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بغداد 

ا مازالت هي الذكرى الوحيدة والـتي اكدت الوفاء لهذا الفنان الـكبير عندما إستـذكر طلبة قسم الفنون ر
التـشكـيلـية في مـعهـد الفـنون اجلمـيلـة قبل ثـالثة اعوام مـضت  ذكـرى  رحيل الـفنان الـكبـير فـائق حسن 
وبالرغـم من ان طلبـته اقامـوا له معـرضا تشـكيـليـا فان الراحل الـذي اسس قسم الـرسم في معـهد الـفنون
ـاضي فائـق حسن فـنـان تشـكـيلي من الـعـراق ولد في بـغـداد عام 1914. اجلمـيلـة عام  1939من القـرن ا
رحوم تخرج من البوزار عام 1938. أسس فرع الرسم في معهـد الفنون اجلـميلة عام  1939- 1940 مع ا

جواد سليم.

اهم الــــصــــروح فـي جــــســــد الــــفن
التشكيلي العراقي وعلى يده تربت

اجيال من الفنان العباقرة .
وتـخـلل حـفل االفـتـتـاح في حـيـنـهـا
اســتــذكــار ألعــمــال الــفــنــان حــسن
وتــاريـخـه الـفــني واقــامــة مــعـرض
مـــشـــتــرك جملـــمـــوعـــة كـــبــيـــرة من
الـفـنـانـ الـتـشـكـيـلـيـ من بـيـنـهم
يـعة اجلواري ومالك ليلى سـليم و
جـميل ورؤيـا رؤوف ونـزيهـة سـليم

وآخرين.
ومـن اجلــديــر بــالـــذكــر ان الــفــنــان
حـــسن يـــعـــد مـــدرســـة بـــاهـــرة في
مــعــانــيــهــا الـتـي ال تـضــاهى فــهي
جتـربـة جـمالـيـة استـلـهـمت جتارب
ادية  كما أن الفنان الوجـدانية وا
جتـربــته ونــشــأته في أســرة فـنــيـة
إذ كـانت مــحــبـته أغـنـت مـوهــبــته 
لـلـفن ال تقـاوم مـنذ طـفـولته مـراقـبا
ـتـطـيـهـا أمـه وهي تـصـنع خـيـوال 
فــرســـان مــجـــهــولـــون كـــان نــحت
ولـكنه ـفـضـلـة  احلـصـان هـوايـته ا
ظل يـعـاني من صـعوبـة حتـقـيقه أذ
ـا أضطره عجـز عن نحـته واقـفاً 
وتـمرن الى حتـقـيـق هيـئـتـه كأبـيـه 
أيـــامـــا عــلى ذلـك حــتـى تــمـــكن من
جتــســـيــده بــالــشــكل الــذي يــرغــبه

ويطمئن اليه.
في الــســـنــوات األولـى من دراســته
لك فيصل األول االبتدائـية شاهـد ا
ـلكي مـصادفـة في حديـقـة البالط ا
يــرسم مــشـهــدا طــبـيــعـيــاً فــأعـجب
ــبــكــرة و وعــده بــعــد ــوهـــبــته ا
تـخـرجه من االبــتـدائـيــة أن يـرسـله
الى أوربــا لــدراســة الــفن . وكــانت
لسفرته الى فرنسا عام  1935األثر
الـــكـــبـــيـــر في تـــطـــويـــر مـــوهــبـــته
وصقلها ورسم لوحات فنية رائعة

اجلمال.
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مــا زالت الــتــســاؤالت مــحــلـقــة في
فـــضــاءات اهـل الــفن الـــتــشــكـــيــلي
باحثـة عن اسرار حرق جثـة الفنان
الكبير فائق حسن وأين دفن الرماد

الذي بقي منها.
  ظــــلت قـــضــــيـــة رحـــيـل الـــفـــنـــان
الـتـشـكـيـلي الـعـراقي الـكـبـيـر فـائق
حسن  1914-1992 ووصيـته بأن
حتــرق جـــثــته ويــدفـن رمــادهــا في
بـغـداد تـثيـر تـسـاؤالت عديـدة عـند
الـفنـانـ التـشكـيـليـ قبل غـيرهم

