير ,الدورة الثـقافي في مديـنة ا
ـلــتــقى الـذي الــثــامـنــة عــشـرة مـن ا
شـارك فيه  64مـبـدعـة عـصـاميـة من
تـونس والــعـراق وتـايــوان وكـوريـا.

حيث دأبت وزارة الثقافة التونسية
وانــطالقــاً من فــكــرة خــلق مــلـتــقى
سنـوي لـلمـبدعـات العـصامـيات في
الفن التشكيـلي تلتقي فيه الفنانات
التشكـيليـات العصـاميات لـيتبادلن
اخلـبــرات واالسـتــفــادة من جتـارب
ـشـاركـة في دورات بـعـضـهن ومع ا
ــنــاســبــة ونــدوات فــنــيـــة تــنــظم 
ـلـتـقى , بـوصـفه فـضـاء مـفـتـوحـا ا
ومـنــاخـا مالئــمـا لإلبـداع الــثـقـافي
والفـني بـصورة عـامة ولـلمـساهـمة
ـشهـد التشـكيـلي بصورة في بناء ا

ارتمت الكاميرا في أحضان احلرب
مــجــددا لــكن اللــتــقــاط الــعـبــرة من
مـرحـلـة كـلـفت الـلـبـنـانـيـ خـسـارة
وطن في احلــــرب األهـــلــــيــــة الـــتي
انـدلـعت في  13أبـريل نـيـسـان عام

 1975وانتهت عام 1990.
ـــبـــنى وفـي (بـــيت بـــيــــروت) ذاك ا
الـواقع عـنـد نـقـطـة تـمـاس مـا تـزال
مــزخـــرفــة بــآثــار احلــرب اخــتــارت
ــصـورين الـصــحـفـيـ في نــقـابـة ا
لـــبــنـــان أن تـــرفع صـــورهــا ضـــمن
معرض حمل عـنوان (ذكرى وعبرة)
وذلك في ذكرى مرور  44عاما على

بدء احلرب االهلية.
وكجريح حرب يخضع لعالج مزمن
ـبنى تمـددت الـصـور على جـدران ا
الذي بقي واقفا كشاهد عيان يروي
ــديــنــة إلى زمــنــا انــقــســمت فــيه ا
شـطــرين لــتـكــون مـوعــظــة لـكل من

يكرر جتربة القتال.

ومـا تزال حـكايـات احلرب حـية في
أذهـان الــلــبـنــانـيــ حـيث تــرتـسم
هـا على (بـيت بيـروت) الواقع معـا
في مـنطـقة السـوديكو في مـنتصف
الــعـــاصــمــة الــتي انـــشــطــرت بــ

شرقية وغربية آنذاك.
ــعـــرض مــئــة صــورة عن ويــضم ا
احلـرب باإلضـافة إلى مـجسم يضم
صـفحـات اجلرائد الـتي صدرت في
الـيـوم الـتـالي بـاإلضـافـة الى نـبـذة
ـــصـــوريـن الـــذين ســــقـــطـــوا عـن ا

ضحية احلرب.
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صـورين عـزيز طـاهر وقال نـقـيب ا
ـعـرض هـو تـوجـيه إن هـدف هـذا ا
رســـالـــة إلى اجلـــيل اجلـــديـــد بــأن
ـــة وأدت الى ضـــيـــاع احلـــرب مـــؤ
وطن. وأضـاف طــاهـر ”نــحن جـيل
احلـــرب الـــذين تـــعـــبت عـــيـــونـــنــا
وعـــدســـاتـــنـــا من الـــتـــقـــاط صـــور

التشرذم والـدمار والقتل واالنقسام
وصـور اخلـطف والـتـهـجـيـر وهـذه
الـصـور كي ال تـتـكرر الـتـجـربـة مرة
جـديــدة وهي عـبــرة لـنــا ولألجـيـال
الـــــتـي لم تــــــعـــــرف تــــــلك احلـــــرب

