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ـسابقات قـبل في مدينـة جدة بالـسعوديـة إن عروض الدورة الـتأسيـسية تشـمل أكثر من  100 فـيلم ضمن ا قـال منظـمو مهرجـان البحـر األحمر الـسينـمائي الذي يـنطلق الـشهر ا
تحـدة والهند والـفلب والـص وأنكوال. ويـرأس جلنة التـحكيم اخملرج انيا والـواليات ا ـسابقة الـرسمية  16 فيلمـا من السعوديـة وفرنسا وإسـبانيـا وأ والبـرامج اخملتلـفة.تشمل ا
عارف) للـمخرج فارس نصور و(شـمس ا ثاليـة) للمخـرجة هيفـاء ا رشحـة ا سابقـة بفيلـمي (ا األمـريكي أوليفـر ستون احلائـز على ثالث جوائـز أوسكار.وتنـافس السعوديـة في ا
قدس.وفـي مسابـقة األفالم القـصيرة يـتنافس  13 فيـلما بـينمـا يشمل بـرنامج العـروض الكالسيـكية  15 فيـلما وبـرنامج سيـنما الـسعوديـة اجلديدة  11 فـيلمـا وبرنامج اإلنـتاجات
هـرجان في مؤتمر صحفي يوم ية  23فيـلما وبرنامج األفالم التجريبية  17 فيلمـا وبرنامج السينمـا التفاعلية خمـسة من أفالم الواقع االفتراضي.وقال اخملرج مـحمود صباغ مدير ا العا
رأة وتـمثـيلـها في الـفضـاء العـام في سعـينـا الدؤوب نـحو مـجتـمعـات أكثـر تفـهما االثن ”نـسعى في هـذا البـرنامج إلى تـعزيـز قيم الـتنـوع واالختالف خـصوصـا فيـما يـتعـلق بإشـراك ا
ـقدمـة لألفالم الفـائزة  250 ألف هـرجـان في الفـترة من  12 إلى  21 مـارس آذار حتت شعـار (تـغيـير الـسيـناريـو) ويصل إجـمالـي قيـمة اجلـوائز ا وانـفتـاحا.“وتـقام الـدورة األولى من ا
ـصريان خيـري بشارة ويسري تخصصـة يقدمهـا خبراء عرب وأجانـب منهم اخملرجان ا هرجـان سلسلـة من الندوات واحملاضـرات ا دوالر.وبجانب العروض الـسينمـائية يشـمل برنامج ا
ـكسـيك وكوريـا اجلنـوبيـة كمـا يحـتفي هـرجان في دورتـه األولى ثالثة من صـناع الـسيـنمـا من فرنـسا وا نـصر الـله واخملـرج األمريـكي سبـايك لي وكاتب الـسيـناريـو األمريـكي أبل فيـرارا.ويكـرم ا

صور الفوتوغرافي والسينمائي السعودي الراحل صفوح نعماني. با
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` Blondeليـغالي بـلوند  `كمـا ظهرت -
ويـالــلــمـفــارقــة - كـشــقــيـقــة ريــتـشل في

Friends).
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بـالــنــســبــة لــبــرادلي جــاكــســون األمـور
واضـــحـــة أبـــيض وأســـود; الـــتـــحــرش
مـرفـوض وكـذا استـغالل الـنـفوذ. نـقـطة.
أما بالنـسبة آلليكس فـهناك ب األبيض
واألســود مــنــطــقــة رمــاديــة. هــنــاك "نـادٍ
لـلصـبـيـان" والكل يـعـرف. من أعلى رأس
في الـشبـكة إلى أصـغر عامـل فيهـا الكل
يـعـلم مـا يـفـعـله مـيـتش كـيـسـلر ويـغض
الطرف كذلـك. فالرجل جنم كبـير وشهير
وغني ومحبوب. وفي مـشهد رئيسي في
سـلـسل تـنـفجـر آلـيـكس كـالقـنـبـلة في ا
وجه بـــرادلي قـــائـــلـــة "هـــذا كـــلـه عــادي

ومقبول وبديهي". 
اخلـبر الـسار لـلمـتعـاطفـ مع شخـصية
آليكس ليڤي من أمثالي (لن أنكرها) هو
ـسلسل أنـها تغـير مـوقفهـا الحقـاً. لكن ا
يــكــاد يــنــتـهـي قـبـل أن تـفــعل. لـن أسـرد
ن ــتــابــعــة  الــتــفــاصـــيل لــئال أفــســـد ا
يعتزمها لـكنني سأطرح سؤاالً عن مدى
سالسة هـذا التـحول وهل أتـى مقـنعاً أم