ومن ثم اجنـــبت هــذه الـــتــســاؤالت
تـــســـاؤالت اخـــرى عن اين انـــتـــهى
احلــال بـــهــذا الــرمــاد الســيــمــا ان
اشــكــاالت عــديــدة حــدثت حــيــنــهــا
بسـبب هذا احلرق وقـد اته البعض
الـراحل بـإتـهـامــات غـيـر صـحـيـحـة
النه اوصى بحرق جـثته بدعوى ان
حرق اجلـثث تقلـيد هندوسـي فيما
كــان الــبــعض يــرمي الــســبب عــلى
زوجـته الـفـرنـسـيـة بـدعـوى بـخـلـها
النه مــات في فـــرنــســا وفي ظــروف
عـراقـيـة بالـغـة الـصعـوبـة مع بـداية
ي ضـد احلــصـار االقـتـصـادي الـعـا
الــعــراق وكــانت ال تــريــد ان تــبـذل
امــواال يـتــطــلـبــهـا نــقل اجلــثـة الى
بغداد لكن اجلثـة حرقت في فرنسا
وضــمت رمــادهــا قــارورة صــغــيـرة
وصـــلت الى اصـــحـــاب الــشـــأن في
بــغـــداد لــكن هـــنـــاك كــان الـــبــعض
يـخـشى الـتـصـرف بـهـا او ان يـفـعل
اي شيء ازاء الــقـارورة الــتي تـضم
الـرماد والـتي ارسـلتـهـا زوجته الى
دائرة الفـنون التـشكيلـية خوفا من
ــا الــتي قــد تــفــسـر الــســلــطــات ر
الــقـــضــيــة ديــنــيــا ويــبــدو ان اهل
الــشــأن فــضــلــوا الـســكــوت الى ان

وجــدوا الـبـعض ان االمــر قـد نـسي
خـــاصــة بــعــد رحــيـل مــديــر مــركــز
الفـنون الـفنانـة ليـلى العطـار  فقرر

التصرف بها.
من جــانـــبه اكـــد رئــيس جـــمــعـــيــة
الـفـنـانـ الـتـشـكـيـلـيـ الـعـراقـي
الـفــنـان قـاسـم سـبـتـي ان الـقـارورة
نـطقـة باب دفـنت فعال في مـقبـرة 
ـعـظم مــشـيـرا الى انه ســيـسـعى ا
الـى الــبــحث عــنـــهــا واقــامــة مــزار
لــــلــــراحـل وقــــال  ( اجلــــمـــــيع في
احلـركة الـتـشكـيلـيـة يعـلم ان زوجة
الــراحل فــائق حــسن جــلــبـت رمـاد
جثته الى بـغداد في قـارورة خزفية
ووضعـتـهـا الـفـنانـة الـراحـلـة لـيلى
الـعطـار في مكـتبـها بـالوزارة حل
وفــاتـهــا! ثم سـلـمـت الى الـورثـة ام
اسـامـة (ابـنة اخـت الراحل) ?حـقا
وكان سبب احراقها هو عدم وجود
طـيــران الى بـغــداد بـســبب احلـرب
ـا يتـرتب بـقاء اجلـثة عام  1991
هــنـاك امــواالطــائــله بــذمــة زوجـته
الــتي اضـطــرت الى حــرق جــثــمـان
الــراحل حـــسب رغــبــتـه بــدفــنه في
بـــغــــداد). واضــــافت ( اســــتـــلــــمت
ودفنت الوريـثة هذا االرث احملـترق

