
وهــــــو الــــــهــــــدف
ـثـالي والـنـهائي ا
لــــلــــفــــنــــان لــــذلك
تــتـــحــول اعــمــاله
بشكل مطرد ومنذ
مدة لدى االختزال
والـــتـــكــــثـــيف من
ساحات اللونية ا
الـــــتي تـــــومئ من
بـعـيـد الى اشـكـال
رمـــــــــزيــــــــة  وهي
ـــثـــابــة اشـــكــال
ـشخص تـسـبدل ا
ـــــا والـــــواقع ور
ـط من اثـــــر هي 
الـواقع ومشـيئاته
الــــتـي قــــال بــــهـــا
الـــــراحل شـــــاكــــر

حـسن ال سـعـيــد ان جتـربـة حـيـدر
فـــاخـــر الــــفـــنـــيـــة التـــضع الـــواقع
والمشـخـصـاته هـدفا اسـاسـيـا لـها
ـكن القـول انه اليتـخلى عن حـتى 
ـادة شكال ـادة بل يتـخذ ا اشـكال ا
لـلحظـات رؤيها ونـقائهـا الوجودي
اخلــــالص كــــمــــا انـه يــــوظف ايــــة
وسـائـل تـقــنــيـة مــســاعـدة لــيــبـني
عــوالم صــوفـيــة ويـكــتــفي بـالــلـون
اخلـــالص اداة تــعــبــيــريــة ويــفــعل
جــســد نــصـه بــتــقــنـــيــات الــنــسق
واحلــــزوز الـــتـي تـــشـــكـل اشـــكـــاال
ـتحررة من هـندسـية مع منـاخاته ا
كـل مـــاهـــو مـــوصـــوف فـال تـــبـــقى
االمـادة الـلـون الـتـقـلـيـديـة خـالـصة
وقـــد خـــضـــعـت لـــتـــطـــويع تـــقـــني
ــادة اخلــاضــعــة اســتــثــنــائي ان ا
للـمهـارات التـقنيـة لفـاخر تـتصرف
بوجـهـ يبـدوان ال متـناقـض في
ان مـعـا فـابـتـجــاه الـتـعـمـيق تـبـدو
مـادة الـرسم حتت يــده غـيـر قـابـلـة
للـسير كمثل لـغز لكنهـا تبدو بحكم
تفـجرة وكانها بـاقتها الـتعبيـرية ا
تـفلت من يديه مثـل طاقة التسـتنفذ
في صـــيــرورة وهـــو مـــاحتــاول ان
ـادة في اعمـال بـتـلبـسـها تتـخـذه ا
فـاعلـية تعـبيريـة في كل االجتاهات
التي تـنـدفع اعـتـمادا عـلى طـاقـتـها
الـتــعـبــيـريــة الــداخـلــيـة فال تــبـقى
لــســطـة الــواقع عـلــيـهــا اال سـلــطـة

ــكن ان تـفــرض فــاعـلــيـة واهـيــة ال
مـؤثرة وانه يـحـاول ان يـعيـد انـتاج
ـتـخـيل بـوعي اخلـيال ذاته الـواقع ا
كـمــا يـقــول ســـــارتـر فــهـو يــلـتـمس
جسـد نصه بحرفيـة العارف باسرار
الــعــمل الــفــني وتــقــنــيـاتـه فال جتـد
مــاهــو خــارج الــنــظــام وفــائض عن
احلـاجـة وهذا يـدل عـلـى استـيـعـابه

بحدود جتربته وتنتميها ).
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الفنان التشكيلي حيدر فاخر مواليد
بــغــداد  1987دبـــلــوم رسم مـــعــهــد
بــكــالــوريـوس الــفــنـون اجلــمــيــلـة  
الفـنـون اجلمـيـلة  –مـاجـستـير رسم
عـضو جمعـية الفنـان التشـكيلي
الـعـراقـيـ وعـضـو نـقـابـة الـفـنـان
تدريـسي في كلـية الـفنـون اجلمـيلة
له مـــشـــاركــات  جـــامـــعــة– واسط  
مــحـلــيـة ودولــيـة ابــرزهـا مــهـرجـان
الواسـطي ومـهرجـان جائـزة عشـتار
ـركـز الـثـقافي لـلـشـباب ومـهـرجـان ا

