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الخمیس٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ 
مفتوح: الجمعة 28 أكتوبر - األحد 6 نوفمبر 2022 ، 11 صباًحا - 5 مساًء  

یستكشف المعرض األول لزاكریا بكیر في معرض الصور ما یعنیھ أن تكون مواطًنا لیبًیا / بریطانًیا مزدوج الجنسیة ، یتعامل 
بشكل ھزلي مع التوترات والتناقضات بین ھویتین ثقافیتین 

شویة.... ھو مصطلح عربي عامي یعني قلیال. غالًبا ما ُتستخدم العبارة العامیة شویة ، شویة... بشغف في سیاقات مختلفة ، من 
إخبار الناس بالھدوء ، او التعبیر عن افتقار شخص ما إلى المعرفة. 

مجموعة العمل ھذه عبر النحت ، والكوالج ، والفیدیو ، والتصمیم الجرافیكي ، تنخرط بشكل ھزلي في العبارة. من خالل الرد 
على صور وسائل اإلعالم التي عفا علیھا الزمن للدول العربیة (مثل اللیبیین ، وھو محك حنین للفنان) ، فإنھ یقدم نظرة حدیثة 

ومنفتحة وفضولیة على ھویة تراثیة مزدوجة. 

یتساءل زكیریا: ھل یستطیع حًقا أن یكون عربًیا ، أو ینخرط في الثقافة العربیة ، دون أن یكون قادًرا على التحدث باللغة العربیة؟ 

السیرة الذاتیة: 
زكیریا بكیر ھو مبدع وممثل بریطاني لیبي. یدرس عملھ الفروق الدقیقة لكونھ عربًیا مزدوج الجنسیة داخل بریطانیا. مدفوًعا 

بطاقة ال تھدأ ، یتساءل اإلنتاج اإلبداعي المتنوع لـزكریا عن ھذا السؤال ، باستخدام إما الشاشة أو المعرض أو المسرح لروایة 
قصتھ. 

 https://zackbakir.wixsite.com/maker

ھل یمكن أن توضح المعنى الكامن وراء المالبس المعدلة في المعرض ؟ 

بالنسبة لي ، كان األمر كلھ یتعلق باالستحسان. نادًرا ما أرى تمثیًال عربًیا أو مسلًما في المجاالت المرغوبة (مثل الموضة ، 
والمجاالت الرومانسیة ، واإلعالنات). غالًبا ما ُینظر إلیھم على أنھم متواضعون ومحافظون ومحدودون في التعبیر. لھذا لم أشعر 

أنھ یمثلني ولذا كانت المالبس وسیلة إلظھار شغفي بالموضة.  

ما ھي أھمیة عنوان "شویة، شویة" بالنسبة لك شخصًیا؟ 

شویة شویة ھو بمثابة درع لي .. إنھا مزحة تحمیني من المحادثات المحرجة باللغة العربیة حیث كنت سأقف مذھوًال ، محاوًال 
تذكر أي من الكلمات اللیبیة الغامضة التي أعرفھا. المصطلح یخرجني من المازق.  "آسف ، أنا ال أعرف سوى القلیل من اللغة 

العربیة ولكني أحاول"  

ما ھي بعض التحدیات الیومیة التي تواجھھا المتالكك جنسیة مزدوجة؟ 

بالنسبة لي ، أشعر بالعزلة الثقافیة و الوحدة تماما. لعدم وجود مجتمع استطیع ان اطرح علیھ أسئلة حول تراثي الخاص ، ایضا 
كوني وحدي في مواجھة بعض االعتداءات الصغیرة... ذلك ...والنبیذ.... إنھ حرام ولكنھ لذیذ جدا.   

إلى من یستھدف عملك ، وما نوع رد الفعل الذي تأمل أن یتركھ فیھم؟ 

الجالیات العربیة والمسلمة وخاصة ذات الجنسیة المزدوجة. أریدھم أن یروا أنفسھم ینعكسون في العمل. أعتقد أن التمثیل العربي 
واإلسالمي ضعیف بشكل ال یصدق بین وسائل اإلعالم الرئیسیة وآمل أن یكافح ھذا ذلك. أود أن یرى أولئك الذین ینتمون إلى 

خلفیات أخرى أن المسلمین المتواضعین والمتمسكین بالصور النمطیة العرقیة بعیدون جًدا عن اللون واإلثارة التي یقدمونھا عن 
المسلمون.  

أنت تعمل عبر العدید من الوسائل اإلبداعیة ، بما في ذلك التمثیل - ھل یعاون بعضھم البعض ، وإذا كان األمر كذلك، فكیف؟ 

https://zackbakir.wixsite.com/maker


لقد سمح لي التمثیل بتعلم روایة القصص بشكل فعال. آمل أن تروي كل أعمالي القصص. لقد منحني التمثیل متنفًسا لطاقتي 
المتاججة ، وأرید أن تترجم تلك الطاقة من خالل األداء والتصمیم.  

ھل لدیك وسیلة مفضلة للعمل بھا؟ 

فترة تركیزي أقصر من أن یكون لدي وسیلة مفضلة. إذا رأیت طریقة جدیدة للقیام باألشیاء ، فسوف أغیر طرقتي ؛ أنا أحب 
التكیف و التغیر. أرید أن یكون عملي متجدد.  

