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الفنان التشكيلي محمود شبر:

ـنيا يضم ثالث آبار لـلدفن يؤدي كل منـها إلى مقابر مـحفورة في الصخـر بها نحو 50 حافظة ا صرية عن كـشف جديد في منـطقة تونا اجلـبل  أعلـنت وزارة اآلثار ا
ومـياوات في حـالة جيـدة وهي ألشخـاص في مراحل عمـرية مـختلـفة من بـينهم  12طـفال وبعـضها مـلفوف قابـر عددا من حـجرات الدفن بـداخلـها ا مومـياء. وتـضم ا
ـومياوات لـرجال ونسـاء ال يزال بعـضها قابـر عددا من ا ـة. كما تـضم ا ـصرية الـقد وطـيقي وهو أحـد اخلطوط ا بلـفائف كتـانية والـبعض يـحمل كتـابات باخلط الـد
ـقابر . وقـال األم العـام للـمجـلس األعلى لـآلثار مصـطفى وزيـري إن طرق الـدفن داخل تلك ا ـوطيـقية أسـفل القـدم يحـتفظ بـبقايـا كرتـوناج مـلون أو علـيه كتـابات د
وجودة ـقبرة. وأضـاف أنه  الكشف أيـضا عن أجزاء مـن برديات تـمكن األثريـون بدراسة الـكتابـات ا تنـوعت ما ب الـدفن داخل توابـيت حجريـة أو خشبـية أو على أرضـية ا
بكر والعصر البيزنطي. وتابع أن الـبعثة لم جتد أسماء مكتوبة بالـلغة الهيروغليفية. والكشف عليـها من تأريخها في الفترة من بداية العـصر البطلمي وحتى العصر الرومانـي ا
قابـر هي مقابـر عائلـة تنتمي إلى نـيا. وقال وزيـر اآلثار خالـد العناني إن تـلك ا اجلديـد نتاج عمل بـعثة مـشتركـة ب وزارة اآلثار ومركـز البحـوث والدراسات األثـرية بجـامعة ا
ـوقع حيث عرضت  40مـومياء أثـناء االحـتفال بـإعالن الكشف. الطـبقـة الوسطى أو إلى الـفئـة الراقيـة من الطـبقة الـوسطى بـاجملتمع. وجتـمع زوار بيـنهم سفـراء عدة دول في ا
واقع مختلفة يجري العمل بـها. واستخدمت منطقة تونا اجلبل كجبانة لإلقليم وأضـاف أن هذا الكشف يعد األكبر منذ بداية  2019وتوقع اإلعالن عن اكـتشافات عديدة خالل العام 
زارات السـياحـية مثل مـقبرة بـيتوزيـرس التي اكتـشفت عام  1919والـساقـية الرومـانية تـأخر وبهـا العديـد من ا اخلامس عـشر منـذ نهايـة الدولة احلـديثة فـي مصر وبـداية العـصر ا