مُقحَماً.
ـنعطف الذي الواقع أن مدى مـصداقية ا
تــأخـذه شــخـصــيـة آلــيـكـس لـيــڤي لـيس
ـيدان ـشـكلـة الوحـيـدة. فـ "آبل" تـنزل ا ا
بـعـمل مبـهـر ال جدال لـكنـه ال يخـلو من
مـشـكالت. لـعل من أسـبابـهـا أن جنـمـتيْه
جــنـيــفـر آنــيـســتـون وريــز ويـذرســبـون
كـالهـــمــــا مــــنـــتج تــــنــــفـــيــــذي له. ورغم
ــقـابالت انــســجـامــهـمــا كــمـا نــرى في ا
الـصـحــفـيـة الـتي جـمـعــتـهـمـا لـلـتـرويج
لــلـمــســلـسـل إال أنه يـصــعب تــصـور أن
فـريق الـعـمل لم يـجد مـشـقـة كي يـضمن
َـشـاهِد تـوازن حـجم الـدورين ونـسبـة ا
وســـــيــــر احلـــــبــــكــــة بـــــحــــيث تـــــكــــمّل
الشخـصيتان بـعضهمـا بعضا وال جتور

? هل يُعـقل أنه يحـاول استدرار حتديـداً
?لـكن الـنصف تـحـرشـ تـعـاطـفـنـا مع ا
ـسـلــسل يـتـدارك الـثـانـي من حـلـقــات ا
األمـر.الـشـخصـيـة النـسـائـية األولى في
ــذيـعــة آلـيـكـس لـيـڤي ـســلـسل هي ا ا
ـيـتش كـيسـلر "الـزوجـة التـلـفزيـونـية" 
وهــو الـــتـــعــبـــيــر اإلعـالمي األمـــريــكي
ـسـتــخـدم لـوصف ثـنـائــيـات الـتـقـد ا

التلـفزيوني الـتي تضم مذيعـا ومذيعة.
تـقوم بـدورهـا جـنـيـفـر آنـيـسـتـون التي
اشتهرت بتجسـيد شخصية ريتشل في
مسلسل  Friendsفريندز. ويكاد النقاد
ـسـلــسل اجلـديـد يـجــمـعـون عــلى أن ا
ـهارة وهـبة وا أظـهر مـستـويـات من ا
لم يـــــكـن أحـــــد لـــــيـــــتــــــوقـــــعـــــهـــــا من
آنيسـتون.وثمة أبعـاد كثيرة لـشخصية
آلـيـكس لــيـڤي: إعالمـيـة يــأفل جنـمـهـا
ويـكــبـر سـنـهــا ويـتـراجع نــفـوذهـا في
الـشبـكـة الـتي تـعـمل بـهـا. ولـكن الـبـعد
ـسلسل األهم واألوثق ارتبـاطاً بـفكرة ا
األسـاسيـة يتـركز في سـؤال واحد: هل
ـا يـفعـله "زوجـها كـانت آلـيـكس تعـلم 
الــتـــلــفـــزيـــوني"? هل كـــانت غــافـــلــة أم
مــتــغـافــلـة? أتــكــون قـد غــضت الــطـرف
متـعمدة حـفاظاً عـلى مكانـها?إنه سؤال
ــســؤولــيــة األخـالقــيــة إلعالمــيــة عـن ا
كبيرة ال مـجرد صحفيـة عادية. لو كان
ــقــدورهـا وقـف تـصــرفــات شـريــكــهـا
شينة" ولم تفعل لكانت "شريكته" في "ا
ــة أيــضـاً ولــيس في الــبــرنـامج اجلـر
فـحــسب. وهــو ســؤال يــدور في أذهـان
كــثــيــر من الــشــخــصــيــات في الــعــمل
ـشـاهدين. لـكن من وقـطـعـاً في أذهـان ا
ـلـغوم يـجـرؤ عـلى طـرح هـذا الـسـؤال ا
هـي الشـخـصيـة الـنـسائـيـة الثـانـية أو
لـنـقل "األولى مـكـرر": بـرادلي جـاكـسون
الـصـحـفـيـة الـتي تـبـدو غـيـر تـقـلـيـديـة
وتـــــؤدي دورهـــــا ريــــز ويـــــذرســـــبــــون
Legally اشــتـهــرت بـالـذات فـي فـيـلم)
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اليـ أسـتـسـلم من حـ آلخـر مـثـل ا
لــنـزوة اســتــهالكــيـة مــا أو هــذا عـلى
األقل ما أقنع نفسي به عندما تنتابني
حــــــمّى الــــــشــــــراء.وال بــــــأس اآلن من
االعـتـراف بـإحـدى تــلك الـنـزوات: لـقـد
فـعلـتُـها واشـتريت جـهـاز آيبـاد ومعه
اشتـراك مجـاني مدة عـام في تلـفزيون
"آبـل تي ڤـي بـالس" الـــــذي يـــــســــــعى
لـزحـزحـة خدمـة "نـتفـلـيـكس" من عرش
لكة البث التلفزيوني عبر االنترنت
ــلــكــة إن احــتــشــد فــرســانــهـا وهـي 
(ديـزني بالس مثالً وأمـازون بـجانب
نتفـليكس بـ 160مليـون مستـخدم) قد
تـطيح بـالتـلفـزيون الـتقـليـدي تمـاما ..
في الـــغـــرب عــلـى األقل.رأس احلـــربــة
ـيدان هي درة الـتي نـزلت بـهـا "آبل" ا
The Morning الــــتـــاج: مــــســــلـــسل
( Showذا مــــورنــــيــــنـغ شــــو ( الـــذي
انــــتـــهى فـي اآلونـــة األخـــيـــرة عـــرض
ـــــؤلف مـن عـــــشــــر مـــــوســـــمه األول ا
حــلــقــات.وأنــا أفــكــر في كــتــابــة هــذه
اني السـطور تذكرت أبـياتا لـلقس األ
مـارتن نيـمولـر سطـرها 1946 عنـدما
كــــتب مـــنــــتـــقـــداً صــــمت الـــعــــالم عن
الـهـولـوكـوست:"فـي الـبـدء اسـتـهـدفـوا
االشتـراكيـ فالـتزمتُ الـصمت.. لستُ
!ثـم اســتــهــدفــوا الــيــهــود اشــتــراكــيــاً
والــتـزمتُ الـصـمت.. لــستُ يـهـوديـاً!ثم
جـاءوا من أجـلي..ولم يـكن قـد بقي من

