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الــتـصــمـيـم واالزيـاء مع مــزاوجـة
مــعــا ونـــبــارك لــنــور جتـــربــتــهــا
ومـــعــرضــهــا االول مـــتــمــنــيــا ان
تــبـــحث وتــطـــور مــاخـــتــارته من

جتربة جميله ).
‰ULŽ« WŽuL−

الــــفـــــنــــان قـــــاسم ســــبـــــتي قــــال
لـ(الـزمـان) انـني ( وقـبل اكـثـر من
عـام التقيت بـالفنانـة نور وجلبت
معها مجـموعة من االعمال الفنية
ــعــتــرك من اجـل ان تــدخل هــذا ا
ةتــــمــــيـــزت مــــعــــظم اعــــمـــالــــهـــا
بـــالـــبـــغـــداديــــات ومـــثل يـــعـــرف
الــغــالـبــيــة من الــتـشــكــيـلــيـ ان
بـغـداديـات مـنـطـقـة تـشـتـرك فـيـها
الــعـديــد من الـنــسـاء الــعـراقــيـات
ــنــطــقـة الــلـواتي يــخــتــرن هـذه ا
لــســـهــولــتـــهــا وفـــيــهــا تـــســويق
ورصـــدت احــــد اعـــمـــالـــهـــا وهي
جتـربه في مـجـال الـزخـرفـة وقلت
ان جتربتك هذه باالمكان ان نقيم
لك مــعـرضــا بــعـيــدا عن االعــمـال
الـبغـداديـة وقـد بـدات ومـنـذ اكـثر
من عــامــ تـشــتــغل نــور بـصــبـر
وانـاقـة بـالـتـالي جـاءت الـنـتـيـجـة
لـتحقق الـيوم حلـمها ولـكن ايضا
طـمـوحـنــا ان تـتـطـور وتـدخل في
الــلـوحــات الـكــبـيــرة والـفــيـكـرات
الـعـديـدة واشعـر ان الـسـيـدة نور
والنه التـوجـد مـعـها ايـة مـزاحـمة
وان الــتــجــربــة هــذه لم يــشــتــغل
عـلـيـهـا عـلى حـد مـعـلـوماتـي عدد
قــلــيل جـــدا في الــعــراق والــوطن
الـعربي ولـذلك نـقدم لـهـا التـهنـئة
ونــشـد عـلى يـدهــا النـهـا انـسـانـة
جـــادة خــاصــة ان والـــدهــا فــنــان
ووالـــدتـــهـــا لـــهـــا عالقـــة بـــالـــفن
وشقيـقها الفنان الـتشكيلي سيف
قـاسم الذي اقام قـبل مدة مـعرضا

في هـذه الـقـاعه وانـا اليـوم سـعـيد
جـدا ان ارى ثـمرة صـبـرهـا وثـمرة
مالحظاتي ونستــطيع القول باننا
اكــتــشــــــفــنــا فــنــانــة عــراقــيــة في
طــريـــقـــهـــا بــعـــد ان تـــتــطـــور الى

النجومية ) .
عرض الفنان سـيف قاسم قال عن ا
( الــفــنــانــة نــور قــدمت لــوحــاتــهــا

الــتـشــكـيــلـيــة الـشــابـة نــور قـاسم
بـعـنـوان مالمـح زخـرفيـة وتـضـمن
ـعـرض الـذي حـضـره عـدد كـثـير ا
من جـمـهـور النـخـبـة وطـلـبـة قسم
ـية الـفـنون الـتـشـكـيلـيـة في اكـاد
الفنون اكثر من  20 لوحة جنحت
فــيـهــا الــفـنــانـة بــنـقل خــطـوطــهـا
والــوانـهـا بـطـريــقه ذكـيـة ومـهـارة
لـتـنـقل وتـبـلـور افـكارهـا الى واقع
مـلمـوس لـتـخرج بـتـجـربة انـثـوية
بـطـريقـة ذكـيـة ضمن اطـار قـوان