وفظائعها“.
وقــال جـمــال الــســعــيــدي الــنـقــيب
السـابق لـلـمصـورين والـذي أصيب
ـــعــارك خالل تـــغـــطـــيـــته إلحـــدى ا
ــعـــرض مــحــاولــة لــرويــتــرز إن ”ا
إلبـقاء الـذاكـرة حيـة تنـبض بـذكرى
ـة سـبـبت مآسي وخـرابـا طالت مؤ
كل مناطق لبنان وكل شرائحه. كما
ا جرى على أنه دعوة ألخذ عبرة 
مـدى سـنــوات طـويـلــة عـلـنــا نـأخـذ
ـاضـي ونـسـعى درســا من حـروب ا
لـبناء السـلم األهلي وننـقي ذاكرتنا

من جروح احلرب“.
أمـا زوجــتـه ســمـر عــواضــة فــدعت
ـدارس واجلـامـعـات لـزيارة طالب ا
ـعـرض ”لـيـروا أن احلـرب لم هـذا ا

تكن نزهة وال مزحة“.
أضافت ”نـحن الذين عـشنـا احلرب
نــعــرف كـم كــان فــيــهــا قــتل ودمــار
ووجع وعـذاب وفي نـاس انـخـطفت
ومــصـيـرهــا مـا زال مـجــهـوال حـتى
اآلن. هـــــنـــــاك  17ألـف مـــــفــــــقـــــود
وعــــــشــــــرات اآلالف من اجلــــــرحى.
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اجلـيل اجلـديد ال يـعرف هـذا األمر.
يـــجب دائــــمـــا وكل ســــنـــة إقـــامـــة
مــشــاريع مــثل هــذه لإلضــاءة عـلى
احلـرب والـصورة هي أكـبـر وثـيـقة
ـــقــاالت تـــغــنـي عن الــكـــثـــيــر من ا
والــــوثـــائـق وتــــظــــهــــر الــــصـــورة

احلقيقية للحرب“.
وتلـبـيـة لـلـدعوة حـضـر الـعـديد من
دارس وجتـولوا ب أروقة طالب ا
بـيت بـيـروت مـطـلـعـ عـلى الـبـيت
بــحـــد ذاته والـــذي مــا زال يـــحــمل
علقة ندوب احلرب وعلى الـصور ا

على جدرانه من جهة ثانية.
رحـلة الـثانـوية وقال الـطالـب في ا
جـــو الـــيــــو شـــاعـــر لـــرويـــتـــرز إن
”احلــرب كـانت بــالـنــسـبــة لي مـثل
لــعـبــة كـثــيــر من الـنــاس بـتــقـوص
(تطـلق النـار) والذي يـحمي جـيشه
في األول يـربح. لـكن إذا مـا دخـلـنـا
إلى صـــلب مــا حــصـل مع الــشــعب
يـــــعـــــني نـــــرى أشـــــيـــــاء لـم نـــــكن
لـنـتـخايـلـهـا وال مرة. صـغـار وكـبار
نـراهم كـلـهم خـائـفـون. وجـديـا هذا
كــثــيــر شيء بــشع واحلــمــد لـله أن
احلــرب لـم حتــصل عـــلى أيـــامــنــا.
أتمـنى اآلن أال يـعيش جـيـلنـا نفس

الغلطة“.
أمـا الـطـالــبـة كـلـوي نــصـار فـقـالت
”نحن عادة عندما كانوا يخبروننا
ر علـيها مرور الكرام القصـة كنا 
وكـنا نـقـول لـهم أوك كـان في حرب
في الـســابق ولــكن اآلن بـعــد رؤيـة
هذه الـصـور زادت مشـاعـر اخلوف
ـسـتـقـبل وأن ال عـلي اخلــوف من ا

نرجع نعيدها“.
ـــعـــرض قـــال وخالل افـــتـــتــــاحه ا
محافظ بيروت زياد شبيب إن بيت
بـيروت هو مـكان مـا زال يحمل في
جـــســـده جـــراح احلـــرب ويـــحـــفظ
ذكـريات مئـة عام من تـاريخ بيروت
ـا فـيـهـا مـرحـلـة احلرب احلـديـث 
ــصــورون األلــيــمـــة حــيث ”كـــان ا
الــصــحـفــيــون جـنــودا مــجـهــولـ
مـــعـــلــــومـــ قــــامـــوا بـــأهـم عـــمل
توثيقي“.أضاف ” اختيار ذكرى
) 13أبـريل) نــيـسـان الفــتـتـاح هـذا
ـعـرض ألن في الذكـرى عـبرة أوال ا
ـعرض وثانيا كما هـو شعار هذا ا
ألن اجلــيل احلـــالي الـــصـــاعــد في

