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غترب أحمد العزوز: وقفة مع اخلزاف العراقي ا

عرض التـشكيلي اخلاص افتتح في قاعـة حوار للفنـون صباح امس االثنـ ا
ـركـز الـثـقـافي الــبـريـطـاني بـبـغـداد  وقـد بـيـوم االعـاقـة الـدولي الــذي اقـامه ا
ركز كارولينـا ومدير عام دائرة الفنون في وزارة الثقافة علي افتتحته مديرة ا
ـعـرض الـذي يـعد االول من عويـد ورئـيس قـاعـة حوار قـاسم سـبـتي الـذي قال ان ( ا
ي ويشـارك فـيه عدد من الـفـنانـ الـتشـكـيلـي نـاسـبة يـوم االعـاقة الـعـا نوعه يـقـام 
العـراقـي والـذين يـعانـون االعـاقة اجلـسـدية مع مـجـموعـة من الـطلـبة وقـدمت لـوحات
عـرض في عدد من احملـافظات جتسد االصـرار على احلـياة رغم االعـاقة وسـينتـقل ا
ويـشارك فـيه عـدد من فـنـاني احملـافظـات ويـخـتـتم فـعالـيـاته في بـريـطـانيـا دعـمـا لـهذه

الشريحة من الفنان وتنمية قابلياتهم ومهاراتهم الفكرية والفنية
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مـن أيـــة جـــهـــة كـــانت هـــنـــا كل شئ
ـادة اخلـام التي متـوفـر إبـتداءً من ا
يحـتـاج الـيـهـا الـفـنان فـي عمـله إلى
مـتـاجــر الـتـسـويـق لـلـعـمل فــتـوفـيـر
ـــادة اخلـــام هــو أســـاس جنــاح أي ا

عمل فني بل جناح الفنان نفسه.
{  يتكون فريق العمل لديكم?

ال يوجد فـريق عمل أنا وطالبي فقط
نعـمل بهـدوء وجتـدد في اإلبتـكارات
في مــشـــغــلي اخلـــاص ولــديّ كــذلك
طالب أدرسـهم في بيوتـهم فن الرسم

واخلزف.
{ مـاذا لـو  إسـتـخــدام احلـرف الـعـربي
... كــــنــــصـــوص أو عـــلـى الــــفـــازات مــــثالً

كحروف مفردة?
- انـا احب الــتـعـبـيــريـة الـرمـزيـة في
الـعمل قـصـة أو حكـمة مـثل لـوحتي
ادم وحـواء احلــرف الـعــربي جــمـيل
ـهــمـة الـتي جــداً وأحـد الــعـنـاصــر ا
أعــتـمـد عـلــيـهـا في عـمــلي الـفـني في
الرسم واخلـزف لـديّ أعمـال كـنت قد
وظـفت فــيه احلــرف الـعــربي وأيـات
قــرأنـــيــة وحـــكم وأحـــاديث نــبـــويــة
شـريــفـة الــلـوحــة احلـروفــيـة الــيـوم
تتنـافس وبقوة علـى مستوى الرسم
واخلـــــــزف فـي الــــــــفـن الــــــــعــــــــربي
واإلسالمـي ولـديـنـا الــفـنـان الــكـبـيـر
مـاهـر الــسـامـرائي فــهـو من أهم من
وظف احلـــرف الــعــربي عــلى الــقــطع
اخلـزفـيـة أعـمالـه قطع مـتـحـفـية إنه

خزاف عمالق.

مـــا بـــ فن الـــرسم بـــالـــزيت عـــلى
الــقــمـــاش والــنـــحت عــلـى الــطــ
والــتالعب عـلى تــطـويــعه بــاشـكـال
وهـيـأة مـتـميـزة وإخـراجه بـصـيـغة
زجج (سـيـراميك) بـالوان الفـخـار ا
ـغترب في جـذابة يـواصل فنانـنا ا
لـــنـــدن أحــمـــد الـــعـــزوز جتــربـــته
ـتـواصلـة بال إنـقـطاع وهـو يـقدم ا
يومـياً العـديد من نتاجـاته اخلزفية
الـرائـعـة الـتـي تـتـمـثل بـ (الـفـازات)
الشـرقـية حـصراً. يـحدثـنا الـعزوز