كیف ترید أن تتقدم مسیرتك اإلبداعیة؟ ما ھي التحدیات أو العوائق التي ستعمل ضدھا إلحداث ھذا التقدم في رأیك؟ 

أرید االستمرار في العثور على طرق جدیدة ومثیرة لالھتمام الستكشاف قصتي. یتضمن ذلك إیجاد طرق لدمج العوالم المادیة 
والمنحوتات والتصمیم الرقمي إلنشاء بیئات جذابة. أحب أن ألعب بتغییر التركیب البصري الكامل للمساحة ، واللعب بالفراغات ، 

أكثر من تغیر السمات . أشعر أن ھناك نقًصا في الفرص للمبدعین العرب وأن أي فرصة تظھر متوقع مسبقا أن یتناسب العمل 
مع عقلیة ما یعتبرونھ عربیا أو مسلما بشكل واضح.   

ھل أثرت عالقتك بلیفربول على عملك أو على إحساسك بھویتك؟ 

عندما كنت طفالً كنت أذھب إلى لیفربول ألرى ما تقدمھ صاالت العرض الخاصة بھم ، مندھًشا من الطریقة التي یبدع بھا 
الفنانون ویتخطون حدود عملھم. لقد منحتني لیفربول الكثیر من الفرص لتطویر مھاراتي. ومع ذلك ، لدي عالقة متضاربة مع 

المشھد الفني في لیفربول ، وال سیما المسرح ، الذي شعرت أنھ یتجاھل القصص اإلسالمیة والعربیة . و تستمر ھذه الطاقة 
المحبطة في تأجیج رغبتي المضطربة.  

ما ھو الشيء الذي ال تستطیع نسیانھ؟ 

ما ال استطیع نسیانھ ھو المرة األولى التي سمعت فیھا من یذكر لیبیا في الثقافة السائدة ذلك الوقت. كان ھذا في وقت علّي فیھ أن 
أظھر للناس أین تقع لیبیا على الخریطة. لقد قمت بطریق الخطأ بتلوین العلم بشكل خاطئ ألن   ملصق الخرائط الخاص بمدرستي 

بدى لونھ ازرق ولیس اخضرا.  في األساس ، لم أكن أعتقد أن أي شخص یعرف بوجود لیبیا ومن ثم ، فقد تم ذكرھا في فیلم 
ضخم. لقد كنت متحمس للغایة لدرجة أنني لم أالحظ أن الشخصیات كان مشكوك فیھا على أقل تقدیر.....فیلم رائع ، تمثیل رديء.  

ھل تشعر أن صورة لیبیا أو الدول العربیة األخرى في وسائل اإلعالم والسینما وما إلى ذلك قد تغیرت أو تحسنت بمرور الزمن؟ 
ھل ھناك أمثلة على الصور اإلیجابیة التي یمكنك ذكرھا؟ 

أعتقد حًقا أن الوقت قد حان للعرب في الفن واإلعالم. ھناك الكثیر من األشخاص الذین لدیھم أفكار عظیمة ولدیھم طاقة إلنجازھا. 
أشعر وكأنني على قمة موجة وسأركبھا على طول الطریق. في الوقت الحالي ، ما زلت ال أعتقد أن وسائل اإلعالم الرئیسیة ترید 
إضفاء الطابع اإلنساني أو مشاركة قصص الشخصیات العربیة. أعتقد أنھ یتم سرد الكثیر من القصص من وجھات نظر غربیة ، 

وھذا تاریخ حالي ال یریدون التعامل معھ. اآلن ھناك بعض القصص المثیرة التي تتمحور حول المسلمین والتي ھي رائعة فقط 
وتعطي األمل. (مسلسل نحن أجزاء سیدة) ھو مجرد شيء لم یكن موجوًدا على شاشتي عندما كنت أصغر سناً.   

كیف بدأت في العمل اإلبداعي؟ 

كانت أمي فنانة نسیج ، لذلك أعتقد أن اإلبداع كان دائًما حولي وشجعني على النمو. كانت وظیفتي األولى ھي مساعدتھا في ناٍد 
فني محلي كانت تدیره ، وكانت عائلتي تقضي عطالتھا المدرسیة في صنع ألواح التزلج بعجالت وقیثارات ثنائیة األبعاد. في 
الجامعة، أتیحت لي الفرصة إلنشاء عرض صغیر. قمت بكتابتھ واخراجھ وصممت كل شيء بھ. لقد منحني ھذا العمل الثقة 

لرؤیة أن قصصي ذات قیمة وأنني أستطیع بالفعل خلق شيء جید.  

ھل ھناك أي عالقة بین "أداء" ھویات مختلفة (أو جوانب مختلفة من ھویتك) وإیجاد تقارب مع التمثیل فیما بعد؟ 

أنا متأكد من وجود عالقة بالنسبة لي ، أردت دائًما أن أفعل كل شيء ، وأن أكون كل شخص. كنت أشاھد البرامج التلفزیونیة 
وأرغب في القیام بأي عمل یقومون بھ (دكتور من سكربس ، أخصائي علم األمراض من سایلنت ویتنس). بدت ھذه الحیاة 

رائعة ، وأردت أن أكون جزًءا منھا. نظًرا ألنني لم أشعر بالراحة الكاملة في أي من ھویاتي ، فإن التمثیل یتیح لي استكشاف 
األجزاء التي أرید االستمتاع بھا.


