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تنافرة شهور يقدم احلياة عبر األشياء ا الرسام ا

قبل. وهذا هو ارجأت ادارة معرض بغداد الدولي للكتاب افتتاحه الى شهر نيسان ا
ثاني تأجيل لالفتتاح الذي كان مقرر في  4 آذار اجلاري.

 وقال بيان الحتاد النـاشرين العراقي تلـقته (الزمان) امس انه (حرصا على سالمة
نظمـة للمعرض في دورته الثانـية والعشرين لعام شـارك قررت اللجنة الـعليا ا الزائرين وا
عرض سـيستمـر عشرة ايام  2020تأجيل موعـد افتتاحه الى  14نيسـان). واضاف (ان ا

قبل). اي للمدة من  23 – 14نيسان ا
دينة انيـة الثالثاء إن قرارا صـدر بإلغاء مـعرض الكتـاب  وفي برلـ قالت مجلـة فوكس األ
ـانيـا وذلك في إطار مـساع الحـتواء تـفشي فـيروس كـورونا. وامـتنـعت متـحدثة اليبـزيج في شرق أ

ناسب). عرض سيصدر بيانا في الوقت ا عرض عن التعليق على التقرير وقالت إن (ا باسم ا

رسالة بغداد
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جــمـاال يــكــمن في مــا تـكــتظ به حــيـاتــنـا
الـيــومـيـة من مــهـمالت ومـخــلـفـات. فـمن
ـسامـير الـعسـير أن يـخطئ أحـد مرأى ا
الـعتـيقـة وقطع الـقمـاش واخليـوط التي
وضــــعـــهـــا في الـــصــــور الـــتي نـــفـــذهـــا
لـلـقــيـثـارات "الـغـيــتـارات". بل إن الـفـنـان
الـــراحل ابـــتــكـــر في ذات مـــرة قـــيـــثــارة
مـجـسمـة بـاستـخـدام الورق وبـيـنمـا كان
الــفـنـانــون الـتــشـكـيــلـيـون يــنـظـرون إلى
الــورق عـادة عــلى أنه مـجــرد مـادة خـام
يسـتخـدمـونهـا لـتجـربـة أفكـارهم الـفنـية
عــلـيـهــا قـبل أن تــتـجــسـد عــلى لـوحـات
قماشية أو في صورة منحوتات برونزية
مثال كان الـورق بالنسـبة لبيـكاسو أكثر
من مـجـرد وســيط يـخط عـلــيه مـسـودات
مـشروعـاته الفـنيـة أو وسيـلة تـستـهدف
حتـقـيق غـايـة ما.فـمن خالل عـمـله "نـساء
في غرفة الـزينة" الـذي نفذه خالل عامي
 1937و ?1938ويــــــــصل عــــــــرضـه إلى
تـر تقـريبـا أظهر أربـعة أمـتار ونـصف ا
كـن إحداث تأثيـر كبيـر عبر عمل كيف 
من نـوع "الكـوالج" بـهذا احلـجم الـكبـير.
وقـد نــفـذ الــفـنـان اإلســبـاني عــمـله هـذا
بـاستـخـدام قصـاصـات من ورق اجلدران
لُـــصِـــقَت عـــلى قـــمـــاش واســـتــعـــان في
تلوينهـا بألوان الغواش.وفي وقت الحق
لــذلك أولى بـيــكـاســو اهـتــمـامه لــلـوحـة
"غـداء على الـعشب" لـلرسـام مانـيه التي
تـــعــود لــعــام  ?1863إذ أعـــاد جتــســيــد
الـشـخصـيات الـظـاهرة فـيـها عـلى الورق
ـقـوى ال الـقمـاش مُـجـردا إيـاها من كل ا
مظاهر األناقـة التي كانت حتظى بها في
الـــلــــوحـــة األصـــلـــيـــة. وأدى ذلك إلى أن
تصبح شـخصيات عمـله - الذي ظهر في
مـطـلع الـسـتـيـنـيـات من الـقـرن اجلاري -
وكأنها تثور على تلك التي خطتها ريشة

