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مئة فنانة جتسد احلب واجلمال باساليب مختلفة 

أقام مـركـز أوج بغـداد الثـقـافي بالـتـعاون مع جـمـعيـة كهـرمـانة  مـعـرضاً مـشتـركـاً بعـنوان
رأة . ناسبة عيد ا سيدات الفن واجلمال 

ـعرض الـفـنـان الـتـشـكـيـلي الـرائـد سعـد الـطـائي والـسـفـيـر الـفـرنـسي في الـعراق وافـتـتح ا
ورئـيـسـة جـمعـيـة كـهـرمـانـة مالك جـمـيل  وضم لـوحـات تـشـكـيـلـيـة وابـداع اعـمـال يـدويـة لعـدد من
ـركز  بـيـنهم الفـنـانات  بـحـضور نـخـبة من فـنـاني ومثـقـفي العـراق اكـتظت بـهم قـاعات وحـدائق ا

الفنان الكوميدي حمودي احلارثي والصحفي الرياضي علي رياح وإياد بنيان .
عـرض  وتلـون االفتتـاح بنـخبة من ووزعت شهادات تـقديـرية للـمشـارك ولـلمسـهمـ في اجناح ا
اعالم العـراق في شتى مـجـاالت الثـقافـة والريـاضـة والفـنون  وجـسد الـفـنانـون في لوحـاتهم واقع
رأة العـراقيـة في كل جوانب احلـياة  وصور جنـاحاتهـا وقوتـها علـى تخطي احملن خلـلق مجـتمع أفضل ا

في العراق .
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(حيـث يلـتـئم شـمل سـيـدات الـتـشـكيل
في مـعرض نـسـائي مـشتـرك فـاعلم ان
جــدران جـمـعــيـتــنـا ســتـزدان بــالـفـرح
راة والزهـو وااللـوان  وهـاهو عـيـد ا
يــطـل عــلــيــنــا ونــحن مــعه عــلى وعــد
االحـتـفـاء بـهـذه الـنـخـبة الـتـي تفـيض
باالبـداع واجلمـال  فيـما مـضى كانت
هـنـالك فجـوةمـاب امـكـانيـات فـرسان
الـتـشـكـيل وفــارسـاته  وهـاهي الـيـوم
ــــعــــارض وعــــبــــر ســـــلــــســــلــــة مـن ا
اسـتضـافتـهـا جمـعيـتنـا خالل السـن
اضية جند ان مبدعاتنا التشكيليات ا
قـد جنــحن فـي ردم الـهــوة تــلك ورحن
يـتخذن مـقمـنا عـاليـا ننـظر الـيه اليوم
ـاذا بـعــ االحـتــرام والـفــخـر  واال 
نـفـسـر هـذا الكـم الرائع من مـبـدعـاتـنا
وهن يـتـابـطن اعــمـالـهن الـفــنـيـة غـيـر
ــــشــــاغــــلـــهـن االخـــرى وال ابــــهـــات 
بـاحـتـيـاجـات الـشـركـاء  هن يـحـتفـلن
اليـوم عـلى طريـقتـهن اخلـاصة وبـيوم

دائــرة الـعالقـات الـثـقـافـيـة في وزارة
الـثـقافـة فـالح الـعـاني  وشـخـصـيات
ثـقـافــيـة وفـنــيـة وعـدد من الــفـنـانـات
ــشـاركــات من بـغــداد واحملـافــظـات ا
ــعــرض اكـثــرمن كــافــة وشــارك في ا
مـئة فـنانـة تشـكـيلـية ومن  واسـاليب
فنـية متـنوعة بـ فن الرسم والنحت

واخلزف.
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ـتـابـعـ  من جـانـبـهم اكـد غـالـبـيـة ا
ـعــرض عــلى اهــمــيــة هـذا العــمــال ا
احلــدث الـذي تــؤكـد اقـامــته الـهــيـئـة
االداريــة في اجلـــمــعـــيــة ويـــرأســهــا
هنية  الفنان قاسم سبتي ودعمها
ــــســـتــــمــــر جلـــمــــيع الــــفـــنــــانـــات ا
الـتـشـكـيـلـيـات خالل كل عـام من اجل
ـــهم ـــســـتـــوى دورهن ا االرتــــقـــاء 
ـمـيــز في اغـنـاء احلــراك الـثـقـافي وا
والـفني في العـراق . رئيس اجلمـعية
الــفــنــان قـاسم ســبــتي قــال بـكــلــمـته

