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ثقافة وفنون

فداء للوطن
�ضحوا ب�أرواحهم
«المطر الأ�سود» ...وحكاية �أبناء ّ
ً

7

وم�ضات

�سارة الزير لـ«البناء» :الفيلم بطاقة �شكر لوالدة ال�شهيد

{ االبداع هو في اختراق جدار الموجود ،وصوال ً إلى ما ورائه.
{ لم ي َ
اإلنساني كي يبقى أسير حدود المادة القائمة،
ُعط الفكر للكائن
ّ
يتح ّرك بشروطها ويرتبط بكينونتها.
{ عَ َظمة المادة في أن تكون تربة تنغرس فيها جذور الماوراء ،فتصبح
هي والماوراء مشروعا ً إنسانيا ً دافعا ً في حركة التاريخ.
{ الماوراء ليس وهماً .الماوراء هو الحقيقة الالمرئية ،وهو اإلمكان
اإلبداعي المتو ّلد من فعل العقل في المادة المطواعة.

د .نسيب أبو ضرغم

زيناتي قد�سية يلقي
ر�سالة اليوم العربي للم�سرح

آمنة ملحم
الريفي البسيط وسط ترف
في منزل أقرب ما يكون إلى
ّ
تتوسطه فسحة سماوية مع سقف مستعار.
العاصمة،
ّ
وعتبته ا ّلتي ت��روي من النظرة األول��ى فقر حال أصحابه.
اجتمعت ثلّة من الفنانين السوريين أم��ام عدسة كاميرا
ليجسدوا لنا حكاية فيلمها
المخرجة الشابة سارة الزير،
ّ
«المطر األسود».
هناك ،حيث ّ
يدل ك ّل تفصيل في ذلك المنزل الذي جمع
بمحبة العائلة التي تحتضنها «أم اله ّمام» (فاديا خطاب)،
والمك ّونة من أربعة أبناء :اله ّمام ،أمان ،الكميت ،وفهد ،تخلّوا
وضحوا بأرواحهم
عن كل شيء فدفعوا ثمن حرب كبيرة
ّ
لتصبح أمهم ثكلى أبنائها األربعة .ولكنها تبقى شامخة
كالسنديان.
تسكن «أ ّم اله ّمام» مع أوالدها األربعة وزوجة ابنها البكر

«الهمام» «ي��م» وطفلتهما «نجمة» في المنزل ذات��ه وتحت
ّ
الهش ظاهرياً .وذلك بعد وفاة «أبي اله ّمام» منذ سنين،
سقفه
لنرى أن العمر واله ّم زاداها حكمة ورزانة وتسليما ً ورضا.
هي كشجرة السنديان تبقى شامخة رأسها نحو السماء،
وجذورها ثابتة في عمق التراب.
وفي الحكاية ،سنرى «اله ّمام» الذي يجسد دوره الفنان
سامي نوفل ،وهو االبن األكبر في العائلة ،متزوج من «يم»
(ميريانا معلولي) ،شابة غزيرة العنفوان والكرم واالندفاع
كزوجها ،ولهما ثمرة زواج هي الطفلة «نجمة» (آية الحسن)،
وعمرها ثماني سنوات ،ويموت جدّها «أبو الهمام» (علي
كريم) لحظة والدتها من دون أن يفرح بمجيئها إلى هذه
الدنيا.
و«أمان» (بالل مارتيني) ،هو االبن الثاني ،وقور هادئ،
يحيط مَن حوله بالسالم ،اكتسب من والدته ك ّل الحكمة والنبل
عساف) ،ثالث األبناء،
واألصالة .أما «الكميت» (يوسف ّ

