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الفنان محمد سوادي:

العني النفسية

ساندرا بولوك تنصف اللـــون مفـتـــاح املــتلقـي لـفك رمـــوز الـتــشفـري
فيلم “يسء السمعة“
البنـدقيـة :يـكتــسب فـيلـم "سيء الـسـمعــة" شهــرة
كـبيـرة بـسـرعـة بـاعـتبـاره أحـد أســوأ االفالم حـظـا
منذ أعوام.
وص ــادف أن الفـيلـم الــذي يـتـنــاول سـي ــرة الكــاتـب
االم ــريكـي تــرومــان كــابــوتـي وروايـته الـبــولـي ـسـيــة
الشهيـرة "بدم بـارد" يغطـي أرضية مـطابقـة لفيلم
(كابوتـي) االنتقادي الذي عـرض عام  2005والذي
فــاز عـنه فـيلـيـب سـيـمــور هــوفـمــان بجــائــزة أفـضل
ممثل عن دور رئيسي يف مهرجان االوسكار.
لكن جنمة هوليـوود ساندرا بولوك التي تلعب دور
نيل هـاربر لـي كاتبـة رواية "مقـتل طائـر مغرد" يف
الفيـلم اجلديد قالت انها تـعتقد أن هناك فرصة
لكل من الفيلمني.
ويف مقـابلة مع رويـترز خالل وجـودها بـالبـندقـية
للتــرويج للفـيلم قــالت انه اذا كــان الفيلـم جيـدا
فـال يهــم وجـ ـ ــود ف ــيلــم ثـ ـ ــان ي ـت ـنـ ـ ــاول
املوضوع نفسه.
واضــافت "اعـتبــروا أننــا نعيـد
تقدمي (كابـوتي) .أعتقد أن
هـن ــاك ف ــرصـ ــة واحلف ــاوة
التـي لقـينــاهــا تـظهــر أن
هناك فرصة".
وأشـ ـ ـ ـ ــادت الـ ـنـجـ ـمـ ـ ـ ـ ــة
الـب ـ ــالغ عـم ـ ــره ـ ــا 42
عـامـا بشـركـة "وارنـر
انـدبندنت بيكشرز"
امل ـن ــتج ـ ـ ــة لف ــيلــم
"سـيء الـ ـســمعـ ــة"
لـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـسـ ـكـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
باملشروع.
وقـالت "اجلميل
يف االمـر  ...هـو
ان ل ــدين ــا هنــا
فـيلـمني كـتبـا
جـ ـي ـ ـ ــدا م ــن
مـنـظ ــوريــن
مخـتلــفني
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
نــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
القضـية
ـ
وهـنـ ـ ــاك
اس ـت ـ ـ ــود
ي ــوهـ ــات
اختـ ــارت
تـصــوي ــر
هـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
م ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا".

ناصرية  /حسني كرمي العامل
متعــددة هي الـوظـائـف واالستخـدامـات
اللـونيـة عنـد الـتشـكيلـي محمـد سـوادي
فهي الـرمـز  ..وهي الـكتلــة وهي االيقـاع
الذي يضـبط حركـة االفكار علـى قماش
اللوحـة كما انهـا الضوء الـذي يستـرشد
به املتلقي الكتشاف املضمون .
يقــول الفنــان محمـد سـوادي املـولـود يف
الناصرية عـام  1970عن توظيفاته للون
يف اعماله الفنية.
تـرتـبط عـمليـة تــوظيف الـكتلـة اللـونيـة
وتـ ــوزيعه ــا عل ــى ســطح الل ــوح ــة ب ــآلـي ــة
استــدراج املتلـقي ومتكـينـه من فك رمـوز
الع ـمـل الف ـنــي ،ف ـ ـ ــاللـ ـ ــون ع ـنـ ـ ــدي هـ ـ ــو
الـداللـة والـرمـز وهـو الــشكل واملـضمـون
ايـضــا ففـي الكـثيـر مـن اعمـالـي الفـنيـة
يـدخل اللون كـجزء من عمـلية التـشفير
الـتي يتـطلبهـا العمل الفـني كمـا يصبح
يف اعمـال اخــرى املفتـاح الــذي يحتـاجه
املـتلقـي لـفك رمــوز تـلك الــشف ــرة ،فقــد
دأبـت يف اعـم ــالـي الفـنـي ــة عل ــى تفجـي ــر
الـطــاق ــات اللــونـي ــة الطالق الـضــوء يف
االمـ ـ ــاكــن االك ـثـ ـ ــر ع ـت ـمـ ـ ــة ،ك ـمـ ـ ــا ق ـمــت
بـتفكـيك الــوان الـطـني يف عمـليــة بـحث
عن سـر هـذه املــادة التـي يعــود لهــا اصل
الوجود .