امــسـى جـزءا كــبــيــرا من انــشــطــتــنـا
الـتـشكـيـليـة الـراسخـة وعـلى االخرين
احـتــرام هـذه الـرغـبــة وهـذا الـعـطـاء)
وختـم ( مرحى لـهن فـي عيـدهن  هي
ايـــام يـــدرك االخــريـن من خاللـــهــا ان
الـتـشـكـيل الـعـراقي بـالف خـيـر مـادام
ـهد نـصفه االخـرتـبدع بـيد وتـهـدهد ا
بالـيـد االخـرى ) ومن جهـته قـال ام

سـر اجلـمـعـيـة الـفـنـان قـاسم حـمـزة (
ـعارض دأبت اجلـمـعـيـة عـلى اقـامـة ا
لكافة االختصاصات وكذلك خصصت
مــعــرضــا ســنــويــا لـــلــتــشــكــيــلــيــات
راة العراقيات الذي يتزامن مع يوم ا
العراقـية واعـطيت هـذه اخلصـوصية
ـشاركة بـاقامـة معرض خـاص لهن وا
في مـعارض اخرى ) واضـاف ( تركت

ن فـي اخــتــيـار اجلــمــعــيــة احلــريــة 
ـوضوع فكـانت االفكار والـطروحات ا
ناسبـة نتقدم كثـيرة ) وختم ( بهـذه ا
نــحن اسـرة الـهــيـئـة االداريــة رئـيـسـا
واعـضـاء بـالـتـهنـئـة اخلـالـصـة لـكـافة
نــســاء الـعــراق والـعــالم وخـصــوصـا
ـناسـبـتهن لـلتـشـكيـلـيات الـعـراقيـات 
ي ) ومن ــراة الــعــا الــرائــعــة يـــوم ا
ـشاركـات الفـنانـة التـشكـيلـية زهراء ا
عـــلـي الــــتي قــــالت لـ ( الــــزمـــان ) ان
(مـشـاركــتي هـذه هي االولى وانـا جـد
سعيدة بذلك ولدي العديد من االعمال
واللوحات التي جتـسد معاناة وصبر
ـراة الـعـراقـيـة  كـذلك لي مـشـاركات ا
في مـعارض جمـاعية واللـوحات التي
ارسـمـهـا تـمـتـاز بـالـطـابع الـتـجـريدي
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ثلون سود البشرة خدع رقمية وصحوة القوة و

التـطور واحلداثـة ترى فيهـا مركباتٍ
أنـيـقة مـضـادة للـجـاذبيـة تـمرق وهي
تــصـدر أزيـزاً من فـرط سـرعـتـهـا بـ
نــاطـحــات سـحــابٍ المــعـة تــكـســوهـا

نباتات خضراء وارفة.
ـكن أن تـسأل نـفـسك عن آخر وهنـا 
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لـم يبدد صـناع الـفيلم وقـتهم عـبثاً
كـما لم يـتـسم عمـلـهم بالـعـشوائـية.
فـمــنـذ أن بـدأت شـركـة "مـارفل" قـبل
عـــقــدٍ كــامـل تــقــد أفالمٍ تـــتــنــاول
أبـطـالـها اخلـارقـ الـذين يـظـهرون
ـصـورة كـان هـنـاك في قـصـصـهـا ا
الـكـثــيـر لـلـغــايـة من الـشــخـصـيـات
الـضــخـمـة بـيـضــاء الـبـشـرة الـتي
تهـيمـن على أدوار الـبطـولة بـينـما
ُساعِدة تُسـند أدوار الشـخصيـات ا
إلـى أشــخـــاصٍ ســود الـــبــشــرة أو

ينتمون ألقلياتٍ عرقية.
رة فقـد اختارت الـشركة أما هـذه ا
أن يحمل الفيـلم اسم شخصية ملكٍ
أفـريــقي يُـدعى "تي تـشـاال" يـجـسـد
ـــمــثـل تــشــادويـك بــوزمــان. دوره ا
ـلك بــقـوةٍ وســرعـةٍ ويــحـظى هــذا ا
مـذهــلــتـيْن بــفـضل جــرعـةٍ من دواءٍ
سحـري ورداءٍ مـدرع يـغـطي جـسده