ومقبرة ايزادورا واجلبانة الرومانية.
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بـصـمـاتـهم في الئـحـة احملـتـج من
أمـثال الـفـنّان الـرُّوسي كـانديـنـسكي
 Male- Kandinsky . ًوأيـــــضــــا
Marc Chagall. vich ومن
اجلـنوب رأيـنـا من كبـار الـنُّقَّـاد أمام
تلك احلـوادث كان الـفـنّان االسـباني
بـيـكـاسـو وأيـضـاً الـفـنّـان الـفـرنـسي
هنـري دومـيـيه. ثمَّ هـنـاك آخرين من
كبار الـفن في أوربا. نرى في الشَّرق
األوسط وقـوف آخـرين من الـفـنَّـان
الّـذين أيـضــاً وقـفـوا فـي االحـتـجـاج
ــــــة ـــــــؤ أمــــــام تـــــــلـك احلــــــوادث ا
والــعـــدوانــيّــة عـــلى اإلنــســان ومن
هــؤالء الــفـــنّــان الــعـــراقي الــكـــبــيــر
محـمود شـبّر والـفنّـان السُّـوري عبد
الـقادر اخلـلـيل. وآخـرين من الـعراق
وسـوريـا وفـلـسـطـ ولـبـنـان. يـلـفتُ
نـظــر الـنّــاقــد والـبــاحث الـفــرق بـ
الــشَّـرق والــغـرب بـيــنــمـا رأيــنـا أنّ
لوحة الـسَّالم الّتي جسّدهـا بيكاسو
وصــلـت مــعــلـــومــاتــهـــا إلى أنــحــاء
الدُّنـيا لم يـهـتم الشّـرق والـغرب في
احتـجاج الفـنّان محـمود شُبّر حيث
ـآسي. لقد وقف بالده عاشت أكـبر ا
الفنّان محمود شُبّر على أوتوستراد
مــطــار بـــغــداد. وعـــلى أبــوبـــهــا من
اجلنـوب والشّرق ومن على جـسور
دجـلـة والـفرات وصـرخ في أعـماله
وفي حـروفه وفي ألـوانـه الـرَّمـاديّة
وفي هـجرتـه مازال يـصـرخ في وجه
العالم كل أنـواع االحتجاج  وصرخ
لـــيـالً ونـــهـــاراً لــكـن صـــوته لم يـــلقَ
جـــوابـــاً وكـــأنّه يــــصـــرخ في وسط
الـصّـحـراء. بـيـنـمـا لـو نـظـرنـا نـظرة
اريخ نـرى أنَّ فـنّـان الـنَّـروج إلى الـتـَّ
انيا وفي صرخ صرخة واحدة في ا
لـــوحــة واحــدة فــوصل صـــوته إلى
جــمـيع الــكــائـنــات. فـهـل هـكــذا كـان
صوت مانـش في االرتفاع? أم صوت
الــفـــنّــان مــحـــمــود شُــبّـــر مــبــحــوح
لــــلـــدرجــــة? هـــذا هــــو الـــفــــرق بـــ
ــكــنــني أنّ أفــرض ـعـوب وال  الــشـُّ
عـلى األ أن تهـتمَّ في صراخـنا بل
ـفروض من أمّـتنـا أن تهـتمَّ بإجناز ا
فنّـانـينـهـا. الفـنّـان الـعراقي مـحـمود
ـرور رأفـة شُــبّـر لم يـرسم إشــارات ا
ـــــــــــــواصـالت بـل رسـم فـي وزارة ا

لألسف الـشـديـد رأيـنـا فـي الـسـن
االخـــيــرة ان االنــســانـــيــة حــطًــمت
كــثـيـرا من اجلـسـور الـصـامـدة ولم
جتــد مــعــارضــة واضــحـة مـن أحـد
سـوى من الــفـنـانـ الـتـشـكـيـلـيـ

ومن طـلـيعـة هـؤالء الـفنـانـ الذين
يـحـافــظـوا عـلى تــلك اجلـسـور هـو
الفـنان الـعـراقي محـمود شُـبّر.  في
زيــارتي إلى مــنــجــزاتـه الــكــثــيـرة
رأيت أنـه صــمّـم من اجلـــدرانـــيــات
الـهامـة. وفـيهـا كـثيـر من اجلـسور
جسـوره كـثيـرة لكـن ضمن أسـلوبه

ــتــ ضـــمن أســــلـــوبه الــرّمـــزي ا
النّقـدي للـمجتـمع. ضمن احـتجاجه
أمام انحطاط القيم االنسانيّة. ليس
غـــــــريـب أن ال يـــــــرسـم اجلـــــــمـــــــال
الـطّــبــيــعي فـكــيف يــرسم اجلــمـال
بـيـنمـا الـدّمـار هـو الّـذي يعمُّ بالده?
لقـد رأيت ريشته أفـصح من مسارح
وت وأكــبـر مـن أدوات الـدّمـار. الــصـَّ
لكن لسوء احلظ حتـتاج للقراءة في
. ونرى الـناس من قريب منـابر األ
وبـعـيـد تـعـيش في عـالم الـسـاعـة 
وال يـفـكـرون سـوى بـأنـفـسـهم. مـنـذ