يدافع عني!"
قــفــزة اآلن إلى 2019.. وحتــديــداً إلى
مـشــهـد يـهــاجم فـيه "مــيـتش كــيـسـلـر"
سلسل) ذيع األمريكي الشهير في ا (ا
ــنــتج الــتـلــفــزيـوني ألن ذلك زمــيـله ا
األخـيـر أحــجم عن مـنـاصـرته في وجه
اتــهــامــات وجــهـت لــكــيــســلــر بــســوء
الـسـلـوك اجلـنـسي. مـا يـقـوله كـيـسـلر
مــســتَــلــهم بــكل وضــوح مـن قــصــيـدة
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ـــشـــاكل أيـــهـــمــــا عـــلى األخـــرى.ثـم إن ا
اكـتـنـفت من الـبـدايـة صنـاعـة هـذا الـعمل
الــضـخم (نــتـحـدث عن 15 مـلــيـون دوالر
كـتـكلـفة إنـتاجـية لـلـحلـقة الـواحدة وعن
أجرٍ آلنيستون هو نفس أجر ويذرسبون
بلـغ مليـونيْ دوالر للـحلـقة). ويـكفي على
سـبــيل االسـتـدالل هــنـا الـقــول إن الـعـقل
The Morning ــدبــر صــاحب فــكــرة ا
 ?Showأال وهـو جـاي كارسـون فـصـلته
ـــســـلــسـل بـــســبـب مــا سُـــمّي "آبل" من ا
حــيــنــهـا "اخــتالفــات إبــداعــيــة". ثم جلـأ
كـارســون لـلــتـحــكــيم وحـاز احلق في أن
يـظل الـعـمل مـنـسـوبـاً إلـيه رغم انـقـطاع
عالقته به وذلك عبـر إجبار الـشركة على
استخدام تـعبير  created byأي "أبدعه

جاي كارسون". 
وقـــد يــكـــون لــكـل هــذا أثـــر عـــلى تـــلــقي
ـسـلـسـل من جـانب الـنـقـاد واجلـمـهور. ا
ومن ذلك أنه في بــعض مـشــاهـده يــلـجـأ
بالغة بل ويبدو للمباشرة احلوارية وا
استـعراضيـاً أكثر مـنه عمال دراميـا قويا
ـــوضـــوع بال رصــــيـــنـــا يـــدخل فـي لب ا
سلسل ينال تردد.لكن ينبغي الـقول إن ا
نـسب إعـجـاب تـصل إلى نـحـو سـت في
ـنـتـديـات وهي نـسـبـة ـائـة في أغـلب ا ا