اجلمال .
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ي الـفــنــان الــتــشــكـيــلي واالكــاد
الــــدكــــتــــورعــــاصم فــــرمــــان قــــال
ــــعـــــرض من لـ(الـــــزمـــــان ) ان ( ا
االعـمـال الـتــصـمـيــمـيـة اجلــمـيـلـة
ــا يــحـسـب عـلى اخــتــصـاص لـر
التصمـيم اكثر منه في اختصاص
الـرسم وقـد اسـتفـادت الـفـنـانة من
ــوروث الــزخــرفي الــزخـــارف او ا
الــعــربي االسـالمي وكــذلك حتــمل
نـوعــاً من احلـداثـة في الــتـصـمـيم
ــدارس او بــاالفـــادة كــثـــيــرا من ا
االسـالـيب الـتـصـمـيـمـيـة احلـديـثة
مـــتــداخـــلــة مع تـــصــمـــيم االزيــاء
بـالــتــالي هي جتــربــة الى حــد مـا
نـاجـحه وتـاسـيس جـديد فـي عالم

هاجرين في السنوات األخيرة أزاحت اللغة العربـية نظيرتها الفنلندية من مرتبتها الثانية بعد اللغة السويـدية وأصبحت لغة األقلية األكثر شعبية في السويد بسبب تدفق ا
من بلـدان ذات غالبـية عـربية في الـشرق األوسط وشمـال أفريقـيا وفـقا للـباحث اللـغوي احملاضـر بجامـعة اسـتوكهـولم ميكـائيل باركـفال.وقـدر الباحث بـاركفال في تـقرير
نـشرته صحـيفة »إسـبوتنك إنتـرناشيونال «األميركـية عدد النـاطق بـاللغة الـعربية في الـسويد الـتي يبلغ عدد سـكانها  10ماليـ نسمة بـ«أكـثر من  200 ألف«. ووفـقا
تـقدم في السن عـلى النقـيض من ذلك حيث تراجعت ـغترب الـفنلنـدي ا اضي في ح أن ا تحـدث بالـعربية عـلى مدى العقـد ا حلـسابات بـاركفال تضـاعف عدد ا
عدل سريع.وفي السنوات األخيرة اكتسبت اللغـة العربية أرضية في وسائل اإلعالم واحلياة العامة السويدية حـيث تبث اإلذاعة السويدية باللغة العربية منذ عام لغتهم الفـنلندية 

تزايدة للغة العربية في احلياة اليومية للسويد. 2013. وفي أبريل   2017 رتبت السويد معرض الكتاب العربي األول من نوعه الذي يجسد األهمية ا
إحصـائيات وسـجالتقال بـاركفيـل على الرغم من أن هـذا التطـور لم يكن مـفاجئـا فإنه شكَّل »مـعلمـا تاريـخيا «حـيث إن حلقـة عمرهـا أكثر من  800 عـام في التاريخ الـسويدي قد
ـسألة ويُـعد ذلك أمرا »غـريبا«بـالنظـر إلى حقـيقة أن هـاجرين في عام 2015.كمـا أبرز باركـفال عدم وجـود إحصائـيات رسميـة حول هذه ا انتـهت بفاعـليـة في وقت ما بعـد أزمة ا
ـتحدة ومجلـس أوروبا أن تبدي السـلطات السـويدية اهتـماما بهذه الـقضية إال أن مـقترحاتـهما لم جتد أُذنـا مصغية الـسويد كانت تـفتخر بتـقاليدهـا اإلحصائيـة. وفي ح اقترحت األ ا
خاصـة وأن السويـد ال تتورع عن االحـتفاظ بـسجالت ألشيـاء قد تكون حـساسة مـثل السيـاسة. مظـاهر لتـغلغل الـعربية بـالسويـداكتسـبت العربـية أرضيـة في وسائل اإلعالم واحليـاة العامة