وع ــن اب ـ ـ ــرز الـفـ ـن ـ ـ ــان ــني ال ـ ـ ــذي ت ـ ـ ــرك ـ ـ ــوا
بصماتهم على جتربته الفنية قال :
مـن اب ــرز الفـن ــانـني ال ــذيـن ت ــأث ــرت بهـم
الراحل جواد سليم واملرحوم فائق حسن
والسـيـمــا بـط ــريقــة اسـتخــدام االخـيــر
للون وصنع العجينة اللونية 0
وعن مشاركاته الفنية قال :
يف عـ ــام  1999تـلقـيـت دعـ ــوة مــن نقـ ــابـ ــة
الفنــانني التـشكـيليـني اليمـنيني القـامـة
مع ـ ــرض شخ ـصـي يف ال ـصـ ــالـ ــة االولـ ــى
للفـن ــون الـت ــشكـيلـي يف صـنع ــاء  .وحـني
سـافرت الـى هنـاك شعرت ان مـسؤولـيات
اضافيـة قد القـيت على عـاتقي وعلي ان
اقـوم بهــا لكي اتـرك انـطبـاعــا جيــدا عن
الف ــن العـ ـ ــراقــي وق ـ ـ ــد تفـ ـ ــرغــت ط ــيلـ ـ ــة
الـسنوات االربع الـتي امضيتهـا هناك يف
الـبحـث عـن لــوحــة عــراقـيــة تـتـمـيــز عـن
االعمــال الفـنيــة يف ذلك الـبلــد الع ــربي
وقـ ــد اثـمـ ــرت عــملـيـ ــة الــبحــث تلـك عـن
بلــورة اسلـوب خــاص مييــز اعمــالي وقـد
بـ ــدا هـ ــذا الـتـمـيـيـ ــز ي ــظهـ ــر واضحـ ــا يف
املعارض الـتي اقمتهـا هناك والسـيما يف
معـرض الفنـانني العـراقيني املقـيمني يف
صنعاء عـام  2001واملعارض الفنـية التي
ش ــاركـت فـيه ــا بع ــد ع ــودتـي ال ــى الع ــراق
فقـ ــد شـ ــارك مبعـ ــرض جـ ــائـ ــزة عـ ـشـتـ ــار

لل ـشـب ــاب يف بغ ــداد وحــصلـت فــيه عل ــى
جـ ــائ ـ ــزة تقـ ــديـ ــري ـ ــة ومعـ ــرض جــمعـيـ ــة
التـشـكيـليـني التــاسيـسـي يف النــاصــريــة
ومعـ ــارض وزارة الـتـ ــربـي ـ ــة للـمـ ـشـ ــرفـني
الـتربـويني عـام  2004الذي حـصلت فيه
عل ــى ج ــائ ــزة افــضل عـمل مـتـمـي ــز كـم ــا
شـاركـت يف جمـيع املعـارض الفـنيـة الـتي
اقـيـمـت يف احملـ ــاف ـظـ ــة بعـ ــد الــتغـيـيـ ــر.

محمد سوادي

فيلم عن حب ممنوع يثري جدال وعواطف جياشة بني القبارصة
نيقـوسيـا  :أثــار فـيلـم ب ـش ــأن عالقــة حـب ربـطـت بـني رجل مـن
القبارصة االتـراك وامرأة من القبارصة اليونانيني مشاعر قوية
يف اجلـزيـرة املقـسمـة وسـوف يثـور جـدل اخــر بشـأن متـويله بعـد
عرضه يف مهرجان البندقية.
وكـانت احلكـومة القـبرصـية قـد حجبت امـواال مخصـصة لـدعم
الفـيلـم "اك ــام ــاس" Akamasال ــذي تـبـلغ مـ ــدته  123دقـيق ــة
بـدعــوى انتهـاك بنـود اتفـاق لـرعـايــة الفيلـم .ومن املقـرر عـرض
الفيلم يف مهرجان البندقية يوم السبت.
وهذا الـفيلم هو اول فيلم قبرصي يشـارك يف مهرجان البندقية
ويحكي قصـة رجل من الـقبارصـة االتراك وامـرأة من القبـارصة
اليونانيني يتحديان رفض االسرة واحلرب ويبقيان معا.
وقـال اخملـرج واملـنتج بـانـيكـوس كـريـســانثـو وهـو مـن القبـارصـة
اليـونـايـني "ميكـن ان أصف الفـيلم بـأنـه حقبـة زمـنيـة ...يــربط
احلـب بـني قلـبـيهـمــا اثـنــاء ه ــذه احلقـبــة ويـنـتهـي االم ــر بهـمــا
يعيشان معا يف قرية تركها اجلميع".
وميـزج الفـيلم عنـاصـر من التـاريخ القبـرصي الـذي يغلـب عليه
االضطـراب ومنهـا انتفـاضـة القبـارصـة اليـونــانيني علـى احلكم
البريطـاني االستعمـاري يف اخلمسينـات واحلرب بني القبـارصة
االتــراك واليــونــانيـني والغــزو التــركـي للجــزيــرة عــام  1974بعــد