الفرنسي  . 
له عـروض ومشاركـات اخرى ومـنها
عـــــرض انـــــفــــــــــــرادي بـــــعـــــنــــوان

كالسيكو . 
مـعــرض مـشــتـرك بــعـنــوان سـوالف
وزارة الـثــقـافـة  –مــعـرض مــشـتـرك
بــعـنـون اربـع خـطـوات –دار االزيـاء

العراقية  –معارض اخرى .

حوار حتتضن معرض طلسم حليدر فاخر 
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افــتــتح مـديــرعــام دائـرة الــشـؤون
الــثـقــافـيــة  فالح الـعــاني ورئـيس
جـمــعـيـة الـفــنـانـ الــتـشـكــيـلـيـ
الـعــراقـيــ الـفـنــان قـاسم ســبـتي
وعـدد من اعـضاء الـهـيـئـة االدارية
جلـمـعـيـة التـشـكـيـليـ الـعـراقـي
ـيــة وعـشـاق وشــخـصــيـات اكــاد
ــــعـــرض الــــفن الــــتــــشــــكــــيـــلـي ا
الشخصي للفـنان التشكيلي وعلى
قـاعـة حوار لـلـثـقـافـة والـفـنون في
وزيـــريـــة بـــغــــداد وحـــضـــر حـــفل
االفــتــتـاح الــذي تـضــمن اكــثـر من
عـشـرين لـوحـة مـخـتـلـفـة االحـجـام
حـشـد من الـفـنـانـ الـتـشـكـيـلـيـ
يـة الفـنون اجلـميـلة وطلـبة اكـاد
ــثــقــفـــ والــفــنــانــ وعــدد مـن ا
ــتــابـــعــ لــلـــحــركــة الـــفــنــيــة وا
ي مـــحـــمـــد بـــالـــعـــراق.  االكــــاد
ــعــرض ( ان الـــكــنـــاني قــال عـن ا
احلـــفـــر في مـــنـــظـــومـــات الـــرسم
تـقتـضي متـابـعة وتـقصي االلـيات

الــتي يـتـحـول فـيــهـا الـشئ سـلـوكـا
جـدلــيـا تــبـادلــيــا تـســتـبــدل فـيــهـا
ـفاهـيم الى مـايـقابـلـها ـعـاني  وا ا
مـن مــجــردات شـــكــلــيـــة عــلى وفق
ــعــرفــيــة من مــاتــقــدمه اخلــرائط ا
صـيغ بـديـلــة لالحـالـة واالسـتـبـدال
حـيث تـستـلب من الـشـكل حـضوره
طية رمزية االيقوني وتؤسس له 
مبـنـية عـلى اسس عـقـلـية ريـاضـية
دونات مـجردة وكـانهـا تعـود الى ا
االولى لــنـقــاء االشـيــاء ووالدتـهـا )
واضـاف ( بـدا الـفـنـان حـيـدر فـاخر
مـحـاوالته اجلـادة لـيـركن الـتـمـثـيل
ـشخـصات ـباشـر للـتشـخيص وا ا
ادة تلقي يواجه ا جانبا وجلـعل ا
الـتي يـشـتـغل علـيـهـا عـارية من كل
ـا العـتقـاده ان طـاقة اسـانـيدهـا ر
ادة ـادة الـتـعـبـيـريـة كـامـنة فـي ا ا
ا حـاجة الى تـبديـد تلك ذاتهـا دو
شـخصات اجلمـالية بـارتبـاطها بـا
اخلـارجـيـة او مـايسـمـيه كاليف بل
الــــتـــــمــــثـــــيل
فــــاالرتـــــبــــاط
بــــــــاخلــــــــارج
يـــــــــــــعــــــــــــنـي
االرتـــــــــبــــــــاط
بـــــــالـــــــســــــرد
وبــالــنـثــريـات
التي هي عالم
مــــوجــــود في
الـــــــــــــــــــــرســم
ــــــــــــــــكـن وال
نـكـرانه ولـكنه
يــــــقع خـــــارج
جـوهـر الرسم
الــذي هــو في
الـــــنـــــهـــــايـــــة
جــوهــر مـادي
شكـلي ولوني
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رض. نعت مؤسسة األهرام الصحفية في مصر الكاتب والصحفي هاني شكر الله الذي توفي يوم األحد عن  69عاما بعد رحلة طويلة مع ا
عمل شكر الـله لسنـوات طويلة في األهـرام شغل خاللهـا منصب رئيـس حترير صحـيفة األهرام ويـكلي كمـا أسس موقع األهرام أونالين الـناطق باإلنكـليزية ورأس
سـتقلة التي سـاهم في تأسيسها ؤسسـات الصحفيـة منها صحيـفة الشروق ا ـناصب التحريـرية والتنفيـذية في عدد من ا حتريره حتى 2013.تولى الحقا بعض ا