عظم القارورة في مقبرة الباب ا
بشكل سري خوفا طر في نهار 
من اعـتــراض الـوزيـر او االخـرين
وبتواجد عـدد محدود من مريديه
من ضـمـنـهم الـفـنـان الـراحل نزار
الـهـنـداوي وحـسـام عـبـد احملـسن
اللذان غادرا بطلب من السيدة ام
اسامـة التي ادعت حـينهـا تأجيل
مـراسم الـدفن خوفـا من افـتـضاح
االمـــر اال ان احلــــقـــيـــقـــة هي ان
الـقـارورة دفـنت في قـبـر  حـفره
قبرة التي لم بالقرب من مـدخل ا
يـكن يــسـمح بـالــدفن فـيــهـا النـهـا
مغلقة منـذ سن وقد تمت رشوة
الـدفان الـذي حـفر حـفـرة صغـيرة
مـــابــ قـــبـــرين ووضع الـــقــاروة
الــصــغــيــرة فــيــهــا  وكــانت فــيه
الوريـثه قلـقه من يصل خـبر دفنه
الى الــســلــطــات) وتــابع( لم يــكن
هــنـــاك من تــخـــويل لي ســوى ان
الوريـثة كـانت تريـد التـخلص من
مـــوضـــوع رمــاده بـــأي شـــكل من
االشـكال وال احـد يعـلم بـالـضبط
االن مــــوقـع الــــقــــبـــــر ســــوى انه
ــدخل الـــرئــيــسي بـــالــقــرب مـن ا

للمقبرة ).
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التنظيمـية.وقال لرويترز بشأن ذلك
”هذا مؤلم.. لكنه حقيقي إذا بدنا
نـتـطـور الزم نـحـكي احلـقـيـقـة... في
الـسـجن مـشـاكل بـ الـفـصـائل. إذا
ــشـــاكل كــيـف بــدنــا لـم نــنه هـــذه ا
نـنــتــصــر عـلـى االحـتالل.“وأضـاف
”أنا ال أهدف إلى جلد الذات ولكن
لـرؤيـة األشـيـاء بــصـورة صـحـيـحـة
ـعتـقل إنسـان لـديه مشـاعر يـريد وا
أن يـعـيش حـيـاة كـبـاقـي الـبـشر وال

يجب أن نصوره بأنه بطل دائما.
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ويـواصل طــوبـاسي تــقـد رحــلـته
بــاالنـتـقـال إلى روايـة واقع مـا بـعـد
اخلروج من الـسجن لشـاب لم يكمل
تـعلـيـمه ولـم يـجد عـمـال له لـيـلتـقط
أول فــرصه تــتـــاح له لــلــخــروج من
الوطن.وينجح طوباس في إضحاك
اجلـــمـــهــور كـــثـــيـــرا مع أنـه يـــقــدم
تـراجــيـديـا سـوداء عن الـواقع وبـدا
أن طاقـته الكـبيـرة قادرة عـلى إبقاء

اجلمهـور متابـعا لكل مـا يقول على
ـسرحيـة.واختار مدار وقت عرض ا
طــــوبـــــاسي في الـــــواقع كـــــمــــا في
ـسـرحي أن يـشق طـريـقه الـعـرض ا
في عـالم الـتـمـثـيل مـؤمـنـا بـأن الفن
ـعـهد مـقـاومة.والـتـحق طوبـاسي 
لـلتـمـثيل في الـنرويـج ليـبدأ مـسارا
جديدا في حياتـه مشاركا في تقد
سرحـية ولكن العـديد من األعمـال ا

بها لكل النـاس في كل مكان مهما
اخـــتــلـــفت الــلـــغــات .ويـــســتـــعــد
ـسرحيته واصلـة جولة عروض 
في الــضـــفــة الــغــربــيــة بــدعم من
مـســرح احلـريــة ومـؤســسـة عــبـد
احملسن قطان والصندوق العربي
لـلـثـقـافـة والـفـنـون (آفـاق) قـبل أن
يــنـتـقل الـعــرض إلى الـنـرويج في

شهر نيسان.
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الـتي كـان يـبـلغ مـن الـعـمـر حـيـنـهـا
ـتـفـرج مـعه أربـع سـنـوات لـيـأخـذ ا
في رحـلة حـياته بـكل ما فـيهـا وهو
ما يـشكل صورة مـصغـرة عن حياة