مانيه قبل قرن من الزمان
وتضرب تلك الشخـصيات التي جسدها
اذج ورقيـة أو باستخدام بيكاسـو عبر 
الــورق بـجـذورهـا في مــاضـيه إذ تـبـدو
ـاثلـة نفـذها في شـبابه تـطورا ألشـكال 
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ا لـم يكن ليـتوافـر للـفنـان اإلسباني ر
الـراحل بـابـلـو بـيـكـاسـو - إن قُـدِرَت له
احلـيــاة حـتى الــيـوم - الـوقـت الـكـافي
لكي يحيط نفسه بالديكورات الداخلية
ـنـظـمـة واألنيـقـة الـتي نراهـا حـولـنا ا
في الــوقت احلــاضــر إذ كــان يــحـرص
عـلى احلـياة وسط الـكـثيـر من األشـياء
تنافرة واخملـتلفة مُدركا أن كل شيء ا
قد يـكـون مـهمـا بـالـنسـبـة لفـنـان مـثله
حـتى وإن كان مـجرد أغـراض بالـية أو
تـافـهـة تـخلـص منـهـا اآلخـرون.وهـكذا
خــــــــزّن الــــــــرجل كـل شـيء بــــــــدءا من
ــة وبـــقــايــا األوراق الـــصــحـف الــقـــد
ُــســتـــخــدمــة فـي الــتــغـــلــيف مــرورا ا
سـتـعـمـلة وعـبـوات الـتبغ ُـغـلـفـات ا با
وبطاقـات ركوب احلافالت وصوال إلى

ناديل الورقية. ا
WO —Ë  U UB

وعـــنــدمـــا كــانـت أكــداس الـــورق الــتي
يـحــتـفظ بـهــا بـيـكـاســو فـوق طـاوالته
تــصل إلى ارتــفـاعــات أكــبـر من الالزم
ــشـابك كــبـيـرة كــان يـجـمــعـهــا مـعـا 
ويـعــلــقــهــا لــتـتــدلى مـن الـســقف مــثل
الثُريات.ولدى وفاة بيكاسو عام 1973
عن عـمـر نـاهز  91عـامـا كـان قـد جمع
آالفـــا مـن الــــقـــصــــاصــــات الــــورقــــيـــة
ـتـنـوعـة الـتي سـيُـعـرض واألغــراض ا
ــلـكــيـة ـيــة ا بــعض مــنـهــا في األكــاد
بلنـدن كجزء من معـرض مكرس إلبراز
شـغـف الـرسـام الـراحل بـالـورق.ويـضم
ــعــرض  300مـن هــذه الــقــطع الــتي ا
تــتـوزع مــا بـ أعــمـال فــنـيــة أجنـزهـا
الـرجل أو مــقـتــنـيــات من مـجــمـوعـته.
وجُــمِّــعَت هـــذه الــقــطع عــلى مــدار 80
عـامـا وتـكـشف عـن مـدى قـدرة الـفـنـان
اإلسبـاني الراحل عـلى جتمـيع األشياء
واالحـتــفـاظ بـهــا وكـذلك مــدى اتـسـاع
رؤيـته في هذا الـصـدد.الغـريب أنه كان
من الـنــادر أن تـظـهــر االسـتــوديـوهـات
ـراسم) الــتي رســمـهـا بــيـكــاسـو في (ا

