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ثـلة في مصـر أشـهر راقـصـة و
مـصريـة في األربعـينـات وعملت
اسـكــنـدر أيـضــا مع فـرقــة حتـيـة
كــاريــوكـــا وابــرز مــشـــاركــاتــهــا
الـعـربـيـة هي الــتـمـثـيل في فـيـلم
وسيـقار  محمد يوم سعـيد مع ا
عــبــد الـــوهــاب والــفــنــانــة فــاتن
حـمامـة  ومـثـلت في أفـالم أخرى
في لـبنـان وسـوريا ومـصـر منـها
الـقــاهــرة ـ بـغــداد إخـراج احــمـد
بـدرخان ومثل فـيه حقي الـشبلي
وإبراهيم جالل وفـخري الزبيدي
ومـديـحـة يـسـري وبـشـارة واكـيم
وكــذلك فـيـلم (لــيـلى في الـعـراق)
مع  الـفـنانـ جـعـفر الـسـعدي و
محـمد سـلمـان والفـنانـة نورهان
وعـبـدالله الـعـزاوي ثم عادت إلى
الــعــراق واســتـــقــرت في بــغــداد
وكانت لعـفيفة تقـاليد خاصة في
الـفن واحليـاة حـيث كانت تـملك
صـالــونـا في مـنـزلـهـا الـواقع في
سـبح في الكرادة انـيقا مـنطقـة ا
وفـاخرا وضـم مجـلسـها في ذلك
الـوقت ابــرز رجـاالت الــسـيــاسـة
واالدب والفن والثقافة في البالد
ــــلـــحـــنــــ الـــذين ومـن أكـــثـــر ا

تـعـاملت مـعهم هم احـمد اخلـليل
ـلـحن يـاس و خـزعل مـهـدي وا
الــشـــيــخــلي ومـن االغــاني الــتي
قدمـتـها هـي( يا عـاقـد احلاجـب
ويـاسـكـري يـا عـسلـي واريد الـله
يـبـ حوبـتي بـيهم و قـلب.. قلب
وغــبت عـني فـمــا اخلـبـر وجـاني
احلــلـــو البس حـــلــو صـــبــحـــيــة
الـعـيد) ,وفي نـهـايـة الـثالثـيـنات
شـهـدت سـاحـة الــغـنـاء والـطـرب
في الـعـراق تـطـورا مـلـحوظـا في
هـذا اجملـال وذلك من خالل بـروز
مطـربـ ومطـربـات قدمـوا عـطاء
غنائيا زاخرا ومن تلك االصوات
صــوت جــمـــيل يــحـــمل احلــنــان
والـعاطـفة (تـتخـلـله بحه مـحبـبة
ـلحن لـلقـلوب) هـكـذا قال عـنـها ا
طربة الكبير عباس جميل انها ا
) . كـــــانـت من (زهـــــور حـــــســـــ
االصــوات الـغـنـائــيـة الـنــسـائـيـة
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لــتـــنــوعــهـــا في أداء كل االحلــان
ـسـتـمدة من الـعراقـيـة وخـاصة ا
ـــقـــام الـــعــــراقي وعـــدم تـــوفـــر ا
االجـــهــزة احلـــديـــثـــة لـــلـــصــوت
وتــضـخــيـمــهــا كـمــا هـو اآلن في
أغاني هـذا الزمان الـذي اليتعدى
ـطـرب نـصف (اوكـتـاف) صـوت ا
اال ان أســـــتـــــخـــــدام  االجـــــهــــزة
احلـديــثـة جتـعل صــوته الـفــقـيـر
(يـــلـــعــلع) ... ولـــكن  الـــفــنـــانــ
الـــقـــدامى كـــانت قـــوة صـــوتـــهم
وتــنـوعه وقــدرته عــلى االداء هـو
الـطــريق الى الـنــجـومـيـة ,فـقـدت
عت اصـوات كـثـيـرة تـركت األثر
فـي مــســيــرة الـغــنــاء الــعــراقي..
تـفتـحت صوت زهـور حس  في
بــواكــيــر طــفــولــتــهــا وصــبــاهـا
وانـتشـر صيتـها في خـمسيـنيات
ــاضي وصـار الــقـاصي الــقـرن ا
والــداني يــعـرفــهــا  ويــعي مـدى
اســتــقـرار صــوتــهــا الـشــجي في
آذانـهم لـذلك تـشـوقـوا لـرؤيـتـها
وكــانت تـقــصـد اذاعــة بـغـداد في
الصاحلـية لـلغنـاء تلـبية طـلبات
سـتمـع  مـرددين لهـا كلـمات ا
احلب واالحـتـرام واالعجـاب غـير
احملـدود .. أحـبـوا صوتـهـا الذي
يفيض عـذوبة . اما االطوار التي