عن جتربته الفنية في اخلارج:-
{ كــيف وظــفت جتـــربــتك اخلــزفــيــة في

الغربة?
- مــــــنــــــذ ان قــــــدمـت إلى لــــــنــــــدن
وإسـتـقـراري فـيــهـا بـسـبب الـوضع
األمــنـي في بــلـــدي الــعـــراق بــدأت
بـتـعـلـيم بـعض الـطـلـبـة فن اخلزف
في دورات متخـصصة بفن اخلزف

كل دورة مــــدتـــهــــا ســــتـــة أشــــهـــر
وبـعـضـهم يـجـددهـا ألكـثـر من مـرة
حـيث أعـلمـهم عـلى كـيـفـيـة صـنـاعة
الـفازة الـشـرقيـة الـتي يهـتـمون بـها

كثيراً.
{ ومـا الـفـرق بــ الـفـازة الــشـرقـيـة عن

الفازة الغربية?
- عــــنـــاصــــر الــــفـــازة الــــشـــرقــــيـــة
ومــفــرداتـهــا تــخــتــلف تــمــامــاً عن
الفازة الغربية حيث روحية وثقافة
الـفـنان الـشـرقي نفـسه وإنـسيـابـية
الـتــكـوين واإلخــراج الـفــني لـهــيـئـة
الـفـازة اخلـارجي وإنـفـتـاح عـنـقـها
العريض وإنتـفاخ وجتويف البطن
بــشـكل جـمــيل وتـمـيــزهـا بـاأللـوان
الـشــرقـيــة كـالــزراقـات والــشـذريـات
والـذهـبــيـة..إلخ وكـثــيـر من األمـور
الفنيـة االخرى.. أما اخلزف الغربي

لموسة. المح ا تلك هذه ا فال 

{ وهل هــنــالك إقــبـال القــتــنــاء الــفـازات
الشرقية?

 هـنــا في لـنــدن االقـبـال يــكـون عـلى
ميز اخملتلف عن التقليد أو العمل ا
السائد (في الرسم أواخلزف) العمل
ـــتــفـــرد هــو الـــذي يــحــدد الـــفــني ا
ـــوضــوع الـــرمــزي الــتـــســويـق كــا
تمـيزة واأللوان لـلعمل الـعناصـر ا
الـبـارزة.. هنـا يـحبـون الـعـمل الذي
يـحـمل قـصـة يـحـمل مـوضـوعـاً ما
الفن هـو فلـسفـة باالسـلوب اخلاص
لـلفـنان.. كـما ويـعتـمد جنـاح الفـنان
شاهد عـلى إمكانـيتة في مـخاطبـة ا

وأقناعه بإقتناء عمله.
{ هل لـــديك مـــعـــارض أو مـــشـــاركــات

جماعية?
نــعم أقـــمت مــعــرضـي الــشــخــصي
األول لفن اخلـزف بفـنـدق الرشـيد
ســنـة  1988فــضالً عن مــشــاركـاتي
الـعديـدة في مـعـارض دائرة الـفـنون
الـتـشـكـيلـيـة داخل الـعـراق وخارج
وهـنــا في لــنـدن قــدمت الــكـثــيـر من
ــشــتـركــة مع الــفـنــانـ ــعـارض ا ا
اإلنكـليـز وقد أسـتفـدت كثـيراً مـنهم
مـن خالل مـــشـــاركـــاتـي وإخـــتالطي
ـستمـر على ما بـهم كذلك إطالعي ا
هــو جــديــد في عــالم الــســيــرامــيك

تقنياً وأفكاراً.
{ هل هنـالك جـهـة تدعـمـكم أم تعـتـمدون

على أجور الدورات?
- لم نـفـكر بـالدعم في يـوم من األيام
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عرض الطف رسامة فطرية من الفلوجة تشترك 