لـوحـاته عـلى الـنـحـو الـفـوضـوي الذي
اتسـمت به األماكن الـتي كان يـعمل هو
بها بـالفعل. فأحد الـرسوم التخـطيطية
التمهيديـة للوحته "احلياة" ذاك العمل
ذي الطابع الـسوداوي الذي يـعود لعام
ــرحــلـة ــا يُـعــرف بــا  1903ويــنــتــمي 
الزرقـاء في مسـيرته الـفنيـة كان يُـظهر
لــوحـة واحـدة من الـقـمـاش مـوضـوعـة
كن الـقول بـإحـكام عـلى حامـلـها.كـمـا 
إن لـوحــة مــثل "مــرسم الـنــحــات" الـتي
تــعــود إلى عــام  ?1931كــانـت مــرتــبـة
كـن. لكن الصور ومنـظمة بأقـصى ما 
نزل بيكـاسو على سبيل التي التُقِـطَت 
ثـال أظهـرت مشهـدا مخـتلفـا يكشف ا
عن أنه كـان يتـلذذ بـالفـوضى. فمـرسمه
ـديـنـة كان فـي فيـلـته "ال كـاليـفـورنـيا" 
الـفــرنـســيـة كـان يــكـتظ بــاألشـيـاء من
قــبـــيـل لــفـــائف الـــورق والـــصــنـــاديق
وعـبـوات الـطالء الـتي كـانت تـشـغل كل
قاعد ا في ذلك ا كن تخـيله  فضاء 
ـشـاركـة والــكـراسي.وتـقــول آن دومـا ا
فـي تـنـظـيم مـعـرض "بـيـكـاسـو والورق"
ُـقـام في لنـدن إن "بـيكـاسـو قال يـوما ا
`شـخصـيتك تـتحـدد عبـر ما حتـتفظ به
من أشـــيـــاء `وأعـــتـــقــــد أنه كـــان لـــديه
قـبـلة. لـقد إحـساس مـرهف بـاألجيـال ا
كان واعيا للغايـة بأهمية حفظ األشياء
وتسجيلهـا وتصنيفها لذا أرى أن ذلك
شـكّل جزءا من تـعريـفه لـذاته".وفي هذا
اإلطــار اعــتـاد بــيــكـاســو الــتـفــاعل مع
نشورة في الصحف من وضوعات ا ا
خالل الرسم فوقها بالقلم الرصاص أو
بــاحلـبـر. وفي واقع األمــر لم يـكن هـذا
الـرجل يــحـجم عن "اخلــربـشـة" بــقـلـمه
على أي شيء يجـده أمامه سوى نادرا
حـتى وإن كــان هــذا الـشـيء ال يـتــعـدى
ورقـة تـغلـيف مـغطـاة بنـص مكـتوب أو
رسم نقشي.فـحتى في هـذه احلالة كان
يـــنـــهــــمك فـي الـــرسم فــــوق الـــرسم أو
الــنص إلـى حــد يــجــعل من الــعــســيــر
الـتـمــيـيـز بـ مـا رســمه وبـ مـا كـان

موجـودا عـلى سطح الـورقة من األصل.
وفـي بـــــعـض األحـــــيـــــان أدى ذلـك إلى
نتائج مضحكـة كما حدث عندما أمسك
بــــقــــلم حــــبــــر ورسـم به عــــلـى صـــورة
لـعــارضـة أزيـاء بـحــيث أطـال قــدمـيـهـا
لتخرج من ردائـها.وبالنسبـة للكثير من
; تـترادف الـفوضى مع اإلبداع. الفـنان
ومـن هــنــا وجــد بــيـــكــاســو بــ أكــوام
األشــــيـــاء الــــتي دأب عـــلـى جـــمــــعـــهـــا
ـثـالــيـة الـتي ــواد ا واالحـتــفـاظ بـهـا ا
جنح من خاللـهـا في بث احلـيـاة فـي ما
يـراه مـن حـوله من مـنـاظـر سـاكـنـة.ومع
أن الفضل في ابتكار أسلوب فني جديد
يـــحـــمل اسم "الـــكــوالج" - يـــقـــوم عــلى
جتـمـيع أشـيـاء مـخـتـلـفـة لـتـكـوين عـمل
فــني جــديـد مــنــهـا - يُــنــسب عـادة إلى
صديق بـيكاسـو الفنـان جورج براك في
عــام  ?1912فـــإن الـــرســـام اإلســبـــاني
الـشـهـيـر سـرعــان مـا تـبـنى هـذا الـنـمط
اجلـديـد إذ نـفذ فـي العـام نـفـسه عـمله
الـشـهـير "طـبـيـعة سـاكـنـة مع كرسي من
اخلـيــزران" واسـتـخــدم فـيه قــطـعـة من
ــشــمع كــمـــقــعــد لــلــكــرسي.وتــمــثــلت ا
عـبـقـريــته في قـدرته عـلـى الـعـثـور عـلى
الئـمــة لـوضـعــهـا في كل جـزء ـواد ا ا
منـاسب لهـا من أجزاء عـمله وكذلك في
جنـاحه في احلــفـاظ عــلى طـبـيــعـة هـذا
الـــشـــكل الـــفـــني دون أن يـــتــخـــلى عن
أســلــوبه الــقــائم عــلى إشــاعــة جــو من
ضـمون الـبصري اإلرباك عـلى صعـيد ا
لـلـعـمل.وفي عـام  ?1914كـانت عـبـوات
ـواد الـتــبغ ونــسخ الـصــحف من بــ ا
التـي اختـارهـا بـيكـاسـو لـتـنفـيـذ عـمله:
"زجـاج وقـنـيـنـة من الـنـبـيـذ وعـبـوة من
الـتبـغ وصحـيـفـة" والـذي نُـفِـذَ بـطـريـقة
"الكـوالج" أيضـا. وكمـا يحـدث في أغلب
واد األحـيـان كـانت هـنـاك عـالقـة بـ ا
ـوضــوع الـذي تــعـبـر ُــسـتــخـدمــة وا ا
عنه.وقـبل وقت طويـل من حتول مـسألة
"إعـــادة الــــتــــدويـــر" إلـى أمـــر مــــهم من
الوجـهة البيـئية أظـهر بيكـاسو أن ثمة