بالكامل.
ومن شـأن ذلـك في حـد ذاتـه جـعل
هـذا الفيـلم ثوري الطـابع ولذا كان
ــكن أن يـــشــكل ذلك مــســوغــاً ألن
يـقــرر مـخـرجـه رايـان كـوغــلـر الـذي

شـارك أيـضـا في كـتـابـة الـسـيـنـاريو
أنه مـا من حـاجة لـكـسـر أي حـواجز
أخرى وأن يحـيط البطل "تي تشاال"
ـمـثـلـ مسـاعـدين بـيض الـبـشرة
ويــجـــعـــله يـــحــارب وحـــوشـــاً عــلى

األراضي األمريكية.
لــكن ذلـك لم يــحــدث فــقــد كــان لـدى
كوغـلـر - الـذي أخرج من قـبل أيـضا
فــيـلـم "كـريــد"- وفــريــقه رؤيــة أكــثـر
اثل راديكالية بحق من أي تصور 
تـبناه من قـبل أي فيلم كـبيرٍ أنـتجته

هوليوود.
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فبـداية تـدور غـالبـية أحـداث "النـمر
األســود" في "واكـــانـــدا" وهي دولــة
أفريقية مـفترضة تشكل مسقط رأس
الـــبــطـل. وكــمـــا نـــعــلم مـن مــقـــدمــة
تـمـهـيــديـة نُـفـذت بـأسـلـوب الـرسـوم
ـتـحـركـة فــإن هـذه الـدولـة شُـيّـدتْ ا
عــــــلـى جـــــبـلٍ من مــــــعـــــدنٍ فــــــريـــــد
اخلـصـائص إلى حــد أنـني لم أفـهم
يزاته تماماً ويُطلق عليه اسم كل 

"فايبرانيوم".
ــعـدن تــمـكــنت تـلك وبــفـضـل هـذا ا
الــــــدولــــــة من حتــــــقــــــيق قــــــفـــــزاتٍ

تكنولوجـية هائلة. ولكن
وبـــاعـــتـــراف اجلـــمـــيع
لــيـس عــلى نــحــوٍ أكــثــر
تــقــدمـاً بــكــثــيـر مـن تـلك
الـقـفـزات الـتي حـقـقـتـهـا
شــخـــصــيــات خـــيــالــيــة
أخـرى تـنــتـمي إلى عـالم
شـــــــــــركـــــــــــة "مـــــــــــارفـل
يــونــيــفــيــرس" لـإلنــتـاج
الــــســــيــــنــــمــــائي مــــثل
شــــخـــــصــــيــــتـيْ تــــوني

ستارك وبروس بانر.
بــــغض الــــنـــظــــر عن كل
ذلـك نـــعـــلـم من ســـيـــاق
األحـــداث أن "واكــــانـــدا"
تُــخــفي عــجـــائــبــهــا عن
الـعــالم اخلــارجي الـذي
تـــبـــدو له مـــجـــرد دولـــة
عـتيـقـة يـسودهـا الـركود

ويضـربها فقـر مدقع ويقطـنها رعاة
ماعزٍ يسكنون األكواخ.

لكن األمر يخـتلف في الواقع فتحت
قـبـةٍ ثالثـيـة األبـعـاد تـقـبع عـاصـمـة
ـوذجٍ هــذا الـبـلـد وهـي عـبـارة عن 
ـديــنــة فـاضــلــة "يـوتــوبــيـا" فــائــقـة

مـرة شـاهـدت فـيـهـا فـيـلـمـاً روائـياً -
سـواء من إنتـاج هولـيوود أو غـيرها
- طـــرح فــكــرة أو افـــتــرض أن دولــةً
ـا تـكون الـبـقـعـة األكـثر أفريـقـيـة ر
ســـــعــــادة وازدهـــــاراً وتــــطـــــوراً من