السويدية. وتبث اإلذاعة السويدية باللغة العربية منذ عام 2013. وفي نيسان 2017 نظمت السويد معرض الكتاب العربي األول.
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ويزعم بطل الفـيلم أنه يختار هذه
القـصص واحلـكايـات "عـشوائـياً"
لـكن محـاوره ال يتفـق معه في هذا
الــشـأن ويــرى أن جــاك دائـمــاً مـا
يــحــاول أن يــجــعـل نــفــسه يــبــدو
بـارعاً وذكـياً بـينـما تـبدو الـنساء

غبيات.
وبجـانب تضم فون تـرير الفيلم
تـلــمـيــحـاتٍ ألعــمـالٍ سـابــقـةٍ له أو
لـســمــعــته كــمـخــرجٍ تــثـيــر أفالمه
نزل اجلدل دائماً يطل في فيلم "ا
الذي شـيّـده جـاك" من نـافذة أفالمٍ
Se7en""مــثل "صـمـت احلـمالن" و
)سبعة) وكل هذه األعمال التي
ـتــسـلـسـلـ عـلى تـقــدم الـقـتـلـة ا
أنـــــهم أشـــــخـــــاص مـــــثـــــقـــــفــــون
مـتـحضـرون ذوو عـقلـيـات منـظـمة
وقادرون على التخطيط والتدبير.
فــرغم أن "جــاك" كــمــا يــظــهــر في
الـفــيـلم يــحـسب أنـه يـنــتـمي إلى
هـذا الـطراز ويـنهـمك في احلديث
ـكـرر الـرتـيب عن األسـبـاب الـتي ا
جتـعـله يرى أن جـرائـمه ترقى إلى
مرتـبة الفن كما يُـطلق على نفسه
اسم "الــســيـد دهــاء" فــإن اخملـرج
يــــوضـح بـــجـالء أن "جـــاك" لــــيس

سوى أحمق في واقع األمر.
…dO×Ð —uFý

كن القول إن ديلون - بنظارته و
ـسطح عـريـضة اإلطـار وبـوجـهه ا
كــمـا الــلـوح الــذي يـتــشـقق بــفـعل
شـعوره بحـيرة وارتبـاك بليديْن -
يـبرع بـشدة في جتسـيد شخـصية
ــنــزعج الــشــخص جــاك الــقــلق ا
رض عـصبي ـصـاب  تـخبط ا ا
الـــذي يـــنـــجح في قـــتل أكـــثـــر من
ســتـــ شــخـــصــاً فـــقط ألنه كــان
مـحظـوظـاً بـصورة غـيـر طـبيـعـية
وألن الــشــرطـة كــانت تــفــتــقـر إلى

الكفاءة بشكل غير طبيعي كذلك.
ـــا يُــعــزى ذلـك أيــضــاً إلى أن ور
الـــعــالم هــو فـي جــوهــره بـــقــعــة

قاسية القلب ال تعبأ بأحد.
ومع ذلك يــحــاول جـاك الــتــأكــيـد

ـنـزل الذي عـنـدمـا عُـرِض فـيلـم "ا
شـــيّــده جـــاك" لــلـــمــرة األولى في
مهرجان كـان السينمائي الدولي
انسحب العشرات من األشخاص
من قـــــاعـــــة الـــــعـــــرض مـن فــــرط
االشــمــئــزاز والـــتــقــزز ورغم أنه
بـوسـعي بـالـقطـع تـفهـم األسـباب
الــتي حــدت بــهم لــلــقــيــام بــذلك
فـإنـنـي كـنت سـعـيـداً بـالـبـقـاء في
الـقـاعـة حـتى آخـر ثـانـيـة من هذا

ذهل. العمل ا
ــكن وصـف الــفـيــلم وبــرغم أنه 
بأنه كـوميـديا قـاتمـة سوداء ذات
طـابـعٍ مـروعٍ فــإن األكـثــر دقـة أن
نــقـــول إنه بـــاإلضـــافــة إلـى كــون
الـعـمل يـتـسم بـكل هـذه الـصـفات
مـجـتـمـعـة فـإنه كـذلك من تـألـيف
ـــاركي الرس فــون وإخـــراج الــد
تــريـر وهــو مـا يــعــني أنه أطـول
ل بالغات;  ا يجب ومفعم با
في بـــعض األحـــيـــان وصــادم في