غــــنـــتــــهــــا زهــــور حــــســــ هي
(الـدشت و العـنيـسي و احملبوب
ــســـتـــطـــيل ) . ومن مـــطــرب و ا
ـيــعــة  تــوفـيق الـزمـن الـفــنــانــة 
ولودة في منـطقة الكرخ والتي ا
أكـمــلت دراســتـهـا الــثـانــويـة في
مـــدارســـهـــا ثـم دخـــلت مـــدرســـة
ــوسـيـقى عـام  1950ثم مـعـهـد ا
الـفنـون اجلـمـيـلـة في عام 1959
وقــد انــضـمت الـى اذاعـة بــغـداد
ســـجــلـت الــعـــديـــد من  األغـــاني
لـــــشــــــركـــــات بــــــابل وســــــومـــــر
وجقماقجي الـتجارية ثم سافرت
الى دمـــشق فــأطــربت عــشــاقــهــا
غنت أطواراً الفنون العراقية من
الـريف  األبـوذيـة والـنـايل انـغـام
تــتـــصف بــاحلــنــ والــعــواطف
اجلـياشة عـرفت بحالوة صـوتها
قـــدمـت من االذاعـــة الــــعـــراقـــيـــة
اغـاني جـمـيـلـة  وعـنـدمـا بـدأ بث
تلفـزيون بغداد عام  1956قدمت
يعة تـوفيق العديد من احلفالت
على الـهواء مـبـاشرة لـعدم تـوفر
الـتسـجيل والـفديـو تيب صـوتها
وادائـهـا كــانـا  بـارزين وقـريـبـ
لـلـمـستـمع ومن أغـانـيـهـا (شـفته
وبـالـعـجل حبـيـته والـله..نـيـشان
اخلـطـوبـة ..هـذا احلــلـو كـاتـلـني
ة ياعمة..يلماشية بليل إلهلج..
ـة ...جـيـنا نـشـوفـكم )اما إهـنا 
ــــــطــــــربـــــــة أحالم وهــــــبـي من ا
ـطــربـات الــعـراقــيـات الــلـواتي ا
تغ باالغنية البغدادية في زمن
طربـات البارزات ازدهارهـا من ا
وحـيــدة خــلـيل مــطــربـة جــزيــلـة
ـــكـــتـــبـــة عــــطـــاء تـــمأل ذكــــراة ا
الـغـنـائــيـة بـأعـذب اغـانـيـهـا فـقـد
كانت شجية الصوت ادت الغناء
الـريـفي االصـيل الـقـريب من اذن
ديـنـة نشـأت وهي تـسـتمع الى ا
ــــواويل اطــــوار االبــــوذيــــات وا
ـلـيـئـة بـاحلـزن والشـجن  ,وفي ا
صــبـاهــا تـعـرفـت عـلى االصـوات
ـعـروفــة بـالـغـنــاء الـريـفي مـثل ا
الــفـنـانــون حـضــيـري ابــو عـزيـز
وداخـل حـــسن ونـــاصـــر حـــكـــيم
اتـقــنت فـنــون االداء فـضال عــمـا
تــمـيــزت به من انــاقــة وحــضـور
وخـصصت لـها االذاعـة العـراقية
ـطـرب كـونـها مـكانـا بـرزا ب ا

