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هد والبداية ومعظم أعمالي نتاج الالوعي  التشكيلي كر سعدون :  بور سعيد .. ا

ـي وتـوقـيع مـيـثـاق شـهــدت امـارة أبـوظـبي في دولـة االمــارات انـطالق أعـمـال مـؤتــمـر الـفـضـاء الـعـا
لـتأسـيس أول مجـموعة عـربيـة للـتعـاون الفـضائي تضم  11دولة عـربيـة. وقال رئـيس مجـلس الوزراء
االمــاراتي حــاكم امــارة دبي مــحــمـد بـن راشـد آل مــكــتــوم في حـفـل االفـتــتــاح إن (أول مــشـاريع
اجملموعـة سيكـون قمر صـناعي يعـمل عليه الـعلمـاء العرب من دولـة اإلمارات). واضاف عـبر تغـريدة له على
موقع تويتر (شخصيا أنا مؤمن بقدرات العقل العربي.. أسمينا القمر الصناعي الذي سيعمل عليه العلماء
أمـون.. البيت الـذي جمع العـلماء العرب  ?813وهـو تاريخ بدايـة ازدهار بيت احلـكمـة في بغداد في عـهد ا
نطقة.. منـطقتنا منـطقة حضارة..وشبـابنا بناة حضارات..ال عـارف وأطلق الطاقات الـعلمية ألبنـاء ا وترجم ا

بدأ).. بد أن نؤمن جميعا بهذا ا
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واضح فـي مـــعــــرضي االول في مــــركـــز
الفنـون وجمعيـة التشكـيلي الـعراقي

عام 1992.
ـن تـأثـرت ومـاسـر تـعـلــقك بـالـرسم مـنـذ  }

الطفولة?
ـ كــان لـرســومــات الــصـحــافــة ومـجالت
االطـفـال الـدافـع االول لـلـتـعــلق بـالـرسم
فقد كنت متـابعا جيدا لهـا وبشكل مبكر
والنـهـا تـتـوفـر من قـبل اخـوة لي بـشـكل
مـسـتـمـر كـمـا كـان للـحـراك الـثـقـافي في
ـارسـة الـرسم بـشكل ـديـنـة االثر في  ا
جـاد وتـطويـر الـقابـيـليـات بـسرعـة كـما
كــان لــلــشــاعـر والــفــنــان الــراحل غـازي
الـفــهـد اثـره الـكــبـيـر في تـشــجـيـعي من
خالل الـرسـم في مـجــلـة كــان يـصــدرهـا
مــكــتــوبــة بـــالــيــد هــو ومــجــمــوعــة من

اصدقائه.
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{ هل حتــدثـنـا عن مــحـطـاتك الـفــنـيـة وكـيف
ت موهبتك?

ـ كما قـلت فان بورسـعيد شـكلت مفصال
مـــهـــمـــا في طـــريق الـــتـــعـــلق بـــالـــرسم
واحـترافه فـيمـا بـعد اال ان الـتجـربة في
ثانوية قـتيبة كـانت اوسع وعززت الثقة
اكـثــر في انـتــاج اعـمــال كـبــيـرة احلـجم
رسم اكـثر ترتـيبا بالـنسـبة لي  فكـان ا
وكذلك قاعة الـعرض فيها مـنظمة بشكل
ــتــاز وبــعــدهــا انــتــقــلت لــلــعــمل في
الصـحـافـة مبـكـرا كـرسام لـلـتـخطـيـطات
ولــلــكــاريــكــاتــيــر وكـان ذلـك عـام 1979
وهــذه شـكــلت لي اول مـوضـع قـدم جـاد
واصـبـحت صفـحـات اجلـرائد واجملالت
مـنــذ ذلك احلـ جـدرانــا عـامــة لـعـرض
رسـومـاتي والـعـمل بـجـهـد اكـبر لـصـقل

خطوطي.
{ من أخذ بيدك لتكون رساما مشهورا?

ـ اذا حسبنا ان الصحافة تطلق الشهرة

لـالشـخـاص فـاعـتـقـد ان اخلـطـوة االولى
الـــتي قـــادني فـــيــهـــا اخي الى اجلـــريــدة
لـلــعــمل فـيــهـا هـي من اسـست الن يــكـون
اســمي مـعــروفــا في االوسـاط الــثــقـافــيـة
وهـذا مااعـطاني دافـعاً مـهمـاً للتـخصص
حل الدخول الى كلية الفنون في بغداد.
{ ماحـكـايـة توظف االسـاطـيـر والتـعـويذات في