ليست سيئة على اإلطالق.
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لــــــعل الــــــعـــــيـب األكـــــبـــــر - إن صـح لي
ـفـردة عـند احلـديث عن اسـتـخـدام هـذه ا
عـمل اسـتـمـتـعتُ به شـخـصـيـاً لـلـغـاية -
يــكـــمن في أنه لم يـــخــرج بــالــثــقل الــذي
أرادتـه له "آبل". وأســـتـــعـــيــر هـــنـــا رأيــاً
يــلـخص تـلك الــفـكـرة لــلـنـاقــد ريـتـشـارد
ريبر الذي كتب مقاالً إيجابياً للغاية في
سلسل ال مجمله لـكنه ضمّنه مـا يلي: "ا
يـتحلـى بالوقـار السـينـمائي ألعـمال مثل
 The Loudest Voiceوال بـــشـــاعـــريــة

The Newsroom". مسلسل مثل
تتبـقى اإلشارة إلى جزئيـة مهمة لـلغاية

شايخي معرض الفنانة ساجدة ا

امتار رسمتها باللون التركوازي حملت
وفي مـعرض حديـثها الطـابع البـغدادي
ــســتــخــدمـة أوضــحت أن عن االلــوان ا
ستخدمة امتزجت ب االلوان االلوان ا
احلــارة والــبــاردة وكـذلـك بـ احلــديث
والـــقــــد مـــشــــيـــرة الى ان االعــــمـــال
اخلزفـيـة تمـثل احلـقبـة الـسومـريـة وقد
اخـتارت مـنهـا البـساط الـعراقي واخلط
السـومـري الـقد الـلـذين هـما بـغـداديا

االصل واجلذور.
ــشــايـــخي أن أقــامــة هــذا وأوضـــحت ا
ــعــرض جــاء من اجل تــشــجــيع جــيل ا
الشـباب ليـكون وازعـاً لهم في حب الفن
واحلــيـاة في آن واحــد وقـد حـاولت أن
اقدم فـكـرة لـلـجيل اجلـديـد لـكي يـدركوا
صعوبة الفن ألجيالنا التي كانت بعيدة
عن كل أنـواع الـتـقـانـة والـتـكـنـولـوجـيـا

احلديثة.
ـعرض االستعادي الذي  وألهمية هذا ا
شـايخي يعـد منـجزا مـتمـيزا لـلفـنانـة ا
ولـدائرة الـفـنون الـعامـة على حـد سواء
حـاولنـا استـقصـاء اراء بعض الـفنـان
هتمـ بالفن التـشكيلي التـشكيلـي وا
ـعــرض ومـدى أهــمـيــته عـلى عن هــذا ا
ـــســتـــوى الـــفـــني واالبـــداعي.. وكــان ا
لـلـفـنـانـة نـدى احلـسـنـاوي مـديـرة قـسم

رسم احلر ا
رأيــــهـــــا في
ــعــرض أذ ا
قـــــــــــــــــــالـت:
حــــيـــــنــــمــــا
احتــــدث عن
ـــــــعــــــرض ا
فــــــــــــــــــــانــي
احتــــدث عن
ـــــســـــيــــرة ا
ــتــواصــلـة ا
مع الــفـنـانـة
ســــــــاجـــــــدة
ـــشـــايــخي ا
والتـي تمـتد
الـى حــــــدود
 27ســــــنـــــة
ومــعـــرفـــتي
الـقـريـبـة من
تــقــنــيــاتــهـا
واســلــوبــهـا

ميز فهي بالدرجة اولى خزافة قبل ان ا
تـدخل في مـجـال الفن الـتـشكـيـلي برسم
ــكن الــقــول ان اعــمــالــهـا الــلــوحــة و
أخذت طـابع التعبـيرية الـتي تعمل على
ـزجـجـة ضـمن الـقـطع ادخـال  االلـوان ا
اجلـداريـة وتـعـد اعـمـالـهـا اخلـزفـيـة من
ـســمى الــنـحت الــبــارز والـتي الــنــوع ا
اظـهرت مـوهبـتهـا وبصـمتـها وهـويتـها
الـفـنيـة احلـقـيـقيـة وتـابـعت بـالـقول ان

ــدرسـة ـشــايــخي يــعــد أسـتــمــراراً  ا
عـريقة ومـهمة اشـتهرت بـالتركـيز على
الـبـغـداديـات بوجـوهـهـا وشـنـاشـيـلـها
وحضارتها والتي أضافت ألقا وجماالً
شهد البغدادي. وأثنى معالي لعموم ا
الوزيـر عـلى اجلـهـد األبداعـي للـفـنـانة
شايخي التي من التشكـيلية ساجـدة ا
ـا اجلـديــر بــالــوزارة األحــتـفــاء بــهــا 
قـــدمــــته مـن أبـــداع مــــتــــواصل مــــنـــذ
اضي والى الـيوم ثـمانـينـيـات القـرن ا
عرض كان متميزاً في مؤكداً على أن ا
الـــرسم واخلـــزف والــنـــحت. ,وب ان
الــوزارة خـصــصت مـنــذ فـتــرة جـائـزة
األبــداع لــلــنــحـت وســتــخــصص هــذه
الــســنــة جــائــزة أيـــضــاً ولــكن لم يــتم
أخــتـيــار الــفـراع حلــد االن وقـد تــكـون