الــصـوت الـنـســائي الـوحـيـدفي
بـــدايـــة االمـــر قـــبل ان تـــظـــهــر
ـيعة توفيق ..وقد حلن الفنانة 
لـحنـ انذاك عـباس لـهـا اهم ا
جـميل ومـحمـد نوشي واخرون
ومـن اشـــهـــر اغـــانـــيـــهـــا ( انــا
اوخـلي تـسـامـرنه او وحـجـيـنة
,والهـو جـرح ويـطيب و عـلـيمن
يـا كــلب تـعــتب عـلــيـمن وحـرت
والـــله بـــزمــــاني وســـبـــحـــانـــة
اجلـمـعـنـة بـغـيـر مـيـعـاد..وهـذا
مـنـو ادك البـاب ..وعـلى بالي و
بــســكـوت اون بــســكـوت ) ومن
جـيـلـهـا ايـضـا  الـفـنـانـة مـائـدة
نـزهت فــنّــانـة مــبــدعـة يــعــدهـا
ـوسيـقى والـغـناء ـهـتمـون بـا ا
ــــيـــــزة في خــــارطــــة عالمــــة 
اإلبـــداع الــــفـــني فـي مـــســـيـــرة
الـــــغــــنــــاء الــــعــــراقـي وشــــجن
السبعينات تتعامل مع األحلان
الــصــعـبــة بــجــمـالــيــة وتــفـردة
كـتشف قابـلياتـها العـازف منير
ـلــحن خـزعـل مـهـدي بـشــيـر وا
وهي من اهم اجملددات لألغنية
الـبـغـداديـة مع قدرتـهـا الـفـائـقة
ـقــامـات الـعــراقـيـة عـلى اداء ا
طرب التي كـانت حكرا عـلى ا
الــــــرجـــــال انــــــذاك ومـن أبـــــرز
أغـــانــيـــهــا (الـــروح مــحـــتــارة)
و(أصيحن آه والتـوبة) للملحن
أحــمـد اخلــلـيل و(ســألت عـنك)
لـلـمـلـحن فـاروق هالل. وبـعـدها
انــوار عــبــد الـــوهــاب وســيــتــا
اوكـوبـيـان .وتـقــريـبـا بـعـد هـذا
اجلـيـل ظهـرت بـعـض االصوات
الـنـسـائـيــة الـقـلـيـلـة  في مـجـال
الغناء سوى أربعة أصوات هي
األبرز واألكـثـر شهـرة وحتـقيـقاً
ــــعـــانـي الـــفـن الـــغــــنــــائي في
العراق مـتمثلـة في أمل خضير
وأنــوار عــبــدالــوهــاب وســيــتــا
هاكـوبيان وفـريدة التي اجتهت
ـقـام العـراقي  لتـكون أول إلى ا
مطربـة عراقية تـؤدي هذا اللون
الذي كان مـقصوراً على الرجل
فـأبـدعت فـيه وال تـزال تـواصل
جنـاحـهـا. أمـا أنـوار فـانـقطـعت
عن احلياة الـفنية العـراقية بعد
هجرتها أواخر سبعينات القرن

العشرين. 