فهو ال��ذي استطاعت أ ّم��ه زرع ثمرات األخ�لاق والشجاعة
والتضحية في قلبه وعقله .و«فهد» (مروان خلوف) ،هو االبن
األصغر و«آخر العنقود» ،وعلى رغم طيشه ،إال أ ّنه يحمل من
الكبرياء واإلرادة والقوة ما يكفي فرقة من الشباب.
عن رسالة الفيلم ،لفتت المخرجة سارة الزير لـ«البناء»
بأنها تتجلى بتقديم بطاقة شكر لوالدة الشهيد ،وعلى وجه
الخصوص التي قدّمت أربعة من أبنائها فدا ًء للوطن وكرمى
لترابه ،وال تزال تمدّنا بك ّل معاني الكبرياء والكرامة والقوة.
وكم نخجل من أنفسنا إزاء عطائها الالمحدود.
وأوضحت الزير أنّ الفيلم يقوم على طريقة «الفالش
إنساني بالمطلق ،إذ سنواكب «أ ّم اله ّمام» وهي
باك» ،وهو
ّ
تفقد أوالدها األربعة وزوجها ،وال يبق لها من العائلة سوى
فتقص لها سيرة األبطال ،وكيف استشهد
حفيدتها «نجمة»،
ّ
ك ّل من والدها ووالدتها وأعمامها الثالثة وجدّها .ك ّل واحد
منهم استشهد لينير درب البطولة ،وذلك من خالل العودة

بالزمن و«الفالش باك» ،ومن خالل صديق للعائلة من درعا
يدعى «جاسم» (مجدي المقبل) ،الذي كان قد حارب إلى
جانب أحد أبنائها وأنقذه ،لكنه أصيب وسببت له اإلصابة
إعاقة جسدية ألزمته المنزل .لكنه لم يقطع تواصله مع «أ ّم
اله ّمام».
الفيلم م��ن بطولة :ف��ادي��ا خ��ط��اب ،علي ك��ري��م ،ميريانا
معلولي ،سامي نوفل ،بالل مارتيني ،يوسف عساف ،مروان
خلوف ،ومجدي المقبل ،باالشتراك مع سيرينا محمد والطفلة
آية الحسن .وهو من تأليف وإخراج سارة الزير ،أ ّما اإلنتاج
فتو ّلته شركة «سيميلي» ،واإلش��راف العام كان للمهندسة
ميس الزير.
تعتبر س��ارة الزير أصغر مخرجة سورية ،في جعبتها
حتى اآلن مسلسل تلفزيوني وفيلمان سينمائيان من
تأليفها وإخراجها ،فضالً عن تنويعها بين التمثيل واإلخراج
والتأليف.

اختارت الهيئة العربية للمسرح في الشارقة ،الفنان المسرحي زيناتي
قدسية إللقاء رسالة «اليوم العربي للمسرح» في مهرجان المسرح العربي الذي
تنطلق دورته الثامنة في العاشر من كانون الثاني عام .2016
الفلسطيني
وق��ال أمين عام الهيئة الكاتب اسماعيل عبد الله إنّ الفنان
ّ
زيناتي قدسية اختير ليكون صاحب الرسالة التاسعة من رسائل اليوم العربي
للمسرح ،وبذلك تكون الهيئة قد اختارت نموذجا ً
للمسرحي البا ّر بمسرحه
ّ
وبرسالته.
يذكر أن الفنان قدسية من مواليد عام  1948في قرية إجزم قضاء منطقة
حيفا في فلسطين ،وش ّكل مع الكاتب الراحل ممدوح عدوان ثنائيا ً مسرحياً ،إذ
قدّما معا ً تجارب رسخت في الذاكرة المسرحية العربية مثل« :حال الدنيا»،
«القيامة»« ،الزبّال» وغيرها.
يشار إلى أن الهيئة العربية للمسرح أطلقت عام  2008مبادرة سنوية
عربي يقدّم لجمهور أبي الفنون ،رسالة اليوم العربي للمسرح
مسرحي
الختيار
ّ
ّ
في مهرجان المسرح العربي ،إذ اختارت الهيئة في السنوات السابقة كلاّ ً
من الدكتور يعقوب الشدرواي من لبنان ،والفنانة سميحة أيوب من مصر،
والمسرحي يوسف العاني من العراق،
والمسرحي ع ّز الدين المدني من تونس،
ّ
وسعاد عبد الله من الكويت ،وثريا جبران من المغرب ،والدكتور سلطان بن
محمد القاسمي من اإلمارات ،والدكتور يوسف عايدابي من السودان.