جال احلقوق واحلريات العامة. ؤسسة محمد حسن هيكل للصحافة العربية وكانت له إسهامات  دير التنفيذي  جلس حتريرها.كما شغل منصب ا وكان عضوا 
وذجا فريدا في الدفاع عن حقوق اإلنسان حيث اسهم نظمة بخالص التعازي ألسرة الفقيد الذي قدم  صرية حلقوق اإلنسان في بيان قالت فيه ”تتقدم ا نظمة ا ونعته ا

صرية حلقوق اإلنسان عام “1985. نظمة ا في تأسيس ا
وأضافت أن ”رحيل شكر الله أفقد مصر فارسا نبيال من أنصار احلريات“.

ـذيعة بـثينـة كامل والـصحفـي حسام الـسكري واإلعـالمية الـلبنـانيـة ليلـيان داود الـتي كتبت كمـا نعاه عـدد من الكـتاب والصـحفيـ عبـر شبكـات التـواصل االجتمـاعي من بيـنهم ا
بفيسبوك ”العزاء لنا جميعا في خسارتك... السالم لروحك“.

رسالة القاهرة
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عرض الشخصي للنحات محمود عجمي ا

الــشــائــعــة  لــذا بــات اخلــزاف أكــثـر
مرونة بالتنصل من أبجديات اخلزف
في تــكــويــنــاته الــشــكــلــيــة وأفــكــاره
واالفالت من تلك القبضة الكالسيكية
ــهـــنـــيــة احملـــافــظـــة لـــيــغـــدو حــرا ا
بــــالـــتــــصــــرف في خــــلق تــــشــــكالته
وكيـنونـاته اخلـزفيـة ولـيسـاير حـركة
الــزمن والــتــطــور . بــنـائــيــة الــشــكل
ـكن أن تقوض وهنـدسة الـتكوين ال 
احملــتــوى الـــفــكــري واجلــمــالي لــدى
النحات من خالل استخدامه خلامات
مــعـــيــنــة بــذاتــهــا لـــذا تــوجب عــلــيه
تــوظـيف كـل مـا تــوفـر له من خــامـات
لــتـعـبـر عن فـكـرته ومـا يـنـاسـبـهـا من
شــكل مــعـ أو اســتــخــدام اكــثـر من
خامة ولون ليـجسد فكرته كي تتوائم
 مع مـخيـلـته أوال ومن ثم انسـجامـها
ــتـــلــقـي وفق بــصـــريــته مع ذائــقـــة ا
وحــــدسه ووعــــيه ومـــدى تــــلـــبــــيـــته
احلسية والفـكرية . يعد الفن اخلزفي
الـســومــري في مـراحل مــتــقـدمــة هـو
الـلـبـنـة احلـقـيـقـيـة جلـوهـر هـذا الـفن
الـذي ازدهـر كـثـيـرا تـبـعـا لـلـتـطورات
الـســيـاســيـة والــثـقــافـيــة لـلــمـجــتـمع