أحيانٍ أخرى.
لــــكــــنه يــــظـل بال ريب جــــريــــئــــاً
ومُـحفِـزاً ومثـيراً لـلحـماسـة على
نـحـوٍ ال يُـقْـدِمُ عـلـيه سـوى مـخرجٍ
مـعـروف بـالـتـحريـض واسـتـفزاز

شاعر مثل فون ترير. ا
ناتالي بورتمان تتألق في فيلمها

اجلديد "إبادة"
مـارغـو روبي "تـسـتـحق مـيـدالـية

ذهبية" عن دورها في "أنا تونيا"
"كل أمـوال الـعالـم": قصـة حـقيـقـية
جلد ثري رفض دفع فديه حلفيده
بـنـيـة الـفيـلم عـبـارة عن حـوارٍ ب
شــخصٍ مـهــووسٍ بــالـقــتل وسـفك
الــدمـاء يُـدعـى جـاك (يــقـوم بـدوره
مــات ديــلــون) وآخـر يــجــري مـعه
مـــقــــابـــلــــةً دون أن يـــظـــهــــر عـــلى
الشاشة يحمل اسم فيرج (يجسد
شـخـصـيـته بـرونـو غـانـتس). ثـمة
تالعب لــفــظي بــالـكــلــمــات هــنـا -
ناسبة - ال أعتزم إفشاء سره. با
ـقــابــلـة يــخـبــر جـاك خالل هــذه ا
مـحـاوره عن " 5حـوادث" انـتـقـاهـا
ـا شهـدته مـسيـرته الـطويـلة مع
ـسـيـرة التي جـرائم الـقـتل وهي ا
يــبـدو أنـهــا جـرت عـلـى مـدار عـقـد
الـسبـعـينـيات من الـقـرن العـشرين

في مدينةٍ أمريكيةٍ غير معروفة.
لـكن لــتـضع في االعـتــبـار هـنـا أن
لــــدى جــــاك ذكــــريــــات من فــــتــــرة
طــــفـــولـــتـه عن عـــمــــال زراعـــيـــ
ـروج ـنـاجل في ا يـسـتـخـدمـون ا
ـــرء واثـــقــاً وهـــو مــا ال يـــجـــعـل ا
لـلـغايـة من الـزمن الـذي تـدور فيه
األحــداث أو حـــتى الـــدولـــة الــتي

تتخذ منها مسرحاً لها.
وفي الـقسم األول من الـعمل الذي
يتسم بأنه أكثر طرافة وتسلية من
بـــاقي أقـــســامـه نــرى جـــاك وهــو

ـقـفـلة يـقـود شاحـنـته الـصـغـيرة ا
(الفـان) حمـراء الـلون عـلى طريقٍ
ـــضي وسـط إحـــدى الـــغـــابــات
عــنـدمــا تـلــوح له سـيــدة مـخــتـالـة
(تــلــعب دورهــا بــحــيــويــة وظـرف
ـمـثلـة أومـا ثـورمـان) وذلك لكي ا
يــقــلــهــا في طـــريــقه بــعــدمــا فــرغ
الهواء من أحد إطارات سيارتها.
وبــقـدر مـا كـان جـاك مُــتـمـنـعـاً عن
تـوصــيــلــهــا - كــمـا طــلــبت - إلى
مرآبٍ للسيارات كانت هي مصرةً
عـــلى ذلـك دون أن تـــأبه لـــرفـــضه.
ــجــرد أن جـلــست إلى جـواره و
أصــــرت عـــــلـى أن تـــــمـــــازح هــــذا
الــشــخص - الــذي تـعــرفـت عـلــيه
ــا يــكـون لــلــتــو - بـالــقــول إنه ر