ـــبــكـــر بل وحــتـى خالل طــفـــولــته. إذ ا
ـعــرض الــلــنــدني ألعــمــاله يــتــضــمـن ا
ــوذجــ مـكــتــمـلــ لــكـلـب وحـمــامـة
صنعهـما بيكاسـو الطفل من الورق فقط
على ما يـبدو دون أي استـخدام للرسم
وهـــو في الـــثـــامــنـــة أو الـــتـــاســعـــة من
عــمــره.وبــعــد  15ســنــة من ذلك واصل
الــفــنــان الـشــاب وقــتـذاك الــســيــر عـلى
الـدرب نــفـسه لـكــنه كـان أكـثــر طـمـوحـا
ـاذج ورقــيـة حلـيـوان بـقـلــيل إذ نـفـذ 
احلبار البـحري ولثمـرة كمثرى وجلزء
من قيثارة "جيتار".في الوقت نفسه كان
بــيـــكــاســو واسع احلــيــلــة عــلى الــدوام
ـتـاحـة. ـوارد ا وحــاذقـا في اسـتـخـدام ا
فـأقـدم لـوحـة مـوجـودة لـديـنـا له والـتي
تُظهـر مصارع ثـيران يبدو لـنا من ظهره
وتعود إلى عام  1900نُفِذَت عـبر احلفر
عـلى قـاعـدة سلـطـانـية خـشـبـية ومن ثم

تسخينها.
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ـيـة الـثـانـيـة أصـبح خالل احلـرب الـعـا
الـتحلـي بهـذه القدرة عـلى االقتـصاد في
ـا هـو ـوارد واالســتـفـادة  اسـتـخـدام ا
مـتـاح مـنـهــا ضـرورة ال تـرفـا. حـيـنـذاك
اسـتــفــاد الـفــنــان الـراحل مـن عـادته في
االحــــتــــفـــــاظ بــــاألشـــــيــــاء واألغــــراض
اخملتـلـفـة.لـذا فبـيـنـمـا صار من الـعـسـير
ـــواد اخلـــام اخملـــتـــلــفـــة إلى إيـــصــال ا
بـــاريس خالل خــــضـــوعـــهــــا لالحـــتالل
ـاني انهـمك بيـكاسـو خلف الـستـائر األ
وجـودة في مرسمه احلاجـبة لـلضـوء ا
همالت في االستفادة من مـخزونه من ا
ـاذج ورقـيـة لسـكـ وشـوكة في صـنع 
وعـــــنـــــزة وطــــائـــــر وقـــــفـــــاز وصف من
الـراقــصــات.أمـا أهم مــا أجنــزه في تـلك
الفـترة فتـمثل في سـلسلـة من اجلماجم
الــتي لــوّنَــهـا كــذلك. ولـم يـكـن من قــبـيل
الـصـدفـة أن يـكـون الـكـثـيـر من األشـكال
الـتي نــفـذهـا خـالل فـتـرة احلــرب تـشـبه
األشـبـاح.ورغم أن األعـمـال الـفـنـيـة التي
نفـذها بيـكاسو بـاستخدام مـا جمعه من

 WÐdDC  WKO  w  Y¼ö « WM¹b*« ŸUI¹≈ X% Õ“dð W¹dÝ√ …UOŠ

زدوجة عينيك كنشوف بالدي.. معضلة الهوية ا

ـدة أسـبـوع يـسـتـمـر فـيه الـعـرض 
متـتـاليـ داخل قـاعات الـعرض ومن
ـــعــرض إلى مــعــارض ـــؤمل نــقل ا ا

خارجية).
ـــديــر الـــعـــام لـــدائــرة كــمـــا اعـــرب ا
الــدراســات والــبـحــوث قــاسم طــاهـر
ـرافـق مـعه من الـســوداني والـوفــد ا
الـهـيـئـة الــعـامـة لـآلثـار خالل زيـارته
للمـعرض في الـيوم الـثاني الفـتتاحه
عن إعـجابه (بـاإلبداع الـفني الـعراقي
ـعروض والذي يعد للفن الـتشكيلي ا
احـــد أنـــواع إعـــادة إحــيـــاء الـــتــراث