. كثير من الفلسطيني
ويــــتـــوقـف طـــوبــــاسي فـي عـــرضه
ــســرحي لــلــحــديث عـن اجــتــيـاح ا
الـقـوات اإلسـرائـيـلـيـة خملـيم جـنـ
في عام  2002عنـدمـا كان يـبلغ من

العمر  17عاما.
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ويستـمع اجلمهـور في هذه احملطة
ــســـرحـــيــة إلـى قــصـــة شــاب مـن ا
كـــغـــيـــره من أبـــنــاء اخملـــيم الـــذين
شـاركـوا في معـركـة جنـ ولـكنه ال
يـــتـــحـــدث عن بـــطـــوالت بـل يــروي

وقـــال طــوبــاسي ( 33عـــامــا) بــعــد
عــرض مــســرحـــيــته عــلـى خــشــبــة
مـسـرح (حــمـدي مـنـكــو) في مـديـنـة
نابـلس مسـاء السبت ”هذه قـصتي
احلقـيقيـة.. قصة إنـسان فلسـطيني
بـسيط ولـد في فـلسـطـ وعاش في

اخمليم مثل مئات آالف الشباب.“
ـسرحـية لـلـكاتب الـبريـطاني من وا
أصل عـــراقـي حــسـن عـــبـــد الــرازق
الـتي بـناهـا علـى القـصة احلـقـيقـية
للمـمثل أحمـد طوباسي وأخـرجتها

البريطانية زوي الفيرتي.
وال يــسـتـخـدم طــوبـاسي عـلى مـدار
ـسرحي سبـع دقـيقـة من عرضه ا
أسماء مستعارة فهو يروي حكايته
مع أصدقائه مـنذ االنتـفاضة األولى

قــصـــصـــا إنــســـانـــيـــة عن اخلــوف
واحلـب.وقـال  حـول هـذه الــتـجـربـة
احنا فكرنا زي أفالم الكرتون بهجم
اجلـيـش بـطخ عـلـينـا وبـنـطخ عـلـيه
وخــلص. مـا كـنـا نـعـرف شـو يـعـني
حــرب ودبـابـات وطــائـرات وكل إلي
مـعــنـا كــان كالشـيــنـكـوف.“ويـروي
طــوبـاسـي نـهــايـة مــأســاويـة لــهـذه
ـــعــركــة الــتي انــتـــهت بــإصــابــته ا
واستسالمه واحلـكم عليـه بالسجن
أربع ســنـــوات.ويــعــطـي طــوبــاسي
حملـة سريـعة عن أسـاليب الـتحـقيق
ومـا يـجـري في الـسـجن من تـعذيب
وإهــانـة وتــهــديــد وعن احلــيـاة في
مـعـتقل صـحـراوي مـحاوال جتـسـيد
ذلك قـــدر اإلمــــكـــان عـــلـى خـــشـــبـــة
ــــســــرح.ويــــقــــدم طــــوبــــاسي في ا
مسرحيـته عرضا تراجيـديا لتجربة
اعـــتـــقـــاله من حـــيث الـــعالقـــة بــ
ــعــتــقــلــ راويــا واقــعــا صــعــبــا ا
عـتقل بـسبب خالفاتهم ألوضاع ا