ضمن فعاليات معرض الكتاب الثامن
في إهدن الذي اف ُتتح أمس ويستم ّر
حتى  16آب الجاري
يو ّقع الكاتب الياس ّ
عشي روايته:

«تجريدات لتاريخنا الغائب» ...معر�ض ًا للف ّنان العراقي علي �شاكر النعمة

«السيرة الذاتية لعصفور
أضاع طريقه إلى الشام»
وذلك غدا ً األحد  9آب ،بين الخامسة والثامنة مسا ًء

لمى ن ّوام
نشأ الفنان العراقي علي شاكر النعمة في
كنف عائلة تعشق الفن والجمال ،فأصبح
منذ طفولته على تماس مباشر ومتواصل
مع مناخ إبداعي ،بدءا ً بجزئيات إنتاج العمل
الفني من مواد وتقنيات وأساليب .ما ح ّفزه
وهيّأه نفسيا ً لولوج هذا العالم الواسع.
والده الفنان الراحل شاكر نعمة ،واستوفى
دراسته فنّ النحت في إيطاليا ( ،)1973وكان
شغوفا ً بالمسرح ،ف��أدّى ع��ددا ً من األدوار
المسرحية في مدينة بابل ،وف��ي ما بعد،
أسس نقابة الفنانين فيها مع مجموعة من
فناني المحافظة.
المكتبة الغنية بالمصادر والمراجع الفنية
التي حرص وال��ده على متابعتها وجمعها
لالطالع على مستجدات ال��ح��راك اإلبداعي
ال��م��ت��واص��ل ،أف���ادت علي ك��ث��ي��را ً ف��ي إغناء
مخزونه البصري والفكري ،وذلك بعد ّ
اطالعه
على تجارب فنانين مهمين عالمياً ،في فترة لم
ميسرة كما
تكن فيها وسائل التداول الثقافي ّ
في وقتنا الحاضر.
«تجريدات لتاريخنا الغائب» ،هو عنوان
معرضه علي شاكر النعمة الشخصي الثاني،
ال��ذي أق��ام��ه األرب��ع��اء الماضي ف��ي المركز
الثقافي العراقي في بيروت ،والذي تض ّمن 13
عمالً فنيا ً بأحجام كبيرةُ ،ن ّفذت بمواد مختلفة
على «الكانفاس».
يقول الفنان علي شاكر النعمة لـ«البناء»
إ ّنه حاول من خالل هذه المجموعة االشتغال
على منطقة الشكل الخالص الذي يقترب من
العمارة والموسيقى على ح� ّد س��واء ،على
رغ��م التناقض الحاد بين هذين الجنسين
من الفنون ،نظرا ً إلى بنيتيهما التكوينية،
�ص اإلب��داع��ي فيهما.
وإل��زام��ات تشييد ال��ن� ّ
فالعمارة تفرض المادة وقوانينها ،وعلى
المص ّمم المعماري أن يراعي إرادة المادة التي
تح ّد من رؤية الفنان .بينما نجد أن قوانين
الموسيقى ترتبط بالزمن دون المادة .بمعنى،
أنه حاول االشتغال على التداخل المفاهيمي
وما يشرح من خالله من مقاربة فكرية وتقنية
من خ�لال تب ّني أساسيات الكتلة والفضاء
في العمارة ،والوحدات والفترات التي تش ّكل
بنية االيقاع الموسيقي وتقنياتها في العزف
المنفرد الصولو والباكراوند.
ويضيف النعمة :لذا ،ت ّتسم أعمالي بتب ّني
ه��ذه المفاهيم لتكوين رؤي��ة متف ّردة شكالً
ومضموناً ،لتقترب من الموسيقى تارة ،ومن
العمارة طوراً .،وما يمكن استشفافه من حالة
التأمل واالسترسال لدى قراءة أعمالي ،وجود
طاقة وجدانية تلقي بظاللها على صياغات
األش��ك��ال بعناصرها المختلفة ،تحمل في
ال��ذات��ي ع��ن الموضوعي
ثناياها ت��أم�لات
ّ