وتمـاشـيا لـلتـقالـيـد واألطر احلـياتـية
والــديــنــيــة وإلشــبــاع عــدة عــنــاصــر
نفسية وذوقـية وايدلوجية سادت في
تلك الفترة وتعمقت في مراحل الحقة
من الـبـنـيـة الـسـيـاسـيـة واجملـتـمـعـية
ألبــــنـــاء الــــرافــــديـن وحـــضــــاراتــــهم
ـتـعــاقـبــة فـانـتــقـلت تــقـنـيــاتـهـا من ا
اجلــانـب الــفــطــري الـى أسس فــنــيــة
رصــــيـــنــــة حـــداثـــويــــة من نــــاحـــيـــة
االشـتـغـاالت الـفـنـيـة احلـرفـيـة عـالـيـة
الــدقــة لــتــجـــســيم األعــمــال وادخــال
عــنــاصـر فــنـيــة جـديــدة عــلـيــهـا وفق
ــتــاح في الــبــيــئــة الــرافــديــنــيـة أو ا
ــســتـوردة االســتــعـانــة بــاخلــامـات ا
ونــضف الى ذلـك تــأثــرهــا بــالــفــنـون
لـلـحـضـارات الـقـائـمـة في حـيـنـها . ال
ــكن أن نــفــصل حـركــة احلــضـارات

فـــــيـه  اذ حـــــافظ عـــــلـى جـــــسم
اخلـــــامـــــة من حـــــيـث الـــــشـــــكل
واحلــجم دون تــغـيــيــر ولم جنـد
ألدواته وآلـــيـــاته بـــالـــتــقـــشـــيــر
واحلـفـر والتـنعـيم أثـرا لهـا على
جـسـد اخلامـة باسـتـثنـاء أضاف
لــهــا األلــوان و بــعـض األشــكـال
لكي تـفصح عن كائن أو بـيئة ما
لتتخذ عمـقا جماليا وفكريا دون
أن يـــــــخــــــوض فـي اخلــــــطــــــاب
ـغـرض الذي يـبـتـعد الـفلـسـفي ا
عن فـطـرة مــوضـوعـاته ويـشـتت
ـتـلـقـي . وأراد الـقـول بان رؤى ا
الـوجــود بـكــلـيــته خـلــقـا واحـدا
وجـماليـاته يكـمل أحدهـما اآلخر
 وأحـال الـسكـون في الطـبـيعـية
الـى تــــرانــــيـم وغــــنــــاء يــــشــــدو
بــــاجلـــمـــال واألمل . لـــقـــد لـــعب
(مــحـمـود عــجـمي )  عـلـى ثـيـمـة
الـــــســــكــــون ودالالتـــــهــــا شــــكال
ومــضــمــونــا فـصــيّــر اجلــلــمـود
الـهامـد حـيوانـا نـاطـقا بـاحلـياة
واحلـصى الـصغـيـرة جعـل منـها
رح وجـاورها فم طـفلـة مـزهر بـا
بـحــصى أخـرى لــتـشــكل قـطــطـا
وحـــشــــرات وحالزيـن وسالحف
وكـائـنـات مـخـتـلـفـة   لـذا جاءت