عـقــدت رابـطـة الـتــطـويـر االعالمي في الــعـراق نـدوة بـعـنــوان ( الـضـاد .. لـغـة
الـسـماء في االرض) بـحضـور نخـبـة من الصـحفـيـ والكـتاب اسـتـهلت بـكلـمة
الـصـحـفي عمـاد آل جالل رئـيس الـرابـطة جـاء فـيـها: ضـمن نـشـاطهـا الـثـقافي
لـلعـام اجلديـد حـرصت الهـيئـة االدارية لـلرابـطة عـلى تقـد ندوتـها (الـضاد ..
لـغـة السـمـاء في االرض) وجعـلـها في رأس الـقـائمـة إدراكـا منـهـا ألهمـية احلـفـاظ على
الـلغة العربية كتابة ولـفظا وقواعد وإعادة الروح اليها وحتـبيبها جليل الشباب. وقال
إن امـتنـا تـواجه اليـوم حمـلة مـنـظمـة لطـمس هويـتـها الـثقـافيـة وال بـد لنـا كمـنظـمات
ـؤسـسـات الـتـربـويـة عـلى اخـتالف مـسـتـويـاتـهـا عـلى وضع مـجـتـمع مـدني أن نـحث ا
ـنـاهج الـبـاليـة واعـتـمـاد أسـاليب تـنـسـجم مع ذهن شـبـابـنا اخلـطط واعـادة الـنـظر بـا
وطـريقة تفكيـرهم.وقدم عالء خليل ناصـررئيس قسم العالقات واالعالم في الرابـطة احملاضرعبد
الـزهره الديـراوي إللقـاء محاضـرته والتي جاء فـيهـا : ان اللغـة العربـية هي هـويتنـا الننا نـتكلم
تحده باللغات الست ولقد اهتـمت اال ا الـعربية وكل انسان تعرف هويـته من لغته وترتبط به
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االنـكلـيزيه والـصيـنـيه واالسبـانيـة والفـرنسـية واقـامت االحتـفاالت الـسنـوية لـها بـعد ان اخـتارت
الـشعوب تاريخ لـها اما اللغه الـعربية فقـد اختير يوم  28كـانون الثاني يـوما لالحتفـال بها وعند
الــبـحث في اســبـاب اخــتـيــار هــذا الـيــوم وجـدنــا أنه يـوم اجملــزرة الـيــهـوديــة في فـلــسـطــ عـام

.1948واضاف ان للجمال لغة وهي لغة الضاد وقد اشعر عنها كبار الشعراء من كل الوطن
العربي فهي اجلامعة غسان بعدنان وهي اللغه التي اختص العرب بها  عندما أنزل الله سبحانه
وتـعالى القـران الكر بالـلغة العـربية.وشـار احملاضر الى ان اللـغة العـربية استـطاعت منذ 1500
ياً (انها لغـة توفيقية ) وقـد نزل القران بسبع عـام ان جتمع االمة على سيـاق واحد وقيل عنها عـا
لـغـات او لـهجـات في اجلـزيـرة العـربـيـة مثل لـغـة قـريش وامـتازت في مـخـارجـها من كـافـة مـخارج
الـصوت تمثل كلماتهـا خطرات النفوس ومعانيـها اجراس واصبحت لها قدره عـلى التعبير وفيها
ـفـردات يـؤثـر عنـد سـمـاعـهـا قـبل مـعـرفـتهـا .. وحتـدث الـبـاحث عـبـد الـزهـرة عن االخـطاء ايـقـاع ا
الـشـائعـة وهي كـثيـره واكـد على ان لـلـغة الـعـربيـة مـيزة ((الـضـاد والنـون)) .وفي تـعقـيب الـباحث
ـفـردات بـاخلط واخلـبــيـر الـقـانـوني طــارق حـرب حتـدث ايـضـا عن الــكـثـيـر من االلـفــاظ وتـداول ا
تداولة ب العرب.وطرح عدد من شاعة وا مـستوفي ذلك من آيات في القران الكر لرد االخطـاء ا
ـوضـوع بـغـزارة احلـاضــرين أسـئـلـتـهـم ومالحـظـاتـهم الــتي اغـنت الـنـدوة بــالـنـقـاش واشـبــعت ا

علومات. ا

ـــرة األولى الــتـي يــقــدم هــذه هي ا
فيها عرضا مسرحيا منفردا.