المعاش ،وتداعيات الواقع المرير والمآسي
اإلنسانية التي يشهدها العالم المعاصر،
وم��ا تشهده الساحة العراقية م��ن أح��داث
تفوق الوصف في مدى الدمار ،وانتهاك حرمة
الدم .فلقد ارتأيت التعبير عن االحداث الهائلة
والفاجعة عن طريق حدس الصورة المتخيلة
األقرب توصيفا ً لماهية الحقيقة الجوهرية،
ّ
بشك مباشر مع وجدان المتلقي
تتماس
والتي
ّ
ل ُتحدث صدمة م��وازي��ة لتلك التي تولدت
من فعل التعايش والتأمل .لذا ،يمكن القول
إنّ أعمالي تجسيد حقيقي واقعي لجوهر
الموضوعي من خالل الشكل والعاطفة غير
ّ
الموضوعي
المقترنة ب��ض��رورات التطابق
ّ
فكريا ً ومادياً.
ويؤ ّكد النعمة :تجربتي الفنية زمنيا ً تبدأ
من مشاركاتي الفنية األولى في معارض في
الداخل والخارج .ولكنني إذا أردت تصنيف
أسلوبي ،فأنا أميل إلى التجريدية ،على أنّ
ذل��ك ال يعني تقوقعي وانصياعي الكامل
لمقوالتها الفكرية العميقة .إذ أناور كثيرا ً في
الحراك بين مستويات التجريد البتكار تقنيات
وأدوات تم ّكنني من إب��داع تش ّكالت جماليّة
ت ّتسم بأصالتها من جهة ،وتتناسب مع تراكم
الخبرة وغنى التجربة البصرية بالمشاهدة،
وتعرف حقائق جديدة بفعل التأمل ،واقتراح
الموضوعي ث ّم
أساليب أكثر مالءمة في تمثل
ّ
تجسيده.
ّ
يتمخض عن فعل االشتباك بين
ويتابع:

عناصر الشكل على مسرح ال��ح��دث وبين
الصور المتخيلة ،تج ّل محسوس كما ع ّرفه
هيغل ،أنّ الجميل هو التجلّي المحسوس
للفكرة .وف��ي أعمالي أح��اول التركيز على
مفاهيم تنسجم والفكرة العامة ،تأخذ حيز
االهتمام األكبر منذ اللحظة االول��ى للشروع
في العمل ،وال أع� ّول كثيرا ً على طاقة اللون
وحيويته في إغناء الخطاب البصري الحسي
وإشباعه ،إذ أحاول دفع فعل التلقي لعملي إلى
منطقة تتخطى التذ ّوق .لذا ،يجد المتلقي زهدا ً
واضحا ً في استخدام اللون في أعمالي ،فهي
تنزع نحو التص ّوف الذي ل ّمحت إليه من قبل
ّ
المتقشف
الفنون االسالمية بطابعها الروحي
إي��م��ان�ا ً بعقيدة دينية تجعل م��ن محاكاة
الذات اإللهية غاية ،فتبتعد قدر اإلمكان عن
عوالق المادة من أن تنفذ إلى العمل .ولذلك
فلسفته الخاصة ،ولكن المبدأ ال��ع��ام هو
الروحي األثيريّ بالالماديّ  .وعليه،
اقتران
ّ
ّ
تتوخى موضوعات
وبما أن منطقة اشتغالي
علي وك��ض��رورة
كونية ع��ام��ة ،ك��ان ل��زام �ا ً ّ
تفرضها عملية تجسيد الالمرئي ،أن ألجأ إلى
العناصر الشكلية األكثر ابتعادا ً عن القرائن
المادية المحسوسة ،أو حتى األفكار القبلية
المنطقية ال��راك��زة عقلياً ،وه��ذا أح��د محاور
االرتكاز االساسية التي أق ّرتها التجريدية على
المستوى الغنائي كما في أعمال كاندنسكي
وبحثه الشكالني الخالص ،على رغم تفعيله
طاقة اللون في بعض أعماله ،أو المستوى