انقالب استمر فترة قصيرة وكانت اليونان تقف وراءه.
ولـكن الــسلـطــات الـقب ــرصيــة تــشعــر بــاحلـنق بـسـبب مــشهــد يف
الفـيلـم يقـوم فـيه مــسلحــون من الـقبـارصــة اليـونـانـيني الــذين
يحـاربون احلكم االجنلـيزي باعـدام خائن مـشتبه به يف كنـيسة.
والسينـاريو الذي وافقت عليه احلكومـة يقول ان الواقعة جتري
يف مقهى.
وقـال كـريـســانثــو "طلبـوا مـني حـذف املـشهــد واذا لم أفعـل فلن
احصل على املـزيد من املال ...وارسلوا الـي خطابا يقول انهم ال
يوافقون على العرض العام للفيلم وهو ما معناه (ال تعرضه)".
ويقــول كــري ـســانـث ــو ان احلكــومــة خـضعـت لــشكــاوى مــسلحـني
سابقني خشوا من ان يظهرهم الفيلم يف صورة سيئة.
وقــال مسـؤول ان الـسينـاريـو االصلي حـدثـت فيه واقعـة االعـدام
يف كنيسـة وطلبت احلكومة تغييـر محل االعدام الى مقهى وهو
ما وافق عليه كريسانثو.
وقـال كـريـســانثــو انه أبلغ الـسلـطــات انه يحـتفـظ لـنفــسه بحق
العمل وفقا للنص االصلي اذا ما تراءى له ذلك.
وقـال املـســؤول ان احلكـومـة كــانت قــد خصـصت  120الف جـنيه
قبـرصي ( 267260دوالر) للمشروع ولكنها لن تدفع مبلغ 15000
جنيه املتبقي للدعاية للفيلم.