الوجهة العلمية في العالم بأسره.
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بـجــانب ذلك يــبــدو الـعــمل مُــفـعــمـاً
بـفـخرٍ وسـرورٍ غـيـر عاديـيْن بـطـابعه
األفــــريـــــقي بـــــدءاً من األنـــــســــجــــة
لونة التي اسْتُخْدِمت في نقوشة ا ا
ـمـثـلـ والهـتـافـات القـبـلـية أزياء ا
ـشـاهد الـتي تـصـاعـدت في بـعض ا
فـضـالً عن قـرع الــطــبـول الــذي تـمت
ــــوســــيــــقى االســــتــــعــــانــــة به في ا
الــــتـــصـــويـــريـــة وصـــوالً إلى لـــغـــة
اخلـــــوســـــا الــــــتي حتـــــدثـت بـــــهـــــا
الــشــخـصــيــات في بــعض األحــيـان.
ــــمــــثـــلــــ أمــــريــــكــــيـــون ومع أن ا
وبـريـطـانـيـون ولـيـسـوا أفـارقـة فـإن

غالبيتهم سود البشرة.
ومـن بيـنـهم لـوبـيـتا نـيـونـغـو التي
تـلـعب دور احلـبـيـبـة الـسـابـقـة لـ"تي
تـشـاال". وهي في هـذا الـعـمل تـظـهر
أخيـراً عـلى الشـاشة شـحـماً وحلـماً
بعد سنواتٍ جـرى خاللها االستعانة
بـها لتـقد األداء الصـوتي فقط; إما
حلـــيــــوانٍ ظــــهــــر عــــلى الــــشــــاشـــة
باسـتـخدام اخلـدع الرقـمـية في فـيلم
"ذا جـانـغل بـوك" (كـتـاب الـغـابة) أو

لــكـائنٍ فــضـائي شــاهـدنـاه فـي فـيـلم
"ســـتــار وورز: ذا فـــورس أواكــيـــنــز"
(حــرب الــنـــجــوم: صــحــوة الــقــوة)

وكالهما من إنتاج شركة "ديزني".
كــمـــا تــشـــارك في "الـــنــمـــر األســود"
ــمــثــلــة دانــاي غــوريــرا مُــجــســدةً ا
شخـصـيـة احلارس الـشـخصي لـ"تي
تـشـاال" وأنغـيال بـاسيت الـتي تؤدي
دور والـــدته جـــنـــبـــاً إلـى جـــنب مع
لـوتيـشا رايت الـتي تسـرق األضواء
ـمـثلـ اآلخرين في مشـاهـدها من ا
عـبر جتـسيـدها لـشخـصيـة الشـقيـقة
الصفـيقة للبـطل التي جتري أبحاثاً

بشأن األسلحة.
وإذا ابتعدنا قليالً عن مسألة األصل
العـرقي لفريق الـعمل فإننـا سنلحظ
أنـه يـــــــــــضـم عـــــــــــدداً هـــــــــــائـالً مـن
الشـخصيات الـنسائيـة ذات السمات
مـيزة والقـدرة على اإلمـساك بزمام ا
باغتة وهو ما يجعل من بادرة وا ا
"النـمـر األسود" عـمالً يـختـلف بـشكل
جــذري عن أقـــرانه في مـــا يــتـــعــلق
بــطـبــيــعــة األدوار الــتي تُــســنـد إلى

ثالت.
ــلــحـوظ قــلــة عـدد ــقــابل من ا في ا
الـرجـال في فـريق الـعـمل. من بـيـنهم
دانـييل كالـويا بطل فـيلم "غيت أوت"
(أخرج من هنا) وهو يؤدي هنا دور
ــــســـؤول عـن األمن الــــداخــــلي في ا
"واكـانـدا" وكــذلك فـورست ويــتـيـكِـر

ــرشـد الـذي يــجـســد شــخـصــيـة ا
الروحي لـ"تي تشاال".

ـكنك هـنا أن تـسأل نـفسك ثـانيةً
عن آخـــر مـــرة شـــاهــدت فـــيـــلـــمــاً
أمـريـكـيـاً يـضم كل هـذا الـعـدد من
ن ال ــمــثــلـ ســود الــبــشــرة  ا
يــوجـد مــنــهم من أُسْــنِــدَ إلـيه دور
أحـد رجـال العـصـابات أو مـدمني

. الكوكاي
أكـــثــر من ذلـك لم يــقـــنع كـــوغــلــر
جـرد تقـد فيـلمٍ يتـسم بصـبغة
أفــريـقــيــة عن بــطل خــارقٍ بل إنه
قــدم نــســخــةً ذات طـــابعٍ أفــريــقي
ألفالم الــعــمــيـل الــســري جــيــمس