خرسـاء قدمت من مـدينة الفـلوجة في
ـعـرض مـحــافـظـة االنـبـار لــتـسـهم بـا
وكـانت بـرفـقـة والـدتـهـا وقـد جـسـدت
القـضية بأجـمل مايكون مع انـها تعد
فـنــانـة فـطــريـة  كــمـا ان االمـر الالفت
اآلخـر هـو ان مـشـاركـة كـانت الـنـسـاء
اكـــــثـــــر من الـــــرجـــــال). واشـــــار الى
ــعـــرض اقـــيم بـــجــهـــد ذاتي من ان(ا
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اعلـن مدير عـام دائرة الفـنون وكالة
عــلي عــويــد ان الـدائــرة  ســتـشــهـد
ــقـبل انــطالقــة جـديــدة في الــعـام ا
تتمـثل في اقامة مهرجـانات سنوية
فـي اكــثــر من مـــوقع مــوضــحًــا ان
اخلــطـة تــتــضــمن ايــضًــا تــأسـيس
مــنـتـدى ثـقــافي لـلـفن الـتــشـكـيـلي .
وقـــال عـــويــــد لـ(الـــزمـــان) امس ان
(دائرة الفنون سيكون لها في العام
ـقـبل ان شاء الـله انـطالقة جـديدة ا
الســيـمـا في مــا يـتـعـلق بــاالحـتـفـاء
بـــواقـــعـــة الـــطف) مـــوضـــحـــاً ان(
ـقـبل سيـختـلف عمـا هو االحتـفاء ا
عـــلــيه اآلن لــيــكـــون الئــقًــا بــاالمــام
احلــسـ واســمه ألنــنـا نــعـيــجـيـداً
ـــوقف الـــكـــر والـــعــظـــيم عـــمق ا
) . واضـــاف ان (خـــطــة لـــلـــحـــســ
ؤسـسة الـتي دأبت عـلى تنـفيـذها ا
تـتــمـثل فـي ان لـديــهـا مــهـرجــانـات
ـنـاسبـات اخملـتلـفة سـنـوية تـخـلد ا
ـقـبل نـفـكـر في ولـكـنـنـا فـي الـعـام ا
اقـامة هـذه الـفـعالـيـات في اكـثر من

موقع) كاشفـاً عن ان(هناك مشروعًا
 لــتــأســـيس مــنــتــدى ثــقـــافي لــلــفن
التشكيلي والقيام بفعاليات اخرى).
وبـشأن مـهرجـان الطف الـذي اقامته
الـدائـرة مـؤخـراً واالنـطـبـاعات الـتي
هرجان يهدف خلّفها قـال عويد ان(ا
ــلـــحـــمــة الى احـــيــاء ذكـــرى هـــذه ا
اخلــالــدة  والــقــيم االصــيــلــة  الــتي
مــثـلـتــهـا واقــعـة كـربالء الــتي كـانت
عالمـة فـارقــة في الـتـاريخ االسالمي
والــتـي عــكــست الـــقــيم الــعـــظــيــمــة
ــة الـــتي جـــســدهـــا االمــام والــكـــر
ـهـمة من احلسـ في هـذه احملـطة ا
حيـاته) مضيـفًا ان(استذكـارنا لهذه
ـعرض وإن ـلـحـمة من خالل هـذا ا ا
كان بسـيطـاً قياسـاً لعـظم التضـحية
فـــقــــد جـــاء لـــيـــرد الــــدين الـــذي في
اعـنـاقـنـا لـالمـام احلـسـ الـذي قـدم
درسًا مجانيا لالجيال بأن عليهم اال
ـثل وأن عليهم ان يفرطـوا بالقيم وا
يـسـلكـوا دربه) . وتـابع ان(الـفـنـان
ــعـرض جــاءوا من ــشــاركـ فـي ا ا
مــخــتــلف احملـــافــظــات لــيــعــرضــوا

لـوحات جـميـلة تعـبّر عن ذلك الـسفر
اخلـالد فتـسابـقوا إلثبـات حضورهم
ـــعـــرض فــكـــانت لـــهم مـــواقف في ا
مــــشــــرفـــة وكــــان لــــكل مــــنــــهم دور
عرض الذي ضم اكثر وحضور في ا
من  95عـــــمـالً فــــنـــــيـــــاً في الـــــرسم
واخلزف واخلط العـربي) مضيفًا ان
ـفـاجىء في االمـر مـشـاركـة سـيدة (ا