المر�صد
الهندسي الثيوصوفي في أعمال موندريان
القائم على مبدأ االكتفاء بالعناصر األولية
أو األساسية لتضمن لنفسها الكمال المتشكل
من مك ّونات مادية مشت ّقة دونما تحريف عن
الواقع .أو بالمستوى التف ّوقي كما في أعمال
ماليفتش ذي الخطاب السيميائي المفتوح
على باب رحب للتأويل.
ويتابع النعمة :ما أريد قوله هنا إن العمل
الفني الذي أشعر بأنه ذو طابع عصري ،هو
ما ينفتح على أبواب التأويل ،إذ أسلّم بحقيقة
أُثبتت وال تزال تثبت صحتها من أن الفن لغة
إنسانية عالمية ،ولكي يرتقي العمل إلى هذا
المستوى المتفجر والمتشظي من القراءات
وآلياتها المتوالدة والمتجددة ،يجب أن تكون
التقنيات األدائية والمواد واألفكار قبل ّكل شي
مبتكرة لي ّتسم المنتج بقدرته على اإلدهاش
وإحداث الصدمة لدى المتلقي.
توسمته وتابعته في منجزات
وه��ذا ما
ّ

فنية إبداعية كثيرة ،م ّتسمة باألصالة ولها
مرجعيتها الفكرية وتنظيراتها الجمالية
وفلسفتها الخاصة ال��ت��ي استشهد بأحد
رم��وزه��ا على سبيل التوضيح ال الحصر:
أعمال الفنان الكبير شاكر حسن آل سعيد
ذات األبعاد المفاهيمية في تناوله موضوع
الجدران العتيقة المنسية ،إذ يتح ّول المرئي
(ال��ج��دار) إل��ى نافذة نط ّل من خاللها على
تأويالت ال حصر لها .وهذا ما أصبو إليه في
ُمنجزي.
الموضوعات التي يُعالجها علي شاكر
النعمة تتميّز بالكليانية والشمولية ،إذ
تسمو على الجزئيات لتعالج موضوعات
الحسي أو العقلي
كونية ال سبيل لتصنيفيها
ّ
موجه
المع ّول عليهما عند تشييد خطاب
ّ
نحو موضوع بعينه ،أو يتبنى قضية جزئية
من الموضوعي .فالتعبير في أعماله يتعامل
مع األفكار المستنبطة من الواقع ال من الواقع
كمظاهر مادية محسوسة أو مدركة ،إذ إن
للذات المؤلفة للنص اإلبداعي أو المتلقي ذاته
أيضا ،ملكات أعمق من الحواس والثوابت
العقلية المنطقية الخاضعة للتقنين .فهناك
الحدس والمخيلة اللذان يشكالن مرجعية
الذات للفنان والمتلقي على ح ّد سواء.
تشكيلي من
علي شاكر النعمة ،فنان
ّ
مواليد بابل/الحلة  ،1972حاصل على
شهادة الدكتوراه فلسفة الفنّ الحديث ،عضو
نقابة وجمعية التشكيليين العراقيين ،ولديه
مشاركات فنية داخل العراق وخارجه ،حاز
على جائزة الرسم الح ّر لشباب العراق عام
 .1993وأقام معرضا ً شخصيا ً في الجزائر ـ
جامعة الهواري بومدين عام  ،2001ومعرضا ً
مشتركا في المركز الثقافي العراقي ـ بيروت،
ومعرضا ً مشتركا ً في قاعة الشرقية ـ الرياض
ـ السعودية ،وش��ارك في سمبوزيوم مدينة
ساليرنو ـ إيطاليا ،في معرض مدينة باري
ـ إيطاليا عام  ،2013وفي معرض «تراتيل
بابلية» ال��ذي ّ
«مؤسسة العويس
نظمته
ّ
الثقافية» في دب��ي ،وحالياًّ ،
ينظم معرضه
الشخصي الثاني «تجريدات» في المركز
ّ
الثقافي العراقي ـ بيروت ،ويعمل أستاذا ً في
كلّية الفنون الجميلة ـ جامعة بابل.