رسومك?
ـ هناك تـأثير قوي بـالتأكيد لـلفن العراقي
الـقد في جتـهيـز الوعي بـفرشـة واسعة
من العالمات والرمـوز وكذلك ما يزخر به
االرث الـــعـــراقي  الـــقـــد من اســـاطـــيـــر
مــكـــتـــوبـــة جتـــعل الـــفـــنـــان يـــلــجـــأ الى
اسـتـخـدامــهـا في اعـمــاله وهـنـاك جـانب
اخــر اثـر في كـثـيــرا وهـو وجـود نـوع من
الوشم عـلى اجساد امـهاتنـا كان جزء من
ــتـداول وكـان رائـجـا ـوروث الـشـعـبي ا ا
وهو وشم برموز مختلفة وبشكل جمالي
هـو مـاظـهـر بـشــكل بـارز في فـتـرة مـا في
نشورة الكثير من اعمالي وتـخطيطاتي ا
في الـصـحافـة ايـضا والزال يـظهـر بـشكل

اكثر انتظاما. 
{ ماذا تـريد بأستلهامك الوشم ومربعات لعبة

التوكي لتوظيفها في أشكالك الفنية?
ـ اعـتقـد أن الالوعي يـؤدي دوراً مـؤثراً في
انـتــاج الـفــنـان العـمــاله ومـا عـشــته ومـثل
جزءاً من الثقـافة البصـرية لدي هو الوشم
ارسـها  وتلك والعـاب االطفال التـي كنا 
تــظـهــر في اعــمـالي كــثــيـمــة اسـاســيـة في
الكثير مـنها بسبب انـها بدأت تختفي اوال
وثـانـيـا هـو اسـتـدراج لـهـا بـسـبب طـبـيـعة
ـهـاجـر الـذي جلأ احليـاة الـتي يـعـيـشهـا ا
الى بلدان بثقـافات مختلفـة تماما عنا  قد
ثل يكـون ذلك بحثـا عن معادل مـوضوعي 
كـان الغريب  وقـد يكون هذا الـوجود في ا
احيانا رسدا الواعيا حلياة مستقرة وحلم

باستعادتها.

الك مسلسل العرضحالچي لقاسم ا

منذ البدايات كان مولعا برسم الوجوه
يـعبـر عن هـوايته في حـالـة من التـباري
ـا كـان يراه تـمريـنا ألثـبات الـذات ولر
يــومـيــا الدراك تـفــاصـيل تــشـكل قــاعـدة
المح ومـنذ الطفولة مستقـبلية لرسم ا
شــكل الــوجه مــحــورا العــمــاله بــعـد ان
ابتـعد عن الـتشـخيص بـحثـا عن جتريد
اكثر تـعبيريـة السيما أن قـسوة احلياة
عنـد كر سـعدون الذي يـعيش في بالد
ـهـجر مـنـذ عـقـود كـانت تـدفـعه لـرسم ا

الواقع بشكل اكثر معاصرة.
{ ما ذكرياتك في اعدادية بور سعيد ?

ـ نقطـة مفصـلية شكـلتها بـور سعيد في
حياتي الـفنية فـقد كانت مخـتبرا لصقل
وهـبة واالنـطالق بهـا الى افق جديد  ا
كــانت هـذه االعــداديـة تــمـنــحـنــا فـضـاء
واسـعــا لـلــتـفــتح فــفـيــهـا مــر كـثــيـر من
ـعروفـ تركـوا اثر االسـاتذة االكـفاء وا
هـني والـثقـافي فيـنـا وفيـها تـعـليـمـهم ا
ايـضـا كان مـرسـما كـبـيرا وقـاعـة عرض

مثالية في ذلك الوقت.
 كـمـا مر بـنا اسـاتـذة فنـانـون مثل خـالد
نـاجي الــذي فـتح عـيــونـنــا عـلى الـرسم
على الـقماش بـتقنـيات مخـتلفـة وعدنان
اسود الـذي درسنا النـحت وعلمـنا كيف

نتعامل مع الطـ وساعدناه وقتها في
عــمل تــمــثـال و نــصــبه عــلى قــاعـدة
مصممـة بشكل جمـيل واعتقد انه الزال
موجودا اذا لم تمتد اليه يد العبث كما
كــان وقــتــهــا مـــجــمــوعــة من الــطــلــبــة
ــوهـوبــ الــذين تــنــافـســوا من اجل ا
نـتـاج فــني يـنـال الـرضـا مــنـهم مـحـمـد
جـبـار ابـو الـزود وقـاسم ولي واخـرون