الــتـــاريخ رأيـــنـــا الـــفن كـــان ســجل
احلوادث الـتاريـخية وكان الـشاهد
األول على الظّلم والدّمار لكن لم يرَ
الـتّاريخ مأسـاة الدّمار كـما رآها في
مطلـع القرن مطـلع قرن الـعشرين
في أوربـا ومــطـلـع الــقــرن احلـادي
ــرق األوسط. والــعـــشـــرون في الـــشـَّ
وفي هـذين الــقـرنـ رأيــنـا أنَّ الـفنَّ
ذين ـشــكـيــلي والــفــنّــانـ هـم الـَّ الــتـَّ
وقــــفـــوا شــــاهــــدين ومـــعـــارضــ
ورافض ومـحـتـجـ أمـام الـدّمـار
ـعـايـير وأمـام انـحـطـاط األخالق وا
ـذين ـانــون الـَّ اإلنــســانــيــة. هم الــفــنـَّ
وضعـوا من دمائـهم مـواد لتـجسـيد
مــآسي احلــروب. فــهــكــذا رأيــنـا أنَّ
الفنَّ غادر أساليب اجلمال البصري
لـيـكـتب أجـمل الـصّـحف في األلـوان
على سطح القـماش. رأينا في أوربا
George ـاني مـنـجـزات الـفـنّان األ
 Ives Alix.  Otto Dix Grosz
ـنجـزاتـهم مُعـبرين فـنّانـ وقفـوا 
عـن رفـضــهم لـلــدمـار الّــذي سـبّــبـته
ـيــة. ثمَّ رأيــنـا أيــضـاً احلـرب الــعــا
مـجموعة مـن الفنّانـ الَّذين جاؤوا
من الــشـمــال واجلــنــوب لـيــضــعـوا

ـرور نقداً للـذين يشاهدون إشارات ا
ـا أيضـاً يشـير بـها وال يفـكرون ور
ــثل ) يــقـول ا ـقــافـة إلى الــعـلـم والـثـَّ
الـــــعــــربـي إنّ األصــــيـل من اإلشــــارة
يـفـهمُ) هـذا هـو الـفـنّـان ذو إنـسـانـية
ـلك ضـمـيـر مـفرد وأخالق رفـيـعة 
يـعــيش مع أمـته مع شــعـبه ولــهـذا
يـبــني اجلــسـور اخلــيـالــيـة. و لــهـذا
يـرفض أنواع الـدّمار وهـكذا يـعيش
بـــاحــثـــاً في كل لـــوحــة عـن نــوع من
االحــتـجــاج. أراه يــحــتج في تــألـيف
ألوانه الـرّماديّـة الّـتي يشـير بـها إلى
الـــشّـــجن إلـى احلــزن ويـــجـــاورهــا
بـألوان قـوية من األحـمر  شعار إلى
ــأســاة ومــنه الــقـــوّة وشــعــار الى ا
يــصـــنع إضــاءة مــنــعـــكــســة لــكــامل
الــلّــوحـــة. من طــبـــيــعــة احملـــتــجّــ
يـحتـجّون بـأسـلوب تـعـبيـري فيه من
ــجـــريـــد. كــمـــا فـــيه من الـــرّمــز والـــتـَّ
احلـــروف والـــكـــوالج. لـــلـــنـــظـــر إلى
لوحـات الفنّـان محمود هل هناك فن
تعـبيري ذو بعد رمـزي أكثر من هذا?
ولــربّـمــا يـخــطـر ألحـد أن يــقـول? أنه
يــــســـتـــخــــدم الـــرُّمـــوز الــــقـــاســـيـــة
واإلشـارات القابـلة لـلقراءة احلـرفية.
? أقــول. هــو أســلــوب ذاتي لــلــفــنّـان