الـعـلـــم الـعــــــــراقـــي
أ.د.قاسم حسني صالح*
مــا ســأحتــدث عـنه لـيــس له عالقــة بــال ـسـيــاســة إمن ــا يخـص
سـيكـولــوجيــة العـلم الـوطـني بــوصفـه يتـضـمن رمــوزا ،وحتلـيل
الـرموز هـو من اختـصاصـنا ملـا لها مـن دالالت نفسيـة مسـتقرة
يف الوعـي اجلمـاعـة أو الـشعب أو األمـة  .ولـذلك يفـشل الكـثيـر
من الفـنانني الـتشكيلـيني الذي يـكلفون بتـصميم أعالم وطـنية
ألنهــا ال متـثل الــرمــوز املـسـتقــرة يف الشع ــور من ميـثلهـم العـلم
الوطني .
ومنذ عام  2004كان هنـالك موقفان من العلم العراقي احلالي،
لكل مـنهمـا حـججه املنـطقيـة ومبــرراته النفـسيــة  .األول ميثل
املصّـرين على بقـائه ،وحجتهم يف ذلك  :أنه الـعلم الذي يحمل
رمــوزا ظلـت دالالتهــا ب ــاقي ــة فيـه منــذ ظهــور الــدولــة الع ــراقيــة
وتعــاقـب الـنـظـم اجلـمهــوريــة  .وأنـه العلـم الــذي حــاربــوا حتـت
ساريته ودافعوا عن الوطـن ولفوا به شهداء العراق  .وأنه العلم
الـذي يشـدنا تـاريخيا ووطـنيا ونفـسيا بـرموز عن أعـظم دولتني
ظهـ ــرتـ ــا يف تـ ــاريـخ الع ـ ــرب واإلسالم ( األمـ ــوي ـ ــة والعـبـ ــاسـيـ ــة،
والعلويـني أيضا ) .وأنـه مطرّز بلفـظ اجلاللة " اهلل أكبـر " وهذا
ما مينحه القدسية .
أما املـوقف الثاني فيرى أصحابه ضـرورة استبداله بعلم جديد،
وحجـتهـم يف ذلك  :أن ه ــذا العلـم أج ــرى علـيه رئـيــس الــدولــة
الـسـابق تعـديال بـإرادة فـرديـة دون أخـذ رأي الـشعـب ،حتـى صـار
يسـمى باسم رئيـس الدولة " علم صـدام " ال باسم العراق  .وأنه
اقـت ــرن بــظلـم ط ــاغـي ــة م ـسـتـبـ ــد ،وأنه ك ــان ي ــرفـع علـ ــى أشالء
العــراقـيـني ،كـمــا حــصل يف حلـبج ــة بكــردسـتــان واجلـبــايــش يف
اجلنـوب  .وأنه اقترن عند العراقيني باحلروب والكوارث  .فضال
عن أنه محمّل بـرموز صـريحة تـذكّر بشعـار حزب دكتـاتوري هي
النجــوم الثالثـة الـتي يـرون أنهـا تـرمـز الـى ( الـوحـدة واحلـريـة
واالشتــراكيـة ).وأن اإلبقـاء علـيه يعـني تــزكيــة ضمـنيـة للـنظـام
الـســابق فـيمــا النـاس –علــى رأيهم –يـريــدون أن ينـســوا ذلك
الكابوس الذي جثم على صدورهم خمسا وثالثني سنة .
وم ــا دام الف ــريق ــان به ــذا الـتــش ــدد واإلص ــرار ،ف ــأن احلـل يك ــون
بتـصميم عـلم وطني جـديد .وسـوف يشتـد اجلدل والـنقاش يف
مجلــس النـواب بـشـأن رمـوزه ،ال سـيمـا اذا أصّــر الفـرقــاء علـى
تضمينه رموزا دينية أو قـومية  .فيما نرى أن شرط قبوله بأن
يكون محمّال بـرموز متثل دالالتهـا كل العراقيني  .وبـالرغم من
أن الالشعـور اجلمعي للعراقـيني واسع وعميق ومحمّل بـالغزير
من الرموز ،فأننا نشير الى ثالثة منها ينفرد بها العراق هي:
انه أول مـن اختــرع الكتـابــة " التقــاط اخلط املـسمـاري بـوصفه
رمزا للعلم والثقافة ".
وأنه أول مـن سـنّ الق ــوانـني " الـتق ــاط م ــسلّ ــة حـم ــورابـي رم ــزا
للعدل واحلق واألمن ".
وأنه أول من تـصـدّر قــائمــة العجــائب الـسـبع "اجلنـائـن املعلقـة
بوصفها رمزا لإلعمار واخلضرة والرفاهية ".
ومـا هو رائع يف العراق أن فيه ثالث حضـارات رائدة توزعت على
كل أرضه  :واح ــدة يف ال ـشـم ــال وأخ ــرى يف ال ــوسـط وث ــالـث ــة يف
اجلنـوب  .وأنه ميـكن جـمعهـا بـرمــوز  .وطبـيعي أن تـوظـيف كل
هـذه الـرمــوز يحتـاج الـى لـوحــة ،غيــر أن الفنـان ميكـنه اختـزال
هــذه الــرمــوز وتـكثـيفهــا  .وإذا م ــا احتــوى العلـم الع ــراقي هــذه
ال ــرم ــوز فـ ــأنه ،عـن ــدم ــا يـ ــرفع ،سـيعـ ــزف عل ــى أوت ــار الـالشع ــور
اجلمـعي لــدى العـراقـيني بـسـمفــونيـة يـرددهــا اجلمـيع بــإيقـاع
واحد ،وشعور نفـسي واحد ،وانتمـاء مفعم باحلب لهـذا ( الرمز
–العلم ) الـذي ينبغي أن يـرى فيه كل عـراقي انه ميثل الـوطن
..العراق بكل أهله.
ويبقـى أن نقـول إن العـراقـيني جـزعــوا من احلــروب ،فنـرجـو أن
يكـون علـمهم الــوطني نـظيفـا من كل مـا يـذكّـرهم بهــا ،السيمـا
اللونني األسود واألحمر .
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