لبنان الـذي لم يعرف مآسي احلرب
وويالتــهـــا عــلــيه االطـالع عــلى مــا
ـصـورين في تـلك وثـقــته عـدسـات ا

رحلة“. ا
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وتــأسس (بــيت بـيــروت) الـذي كـان
يـعـرف بـالـبـيت األصـفـر عام 1924
ـاضي حـيث كـان مـلـكـا مـن الـقـرن ا
ـهندس لعـائلـة بركـات التي كـلفت ا
الـبــارز يـوسف أفـنـدي أفــطـيـمـوس
بتـشيـيـده خالل االنتـداب الفـرنسي
فـاعـتـمــد أفـطـيـمــوس عـلى الـزوايـا
ـفتوحة الـتي منحت غـرف القصر ا

جـمـيــعـهـا إطاللــة عـلى اخلـارج من
جمـيع اجلـهات. ومع بـدايـة احلرب
تـحاربة األهليـة استـفادت القـوى ا
ــوقع االســتـراتــيــجي لــلــبـيت من ا
ـفـتوحـة عـلى األصـفـر وهـنـدستـه ا
ـا سمح لـهـا باسـتـخدامه ـدينـة  ا
درسـة ديانا مـنصة قـنص .وقالت ا
يــعــقـــوب الــتي كــانت تــتــجــول مع
ـعـرض إن هذا طالبـهـا في أرجـاء ا
بنى هو وثيقة لنا لنظهر لطالبنا ا
ــديـــنــة من جــهــة وتــاريخ تــاريخ ا

احلرب من جهة أخرى.
وقالت ”احلرب لم جتر على احلجر

ولــكن عــلى الــبــشــر أيــضـا. كـم هـو
حـــجم الــنـــاس الــذين تـــهــجــروا أو
طـــردوا أو هـــاجـــروا أو قـــتـــلــوا أو
اعــتـقــلـوا أو فــقـدوا بـســبب احلـرب
ومـآسي احلـرب. هـذه اخلـطوة فـقط
لــتـــعــزيــز مــفــهـــوم االنــتــمــاء عــنــد
الــتالمـذة. هـذا جــيل صـغـيـر. إذا لم
يــــفــــهـم أن األرض هي أنت األرض
هـي تــاريــخك األرض هي الــشــعب
األرض هي الـناس الـذين قتـلوا لكي
نـبــقى نـحن ال يــفـهم كم هي مــهـمـة

األرض.
وفي مـكـسـيـكـو سـيـتي أزاح الـفـنان

الــصـــيــني أي وي وي الــســتــار عن
عــــمل فـــــني مـــــركب جــــديـــــد له في
ـكسيك يسـلط الضوء عـلى مذبحة ا
تـعرض لهـا على مـا يبدو  43طالـبا
مـكـسـيـكــيـا قـبل خـمس سـنـوات في
قـضيـة كـشفت عن تـواطـؤ احلكـومة
في انـتـهـاكـات.الـفـنـان الـصـيـني أي
وي وي بـجـانب عــمـله الــفـني الـذي
يـــحــــمل عـــنـــوان "إعـــادة تـــأســـيس
الــذكـــريــات" يـــســلـط الــضـــوء عــلى
مـــذبـــحــة طـالب أيـــوتـــزيــنـــابـــا في
ــكــســيك يــوم  11أبــريل نــيــســان ا
2019. تصـويـر: إدجـارد جـاريدو -

رويــتـرز. ويــتـضـمـن الـعـمـل الـفـني
ـــركـب صـــورا كـــبـــيـــرة لـــلـــطالب ا
مـصـنـوعة من مـلـيون قـطـعة لـيـجو
بـألـوان مـتـنـوعـة. وأصـبـحت صور
وجوه الـطالب محـفورة في وجدان
كـسيـكيـ حيث يـرفعـها أقـاربهم ا
كـثـيـرا لــطـلب تـفـســيـرات الخـتـفـاء

ذويهم.
ويـضم الــعـمل الـفـنـي الـذي يـحـمل
عنوان ”إعادة تـأسيس الـذكريات“
تــســلــسال زمــنـيــا خلــطف الــطالب
الـذين كـانـوا يـتـدربـون لـيـصـبـحوا
مــعــلــمــ من كــلــيــة أيــوتــزيــنــابـا
الــريــفــيــة لــلـمــعــلــمــ في جــنـوب
ــكــســيك عــام  2014ولــتــحــقــيق ا
مــحــدود أجــرته احلــكــومــة بــشــأن