حــصـــاه وحــجــاره عـــاجــة بـــاحلــيــاة
ــومــة الـــصــاخـــبــة بــاجلـــمــال والـــد
واحلركة ولتبـدو أعماله جسدا واحدا
تلقي من ناحيـة شكلها العـام وقدرة ا
عـلى استـقـبـالهـا وتـأويـلهـا دون جـهد
فــيـتــلــقـاهــا بــنـفـس فـطــرة صــانـعــهـا
ومـخـلـقـهـا . في مـعـرض ( الـعـجـمي )
ـكن وصف عـدد من لــوحـات الــرسم 
البعض منها بلوحة ( كوالج ) اذ مزج
ــتــخــيل بــ اجلــسـد الــتــصــويــري ا
ولـصق الى جــانـبه كـتـلـة فـوتـوغـراف
ألعــمـاله اخلــزفـيــة فـحـاكـت رسـومـاته
مـنـحــوتـاته لـكـي تـشـكال مــوضـوعـات
مهـادنة  ومـحاكـيـة لبـعضـها. امـتازت

ونـعـدهـا تـدور في فـلك زمـني ومـكـاني
بـعـيـدا عن حـركـة احلـضـارات األخـرى
وخـــاصـــة بـــنـــيـــة الـــدول واجلـــيــوش
واالقـتصـاد والـثـقـافات والـروحـانـيات
ـية كذلك  نـعـتـقد ان احلـضـارات العـا
شـئــنـا أم أبـيـنــا أنـهـا تـكــمل أحـدهـمـا
كن ان األخرى  فـالزمن في دورته ال 
يـقـفـز ويـدور في أفالك خـاصـة به دون
دارات ثـانيـة  لذا رأينـا كيف ـرور  ا
تشابـهت األديان واألفكار منـذ اخلليقة
وكيف فـسـر الـفالسفـة وكـمـا جاءت به
كــتــبـهم أو الــوثــائق واأللـواح أو كــمـا
جـاء به األنـبـيـاء قـد ال جنـد اختـالفات
جـوهـريــة في تـفـسـيـر اخلـلق والـنـشئ
والتـطور لـلخـليـقة والـكون وكـيف نقل
اليـنا مـا دار من أحداث وتطـورات منذ
الـــعـــصـــور األولى  وقـــد جنـــدهـــا في
بعض األحيان مستنسخة من حضارة
الـى أخـــــــرى ومن جـــــــيـل آلخـــــــر ومن
ــيــز بــ فــكــرة وفــكـرة الــصــعب ان 
ونـظـريـة ونـظـريـة . الـفـنـان الـنـحـات (
محمود عجمي ) قد انتبه لهذه احلركة
الـكـوكـبـية لـصـنـائع االنـسان كـحـقـيـقة
الحظ عن تــاريــخــيــة وجــغــرافــيــة فــا
عرفية أعماله قد تميزت بهذه السعة ا
والــفـلــســفـيــة اذ كـان واعــيــا الى هـذه
ـسـلـمـات فـأتت أعـمـاله احلـتــمـيـات وا
ـــــنـــــأى عـن هـــــذه األسس لـــــيـــــست 

واحلقائق .
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  احلجـارة والطـ واحلصى واأللوان
هي خـامـات اعـتـمـدهـا (العـجـمي ) في
أغــلب أعــمــالـه وخــاصــة في مــعــرضه
الــشــخــصي الــســابع الــذي عــنــونه ((
عرض الى تـرنيمـة احلصى )) وضـم ا
جـانب االعـمال اخلـزفـية أعـمـال الرسم
فـــتـــضــمـن  اكـــثــر مـن عــشـــرين عـــمال
تشـكـيلـيـا  في الـرسم الى جـانب نفس
العدد قد يزيد أو يقل من أعمال نحتية
ــــعـــرض كـــانـت احلـــصى . فـي هـــذا ا
واجللمود هي العنوان البارز والالفت