العراقي البغدادي) .
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افـتـتح وزيــر الـثـقــافـة والـســيـاحـة
واآلثــار عـــبـــد األمـــيـــر احلــمـــداني
ــــعــــرض 21 ــــاضي ا االربــــعــــاء ا
عنون شايـخي ا لـلفنـانة ساجـدة ا
(بـــغــداديــات) عـــلى قـــاعــات دائــرة
الــــفـــنـــون الـــعــــامـــة في الـــوزارة .
وتـضـمن  84قـطـعـة فـنـيـة تـراوحت
بـ اخلزف والـرسم حمـلت الطابع
الـــبـــغـــدادي الـــعــريـق وتـــضــمـــنت
جـــــداريه أربع أمـــــتــــار بـــــالــــلــــون
التـركوازي ألعـمال فـنيـة استـعادية

شملت معارضها السابقة.

ــعـرض وقـال احلــمـدانـي (إن هـذا ا
ـدرسة الـتـشكـيلـية حـمل استـلـهام ا
الــعــراقــيـــة الــتي بــدأت مــنــذ األلف
ـــــيالد ومــــا زالت اخلــــامـس قــــبل ا
مـسـتــمـرة بــأجـيــال مـتـعــاقـبــة مـنـذ
ـاضي وظـهـر عـشـريـنــيـات الـقـرن ا
ـدرسة الـتشـكيـليـة العـراقية لـدينا ا
ومن اجلميل االحتفاء بفنانة مبدعة
ــــا قـــدمــــته خالل ـــشــــايــــخي  كــــا
تاريخها العميق من إبداع متواصل
اضي والى مـنذ ثمـانيـنيات الـقرن ا

اليوم).
ـــديـــر الـــعــام ـــعـــرض قــال ا وعن ا

لدائرة الفنون العامة علي عويد (ان
ــعــرض مــخــتـلـف عن جــمـيع هـذا ا
ـعــارض الــتي قــدمت في الــسـابق ا
فـقد عرضت أعـمال في مـجال الرسم
والــسـيـرامــيك واخلـزف أو الـكـوالج
وهــنــاك صــورة بــغــداديــة جــمــيــلـة
جسـدت كل حارات بـغداد اجلـميـلة)
ــــشــــايــــخـي من أهم مــــؤكـــــدا ان (ا
الـفنانـات في مجـال السيـراميك فكل
ــــعــــروضـــات جــــســــدت احلــــيـــاة ا
البـغداديـة للـمرأة واحلـارة والتراث

البغدادي). 
شـايخي واعـلن عويـد (إن معـرض ا

دينة كان الفرنسية التي تكدست باألشياء بيكاسو في فيلته "ال كاليفورنيا" 

ـــغـــربي ”فـي عـــيــنـــيك الــوثـــائـــقي ا
كــنـــشــوف بالدي “لـــلــمــخـــرج كــمــال
هــشــكـار الــذي عـرض يــوم الــثالثـاء
ضــمن قــسـم بــانــورامـــا الــســيـــنــمــا
ـغربيـة في الدورة الـثامنـة عشر من ا