وأوضح طوباسي لـرويترز أنه قدم
مـــجـــمـــوعـــة من الـــعـــروض لـــهــذه
ـســرحـيـة في بـريــطـانـيـا بــالـلـغـة ا
اإلجنــلــيــزيــة قــبل أن يــبــدأ جــولــة
عـروض لـهــا في فـلـسـطــ بـالـلـغـة
الـعـربـيـة.ويـرى طـوبـاسي أن ”لـغة
ـكن أن تصل ـيـة  ـسـرح لـغة عـا ا

له الـدور الكـبيـر مع الفـنان الشـبلي
ـسرح الـعـراقي. وجتدر بـتأسـيس ا
اإلشـارة إلى أنه مـنذ طـفـولـته.. كان
بــارعـــاً بـــفـــنه من خـالل مـــوهــبـــته
الــتــشـكــيـلــيــة وأسـلــوبه الــذي نـال
اعـجـاب النـاس به. لـرصـده (لواقع)
الذي يعيشه فعندما ارسل في بعثة
إلى بــاريـس لــدراســة الـــفن.. جــمع
أغـلب اعـمـاله وقــام بـعـرضـهـا عـلى
(الـبــروفـسـور روجــيه) فـقــررقـبـوله
فـوراً عـلى أثـرهـا وبال تـردد حسب
مـــا ذكـــره هـــو. بـــعـــد تـــخـــرجه من
(الــبــوزار) فـي فــرنــســا عــام 1938
اشـتـرك في نـفس الـعـام فـي الـعـديد
ــعــارض في بــغــداد وبــيــروت من ا
غرب والكويت ومصـر واجلزائر وا

وأمريكا ومعظم
في احلادي عـشر من كـانون الـثاني
عــام  1992رحـل فـــائق حـــسن ولم
يـكــمل رسم لـوحــته األخــيـرة وتـرك
خـيولـه تصـهل في فـلوات قـمـاشات
الــرسم حــزنـــا واســفــا عــلــيه رحل
ميز في الفنان التشكيلي العراقي ا
غـربـته الــبـاريـســيـة وحـيـدا إال من
ادواته والــوانه وحــكــايــات مــرضه
وعـذاباته و(غـلـيونه) ذلك الـذي كان
يـــــنـــــسى كـل شيء اال هـــــو تـــــركه
مـستـعرا بـالدخـان الذي راح يـخرج
مـن فـتـحـتـيه ثـم انـطـفـأ رحل وكـان
يتـمـنى ان يشم رائـحة الـوطن الذي
ــا عـبـر عــنه في لــوحـاته ورسم طـا
حـــنـــيـــنه الـــيه رحل تـــاركـــا ضــوء
فـرشاته يـسطع مـثل فـنار لـلقـادم
إلى عــوالم الــرسم ورائــحــة تــراب
روحه تـفوح عـلى تـربـة ارض وطنه
ا أكـد انتـماءه إلـيها رحل التي طـا
شــاخــصــا بـــابــداعــاته تـــاركــا فــنه
قـــصــيـــدة عـــشق ابـــديــة تـــتـــهــجى
حــروفـــهــا الــعـــيــون الــعـــاشــقــة له
ولــرســمه ولــســرديــات عالقــاته مع

االخرين.
وكـانت جـمـعـيــة كـهـرمـانـة لـلـفـنـون
احـــتــفـــالــيـــة في تـــشـــرين الـــثــاني
ــنـاسـبـة قـبالربـعــة اعـوام اقـامت 
ذكــــــرى مــــــيالد مــــــؤسـس الــــــرسم
الـعـراقي احلـديث فـائق حـسن عـلى

قاعة اجلمعية.
واكـدت رئـيــسـة جـمـعـيــة كـهـرمـانـة
الـفـنانـة التـشـكيـلـية مالك جـميل ان
االحـتـفــالـيـة هي اسـتـذكــار لـلـفـنـان
الـكـبـيـر فـائـق حـسن الـذي يـعـد من