مخصصة للخزف. 
وفي ذات السـياق قـال مديـر عام دائرة
الفنون التشكيلية العامة الدكتور علي
شـايخي عـويد الـعـبادي "ان سـاجـدة ا
أسم المع في الفن الـتشـكيلي اسـتطاع
بـجـدارة الفتـة يجـسـد األبداع والـتمـيز
في اخلـزف والـرسم والـسـيـرامـيك وقد
اسـتطـاعت وبـنجـاح الفت أن تعـبر في
لـوحاتـهـا عن الـبـيـئة الـسـومـريـة التي
هي بـيـئتـهـا في األشـتـغـال الـفـني كـما
جنــد أن األطــار الــذي تـعــمل فــيه لــكل
لــوح هـــو عــبـــارة عن رســالـــة وقــصــة

حقيقة عن شوارع وحارات بغداد. 
·ešË  UŠu

ــعــرض يــضم  84عـمالً وأوضح: ان ا
تـــوزع بـــ جـــداريــات ومـــنـــحـــوتــات
ولوحـات وخزف رسمـتها الـفنانة وفق
درسة البغدادية في التشكيل مؤكداً ا
بـالــقــول " ان دائــرة الـفــنــون تـفــتــخـر
بــأقـامـة مـثل هــكـذا مـعـارض مــتـمـيـزة
ـشــايـخي تـسـتـحق األشـادة فـأعـمـال ا
والـتــقـديــر النـهـا تــرتـقي
الى االعـــمــــال الـــفـــنـــيـــة
الـــكــبـــيـــرة الـــتي تـــمــثل
الــعــراق مـشــيـراً الى ان
دائـرة الـفـنـون سـتواصل
اجلهد والعمل لدعم الفن
الـــتــشــكــيـــلي في عــمــوم

محافظات العراق. 
بــدورهــا قــالت الــفــنــانـة
ـشــايــخي "ان ســاجــدة ا
عـرض هذا هـو الواحد ا
والــــعــــشــــريـن لي وهــــو
ثل مـعـرض اسـتـعـادي 
عـراقــيــتي وتــضـمن 84
عــــمالً تــــنــــوع بـــ رسم
وخــزف ونــحـت وأعــمـال
بــغــداديــات تـنــتــمي الى
ـــدرســـة الـــبـــغـــداديـــة ا
وهــنـــاك جــداريـــة بــأربع
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بغداد

أبـت دائـــرة الـــفـــنــون الـــعـــامـــة عـــلى
االهــتــمــام بـالــفـن الـتــشــكــيــلي ودعم
الـفـنـانـ الــتـشـكـيـلــيـ بـكل اشـكـال
الدعم ومـنها إقـامة معـارض لهم على
قــــاعــــات الـــوزارة واالســــتـــمــــرار في
تـوجيه الـدعـوات لهم عـلى إقامـة هذه
عارض وتشجـيعها سواء كانوا من ا

جيل الرواد أم الشباب .
وفي هـذا االطار شـهـدت قاعـة الفـنون
ـاضي في الــوزارة اواخـر االسـبـوع ا
افـتتـاح معـرض مهم ومـتمـيز لـلفـنانة
ـشـايـخي ــتـألـقـة سـاجـدة ا ـبـدعـة ا ا
والـــذي جـــاء بـــعـــنـــوان بـــغـــداديـــات
ــهـتــمـ وحــضــره جـمع غــفـيــر من ا
بــالــفن الــتــشــكــيــلي وعــدد واسع من
ــعــرض الــذي وســائل اعـالم. لــهــذا ا
افـــتـــتـــحه مـــعـــالـي وزيـــر الـــثـــقـــافــة
والسياحة واآلثار الدكتور عبد األمير
احلـــمـــدانـي  الـــذي قـــال " أن ابـــواب
ـبــدعـ من الــوزارة مـفــتـوحــة لــكل ا
ـــعـــنـــيــ بـــالـــفن جـــيل الـــشـــبـــاب ا