نــفــسه يـنــقــد اجملــتــمع الــسّــيـاسي
واجملــتـمع الــشّــعـبي وحــتى يــنـتــقـد
نفـسه فـي بعـض أعمـاله ألنّه يُـشـير
الى مُـهـمـة اإلنـسـانـيّـة والّـتي فـقـدها
اإلنـســان في كل مــكـان. أســلـوب ذو
ثـقـافـة واسعـة يـحـمل تقـارب وتـأثـير
من فـنّانـ الغرب وأيـضاً من فـنان
الــشّـرق من والـده الــفـنّــان الـكــبـيـر
ومن فـنّـانــ احلـقـيـقـة االشـتـراكـيّـة
ومـن فـنّــانــ الـهــجــرة في اجلــنـوب
والـغرب والـشّـمـال. وحـتّى أنّه يـأخذ
من ريـنه مارجـيت زعـيم السّـيـريالـية
تأثيـر لصـنع بعض مـنجـزاته . هكذا
هو فـنّان التّـعبيـر بال حدود والرّموز
القاسية لـدى بعض اجللود النّاعمة.
ــعـارضـة ونـاقـد فـنّـان الـتّــجـريـديّـة ا
ـا هـذه ذاته ومـجــتـمـعه وعـاداته. ر
ــهــتــمــ ـــيــزات ال تــريح بــعـض ا ا
وبــعض الّـــذين يـــنــظـــرون إلى الــفن
نـظـرة الـفـائـدة اخلـاصـة ? عـلـيـنـا أن
نـــعــرف أنَّ الــفنَّ لم يـــأتِ لــتــحــســ
اجلــمـال الـفنُّ جــاء لـتــســجـيل واقع
ا فيها الـبيئة األليمة هكذا البيـئة 
ـاضي من رأيـنـا كـثـيـراً من فـنّـانـ ا
أمثـال الـفـنّان مـحـمـود شُبّـر. فـنـان
ـنــصب كـمـا كـان هـجـروا الــرّاحـة وا

الفـنّـان باسـيله كـانديـنسـكي الّذي
رفـض أن يــكــون قــاضـــيــا وعــانق
الـفن في خدمـة اإلنـسانـيـة العـامّة
وصـمَّم جمـعـيـة اجلسـر والـفارس
األزرق لـتحطـيم القـيود. لو سـألنا
ـتي تــقـف عـلـى أبـواب الــبــعـيــر الـَّ
ـاذا تضـحك ? وماذا يـعني بـغداد 
? ومــاذا الــتّــرحــيب في الــقــادمــ
يـخدم الـعلم إن كـان يرفض نصف
أفــراد اجملــتــمع "الــنّــســاء" ومــاذا
وت عــنـدمـا لم تــخـدمـنــا رقّـة الـصـَّ
نترك وال صـديقا. هكـذا هو الفنّان
الّذي يرفض اجلهل بأي شكلٍ كان
ــــذلّـــــة ألي إنـــــســــان. ويــــرفـض ا
ـتعـصبـ كمـا كان يـستـهتـر من ا
داومـيه يــسـتـهـتــر الـبـرجـوازيـ

ويـهتف الـفنّان مـحمـود إلى حرّيّة
الشَّعب كـما كـان الفـنّان الـفرنسي

أوج ديالكغوا. 
لـيـس هـنــاك تــقـصــيــر من فــنّـاني
األمّة العربيّة في حقوق الشُّعوب
بل هــنــاك تـقــصـيــر من مــسـؤولي
ـبــقــات الـــثّــقــافــة ومن بــعض الــطـَّ
االجتماعية الّتي ال ترغب احلرّية
اضي حتّى وحتافظ على عادات ا

ولو كانت قطعا من نار.
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لتقى الدولي لفن اخلط العربي  بغداد حتتضن ا