األولى.. ولـم يـــــهـــــمل (الـــــفـــــورم-
الـــشـــكل) النــهـــمـــا بـــالــنـــســـبــة له
عــنــصــران مــكــمـالن لــبــعــضــهــمــا
الـبـعض ويتـعـامل معـهـما. كـوحدة
ضـروريـة عـضـويـة لـعـمـل الـلـوحة.
فهو يـختلف عن زميـله جواد سليم
الــــذي فـــضل (الـــشــــكل) أكـــثـــر من
الــلـون. أضــحى فــائق حـسن خالل
النصف الثاني مـن القرن العشرين
ظـاهـرة مـتـمـيـزة في الـفن الـعـراقي
ـؤسس األول - بال مـنازع - فـهو ا
لــفن الــرسم في (الــعــراق) هــذا مــا
وصفه زمـيلـه الفنـان الراحـل شاكر
حـسن آل ســعـيــد في أحـد لــقـاءاته
فـهو حقـاً فنـان كبـير له الـفضل في
ارســـاء قــاعــدة فـــنــيـــة عــلى اسس
مـوضـوعــيـة أسـهـمـت في تـأسـيس
مـعـهـد الفـنـون اجلمـيـلـة بالـتـعاون
مع زمــيــلــيه فــنــان الــشــعـب جـواد
ـسـرحي الــقـديـر سـلــيم والـفـنــان ا
حـقي الـشـبـلي. نـاهـيك عن أنـه كان
سرحية فكان مصمماً للديكورات ا

قـبل ايـام مرت بـهـدوء الـذكرى 26
لـرحـيل الــفـنـان الـتـشــكـيـلي فـائق
حـسن وكانت ومـازالت ( الـزمان )
تــتـــصـــفح حـــيــاة الـــراحـــلــ من
ـــا قـــدمــوه من ـــبـــدعــ وفـــاءا  ا
اعــــمـــــال ومــــنــــجــــز ابـــــداعي في

حياتهم.
ــولـود بـدأ الــفـنــان فــائق حـسن ا
ســنـة  1914في مــحــلـة الــبــقــجـة
بـبـغـداد حـيـاته الفـنـيـة مـعـبراً عن
الـطـبـيـعـة الـتي عـاشـهـا بـواقـعـية
يـة كما عبر عـنها في بعض أكاد
ـــدرســة الـــلـــوحـــات بـــطـــريـــقـــة ا
احلـــديــثـــة رغم أنـه كــان رســـامــاً
مقلـداً لرسوم عبـد القادر الرسام..
وفــائق حــسـن.. يــعــتــبــر الــرسـام
ـــــنـــــحـــــاه األول في الـــــبــــــلـــــد. 
ي) ولــــــكـــــونـه أكـــــثـــــر (األكــــــاد
الــرســامــ واقـعــيــة.. اللــتــصـاقه
بالواقع والبيئة الشعبية العراقية
فــــضالً عن انـه نـــحــــات بـــارع في
الــلـــون فــهــو يــهــتم به بــالــدرجــة

سرحي (وهنا أنا) العرض ا
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ـمثل الفلـسطيني الـشاب أحمد طـوباسي جزءا كبـيرا من احلكاية يختصر ا
سرحي (وهـنا أنا) الـتي يقدمـها بأسـلوب العرض الفلـسطيـنية في عـرضه ا

ونودراما). نفرد (ا ا

فائق حسن في لوحة فنية

من اعمال الفنان فائق حسن 

رجع يـضيّف احتـاد احلقـوقيـ العـراقيـ ا
الــديـني ســمـاحـة آيــة الـله الــعـظـمـى الـشـيخ
جــواد اخلـالـصي لــلـحـوار والـتــشـاور بـشـأن
ر االوضـاع والـظـروف االسـتـثـنـائـيـة التـي 
بـــهــــا الـــعـــراق والـــبــــحث عن آلـــيــــات الـــبـــــــــدائل
والـعالجـات ووضـع معـالـم خلـارطـة طـريق لـلـمـرحـلة

قبلة. ا
يـ وذوي االختـصاص وبـحضـور نخـبة من االكـاد
وفي جـــمــيع اجملــاالت تــشــمـل كل اطــيــاف اجملــتــمع
الـعـراقي وذلك الـيـوم االربـعـاء  في تـمام الـسـاعـة الـعـاشرة
ـقـر االحتـاد مقـابل مـتـنـزه الـزوراء مـجـاور دائرة . صـبـاحـاً

القاصرين.
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