التـشكـيلي مبـينا ان هـذا األبداع ليس
ـــا تــمــتــد جــديــداً عـــلى الــعــراق وا
ـدرســة الـتـشــكـيـلــيـة  فـيه الى األلف ا
ــيالد ومــازالت تــقـدم اخلــامس قــبل ا
أبـــداعــــهـــا الـى األن. وعـــلـى ذلك فـــان
التشـكيل  فن عراقي محض". وأردف :
" ان من الــفـرص الــطــيـبــة ان حتـتض
الـوزارة ودائـرة الـفنـون الـعامـة الـيوم
معرضاً مهما ومتميزاً للفنانة الكبيرة
ـشــايـخي الــتي هي واحـدة سـاجــدة ا
ن يـحـملن من فـنانـاتـنـا الـعراقـيـات 
تــاريـــخــاً كــبــيــراً ومـــهــمــاً من اجلــيل
ـــتـــذ الى اكـــثــر من األبــداعـي الــذي 
أربــعــة عــقــود في مــجــال الــتـشــكــيل
مؤكـداً على ان ابـواب الوزارة سـتبقى
ــبــدعــ من جــيــلي مــفــتــوحــة لــكل ا
الـرواد والـشـبـاب". وأشـار الى أن هذا
ـدرسـة التـشكـيلـية ـعـرض استـلهم ا ا
الـــعـــراقـــيـــة الـــتي بـــدأت مـــنـــذ األلف
ــيالد ومــازالت تــقـدم اخلــامس قــبل ا
ابـــــداعـــــهــــا الـى الـــــيــــوم  وان عـــــمل
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ــعـرض شـمل قـطـعـا ا
ـراحل عـديـدة مـثـلت ا
ـة من اعـمـالـهـا الـقـد
الـى جــانب االســلــوب
احلـــــديـث الــــواقـــــعي
الـبـغـدادي الـتـعـبـيري
والـــــــــــــــــذي كــــــــــــــــان
واضـحـاًعلى مـسـتوى
رأة اشتـغالهـا على ا
فـــضال عن اجلـــداريــة
الــفـخــمــة الـتـي كـانت
ــعـرض وتـعـتـبـر في ا
ــــــــشــــــــايــــــــخـي من ا
الــفـــنــانـــات مــا بـــعــد
الرائـدات والتي تـترك
ـتـلقي اثـرا في نفس ا
من خالل مــــا تـــقـــدمه

من اعمال.
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  وفـي االطــــــــــار ذاتـه
حــــدثـــــنــــا الـــــفــــنــــان

الـتـشـكيـلي بالل بـشـيـر مـسـؤول شـعـبة
األعــمــال الـفــنــيــة في مــقــر الــوزارة عن
ـعــرض ورأى ان اعـمـال انـطـبــاعه عن ا
ـشــايـخي اخلــزفـيـة الـفـنــانـة ســاجـدة ا
واجلـداريـة  تـتـمـيـز عن بـاقي اخلـزافات

ـــســمى بــالـــشــغـل اجلــداري اخلـــزفي ا
ــكـن عــرضـــهــا في الـــريــلـــيف والـــتي 
صــــاالت عــــرض او مـــطــــار او فــــنـــادق
الــدرجــة األولى. وهي رســامــة وخــزافـة
ة قـدمت اعمـاال زيتـية ال تـقل جودة قـد
عن اعـمــالـهــا اخلـزفــيـة وهي تــسـتــلـهم
ـوروث الشـعبي ومـتمـكنة مـن ادواتها ا
واعتقد ان اسـتخدامها  لـلون الفيروزي
ــعــروض مــيــز اعــمــالــهــا ونــتــاجــهــا ا

نـــيـــمـــولــر :" فـي الـــبــدء اســـتـــهـــدفــوا
ـغـتـصـبـ والـتـزمتُ الـصمـت.. لستُ ا
ـغتـصب ثم اسـتهـدفوا الـرجال ذوي
الـنـفــوذ فـالــتـزمتَ أنتَ الــصـمت.. ألنك
لـستَ ذا نـفــوذ.والـسـؤال من ســيـبـقى
لـــيــدافع عـــنك عــنـــدمــا يـــســتـــهــدفــون
?" في احلــلــقـات األشــخــاص الـعــاديــ
ـشــاهـد ال ـســلــسل يـكــاد ا األُوَل من ا
يـــصــدق عـــيــنـــيه وهـــو يـــتــابـع مــلف
"التحرش اجلنسي في صناعة اإلعالم"
كما يتـناوله هذا العـمل: أي من منظور
اجلـــاني.يـــعــرض "ذا مـــورنــيـــنغ شــو"
ـنظـور الرجل الـذي ال يرى - بإسـهاب 
حقـاً ال يرى - أنه ارتـكب أي خطـأ على
اإلطـالق.وقـــد جــاء اخـــتـــيـــار "الـــرجل"
بـعنـاية: إنه سـتيڤ كـاريل الذي يُـثبت
سـلـسل مـا يـعرفه عـبـر أدائه في هـذا ا
ـمـثل الكـومـيدي كـثـيرون مـسـبـقاً: أن ا
قادر عـلى جتسيـد األدوار التراجـيدية
رغم أن الــــعـــكـس لـــيـس بـــالــــضـــرورة
ــذيع . يــلــعـب كــاريل دور ا صــحـــيــحــاً
مــيــتـش كــيــســـلــر وهـــو رجل ســاحــر