دائـرة الـفـنـون بالـتـعـاون مع الـعـديد
بدع ليضم لوحات من الفنان وا
لحمة بكل معبرة وحقيقية جسدت ا
تفاصيـلها حتى الدقيـقة منها فكانت
هناك لـوحات تتنـاول اخليام وحركة
اخلـيول وحـتى الـقربـة الـتي حمـلـها
ـاء االمــام الـعــبــاس لــيـجــلب بــهــا ا
لـلنـساء واالطـفال) الفـتًا الى ان(هذا

التجسيد يشعرنا بالفخر ألنه يعني
من ضـــمـن مـــا يـــعـــني ان الـــفـــنـــان
الـعراقي يـتـمتع بـوعي عـال لـقضـايا
امته وهـنا اشـير الى امـسيـة اقامـها
ـركـز الـثـقـافي الـعـراقي في بـيروت ا
وكـانـت من امـتـع االمـســيــات ضـيّف
ـسـيحي خاللـهـا الشـاعـر اللـبـناني ا
جـورج شكـور قـرأ خاللـها قـسـمًا من
قــصـائــده الـرائــعـة الــتي تـضــمـنــهـا
ديــوانه الــكـبــيـر الــذي حـمل عــنـوان
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وكـان يـقـصـد بـذلك مـلـحـمـة الـرسول
وملـحمـة االمام عـلي وملـحمـة االمام
احلس وهـذا يدفعنـا الى عمل اكبر
لـحـمة بـأفـضل صورة إلحيـاء هـذه ا
الـتـي كـانت حـقًــا مـلـحـمــة كـبـرى مع
انـهـا استـمـرت ساعـات قـليـلـة اذا ما
حــســبــنــا الــوقت الــذي اســتــغـرقــته
ــعــركــة). وحتـــدث الــفــنــان ســامي ا
ـشـارك الـربـيـعي الـذي كـان اكـبـر ا
ـــعـــرض ســـنًـــا لـ(الــزمـــان) عن في ا
دوافع مشاركـته قائالً ان(هدف االول

ــشــاركــة في احــيــاء هـذا كــان هــو ا
ـصاب االلـيم اخمللـد الى ابد الـدهر ا
الـذي تمـثل بـتضحـية االمـام احلسن
بــنــفـسه وعــيــاله واصـحــابه بــهـدف
االصالح وقــــد خـــرج فـــعـالً من اجل
االصالح  في امة جده فأصبح قدوة
للعالم اجمع)  مضيفًا (كما حرصت
ـعـرض بـالـرغم ـشـاركـة فـي ا عــلى ا
من تــــقـــــدمي في الــــسـن وبــــلــــوغي
الـثامـنة والـسبعـ من العـمر هدفت
ـا إثبات انـني ما زلت من ورائـها ا
مــــوجــــودًا وانــــني مــــا زلت امــــسك
ـعـبرة بـالفـرشـاة وارسم الـلـوحات ا
والهـادفة).  وتابع (لـقد حاولت فعالً
ـعـركة من خالل جتـسـيد ان اصـور ا
رأس االمـام احلــســ عـبــر اظــهـاره
ـقـابل من مـشـعًـا مـتـحـديـاً اجلـيش ا
دون خـــوف) مـــشــــيـــراً الى ان(هـــذه
الـلوحـة ولـوحـات الفـنـانـ اآلخرين
ــا هي ــعـــرض ا ــشـــاركــ فـي ا ا
احياء لهذه الذكـرى وتذكير حلكامنا
بـأن علـيـهم ان يسـيـروا على تـعـاليم

الدين االسالمي). 

اخلزاف أحمد العزوز امام لوحة من اعماله
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تحركة من هوليود إلى فلسط أفالم الرسوم ا

نرويـجي مشترك. وبـدأ اخملرج العمل
ـدة عام في مخيم علـيه بعد أن عاش 
برج البـراجنة على مشـارف العاصمة
الـلــبـنــانـيــة بـيــروت وسـمع قــصـصـا
مـخــتــلـفــة من أجــيــال مـتــعــاقــبـة من

. الالجئ
ويــحـكي الـفــيـلم قـصـة الــطـفـلـة وردة
الــتي تـخـشى أن يـكـون جـدهـا األكـبـر