راكش. هرجان الدولي للفيلم  ا
تعـيش نـيتـا وزوجهـا وهمـا فنـانان
في الــقـــدس ويــشــتـــغالن في مــجــال
ـغــربـيـة فـهي ـوسـيـقى الــتـراثـيـة ا ا
مــغــنـيــة وهــو عــازف بــيــانــو. يــقـرر
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مــاذا يــفــعل طــفالن عــنــدمــا يـلــقي
والداهما على كاهلهما عبء اتخاذ
قـرار مـصـيري سـيـعـيـد رسم مـعالم
أسرتـهمـا الـصغـيرة?وفي أول فـيلم
روائي لـهــمـا تـتـنــاول اخملـرجـتـان
الــكـوريــتــان اجلـنــوبـيــتـان لي جي
يـوجن وكيم سـول موضـوعا شـائكا
عن دينـاميـكـية الـعالقات بـ أفراد
أســرة صــغــيـــرة يــضــعــهــا إيــقــاع
احلـياة الـالهث في العـاصمـة سول
عــلى مـفــتــرق طـرق.وتــدور أحـداث
فـيـلم ”لـيــلـة مـضـطـربـة) “سـكـاتـرد
ـسـابـقـة نـايت) الـذي يـشـارك في ا
الرسـمـية من الـدورة الـثامـنة عـشر
راكش للـمهرجـان الدولي للـفيلم 
حول الطفلة سوم وشقيقها ج
هـو الــلـذين يــخـبـرهــمـا والـديــهـمـا
أنــهــمـا عــلى وشك االنــفــصـال وأن
عـلى كل مــنـهـمـا أن يــخـتـار مع أي
والــد سـيــعــيش.تـتــبع اخملـرجــتـان
بــحـــســاســـيــة شــديـــدة اضــطــراب
مشـاعـر الـطفـلـة الـتي جتد نـفـسـها
وهي ابـنة السـبعة أعـوام مضطرة
الخـتــيـار ســيــؤدي في كل األحـوال
إلى انـفـصـالـهـا عن شـقـيـقـهـا الذي
تربطها به عالقة وثيقة.يتفتق ذهن
الـطــفــلـة عـن حل يـتــمــثل في قــيـام
ـديـنـة األسـرة بــرحـلـة بـعـيــدا عن ا
وضـغـوطهـا لـعل الـوالدين يـغـيران

رأيهـما بشأن االنفـصال لكن األمور
ال تـــســيـــر كـــمــا تـــشــتـــهي.وتـــقــول
اخملـرجـة لي جي يـوجن إنـهـا أرادت
أن تـصـور طــريـقـة تــفـكـيــر طـفـلـة ال
تـدرك ببراءتـها الفطـرية مدى تـعقيد
.وقالت قبل عرض حسابات البالغ
الـــفـــيــــلم يـــوم الــــثالثـــاء ”ســومـ
تتصور بسذاجة األطفال أن الذهاب
فـي رحــلـــة ســـيـــعـــيـــد كل شيء إلى
طــبــيــعــته. كــطــفــلــة ال تــتــحــمل أي
مــســؤولــيــات يــعــجــز عــقــلــهــا عن
ط احليـاة في مدينة استـيعاب أن 
ـكن أن تـكون له كـبيـرة مـثل سـول 

تداعيات سلبية على أسرتها“.
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أمـــا اخملـــرجــة كـــيـم ســول فـــكـــانت
مهـتمة بشـكل أكبر بتصـوير مشاعر
الـذنب الـتي تـثــقل الـوالـدين بـيـنـمـا
يـــدركــان أنــهـــمــا عــلـى وشك إلــقــاء
مـــســـؤولــــيـــة كـــبـــيـــرة عـــلى كـــاهل
طـفـلـيـهـمـا.وتـقـول ”من بـعـيـد يـبدو
األمـر أكـثـر سـهــولـة عـلى الـوالـدين
لـكن نـظـرة عن قـرب تـبـ غـيـر ذلك.
فــهــذان الــزوجــان يـــدركــان أنــهــمــا
ســـيــــظالن حــــتى آخـــر حلــــظـــة في
عــمـريــهــمـا يــحـمـالن وزر قـرارهــمـا
ـثـيـر لـلـجـدل.“والـفـيـلم من ب 14 ا
فيـلمـا تتـنافس عـلى جائـزة النـجمة
الـذهــبــيــة ألفــضل فــيـلـم في الـدورة
هـرجـان والـتي الـثـامنـة عـشـر مـن ا

تـسـتـمـر حتـى السـابع من ديـسـمـبر
كانون األول.

وأنـــا نــصـف بــربـــريــة.. والـــنــصف
اآلخـــر... مــاذا? ..“بـــهـــذه اجلـــمـــلــة
ـعضـلة التي غـنيـة نيـتا ا تلـخص ا
تـواجـهـهـا في خـضم صـراع داخـلي
بــ جــذورهــا كـيــهــوديــة مـغــربــيـة

وحياتها في إسرائيل.
قصـة نـيتـا اخليـام وزوجـها عـاميت
هــاي كــوهـــ هي مـــحــور الــفـــيــلم

الــزوجـان الـقــيـام بــرحـلــة لـلــمـغـرب
السـتكـشـاف اجلـذور التي يـنـحدران
مـنـهـا لــكن الـقـرار يـصـطـدم بـسـؤال
حتمي.. كـيف سيستقبـلهما اجملتمع