االســتــثــنــائي بــاخلــطــاط بــوصــفه
بدع لهذا الفن اخلالد ) الفنان ا

ـلــتـقى اكـثـر من مـئـة  وشـارك في ا
فنـان وفـنـانة مـن العـراق ومـخـتلف
الـدول الـعـربـيـة الى جـانب ضـيوف
ـلــتــقى اخلــطــاطــ عــبــد االمــيـر ا
الـبـناي  اخلـطـاطة فـاطـمة بـغالي 
اخلـــطـــاطـــة نـــرجس نـــور الـــدين 
اخلطـاط محمد قـنا واخلطاط حاكم

غا .
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افــتــتــحت جــمــعــيــة اخلــطــاطــ
الـعــراقـيـ صـبــاح امس الـسـبت
مـلـتـقى بــغـداد الـدولي لـفن اخلط
ـلــتــقى الـذي الــعـربي وتــضــمن ا
افـتــتــحه عــدد من الــشـخــصــيـات
الـثـقــافـيـة والــفـنـيــة  ومـديـر عـام
دائرة الـفـنـون الـعامـة عـلي عـويد
ونـقيب الـفنـان الـعراقـي جـبار
جودي مـجـموعـة من اخملطـوطات
العـربـيـة التـي ابدعت في نـقـشـها
انامل الفنان من العراق والدول
الـــعـــربـــيــة  عـــرض اكـــثـــر مـــئــة
مــخـــطـــوطـــة في غـــايـــة الـــروعــة
واجلمال ابدع في رسمها عدد من
الفنان الـعراقي وضيوفهم من
ـبــادرة من الــدول الــعــربــيــة  و
جـمـعــيـة الـفـنـانـ الــتـشـكـيـلـيـ
نصـور احتضنت الـعراقيـ في ا
ـلـتــقى الـدولي قــاعـتـهــا اعـمــال ا
الـذي نظـمـته جـمـعيـة اخلـطـاط
الـعـراقـيــ  الـتي شـكـرت كل من
اســـــــهم بـــــــشـــــــكل رائـع فـي دعم

لتقى. فعاليات ا
وقـال  رئـيـس اجلـمـعـيـة الـدكـتـور
روضان بـهية داود (عـندما نصف
فن اخلط الـعربي بـانه اينمـا ظهر
بهر فاننا النـكون مغال فقد نشا
هذا الـفن بوصفه وسيـلة للتدوين
عـرفـة وكل ما يـفـكر به وتـوثـيق ا
االنـسان لكـنه سرعان مـتطور الى
فن جـــمـــالي اليـــقف عـــنـــد حــدود
الــبـعـد الـوظـيـفي تـدويـنـا وقـراءة
ــــا جتــــاوزهــــا الى مــــعــــطى وا
يـعكس الكثـير من القيم اجلـمالية

الــتي تــرتــقي بــاحــاســيــسـنــا الى
مستويات عليا ) .

مضيفا ( لقـد دابت جمعيتنا ومنذ
تـاسـيـسـهـا عام  1974الى يـومـنـا
هـــذا ان يــــكـــون هـــدفــــهـــا ومـــدار
انشـطتـها خـدمة فن اخلط الـعربي
عارض واحلفاظ عليه سيما عبر ا
ــهــرجــانــات ومــنــهــا الــنــشـاط وا

احلالي ) .
وخــــتم ( ونــــامل ان يـــشــــكل هـــذا

ــلــتــقى حتــفــيــزا لــلــمــؤســسـات ا
الرسـمية في عراقـنا بان جتعل فن
اخلط الـعـربي في دائرة بـرامـجـها
وخــطــطـهــا الــسـنــويــة وتــاسـيس
مـــتـــحف مـــتـــخـــصص لـــفن اخلط
الـعـربي واالهـتـمـام بـنـشـر نفـائس
اخملــــطـــــوطــــات عـــــلى صـــــعــــيــــد
ــطـبــوعـات االثـريــة والـنــتـاجـات ا
ـتـمــيـزة لـكـبــار خـطـاطــيـنـا عـلى ا
ــطـبــوعــات واالهــتــمـام صــعــيــد ا