جو رعد ...ظاهرة فنية
�أم تعدّ على الغناء؟!
} هنادي عيسى
جو رع��د ،اس��م معروف ج � ّدا ً في مجال التزيين ل��دى النساء ،وقد
تعامل مع عشرات النجمات العربيات ،إذ وضع انامله على شعورهن،
وظهرن بأبهى إطالالت في أه ّم البرامج التلفزيونية .هذا األمر منحه
شهرة واسعة في العالم العربي ،نتيجة عمله المميّز.
لكن من ال يعرف جو رعد ،فهو ها ٍو للغناء منذ سنوات طويلة .وقبل
أن يح ّقق الشهرة في عالم التزيين ،قدّم ثالث أغنيات مص ّورة من إنتاح
«تلفزيون المستقبل» .لكنّها م��رت م��رور ال�ك��رام ،والتهى بعدها رعد
بعمله األساسي.
أحب رعد أن يخوض تجربة الغناء م ّرة جديدة،
قبل ثالث سنواتّ ،
فأطلق أغنية عنوانها «نظرة منّك والسالم» ،وص ّورها في جزر البهاما.
ضجة كبيرة ،خصوصا ً أنّ رعد ارتدى مالبس
وقد أحدث هذا «الكليب» ّ
مل ّونة أث��ارت استغراب الجميع .لكن األغنية القت استحسان الناس،
وهذا ما دفع المز ّين ألن يسعى إلى إصدار أغنية ثانية منحها بعنوان
«أنا بشهدلك» .كما بدأ يشارك في إحياء المهرجانات وحفالت الزفاف.
وعلى رغم تع ّرضه لهجوم كبير من أشخاص لم يستسيغوا دخوله
عالم الغناء ،إلاّ أن رعد صاحب عزيمة ،وأص��در قبل أي��ام أغنية ثالثة
عنوانها «عيب عللي بيعمل عيب» .ومنذ لحظة بثّها ،حظيت بانتشار
واسع نظرا ً إلى موضوعها الشعبي اللذيذ .إذ استخدم الشاعر محمد
الدايخ مفردات لبنانية يومية بعيدة عن االبتذال ال��ذي صرنا نسمعه
بكثافة في األغنيات اللبنانية في السنوات األخ�ي��رة .كما ج��اء اللحن
والتوزيع مميز َين وبعيدين عن المستهلك ،إذ إن كل النجوم اللبنانيين
اع �ت �م��دوا ف��ي ال�ف�ت��رة األخ �ي��رة م�ق��ا َم��ي ال �ك��ورد وال �ن �ه��ون��د ،م��ا أصاب
المستمعين بالملل .إلاّ أنّ رعد اختار مقام البيّات ،فجاء عمله مختلفا ً
وح ّقق نجاحا ً منذ ص��دوره .وهو يستع ّد لتصوير األغنية مع مخرج
فرنسي من أصول مغربية قريباً.
ّ
ُت��رى ،هل يتابع جو رعد المسيرة ،أم أ ّن��ه سيكتفي بما ح ّققه حتى
اآلن؟ المعطيات تشير إل��ى أ ّن��ه بصدد تحضير «أل�ب��وم» غنائي كامل.
فلننتظر لنرى ماذا تخبّئ له األيام.
لحن أغنية بعنوان «عيب
ُيذكر أنّ الموسيقار ملحم بركات كان قد ّ
عللي بيعمل عيب» لتؤدّيها المطربة العراقية شذا حسون .لكن خالفات
مادية منعت العمل من الظهور .فهل سيلجأ بركات إلى القضاء بهدف
تحصيل حقوقه المعنوية؟