شعة ما يتيح لها انطالقها في ا
الغناء من األنس ومراح النفوس
 واخــذت من الــفن حــظــا وافــرا
وصيتـا بعيدا فكانت فـيه البلبلة
ؤنـسة  حيـث فتنت الـصداحـة ا
ـسـؤولـ والـشـعـراء والـكـتـاب ا
الـذيـن ألـفــوا عــنـهــا ونــقـلــوا مـا
كـانت تـقـول من كـلـمـات مـغـنـاة 
وانـهــا صــدحت بـأرق الــكـلــمـات
وأعـــذبـــهـــا أيــــام كـــانت بـــغـــداد
حتـــتـــضن الـــفـن والـــطـــرب وقــد
تـعــرفت بـالــشــاعـر عــبـد الــكـر
الـــعالف الــذي كــتب لـــهــا أجــمل
االغـــاني مــنــهـــا (خــدري اجلــاي
خــدري وكــلــبك صــخــر جــلــمــود
وعــــلى شـــــواطىء دجــــلــــة مــــر)
وغــيــرهــا كــمــا كــان يــلـحـن لــهـا
صـالح الـكـويـتي وفي عام 1935
الـتــقت بـالــفــنـانــة ام كـلــثـوم في
مسـرح الـهالل عـنـدمـا قدمت إلى
بـغـداد أول مرة وتـاثـرت بـاغـنـية
(كلـبك صخـر جلـمود) وحـفظـتها
مـنـها وسـجـلتـهـا على اسـطـوانة
نــادرة وقــد اســتــمع لــهــا االديب
زكي مــبـارك في احــدى احلـفالت
واطـــلق عـــلــــيـــهـــا لـــقب (ورقـــاء
ـطربة زكـية جورج العراق),اما ا
تـــعــد أول مــغــنــيـــة عــراقــيــة في
الـثـالثـيــنـات  ولــدت في مـديــنـة
حلب  جاءت الى بغداد عام وقد
عــمــلـت زكــيــة في مــلــهى صــالح
بـــطـــاط ســـنــة  1926ولـــكـــنـــهــا
سـرعــان مــا جــذبت األنــظـار إلى
صـوتهـا الـدافئ ساعـدها في ذلك
لـحـنـون اليه اجتـاه الشـعـراء وا
ــوهــبـــتــهــا . امــا واالهــتــمـــام 
ـطـربــة عـفــيـفــة اسـكـنــدر الـتي ا
بدأت مشوارها الفني عام 1935
فـي الــغــنـــاء في مالهي ونــوادي
بـــغـــداد وغـــنت فـي ارقى مالهي
الـــعـــاصـــمـــة بـــغـــداد حـــيـــنـــهـــا
وحتـــولت إلى جنـــمــة من جنــوم
الــفـن بــســرعــة كـــبــيــرة والــتف
حـولهـا شـخـصيـات مـهـمة وذات
مــكـانــة اجـتــمـاعــيـة وغــنت لـهم
ــونــولــوج بـــالــلــغــة الــتــركــيــة ا
انية واإلنكليزية والفرنسية واأل
سـافرت إلى الـقاهـرة خالل العام
ـدة 1938وغـنت هــنـاك وعـمـلت 
طـويلـة مع فرقـة بديـعة مـصابني