الفنان محمود شبر في مرسمه
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قـــاعـــة حــوار الـــتـي اعــتـــادت عـــلى
ــعـارض الــشــخــصــيـة اسـتــقــبــال ا
ـشـتـركـة والـفـرديـة  الـتي تـقـيـمـها ا
الرواد والـشبـاب شـهدت مـنذ مـطلع
الـــعـــام احلـــالي افـــتـــتـــاح عـــدد من
ـعـارض ضـمن بـاكورة  مـنـهـاجـها ا
الــذي يــتــواصل عــلى مــدار الــعـام 
والول مـرة يغـيب عـراب قـاعـة حوار
وجـمـعـيـة الـتـشـكـيـلـيـ الـعـراقـيـ
الـفـنــان قـاسم سـبـتـي بـعـد تـعـرضه
لـــعــــارض صــــحـي اقــــعــــده فـــراش
الـعـــافيـة  وتـمـنى جـمـهـور الـقـاعة
الـذي اعـتـاد حـضـور فـعـالـيـاتـها ان
يعـود سبتي للـساحة الفـنية باسرع
وقت لـــــــيــــــواصـل اشـــــــرافه عـــــــلى
فـعـــالـيات الـتشـكيـليـ العـراقي 
وشــــهــــدت قــــاعــــة حــــوار صــــبـــاح

ـاضي افتـتاح اخلميس  21شـباط ا
ـعـرض الـشـخــصي األول لـلـشـاعـر ا
ـعرض شوقي عـبد األمـير  حـضر ا
الـــذي أفــــتـــتـــحـه وزيـــر الـــثــــقـــافـــة
والــسـيــاحــة واآلثـار الــدكــتـور عــبـد
األمـــــيــــــر احلــــــمــــــداني وعــــــدد من
الشخصيات الدبلوماسية والثقافية
والـفـنـيــة وأعـضـاء الـهـيـئـة األداريـة
جلــمـعــيـة الــفـنــانـ الــتـشــكـيــلـيـ
العراقي وعدد كبير من الصحفي
تـابع لـلفن الـتشـكيـلي العراقي وا
ـعرض سـت عـمالً فنـياً هي وضم ا
بــاكــورة جتـربــة الــشــاعـر والــفــنـان
شـــــوقي عـــــبـــــد األمـــــيــــر شـــــكـــــلت
بتكـوينـاتها رمـوزاً عبر فـيها الـفنان
عن تـــراجـــمه لـــتـــشـــفـــيـــرات الـــرقم
ة ولـذلك اعطى اسما الطـينيـة القد
ـعــرضه  تــراقـيم  . وبــعـد فــعـالــيـة

االفــــتــــتــــاح الــــقـى كل من وزيــــر
الــثــقــافــة والــســفــيـر الــفــرنــسي
والفنان شوقي عبد األمير كلمات
بحق الـفنـان قـاسم سبـتي رئيس
جـمـعـيـة الـفـنـانـ الـتـشـكـيـلـيـ
الــعـراقــيــ ومــديـر قــاعــة حـوار
للفنـون الذي غيبه عارض صحي
مـــــفـــــاجـئ ابـــــعـــــده قـــــلـــــيالً عن
النشـاطات والفعاليـات الثقافية .
وقــال احلــمـداني ( الــيــوم يـعــكـر
هذا الكرنفال غياب الفنان الرائع
قـاسـم سـبـتي  اتـمـنى له الـشـفـاء
الــعــاجل والـــعــودة ســريــعــاً الى
عـرينه ومـكـانتـه الثـقـافيـة ) وأكد
أن مــكـانه في الـقـلـوب والـقـاعـات
واألروقـة وان الفـنـان سـبـتي كان
والزال رائداً ورائعاً في مشاريعه

وأحالمه  .
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وزير الثقافة يفتتح معرضاً تشكيلياً في حوار للفنون 

عرض اخلط العربي شاركة  اجلمهور يعاين اللوحات ا

جانب من اعمال الفنان محمود شبر

وزير الثقافة يتطلع على اعمال الشاعر شوقي عبد االمير