وودود وذو كاريزما.
nO « »ËbÐœ

Ted- يصف نـاقد هذه الـشخصـية بالـ
 dy Bearأو "الــــــدبـــــــدوب األلـــــــيف"
فضل لدى وتصفه ناقدة أخرى بالعم ا
ُشاهِدات . هو مذيع حتـبه ا األمريكـي
من األطـلـسي حـتى الـهـادي تـثـقن فـيه
وال تــريْــنـه تــهــديـــداً ويــســـتــحــيل أن
.لذا فـعندمـا يحاجج يتـخيلـنه متحـرشاً
كـيــسـلـر بـأنـه لـيس مـغــتـصـبـاً ألن كل
عالقـاته اجلنـسيـة تمت بـالتـراضي قد
جتد نفـسك ميّاالً لقـبول هذا الكالم بل
وقـريبـاً من التـعاطف مـعه. لكـنك توقظ
نـفـسك قـسـراً من تــأثـيـر تـمـثـيل كـاريل
ــغـنـاطــيـسي ثم الــشـبـيـه بـالـتــنـو ا
تــــــتـــــحـــــسس "مــــــســـــدسك األخـالقي"
ـسلسل وتتـساءل: مـا الهـدف من هذا ا

ـكن أن يـكــون صـنـاع قـد تــغـفـر كل مــا 
ـسـلـسـل قد اقـتـرفـوه من خـطـايـا وهي ا
ـتــعـلـقـة بـالـتـسـلـسل الـزمـني اجلـزئـيـة ا

لصناعة هذا العمل. 
فــــاإلعالن الــــرســــمـي عــــنه صــــدر في 8
نوفمبـر/تشرين الثاني 2017 ما يعني
أنه قـبـل ذلك الـتــاريخ بــوقت طــويل كـان
يزانية العمل الـفعلي قد بـدأ: الكتابـة وا
. فـإذا علـمـنا أن اتـهام ـمـثلـ واخـتـيار ا
" اخملـرج الهـوليوودي "هارڤي وايـنتـس
الـشـهـيـر بـالـتـحـرش اجلـنـسي حـدث في
أكـتوبـر/تـشرين األول 2017 وأن حمـلة

# MeTooانـطــلـقت
فـي الــشــهـر نــفــسه
ــــــــذيع وأن طـــــــرد ا
األبـــرز فـي شـــبـــكـــة
" NBCمــات لــويـر"
على خلفية اتهامات
بالـتـحرش اجلـتسي
وقع في نــــوفـــمـــبـــر
2017 ســــنـــدرك أن
The الـــــــعــــــمـل في
Morning Show
بدأ قبيل/وبالتزامن
مـع أحـــداث جـــســام
هي لـب مـا يــعــاجله
ـسـلـسل.وبـالـتـالي ا
كــان عـلى الـقــائـمـ
عــــــلـى الــــــعــــــمل أن
يــتــنــاولـــوا كل تــلك
األحـــــــداث ســـــــواء
بـــــالـــــتــــلـــــمـــــيح أو
بـاإلشــارة إلـيـهـا في
احلـــبــكــة واحلــوار
وهي مـهـمة عـسـيرة
جــداً لــو عــرفــنـا أن
أحـداثـاً فـات عـلـيـهـا
ســــنــــوات يُـــحــــجم
ــــــــؤلــــــــفــــــــون عن ا

ــســتـــعــاد . وخــتم رايـه بــالــقــول ان وا
تازة شايخـي فنانة خزافـة ورسامة  ا