ــقــال االشــارة وددت فـي هــذا ا
الى مـطـربـات الـعـراق مـنـذ تـلك
احلـقب وكيف بـزغ جنم العـديد
ــســـتـــوى لــيس مـــنـــهم عــلـى ا
احمللي فحسب بل الـعربي فيما
ؤرخون ان بدايات بزوغ يرى ا
اصـوات فـنيـة نـسـائيـة عـراقـية
يــرجع الـى عـام  1913عــنــدمـا
قــررت دائـرة  بــلـديــة بـغـداد ان
تـشيـد مسـرحـا للـغنـاء لـلتـرفيه
عن سـكـان بــغـداد  شـاركت فـيه
ـغنـيـات منـهن بديـعة عدد من ا
الطي و اختـها خا الطي وفي
بداية احتالل بـغداد شيد ملهى
( مـــــاجـــــســـــتــــيـك - ثم ســـــمي
ـيـدان ثم (الـهالل) في ســاحـة ا
انـــشيء بــــعـــد ذلك مــــلـــهى في
الـــشـــورجــة غـــنت فـــيه - روزة
نـومــة - و الـراقـصـة - هـيـلـة -
كـمــا شـيـد الـقـهـواتي - سـبع -
ـيـدان مـســرحـا وسط حـديـقـة ا
عــمـــلت فــيه الـــراقــصــة رحــلــو
جـرادة - كما شـيد حـسن صفو
مــســرحـا في مــقــهى - الـشط -
صرية حيث غنت فيه - طيرة ا
- وفي سـنة  1916شـيـد مـلهى
- الـــــشـط - وقـــــد غــــــنت فــــــيه
ــطــربــة - روزة نــومــة - وقــد ا
لهى عام  1917فعملت اتسع ا
فيه اختها - ليلو نومة - وبعد
ذلـك شـــيــد مـــقـــهى - طـــويق -
الذي عـملت فيه الـراقصة - آلن
- و الـراقـصة - مـاريـكا دمـتري
طـربة عفيـفة اسكندر - والدة ا
.وقــد بـــرزت في تـــلك احلــقـــبــة
مطربات منهن جليلة  ام سامي
ومـنـيـرة الـهـوزوز ولقـبت بـذلك
كونها أول مطـربة غنت األغنية
الـشعـبيـة (الهـوزوز) وقد عرفت
بـرقــة وعـذوبـة صـوتـهـا وكـانت
إحـــدى شـــركـــات الـــتـــســـجـــيل
األجـــنـــبـــيـــة ســجـــلت األغـــاني
قـامـات الـعـراقـيه الـشـعـبـيـة وا
وكــــانت مـــــنــــيــــرة واحــــدة من
الهي الـبــغـداديـة  مــطـربــات ا
إلـى جــــانـب مــــجـــــمــــوعـــــة من
ـــطــربــات أمــثـــال جــلــيــلــة أم ا
ســامي وبــدريــة أنـور ســلــيــمـة
مـراد وخزنـة إبراهيـم وغيرهن.
ومن مطربات ذلك الزمن  بدرية

انــــور ذات اجلـــــمــــال االخــــاذ و
الـــصـــوت الـــذي ال يـــقل جـــمـــاال
والــــتـي كــــانت تـــــردد  االغــــاني
ــة و غــنت عــلى مــسـارح الــقــد
بـــغــداد و في مـالهي بــغــداد  و
عـنـد جنـاحـهــا بـعـدمـا اصـبـحت
حــديث الــنــاس بــفـنــهــا دعــتــهـا
شــركــة اجلـرامــافــون لـتــســجـيل
طربة بعض اغـانيها .. كـما ان ا
سـلـطانـة يـوسف اشـتـهـرت  عام
ـــلــهـى نــزهــة  1927بــبـــغــداد 
وصل ثم  سافـرت الى ا البـدور 
لـتـغـني هـنـالك ثـم عـادت لـبـغداد
لـتـسـجيـل اسطـوانـات مـنـها 22
اغـنــيـة من بــيـنــهـا ( يــلـمــنـحـدر
خــذنـي ويــاك و اشــلــون اصــبــر
الـروح و يــكـفي الــهـجــر يـهـواي
ــطــربـة صــديــقـة )وغــيــرهـا  ,وا
اليـــة فـــكــانـت جنـــمــة لـــيـــالي ا
الــطــرب مــنــذ الــعــشـريــنــات من
ــــاضي حـــتـى حـــلـــول الـــقـــرن ا
الــســتــيــنــات مــنه ســجــلت عــام
 1923مجموعة من األسطوانات
ومن  أغانيها التي اشتهرت بها
ــــطـــربـــة والـــتي ال تـــزال هـــذه ا
تــتــردد عــلى ألــسن الــعــراقــيــ
أغنية (األفندي ) و( اجلار خويه
اجلـار ) و( يــا صــيــاد الــسـمك )
و(فراقـهم بكاني ) و( عـلى جسر
ـسـيب ) و (يـاكـهـوتك عزاوي ) ا
ـــطـــربـــة ســـلـــيـــمـــة مــراد امـــا ا
(البـاشـا) والتـي تعـد إحـدى قمم
الــغــنـــاء الــعــراقـي مــنــذ أواسط
نصرم العـقد الثـاني من القـرن ا
 مـطربـة  تعد إحـدى قمم الـغناء
الـــعــراقي مـــنـــذ أواسط الــعـــقــد