{ لــــوس اجنــــلــــيس (رويــــتـــرز) -
ــتــحــركـة تــصــدر فــيــلـم الــرســوم ا
اجلـديـد (رالف بـريكـس ذا إنتـرنت)
إيــرادات الـســيـنــمـا األمــريـكــيـة في
مــطـــلع األســـبـــوع مــحـــقـــقــا 55.7
مـلـيــون دوالر. وجـاء فـيــلم الـدرامـا
الـــريــاضـي اجلــديـــد (كــريــد  (2في
ركز الـثاني محقـقا إيرادات بلغت ا

 35.3مليون دوالر.
والـفـيـلم بـطـولـة مـايكـل بي جوردن
وسـيــلــفــسـتــر ســتـالــوني وتــيــسـا
طــومـــســون ومـن إخــراج ســتـــيــفن

كابيل جونيور.
تـحركة (ذا وتـراجع فيـلم الرسـوم ا
ـركــز الــثـاني إلى جـريــنــتش) من ا
ركـز الثـالث هذا األسـبوع مـحقـقا ا

إيرادات بلغت  30.2مليون دوالر.
كـما تـراجع فيـلم اإلثارة والـتشويق
”وحــوش رائــعــة) “فــانــتــاســتــيك
ــــركـــز األول إلى بــــيـــســــتس) من ا
ركـز الرابع بإيـرادات بلغت 29.7 ا

مليون دوالر.
والــفــيـــلم بــطــولــة إيــدي ريــدمــاين
وجـــود لـــو وجـــوني ديـب وإخــراج

ديفيد ياتس.وتراجع الفيلم الدرامي
”غــنــاء بـــوهــيــمي) “بــوهــيـــمــيــان
ــركــز الــثــالث إلى رابــســودي) من ا
ــــركـــز اخلــــامس هــــذا األســــبـــوع ا
بإيرادات بلغت  13.9مليون دوالر.
والـفـيـلم بـطـولة رامـي مالـك ولوسي
بـــويـــنــ وبـن هــاردي ومـن إخــراج

برايان سينجر.
وفي الـقاهـرة  يخـلع الرجل الـعجوز
سلسـلة ذهـبية يـتدلى مـنها مـفتاح..
يتـأمله لـبرهـة قبل أن يـعطـيه لطـفلة
صغيرة طالبا منها أن تعتني به من

أجله.
الـعجوز هـو اجلد األكـبر وابن أسرة
أجــبـرت مع ثــلـثي ســكـان فـلــسـطـ
عــلى الــنــزوح عن أرضــهــا مع قــيـام
دولــة إسـرائـيل عـام  .1948الــطـفـلـة
هي ابـنـة حـفـيد اجلـد األكـبـر وتـمثل
اجلــيل الــرابع من الــفـلــســطـيــنــيـ
الـذين ال يــعـرفــون وطـنــا لـهم سـوى
ـفـتــاح فـهـو لـلـدار اخملـيــمـات. أمـا ا
الــتي تـركـهـا اجلــد مع أسـرته خـلـفه
والتي ظل يـتمنى أن يعـود إليها في

يوم من األيام.

هــذا مــا يــتــنـــاوله فــيــلم ”الــبــرج“
لـلـمـخـرج الـنـرويـجي مـاتـس جرورد
الـــــذي عــــرض يـــــوم األحــــد ضـــــمن
سـابقـة الـرسمـية لـلدورة األربـع ا
من مـهــرجـان الـقـاهـرة الــسـيـنـمـائي

الدولي.
الـفــيــلم هـو الــروائي الــطـويل األول
خملــرجه وإنــتــاج فــرنــسي ســويـدي

مـنـحـهـا مـفـتـاح الـدار ألنه فـقد األمل
في الـعودة لوطـنه. وحتاول وردة أن
تـعــيـد له مـا تـعـتــقـد أنه أمل مـفـقـود
فتتسلق الـبرج الذي تقيم فيه أجيال
مـختـلـفة من أسـرتـها في مـخـيم برج
البراجنة لتتحدث مع أفراد مختلف
وتــــتـــعـــرف مـن خالل ذلك عــــلى أهم
احملـــــطــــات فـي تــــاريـخ الالجـــــئــــ