كــعــنــصــر ثــان في صــنع جــمــالــيــات
احلـــيـــاة وعــــلـــومــــهـــا ومـــعــــارفـــهـــا
ومسـاهـمـتـها في بـنـاء وارسـاء دعائم
الـتـطــور والـتـقــدم  أي نـقل بــحـرفـيـة
واشـــارات ظـــاهــرة وبـــاطـــنـــة نـــظــرة
الشرقي للـمرأة واقصائها عن الفعل
نـتج الـثقـافي وتـرسيخ احلـضـاري وا
ـرأة بـاإلجنـاب وتـلــبـيـة غـرائـز فــعل ا
الــرجـل وحــاجــاته فـــقط غــيــر آبــهــ
بـصـفـاتـهـا األلوهـيـة كـصـنـيـعه لـلحب
واجلمـال والزهو واحلنـكة السـياسية
في االدارة والـقيـادة كـمـا وردت الـيـنا
مـن الــســـفـــر الـــبــابـــلي والـــســـومــري

واألكدي.

هــذه األعـــمــال  ( الـــكــوالج ) بـــصــفــة
اجلـدة والتـجـديـد عـلى أقل تـقـدير في
جتــربـته الــشــخـصــيـة وأعــطت ســمـة
التـعبـير والـتجـريد لـقسم من لـوحاته
حـيث جتـد جــسـدا بال رأس مـدد عـلى
أريـكـة  بـهـيـئـته الـسـومـريـة األنـثـويـة
الـتي اتصـفت بالـسمـنة كـما في ثـقافة
السومري الـذين يرون جمال األنوثة
يــكـمن بـتــضـخـيم مـكــامن االنـوثـة في
ــرأة وابـراز مــفـاتــنـهــا فـتـرك جــسـد ا
نسـائه ( العـجمي ) بال رأس العـتقاده
بان النظرة الذكورية للمرأة  تكمن في
جــســـدهــا دون فــكـــرهــا وثـــقــافـــتــهــا
ووظــائـفــهـا احلــيـاتــيـة ومــشـاركــتـهـا

تعـد الوظـيـفة اجلـمالـيـة لفن الـنحت
كـسائـر الفنـون التشـكيـلية احلـداثية
تحركة لها األثر الـتكويني للذائـقة ا
وفق حـركـة الـزمن وجتـدد األمـكـنـة 
ـطيـتهـا الـتقـليـدية لذا حتـولت من 

الـــتـي تــعـــبـــر عن حـــاجـــة تـــؤديـــهــا
لضرورات الـعمل الهنـدسي والبنائي
وحـسب الـذائقـة والـتوجه الـسـائدين
اط أكثر صيرورة وديناميكية الى أ
ـباد احلرفـة الفـنية غـير مـتشبـثة 

عـلـى قـاعـة بـرج بابـل أقـام الـفـنـان أياد
الـزبـيدي مـعـرضه الـشـخصي رقم (13)
حتـت عـنـوان (عــشق بـهــار).. الـذي ضم
عشر لوحات مختـلفة القياسات رسمت
باللون األسـود ومشتقـاته ولكنه بنفس
ـتـواصل الـذي عرض ـلـون ا إسـلـوبه ا
ـعـروف عن بـعـضـاً مـنـهـا بـجـانـبهـا. وا
الـفـنــان الـزبـيـدي بـانه يــرسم بـطـريـقـة
ـنمـنات) الـلونـية الـتي عادة مـا تكون (ا
اخللفية بالـلون األزرق ودرجاته.. بينما
ـفـردات األخرى بـالـلـون األحـمر يـرسم ا
ومــشـــتــقــاته احلـــارة األخــرى. في هــذا
ــعــرض (عــشق بـهــار) حــاول الــفــنـان ا
الـزبـيـدي أن يــسـتـلـهـم مـوضـوعـاته من
رواية ( الساحـر العظيم ) لـلكاتب أمجد
تــوفـــيق الـــتي تـــتــحـــدث عن الــشـــابــة
اإليـــزيــديـــة الــتي وقـــعت ســـبــيـــة بــيــد
الـعـصـابـات اإلجرامـيـة.. والـتي أنـقـذها
وصـلي لتتم بـعدها قصة حب الشاب ا