الثاني من القرن 
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ـنـصــرم حـيث احـتــلت مـكـانـة ا
مـرمــوقـة في عــالم الـغــنـاء وهي
أول امـــرأة تــــاخـــذ لـــقب بـــاشـــا
طربات نشأت في وكغيرها من ا
بــيـئــة بــغــداديــة وتـعــرفت عــلى
ـــــوســـــيـــــقـى وعـــــلى اجلـــــوق ا
اجلــــالـــغي الـــبــــغـــدادي وعـــلى
ـطــربـ والــعـازفـ مــشـاهــيـر ا
آنــذاك ..صــوت ذو قــيـمــة فــنــيـة
كــبـــيــرة ومـن أشــهـــر األصــوات
الـعـراقـيــة بل والـعـربـيـة مـغـنـيـة
ع الـنــجـوم قـديــرة و تـُـعــدُّ من أ

تميزت مـراحل االربعينـات في اجملتمع العـراقي بثراء فني وثـقافي وفولكـلوري زمنا طـويال  ضمن  فضاء
واسع ومتنـوع خاصـة في مجـال  االغاني العـراقيـة وما يـتصّل بهـا من موسـيقى وفـنون وحنـاجر وكـلمات
واشعـار واحلـان وانـغام ومـقـامات والـوان واشـكـال ولزمـات وعـرب موسـيـقـية وشـخـصيـات من كل بـيـئات
تنوعـة واسعة بكل موروثاته الفولكلورية ومدارسه الثقافية العراق ..فقد تميز هذا اجملال اي فنون الغناء ا
ـتنـوعة  الن فن الـغنـاء الذي عـرفه العـراقيـون منذ وتلـوناته احلـضاريـة واشكـاله البـيئيـة وتقـاليـد مقـاماته ا

وسيقية منذ االف السن .. وسيقى واالالت ا االف السن  بل وعرف العراقيون ا
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نعت جمعية التشـكيلي العراقي
ودائـرة الــفـنــون الـعــامـة في وزارة
الـثـقـافـة الـكـاتب والـقـاص والـفـنان
والـنـاقــد الـكـبـيــر عـادل كـامل أحـد
ــؤثـرين فـيــهـا فـقـد أهم أعالمـهـا ا
واكبها وأسهم في إثرائها وتعميق
مــضـامــيـنــهـا ومــضـمــون الـثــقـافـة
عـمـوماً من خالل كـتـابـاته النـقـدية
وأبحاثه الفنـية.ورحل الناقد عادل

فـجـر االحـد  31 كـانـون االول بـعـد
ــرض غـيــبه سـنـوات صــراع ضـد ا
قـبل وفــاته وقــد عُـرف بــحـمــاسـته
لـلجـمـال والدفـاع عـنه صريـحاً في
الـــقــــول والـــرأي واكـب الـــفــــنـــون
الــتــشـكــيــلـيــة بــنص نـقــدي يــلـيق
ويـضــيف لـلــتـجــربـة الــتـشــكـيــلـيـة
الـعـراقـيـة تــاركـاً إرثـاً رائـعـا فـنـيـاً

. ونقدياً وادبياً

واكــد رئــيس جــمـــعــيــة الــفــنــانــ
الــتــشــكــيـلــيــ الــعــراقــ عـلى ان
(احلـركــة الــتـشــكــيـلــيــة الـعــراقــيـة
والــثــقــافــيــة فــقــدت في الــســاعـات
االخـــيــــرة من الــــعـــام  2017 احـــد
ـبدعـ والذي ـؤثرين وا رمـوزها ا
اثـــــــرى وتــــــواصـل مع احلـــــــركــــــة
الــتـــشـــكــيـــلــيـــة في الـــعــراق  وان
السـاعات االخـيرة من الـعام ودعـنا
صـديقـا واخا ومـبدعـا ومهـنيـا بكل
معنى الكلمة الناقد عادل كامل بعد
رض  واليسعنا اال ان صراع مع ا
نـــبـــتـــهل الـى الــبـــاري عـــزوجل ان
يــدخـله فــســيح جــنــاته  ) واضـاف
(كـان الراحل من أبـرز الـذين عمـلوا
في حقل النـقد التشـكيلي  وفحص
تـضـاريس الــتـشـكـيـل الـعـراقي مـا
أضــاء بـــعــمق هـــنــدســـة الــلـــوحــة
وحــفــريــات الـــلــون تــاركـــا خــلــفه