. الفلسطيني
يــنـــقــسم الــفــيــلـم إلى جــزأين. جــزء
يـــتــنـــاول احلــاضـــر و تــصـــويــره
بــتـقــنـيـة إيــقـاف احلــركـة أو حتـريك
الرسوم بشكل يجـعلها تظهر وكأنها
تــتــحــرك من تــلــقـاء نــفــســهــا وآخـر
ـاضـي و تـصـمـيـمه يــتـطـرق إلى ا
تـحركـة ثنـائية على نـسق الرسـوم ا
األبــعـاد وكــأن اخملـرج قــرر أن يـنـزع
عن الــشــخــصـــيــات الــبــعــد الــثــالث

ليكرس انتماءها للماضي.
فـي احملـــطــــة األولـى تــــقف وردة مع
اجلــد األكـبــر الـذي يــروي لـهــا كـيف
أجــبــر مـع أســرته عــلى الــنــزوح عن
أرضـه في الــــــــيــــــــوم الــــــــذي بـــــــات
الـفـلـسـطيـنـيـون يعـرفـونه بـاسم يوم

الــنـكـبـة وكـيف اسـتـقـر به احلـال مع
أســـــرته فـي أرض عـــــلى مـــــشـــــارف
بـيروت حتـولت فيـما بـعد إلى مـخيم
بـرج الـبــراجـنـة وكــيف ورث مـفـتـاح
الـدار عن األب فـي رمـز لألمـل الـدائم
كنا ذات بأن حق العودة سيصبح 

يوم.
تـواصل وردة صعـود الـبرج ومع كل
بيت تتوقف فيه تقابل شخصا يفتح
أمامها صفحات جديدة من تاريخ لم
تـكن كطفـلة تعرف عـنه شيئـا. فهناك
اجلـــد لـــطـــفي الـــذي كـــان جـــزءا من
ـســلـحــة وهـنــاك اخلـالـة ـقــاومـة ا ا
حــــنـــان الـــتي كـــانـت تـــخـــشى ظالم
الجئ أثـنـاء الغـارات وفضـلت بدال ا
من ذلك أن تـواجه الـقصف. ثم هـناك
رجـل احلـمـام الــذي أصـيب بــصـدمـة
نـفـسـيـة عـندمـا قـتل صـديق طـفـولته

أمام عينه برصاص قناص.
ورغم أن األمـل الــذي كـــانـت تــبـــحث
عنه وردة ظل يتناقص مع كل محطة
توقـفت فيـها فـقد زادهـا هذا تـشبـثا
بحلم العودة وتصميما على أن ينال
اجلد األكـبر الـراحة من يـقيـنه بأنـها

فتاح واألمل. ستحمل معها ا
وفي نـدوة أعــقـبت عــرض الـفــيـلم
قــال اخملــرج جـرورد إنـه لم يـرد أن
يــســتـغــرق في تــفـاصــيل الــصـراع

الفلسطيني اإلسرائيلي.
وقـــــال ”أردت أن أحـــــكـي قـــــصـــــة
إنسانـية. لو كنت تـناولت تفاصيل
الـصـراع الـسـيـاسي التـهمـوني في
أوروبـا أنني مـعاد لـلسـامية. أردت
أن أســـلط الـــضـــوء عـــلى اجلـــانب
الــفـلـسـطــيـني من الـروايـة من دون

الوقوع في هذا الفخ.“
وعند سـؤاله عن السبب في حديث
أبـطـال الفـيـلم بـالـلـغـة اإلجنـلـيـزية
قــال ”هــنــاك نـــسخ مــدبـــلــجــة من
الـــفـــيـــلـم بـــالـــلـــغــــات الـــعـــربـــيـــة
والفـرنسـية. قـررت عرض الـنسـخة
ية وألنني اإلجنليزية ألنـها لغة عا
أردت أن يــتـــواصل أكــبـــر عــدد من
الناس مع ما يحكيه الفلسطينيون

عن معاناتهم.“
وتسـتمر أنـشطـة مهـرجان الـقاهرة
الـــســـيـــنــمـــائي الـــدولي حـــتى 29

نوفمبر تشرين الثاني.

لوحة للرسامة
عاقة من ا
الفلوجة

ملصق فلم رالف بريكس ذا إنترنت