عـاطــفــيـة بــيـنــهــمـا.. تــنـتــهي بــالـزواج
ـفـهوم.. واحلـيـاة الـسـعيـدة ومن هـذا ا
أنــطــلــقـت خــيــاالت الــزبـــيــدي من هــذه
ـة.. لـيـبـحث عن ومـضـة ـؤ اإلنـتـبـاهـة ا
ـأسـاتنـا الـيومـيـة عسى األمل الـقـادمة 
أن يـعيش الـعراقـيون قـصة حب جـديدة
وحــقـيــقـيــة.. لــعـلــهــا تـنــهي مــأسـاتــنـا
الـطـويـلـة حـتى ولـو فـتـرة مـوجزة!!! في
رسـومـة بـتـفـاصيل لـوحـات الـزبـيـدي ا
مــلــحــمــيــة تــعــبــيــريــة تــمــتــزج فــيــهــا
ـــســحــة الــتـــجــريـــديــة وشيء مـــا من ا
نظور أو البعد التشخيصية.. بصيغة ا
الواحد.. وبلون األسود ولـكنها ال تخلو
من ضــربـات (لـونــيـة) صــغـيــرة هـنـا أو
هناك كرمزيـة ألمل ووالدة ومضة تفاؤل
عـسى ولـعل.. يـسـتشف الـنـاقـد د. جواد
عرض: وعلى الزبيدي في مقدمة دليل ا
الـرغم من اإلسـتــثـمـار الـزخــرفي بـكـافـة
إجتـــاهــاتـه الــهـــنــدســـيــة والـــنــبـــاتــيــة

وإســتــحـضــاره في الــلــوحــة مــكـمالً
جـمالـياً يـد طـاقته الـتواصـليـة ب
ــتـلـقي إال أن ـشــغـول وا الـفــضـاء ا
ســيــادة اجلــســد كـعـالمـة مــهــيــمــنـة
وضوع توحي بداللتها الكامنة في ا
األثيـر ويشـكل خطابـاً يدفع بـاجلمال
إلـى أقـصى مـديـاته الــتي تـنـفـتح في
الوقت نـفسه عـلى مضامـ توجـهها
مـــحــركـــات ضـــمن حـــدود احملـــلـــيــة
كانيـة واليقينـيات التي تفصح عن ا
قنـاعات بـهذا الـدرب الذي أنـتج غنى
فـنــيـاً بــوصـفه مـبــحـثـاً مـن مـبـاحث
الـهـويــة واإلسـلـوبــيـة ومـرام أخـرى.
الـفـنان ايـاد الزبـيـدي موالـيـد بابل/
أقام معرضه الشخصي األول/ 1960
والــــثـــالث/ 2000والــــثـــاني/  1990
واخلـــــامس 2005والـــــرابع/  2001
والــســابع/2007والــســادس/  2006
والـــتـــاسع/ 2013والـــثـــامن/  2011
واحلـــادي 2015والــــعـــاشـــر/  2014
عـشـر/  2015والـثــاني عـشـر/ 2017
فـضالً عن مـشـاركـاته الـعـديـدة داخل
الــعــراق وخـارجه أصــدر عـام 2007
كــتــاب قــصــائــد مــرســومــة لــديــوان
عــبـديــنـيـل وكـتــاب كـائــنـات الــفـحم
ترجمة تشكيلية لقصائد الشاعر رعد
كــــر عـــام  2014 عــــضــــو نـــقــــابـــة
الـــفــنــانـــ الــعــراقـــيــ وجــمـــعــيــة

. التشكيلي العراقي
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بغداد

لوحة حملمود عجمي

احلصى واجللمود عنوان بارز في منوحتات عجمي 

عرض لقطة لزوار ا

التشكيلي اياد الزبيدي يقف امام اعماله خالل احدى معارضهحيدر فاخر يتحدث عن معرضه


