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»ال تمتلك السحر ولن تحلق،
 إال أنها تريك الدنيا من بعيد

فاميش فوقها، ومن األعىل حدق.«

حجية أ

كتيــب األنشــطة



نظــرة من األعىل 
فيديو، 2017

 

هــذه حكايــة رجــل يــدىع “م”. كان “م” مــن العــراق وكانــت حياتــه معرضــة 
للخطــر بعــد حــرب اخلليــج عــام 1991، لذلــك كان بحاجــة للجــوء إىل مــكان آمــن، 
ولــي يتمكــن مــن تحقيــق ذلــك، كان عليــه أن يثبــت أنــه قــادم مــن “مــكان 
خطــر”، بحيــث يصــف تلــك املدينــة اخلطــرة كمــا لــو كان ينظــر اليهــا مــن األعــى، 
وكأنــه ينظــر إىل خريطــة، عوضــاً عــن وصفهــا كما لو كان يميش وســط شــوارعها. 
وهــذه مهمــة صعبــة جــًدا، تماًمــا كمــا ترونــه هنــا عــى الســجادة. هــل تعتقــدون 

أن بوســعكم رســم حيكــم كمــا لــو كانــت خريطــة مــن الذاكــرة؟

انزعــوا أحذيتكــم وامشــوا أو ازحفــوا عــى الســجادة وحاولــوا أن تتخيلــوا 
أماكــن املــدارس واملستشــفيات ومحــال البقالــة بالنظــر إليهــا مــن األعــى.

ــوا أن ترســموا حيكــم مــن الذاكــرة،  إذا أنتــم باملــزل، احــروا ورقــة وحاول
ــدارس املتواجــدة وشــوارعها. ــة وامل ي ــاين حوهلــا ومراكزهــا التجار فكــروا يف املب

ضعوا دائرة حول احلواس اليت باعتقادكم احتجتوا اسـتخدامها الستكشـاف العمل الفين:

صالــة العرض 04



»عىل رأس الساعة أقرع اجلرس، 
وأناديكم عند وجود أحد عىل الباب

 أغين يف الكنيسة بنغم سلس،
ويف العيد املجيد أجلجل للعائالت 

واألحباب.«

أحجية

كتيــب األنشــطة



مرشوع الناقوس  
تركيب من مخلفات حربية معدنية، خشب،

 مقاطع فيديو، 2007–2015
 

منــذ زمــن قديــم صهــر النــاس أجــراس الكنائــس يف أوروبــا ليصنعــوا أســلحة مــن 
معادنهــا، أمــا هنــا فــرى ذلــك يحــدث بالعكــس، حيــث أذيبــت معــادن األســلحة 
هــذه املــرة لصنــع هــذا اجلــرس اجلميــل، وبــداًل مــن أصــوات األســلحة املخيفــة 
الصاخبــة، صــار لدينــا جــرس يــدق بنغــم جميــل. قــم بشــد احلبــل لســماع صــوت 
نغمتــه اجلميلــة. كمــا يظهــر لكــم هنــا ِمــْن خــال مقطــي الفيديــو حكايــة صنــع 

اجلــرس مــا بــن العــراق وإيطاليــا. 

ارســموا  »الماســو«.  يســمى  ًيا  ســحر ًيا  أســطور مخلوًقــا  اجلــرس  يمثــل 
اجلــرس اخلــاص بكــم عــى املســاحة املوجــودة أدنــاه أو عــى ورقــة، و حاولــوا 

تزيينــه برســوم مخلوقــات أو حيوانــات مشــهورة يف بادكــم. 

ضعوا دائرة حول احلواس اليت باعتقادكم احتجتوا اسـتخدامها الستكشـاف العمل الفين:
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»داخل هذا الصندوق، يتوهج عامل
 بألوان متعددة جعلته أبرق

ولكن إن أعدتم عقارب الساعة إىل الوراء 
فلن ترون سوى اللونني

 االبيض واألسود.«

أحجية

كتيــب األنشــطة



مراحــل أيب امللونة 
فيديو، 2014

 

يــون يف كردســتان العــراق تبــث  يف الســبعينيات، كانــت معظــم أجهــزة التلفز
باألبيــض واألســود. وحينــذاك، انتــرت شــائعة أن محطــة تلفزيونيــة مملوكــة 
للدولــة ســتبث فيلًمــا ملوًنــا ألول مــرة. إال أنــه مــع األســف مل يكــن ليبــث باأللــوان 
يف كردســتان، لذلــك قــام والــد هيــوا بقــص أوراق شــفافة ملونــة ووضعهــا عــى 
يــون، حــى يتخيلــوا كيــف يمكــن أن يبــدو الفيلــم امللــون، تماًمــا كمــا  شاشــة التلفز

تــرون هنــا. 

مــاذا تعتقــدوا يه حكايــات هــذه األفــام؟ أحــروا ورقــة أو اكتبــوا عــى 
ــاه مــا باعتقادكــم أنهــا أحــداث األفــام هــذه وكيــف تتخيلــون  البطاقــة أدن

ــا: ــوا قصتكــم هن ــاة خــال تلــك الفــرة. اكتب احلي

ضعوا دائرة حول احلواس اليت باعتقادكم احتجتوا اسـتخدامها الستكشـاف العمل الفين:
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»أتحرك يمنة ويرسى وإىل اخللف
إال أنين طوال الوقت

أتطلع لألعىل بحرص ومن دون رجف.«

أحجية

كتيــب األنشــطة



مــا قبــل الصــورة )أعمى كلغة األم(  
فيديو، 2017

 

يــة ملســاعدته يف تحديــد اتجاهــه، ولكــن كل مرآة  يســتخدم الفنــان مرايــا دراجــة نار
كانــت تعكــس اتجاًهــا مختلًفــا، ممــا أربكــه بشــدة. فقــد ذكّرتــه هــذه التجربــة بمــا 
شــعر بــه عندمــا كان يف رحلــة محفوفــة باملخاطــر بعدمــا اضطــر إىل الفــرار مــن 

العــراق، فقــد هيمنــت عليــه حينــذاك مشــاعر الضيــاع واالرتبــاك. 

العينــن  مغمضــن  تتجولــوا  أن  وحاولــوا  باخلــارج،  احلديقــة  يف  قفــوا 
مسرشــدين بتعليمــات صوتيــة مــن شــخص مــا، وتأكــدوا مــن أنكم تقفون 

يف مــكان آمــن! 

إذا كنتــم يف املــزل، ضعــوا مــرآة صغــرة فــوق رأســكم وحاولــوا أن تتجولــوا 
مــن خــال النظــر إىل املــرآة. وتأكــدوا مــن أن املســاحة املحيطــة بكــم فارغــة، 

بحيــث ال تــأذوا أنفســكم.

ضعوا دائرة حول احلواس اليت باعتقادكم احتجتوا اسـتخدامها الستكشـاف العمل الفين:
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نظــرة من األعىل 
فيديو، 2017
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مرشوع الناقوس  
تركيب من مخلفات حربية معدنية، خشب، مقاطع فيديو، 2007–2015
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مراحــل أيب امللونة 
فيديو، 2014
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مــا قبــل الصــورة )أعمى كلغة األم(  
فيديو، 2017
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