قاتالً متسلسالً.
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فارقات; فعم با وبعد هذا اللقاء ا
الـذي يــعـطي جــاك فـكــرةً عـمــا قـد
ـرء عــنـدمـا يـكــون عـلــيه شـعــور ا
يـقـتل ويـسـفك دم غـيـره نـرى هذا
الـرجل وهـو يُزهـق أرواح ضحـايا
أبريـاء آخرين سـواء عبـر خنـقهم
أو طــعـــنــهم أو إطالق الــرصــاص
علـيـهم قبل أن يـنـهمك في تـرتيب
جـثـثـهم وكـأنـهـا دُمي بـشـريـة من
تلك التي تُعرض عليها األزياء في
ـتـاجـر واضـعـاً إيـاها واجـهـات ا
في وحـدة تخـزينٍ لـلمـجـمدات إلى
جانب أرففٍ مليئةٍ بفطائر البيتزا

ُجمدة. ا
رات نراه وهو يدخل في إحدى ا
منـزالً مـتـظـاهراً - عـلى نـحـوٍ غـير
مُـقـنع - بأنـه أحد رجـال الـشـرطة.
وفـي مـــرةٍ أخــــرى يُــــكْـــسِـبُ هـــذا
الرجل مـعنى جديداً لـعبارة "رحلة
صيـدٍ وقـنصٍ عائـليـة" وفي ثالـثة
يُــهـ شــابــةً يُـطــلق عــلــيــهـا اسم
ــمـثـلـة "مـغــفـلـة" (تــقـوم بـدورهـا ا
رايــلـي كــيــو بــأداءٍ يــضــفي عــلى
ـسـةً إنـسـانـيـةً مـا نــحـوٍ مـفـاجئٍ 
عـــلى فـــيــــلمٍ حتـــفل كـل حلـــظـــاته

األخرى بالقسوة).
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عـــلى مــــا يـــراه مـــؤهالت فـــكـــريـــة
وعـقلية يـتمتع بـها من خالل إلقاء
مـحـاضرات حـافـلـة باالسـتـطرادات
حول مـسـائل مثل تـصـميم قـاذفات
عروف انية من النوع ا القنابل األ
بـاسم "الــقـاذفــات االنـقــضـاضــيـة"
ودور عـمليـة التـعفن واالنحالل في
إعـداد الـنـبـيـذ الـذي يُـحـتـسى بـعـد
تـنـاول الـطـعـام بـجـانب األغـراض
الــفـــنــيـــة لــلـــفـــظــــــائع واألعـــمــال
الشنيعة وهو موضوع يتم شرحه
وضـــرب أمــثـــلـــةٍ عـــلـــيه من خالل
ــشــاهـد من أفالمٍ االســتـــــــعــانـة 
ســـــبق لـ"فـــــون تـــــريــــر" نـــــفـــــســه

إخراجها.
ويـشـعــر فـيــرج - عـلى الــشـاشـة -
بالضجر والضيق من تأمالت جاك
ـدرسي وتـصـوراته ذات الـطـابع ا
وهـو مـا سـيشـاطـره فـيه بـالـتـأكـيد

شاهدين أيضاً. الكثير من ا
ورغم أن الفيلم يـتضمن العديد من
ـــشـــاهـــد ذات الـــطـــابع الـــصــادم ا
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هارة معتمدة على بطريقة ذكية و
خـــزيـن وتـــراكم فـــكـــري ومـــعـــرفي
وجـمـالـي بـصـري واعـادت صـيـاغة
اللعبه على اساس معاصر معتمدة
عــــلـى ســــنـــــوات من اخلـــــيـــــبــــات
ـتالحقـة وعاطفـة مفـقودة وبعض ا
مـن الــــفـــشـل والــــنـــجــــاح ورتــــبت
ادواتـهـا وافـكــارهـا لـتــحـولـهـا الى

واقـع تــــــــدور حــــــــوله اخملــــــــاوف
واخلــــيــــبــــات الــــتي حتــــولت الى
انتصار مـعنوي ونحن امام سلوك
فردي يرغب في السيطرة والتحكم
وهي تريـد ان حتتكـر حق التحدث
عن لسـان الضميـراجلمعي بعد ان
اجادت اسـتخدام الرمـوز البصرية

الدقيقة).