هناك?
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وتنـحدر نـيتـا من أب ولد في تـنغـير
وأم ولـدت في الــدار الـبــيـضــاء. أمـا
عــامــيـت فــوالــدته مـن قــريــة تــزجي
ووالــده من جـــزيــرة جـــربــة قـــبــالــة

السواحل الـتونسيـة. ويقول عاميت
غربية في الفيلم ”من دون الهوية ا
نــحس إنه فــيه شيء نـاقص. ولــدنـا
وتـربـينـا في إسـرائـيل لـكن أجـدادنا
جـــاؤوا مـن مـــكــــان آخـــر وثــــقـــافـــة
مخـتلفة .“وعلى مـدى ساعة ونصف
هي زمن الفيلم يـتتبع اخملرج رحلة
الـــزوجـــ لـــيس إلعــادة اكـــتـــشــاف
جـــذورهــمـــا فــحـــسب ولـــكن إلعــادة
تـعـريف كل مـا تـعامال مـعه عـلى أنه

ــسـلـمــات. وتـقـول نــيـتـا في من ا
الـفـيـلم ”تربـيـت من صـغري عـلى
أن أرهـب الـــــعــــــرب. واآلن الـــــكل
حــولي يـتـحـدث الـعـربـيـة. وهم ال
يكـرهـونني. أجـد نفـسي مـنجـذبة
لــهم وخـــائــفــة مــنـــهم في الــوقت

ذاته.“
ويـــقــول مـــخـــرج الــفـــيــلم كـــمــال
هشـكار الذي سبق وأخـرج فيلما
ــغـربـيـة عـن الـهـويـة الــيـهـوديـة ا
بعنوان ”تنغـير-القدس “إنه أراد
تــســلـــيط الــضـــوء عــلى اجلــانب

غربية. اليهودي من الهوية ا
وقـال ”أدركـت بـعــد إخــراج فــيـلم
تنـغيـر-الـقدس بـأن هذا لن يـكون
آخر أفالمي عن الـثقافة الـيهودية
غربي غربية .وأضاف اخملرج ا ا
الفرنسي ”مشـروعي يهدف لـبناء
اجلـــســـور عن طـــريـق الـــثـــقـــافــة
واستكشاف اجلانب اليهودي من
ــغـربــيــة من مــنــظـور الـثــقــافــة ا
اجلــيـل الــثــالث. ويــعـــرض قــسم
ــغــربــيـة بــانــورامـا الــســيــنــمـا ا
ـيزة خمـسة أفالم تـعـد عالمات 
ـغـربـية في في تـاريخ الـسـيـنمـا ا

مختلف مراحله.
وتــســتـــمــر الــدورة احلــالــيــة من
راكش ـهرجان الـدولي للفـيلم  ا
حـتى السـابع من ديسـمبـر كانون

األول.
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ـنـاديل الورقـية أشـياء ومـهـمالت مثل ا
وغـيرهـا قـد ال تكـتسي بـاجلـاذبيـة التي
تتمتع بها أعماله األخرى التي استخدم
فـيـها خـامـات تقـلـيديـة كـلوحـة "آنـسات
ـثـال فـإن حـقـيـقة آفـنـون" عـلى سـبـيل ا
حــرصه عـلى االحـتــفـاظ بـتـلك األغـراض
واالعـتــنـاء بـحــفـظــهـا وتـســجـيل تـاريخ
وضعها ضمن مقتنياته باليوم والشهر
والـسـنة وأحـيـانـا بالـسـاعة يـشـير إلى
ـا هو أكـثر أنه أراد أن يـتذكـره العـالم 

ــــــــكــــــــتــــــــمــــــــلـــــــة مـن لــــــــوحــــــــاته ا
همالت الشهيرة.اخلالصة أن أكوام ا
واألشـيـاء والـقـصـاصـات الـتي تـركـهـا
بــيــكــاســو ورحل ال تــوثـق مــجــريـات
ـا تـكمن حـيـاته الـيومـيـة فحـسب; وإ
فــيــهــا كـذلـك تــصـوراتـه سـواء كــانت
مـكـتـملـة أو ال وحـتى حلـظـات شروده
وحيـرته والـتي انـبـثق مـنـهـا جـمـيـعا
ـطــاف الـكـثـيـر من أفـكـار في نـهـايـة ا

أعماله الفنية.

غربي في عينيك كنشوف بالديلقطة من الفيلم الكوري ليلة مضطربة اخملرج مع ابطال الفيلم الوثائقي ا