نفتخر بها.
 اما الفنان التشكيلي  قاسم حمزة أم
سر جـمـعيـة الـتشـكيـلـ العـراقـي فـقد
كــــــــــــــان لـه رأيـه
ــــــــــــــــــــهــم فــي ا
ــــــــعـــــــرض  اذ ا
ـعـرض قــال"أن ا
بــصـــورة عـــامــة
جـــــــــمـــــــــيل وان
ســــاجــــدة لــــهــــا
بـصـمـة مـعـروفـة
بــــــــــــاخلــــــــــــزف
الـعـراقي كـأمرأة
ولــــهـــا ســــتـــايل
ــثــلــهـا خـاص 
ولـــــــــكـن كـــــــــنت
اتـمـنى ان يـكون
لها شيـئا جديداً
ـــا بــــســـبب ور
الظـرف الـصحي
وظـروف احلـياة
الــعــامــة دعــاهـا
الى ان تــــــتـــــجه
لـلـرسم ووجدت
يـزة اجلديدة في الرسم والشك ان لها ا
ــقـــدمــة الــيــوم تــعــزز كـــثــرة االعــمــال ا
بــصــمـتــهــا في احلــركــة الــتــشــكــيــلــيـة
النسـوية التي من الـضروري تشجـيعها
وتـنـمـيـتـهـا وتـقـد الـدعم لـهـا مـتـمـنـياً
الـتوفيـق لوزارة الثـقافـة ودائرة الـفنون

شايخي.  والفنانة ساجدة ا
ـتحف امـا الـفنـان عـلي الدلـيـمي مديـر ا
ـعـرض جاء الـوطـني احلـديث فقـال:ان ا

لالحتفاء بالفنان التشكيل وضمن
بـرنامج جـديد لدائـرة الفـنون الـعامة
والـذي تـضـمن مـجـمـوعـة من األعـمال
الفنية والـقطع واللوحات الـتشكيلية
وضـوعات الـبغـدادية والـتي تهـتم بـا
وروث الفلـكلوري القد ة وبـا القد
وحتاول ان حتافظ عليهما فضالً عن
ــرأة ــوضــوع ا اهــتــمــام الــفــنــانــة 
واحلكـايـة الـشـعبـيـة واخـتـتم حديث
بـالـقـول ان الــفـنـانـة شـاركت بـأعـمـال
تــتــسـم بــاحلــداثــة والــرؤى الــفــنــيــة
ـــتـــنــوعـــة شـــاركت بـه من لـــوحــات ا
واعــمـــال زخــزفـــيــة تـــمـــثل الــهـــويــة
الـعـراقـيـة االصـيـلـة والـتي يـشـار لـها
بـالبـنان.أخـيرا الـتقـينـا استـاذ مروان
هتم بالفن التشكيلي روان احد ا ا
عرض واردنا الوقوف على رأيه في ا
فــقــال :  يــجـب ان نــقــدم اوال الــشــكـر
الــوافــر لــدائــرة الـفــنــون لــرعــايــتــهـا
لــلـــفــنــانــ الـــرواد والــشــبــاب . امــا
ـشــايــخي فــلــهـا الــفــنـانــة ســاجــدة ا
ـعـروف في الـفن نـتـاجـاهـا اخلـزفي ا
الـتشـكـيـلي الـعـراقي ويعـد مـعـرضـها
ــعــارض اجلـــمــيــلـــة الــتي هــذا مـن ا
تقيمهـا دائرة الفنون في العام 2020
بقي ان نـقـول ان الفـنانـة الـتشـكـيلـية
ــشــايـــخي حــاصــلــة عــلى ســاجــدة ا
ــلـكـة بـكــلـوريــوس فـنــون من كـلــيـة ا
عالـيـة في بـغـداد وعضـو في جـمـعـية
الفنان التشكيل العراقي واقامت
عـارض الشخـصية التي العـديد من ا
اقامتها داخل وخارج العراق وحازت
على شـهـادات تـقـديريـة كـثـيـرة وجوا
ئـز مــهــمـة مــنــهـا جــائــزة االبـداع في

اخلزف 2003.

تنـاولها درامـياً اسـتشعـاراً بأن الوقت
ال يـزال مـبـكـراً فـلك أن تـتـخـيل مـشـقة
احلـــديـث عن كـــرة ثــــلج بـــضــــخـــامـــة
# MeTooلــــيـس بــــعـــــد أن تــــرتـــــطم
وتـتوقـف عن التـدحـرج بل بيـنـما هي
تـــتـــشـــكل وتـــكـــبـــر وتـــتـــســـارع أمــام
ـسـلسل عـيـنـيك.حـتى اللـحـظـة يبـدو ا

درة التاج لتلفزيون "آبل بالس".
 ومن هنا حتى تـنقضي مدة االشتراك
اجملاني الـتي تـيسّـرت لي من حيث ال
أدري وال أحتـسب سـأقرر مـا إذا كنت

سأمدد االشتراك أم ال بعد ذلك.

عرض افتتاح ا

جانب من احلضور

شايخي من اعمال الفنانة ساجدة ا