كشوف لتـعذيب النساء بشكلٍ وا
مـــفــعم بـــالــكــراهـــيــة ولـــتــشــويه
أجسـادهن وبتـر أعـضائـهن كذلك
قدوري القول إنني شاهدت فإن 
مـن قبل ما هـو أسوأ منـها بكـثير
في أفالمٍ رعـب وإثــارة أمــريــكــيـة
ُصـنفة عـلى أنها تـنتمي مـن تلك ا
إلـى تـيــار الـســيـنــمــا الـســائـد في

هوليوود.
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كــــــمـــــــا أنــــــنـي أظن أن عـــــــدد من
ســيــأنـفــون من مــشـاهــدة الــعـمل
بسـبب احملاضـرات الطـويلـة التي
يــتــضــمــنـهــا عــلـى لـســان بــطــله
سـيـفـوق أولـئك الـذين سـيـنـتابـهم
الـــشـــعـــور ذاته بـــفـــعل لـــقـــطــات
ــفـــرطــة الـــتـــعــذيـب والــقـــســـوة ا
ـسـفـوكــة جـراء الـعـنف والـدمــاء ا

والقتل.
طـيــلــة مــدة الــفـيــلم لـم أنـظــر إلى
ســاعـــتي ســـوى مـــرة أو مـــرتــ
وبــقــيت غـــالــبــيــة فـــتــرة عــرضه

ـــشـــاعـــر حتـــدٍ ورعب مـــغــمـــوراً 
واســـتـــمـــتـــاعٍ جنــمـت كـــلــهـــا عن
األسـلوب الـتـفـكـيـكي الـعـابث الذي
اســـــتــــخـــــدمه الرس فـــــون تــــريــــر
لـتـقـويض أركـان فـئـة أفالم الـقـتـلـة

تسلسل برمتها. ا
كــــــمــــــا كــــــنـت مــــــأخــــــوذاً كــــــذلك
بـــاســتـــعـــراضه الـــفــنـي الــعـــنـــيــد
وبــراعـتـه الـشـديــدة في اســتـخـدام
أدواته في اإلخــراج الــسـيــنــمـائي
فـــالــعـــمل يـــنـــتــــــهـي بــبـــعضٍ من
ـشاهـد اجملـازيـة بـديـعـة اجلـمال ا
الــتي كــان من شــأنــهــا أن تــصــبح
الــلــقـطــات األكــثـر إمــتــاعـاً في أي
فـــــيــــلـم هـــــولـــــيــــوودي مـن فـــــئــــة

"الفانتازيا".
ـا تــســتــســلم إلغـواء ورغم أنـك ر
مــغـــادرة قــاعـــة الــعـــرض قــبل أن
ـشـاهـد في نـهـاية تـصل إلى هـذه ا
ـنع من أنك الـفـيــلم فـإن هــذا لن 
سـتــظل تـتــحـدث عن ذاك الــعـمل -

بالقطع - بعد ذلك.
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افــتــتــحـت رئــيس جلــنــة
الـــثــقــافــة الـــنــيــابــيــة
الــنـــائــبـــة مــيـــســون
الــــــدمــــــلــــــوجـي في
مــــجـــلس الــــنـــواب
ورئــيـس جــمــعــيــة
الــــــــفــــــــنــــــــانـــــــ
الـــتـــشــكـــيـــلـــيــ
الـعـراقـي قـاسم
الـسـبـتي صـباح
االثـنـ الـسابع
مــن ايــــــــــــــــــــار
ـاضي وعـلى ا
قـــاعـــة حـــوار
لـــــلــــفـــــنــــون
ـــــــعــــــرض ا
الـشــخـصي

االول
لــلــفــنــانــة

جانب من احلضور

نور قاسم

لقطة من الفيلم