القضية.
ـاذا ينـبغي وقـال أي للـصحـفي ”
ة تخلف أن نفعل ذلك? ألن كل جر

فراغا يسمم اجملتمع“.
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ويــشــتــهـر أي بــانــتــقــاده لــلــصـ
واتهـامه لها بـالتضيـيق على حرية
الــتــعــبــيــر. وقــال أي إنه اســتـلــهم
مــــــشـــــــروعه األخـــــــيــــــر مـن رفض
احلكومة الصينية تفسير أخطائها
في أعـقاب زلـزال سيتـشوان الكـبير
عام  2008الذي راح ضـحيته آالف
الـــطـــلــبـــة فـي مــدارس شـــيـــدتـــهــا

احلكومة.
ـكسيـكي وأضاف ”ذكـرني هذا با

الذين فقدوا أبناءهم“.
وكان حتقيق أولي أجرته احلكومة
ـكــســيـكــيـة خــلص إلى أن طـلــبـة ا
أيـوتزيـنـابـا تـعـرضـوا لـلخـطف من
قبل رجال شرطـة فاسدين سلموهم
إلى عــصــابـــة مــخــدرات مــحــلــيــة.
وأضـاف الــتــحـقــيق أن الــعـصــابـة
قتـلت الطالب ألسـبـاب ال تزال غـير
واضـحـة وأحرقت جـثثـهم في مكب
لـلـنــفـايـات وألــقت الـرمــاد في نـهـر
قــريب.وحـتـى اآلن لم يـتم الــتـعـرف

إال على رفات طالب واحد فقط.
وأشرف أي الذي اعتـقلته احلكومة
الصينية عام  2011ويعيش حاليا
في بــرلـــ عـــلى تــكـــوين الـــصــور
الـكـبـيـرة باسـتـخـدام قـطع الـلـيـجو
وبــــــأيــــــدي طالب فـي جــــــامــــــعـــــة

مكسيكية.
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بيروت 

فنان صيني يسلط الضوء على قضية طالب مكسيكي بإستخدام قطع الليجو

لتقى صورة تذكارية للمشارك في ا

لتقى تشرح للزوار عملها شاركات في ا لتقى خالل زيارة لالثار التونسيةاحدى ا شاركات في ا ا

معرض للفنان الصيني

جانب من احياء ذكرى احلرب االهلية في لبنان

يـة لإلبداع الـتي حـصل علـيهـا مـؤخراً إلى بـلده الـعراق ومـديـنته كـربالء التي غـادرها أهدى الـشاعـر والـكاتب الـصحـفي حسـن النـواب جائـزة الطـيب صـالح العـا
ـثقف واألدباء ووسائل مهاجراً إلى أستراليا قبل  18 عاماً .. جاء ذلك خالل اإلحتفـاء الذي أقامه له إحتاد أدباء وكـتاب كربالء عصر السـبت بحضور عدد من ا
ركز األول عن روايته: سـابقة .. وجاء فوز النـواب با اإلعالم ..كما أحتفى اإلحتـاد باألديب علي حس عـبيد الذي فاز هـو اآلخر بجائزة الـقصة القصـيرة لنفس ا

(ضحكة الكوكوبارا) بينما جاء فوز عبيد عن مجموعته القصصية (لغة األرض)...
ـتازا وصل بـعضه إلى  وقد تـأسست اجلـائزة في  2010 بالـتزامن مع الـذكرى األولى لـرحيل األديب الـسوداني الـطيب صـالح الذي تـوفي عام 2009 وترك إرثاً روائـياً 
ية مثـل (موسم الهـجرة إلى الشمـال) الفائـزة بعدة جـوائز دوليـة... وهذه اجلائـزة ترعاهـا ماليـاً شركة زين الـسودان لإلتصاالت الـتي تخصص 200 مصاف الـرواية العـا

هتمون باألدب والثقافة والفنون في الوطن العربي والعالم . صاحبة لها .. وقد أصبحت حدثاً سنوياً يترقبه ا ألف دوالر للجوائز والفعاليات ا
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