رصـيـداً ال يـسـتـهـان به في مـجاالت
الـكـتـابـة والنـقـد والـفن التـشـكـيلي
وفراغا أكبر في احلركة التشكيلية
ولـه اجنــــازات تــــكــــتـب في تــــاريخ
احلـركـة الـفنـيـة .ومن نـاحيـة الـنـقد
فـهو نـاقد صـريح ذو فرادة  تـعتـمد
عـلي أسس فــنـيـة عــالـيـة عــمـادهـا
ــعـاصـرة غـيـر األسـس احلـديـثـة وا
الـتـقـلـيـديـة كـما ان الـراحل لـم يكن
مجرد فنان تشكيلي وحسب ولكنه
مــبــدع ومــحـــلل ونــاقـــد ومــنــظــر 
ثـقـافــته كـانت مــوسـوعـيــة رحـيـله
خــــســـارة كــــبـــيــــرة وحـــقــــيـــقــــيـــة
وتـــــعــــويـــــضــــهـــــا صــــعـب بل من
ــــســــتــــحــــيل فــــهــــو مـن الـــرواد ا

عاصرين ). ا
من جــهــتــهــا نــعـت دائــرة الــفــنـون
العامة الناقد عادل كامل وقال مدير
ـهدي عـام الـدائـرة الـفنـان شـفـيق ا

(بـرحــيل هــذا الـنــاقـد وجب الــقـول
بــضـرورة إيــجــاد صـيــغــة حـافــظـة
ـا كتـبه من أبـحـاث نـقـدية جـامـعـة 
في الفن التشكـيلي العراقي والذي
ـعـرفـيـة الـهـامة ـراجع ا  يُـعـد من ا
عــلى صــعـيــد الــتـوثــيق واألرشــفـة
والــــــبـــــحـث الــــــعــــــلــــــمي ولـه من
يزه عن اخلصوصية الوطنية ما 
مـجـموع الـثـقافـات األخـرى في هذا

االجتاه).
والـراحل من موالـيد مـدينـة ذي قار
 1947أكــــمل دراســــته في مــــعـــهـــد
الــفـنــون اجلـمــيــلـة / بــغـداد 1977
عــمـل الــصــحــافــة مــنــذ عــام 1970
محرراً في مجلة ألف باء للفترة من
عـــــام 1970-  1988وفي جـــــريـــــدة
العـراق منـذ عام 1988-  2003وفي
جــريـدة (الــزمـان) مــنـذ عـام 2003-
ان مسؤول  2005وفي جريدة البر

الـقــسم الـثـقـافي
مـنـذ عـام 2005-
 2010مدير

الـــــــبـــــــرنــــــــامج
الــثـقــافي ديـوان
شـــرق –غـــرب –
بــــــــــــغـــــــــــداد  -
شرف 2005ا

الـعـام لصـحـيـفة
اجتـــــــــــاهــــــــــات
االلــيــكــتــرونــيــة
مـنـذ عـام 2008-
2010عضو

احتـــــاد االدبـــــاء
والــــــــكــــــــتــــــــاب
الـــــعـــــراقـــــيــــ

عـــضـــو نـــقـــابــة
الـفنانـ العـراقيـ عضـو جمـعية
الـفنـانـ الـتـشـكـيلـيـ الـعـراقـي

عـضـو رابـطـة نـقـاد الـفن ( االيـكا )
الفرنسية .
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