بوند كذلك.
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ـتوج حـديـثاً ـلك ا فـعـندمـا يـعلم ا
"تي تـــشـــاال" أن مـــرتـــزقـــاً أبـــيض
الـبشـرة يـتحـدث بـاللـغـات احمللـية
ــلـكـته األفـريــقـيـة الــسـائـدة في 
يـعــكف عـلى بــيع كـتـلــةٍ من مـعـدن
الـ"فايـبرانيـوم" في كازينـو بكوريا
اجلنـوبية يصل مع مـعاونيه على
حـ غرة لـلـكازيـنـو وهم يـرتدون
سـتــراتٍ أنــيـقــة وأرديــة نـســائــيـة
ــرتــزق الـذي الحــقــة ا ضــيــقــة 
يُدعى يـولـيـسيس كالوا (ويـجـسد
دوره آنـدي سِـركــيس ويـظـهـر في
ــــرح كل ــــضغ  الــــعــــمل وهــــو 

عناصر الطبيعة احمليطة به).
مــا يــعــقب ذلك ال يــعــدو مــشــاهــد
ــــاثل - أو أُعِــــدتْ عــــلـى نـــحــــوٍ 
ـا - بــاألحـرى مــشـابهٍ لــلـغــايـة ر
ـواجـهـة احلـاسـمـة الـذي ـشـهـد ا
تضمنتـه أحداث فيلم "سكاي فول"

جليمس بوند.
شـاهـد بعض كـما نـلـمح في تـلك ا
ـمــيــزة ألفالم الـعــمـيل الــسـمــات ا
الـسري من قـبيل رؤيـة جواسيس
يـتـمـتـمون لـبـعـضهم الـبـعض عـبر
أجــهـزة إرســال الســلــكـيــة دقــيــقـة
لـلـغـايـة وأناسٍ يـحـمـلـون حـقائب
مــعـدنـيـة تــتـكـدس بـداخــلـهـا قـطع
ــاس بــجــانب مــشــاهــدة بــطل األ
اً العـمل وهـو يـصادف زمـيالً قـد
ـركـزية من وكـالـة االسـتخـبـارات ا
األمـــريـــكـــيـــة (سي آي آيه) يُـــدعى
ـمثل إيـفـريت روس (يـؤدي دوره ا

ان). مارتِن فر

œ«uł ezU

بغداد 

لقطة تذكارية
للمشاركات

ي افتتحت رأة الـعا ناسـبة يوم ا
رئــيـــســة جلــنـــة الــثـــقــافــة واالعالم
النـيابيـة في مجلس النـواب ميسون
الـدملوجي ورئـيس جمعـية الفـنان
التشـكيـلي الـعراقـي الفـنان قاسم
ـشتـرك  لـلفـنـانات عـرض ا سـبـتي ا
الــتــشــكـيــلــيــات الـعــراقــيـات 2018

صـــبــاح الــســبت الـــعــاشــر من ايــار
اجلــاري احلـفل الـذي حــضـره حـشـد
ضخم من اجلـمهور اقيم عـلى القاعة
الــكــبــرى جلــمـعــيــة الــتــشــكــيــلــيـ
ــنــصــور وحــضـر الــعــراقـيــ في ا
االفــتــتــاح الــســـفــيــر الــفــرنــسي في
الـعـراق بـرونو أوبـيـرت  ومـديـر عام

والتـعبيـري  وانا اشـكر جمـعيـتنا
لــهـذا اجلــمع الــكــبـيــر لــلـفــنــانـات

العراقيات ) 
وحتـدثـت عـدد مـن الـتــشــكـيــلــيـات
ـشاركات عن مـشاركتهـن بلوحات ا
رسم ونـحت وخزف جـسدت اهـمية
ــراة في اجملــتــمع الــعــراقي كــمـا ا
ـــعـــرض عــــبـــرن عن ســـرورهن بـــا
ـتواصل من قبل السـنوي والدعم ا
اجلـمـعيـة ورئـيـسـهـا الـفـنـان قاسم
ســبـتي الــذي يـحــرص عـلى اقــامـة
مـثل مـعـارض كـهـذه  تـدفع احلـركة
الــتــشـكــيـلــيـة الــعــراقـيــة الى امـام
والـيوم نحن سـعداء بـرسم اجلمال
ــــــراة واحلب واحلـــــــريــــــة ودور ا

العراقية في عيدها االغر .

بطال فيلم النمر
االسود
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