لم حتضرني اسماؤهم. 
{ انت من مـديـنة شـعـبـيـة كـيف جتـلت هذه

دينة في رسوماتك? ا
ـديـنـة الـتي عـشـتـهـا التـمـلك سـمـات ـ ا
يـزة على العكس من مناطق مكانية 
ـة او بـعض مـدن الـعـراق بـغـداد الـقـد
الـــعـــريـــقــة الـــتـي فــيـــهـــا عـــمــارة ذات
خـصوصـية ومالمح مـعمـارية واضـحة
اســتــحــوذت عـلـى الـكــثــيــر من اعــمـال
الــفــنــانــ مــثـل شــنــاشــيل بــغــداد او
نواعـير راوة ولـكن ماعـلق في الذاكرة
وشكل عـماد وعـينـا هو طبـيعـة احلياة
الـقــاسـيــة الـتي طــبـعت وجــوه الـنـاس
بطابعها وطبيعة احلراك الثقافي فيها
فــكــانت اعــمــالي من الــبــدايــة تــنــحــو
بــاجتـاه تــعـبــيــري اقـله الــتــضـامن مع
الـنـاس في مـحنـتـهم وهـذا ظهـر بـشكل
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َـشـاهـد وتـداخل الـطـيـبة الـسـلس بـ ا
التي تصل مرحلة الـسذاجة احياناً عند
ــوفّق بـــعض الــشـــخــوص والــرجـــوع ا
ســنــ عـديــدة الى الــوراء عــنــدمـا درج
الـنـاس عـلى الـتـحـابب والتـالطف وعدم
حـمل الـغـلّ علـى بـعضـهـم البـعـض. هذا
الــرجــوع الى مــرحـلــة مــا قــبل الــهـاتف
الـنـقّال وثـورة الفـيـسبـوك واالنـستـغرام
التي حـوّلت النـاس الى اشخـاص آلي
وعقّدت مسالة التعاطي فيما بينهم. 
حتـقق كل ذلك عبـر تلـقائـية احلـوار ب
الــشــخــوص ذلك احلــوار الــبــعــيــد عن
الـــتــشــنج والــكـالم الــرنّــان والــتــبــجّح
َـشــاهـد الـتي جـرت فـيـهـا وكـذلك عـبـر ا
ــســلــسل فــكــلــهــا داخل احــداث هـــذا ا
بـغـدادنـا احلـبـيـبـة بـجـاداتـهـا وأزقـتـهـا

وبــيـــوتــاتـــهــا ومـــحـــالــهـــا ونــاســـهــا.
ـسـلـسل وثّق فـتـرة سـنشـتـاق الـيـها فا
ـسـلسل بـعـد كذا سـنـة عنـدمـا نشـاهد ا
مــرة اخــرى مـســتــقـبـالً وهـذا يــذكّــرنـا
ــســلــسـالت لــلــمــؤلف نــفــسه قــاسم
الك "حب وحــــرب" "الـــتـــيـــتي" "دار ا
دور" "سـايق الـسـتوتـة" وغـيـرهـا حيث
درجت عـلى تـصـويـر جـمـيع مـشـاهـدها

داخل بغداد.  
سلسل ايضاً ابتعد كثيراً عن العنف ا
ــشــاكل الــتي اعــتـرضـت الـبــطل فــكل ا
وغـيـره من الـشخـصـيـات الرئـيـسـية او
ــا هي مــجـرد زوبــعـة في الــثـانــويـة ا
فـنجـان سرعـان ما تـنجلـي ويستـقر كل
ياه الى مجاريها. فضالً شيء وتعود ا
ـسلـسل نأى بـنفـسه تمـاماً عن عن ان ا
مـنــطـقـتَـ مــزعـجَـتــ اال وهـمـا الـدين
والسياسة. وهذه نقطة تُحسب لصالح
شاهدين سلسل اذ استـطاع إمتاع ا ا
من دون االنـتــقـاص من اي احـد سـواء
كان ذلك األحد ديـنياً او سيـاسياً برغم
تطرقه الى نقد حاالت اجتماعية سلبية
كثيرة من خالل مـا تعرّض له البطل او
الشخصيات االخرى من مواقف تتطلب

عاجلة.  التصدّي وا
سلـسل شخصيات حتاكي كذلك طرح ا
ـشـاهدين الـسـواد االعـظم من تـفكـيـر ا
شـخـصـيات من عـامـة الـناس كل هـمّـها
الـــعــيش بـــكــرامــة وســـدّ الــرمق او في
اقـصى احلـاالت التـفـكيـر في فـتح محلّ
راقٍ في مــــكــــان راقٍ كــــمــــا حــــصل مع
حـس عـجاج (ايـهـاب) وزوجته جنالء
ــزيـد فــهــمـي (رفــاه) الــذَين طــمــحــا بــا
لكـنـهمـا خـسـرا اغلى شـيـئـ عنـدهـما:
انـســانـيـتـهــا وابـنـهـمــا الـوحـيـد "زيـد".
ـالك في وهـــــــذا هــــــو شــــــأن قـــــــاسم ا
مـــســـلـــسالته اال وهـــو االبـــتـــعـــاد عن
الــوظــائف الــرنــانــة الــتي تــتــطــلب من
البس اصـحـابهـا ارتـداء كـذا نوع من ا
واقــتــنـــاء كــذا مـــاركــة من الـــســيــارات
وتـــوظـــيف كـــذا عـــدد من احلـــمـــايـــات
واستـخدام كذا مسـتوى من اللـغة التي
ـناصب الـعلـيا تـداولها درجَ اصـحاب ا
فـيما بـينـهم او مع غـيرهم. الـشخوص
ـعـنى آخـر ال تـتـعـدي عـرضـحـالچي
وصـاحب فـندق وسـائق سـيـارة اجرة
وسائق كيـا وبقال وصاحب "بـسطية"
يـــفــتــرش االرض لـــكــسب قـــوت يــومه

وبائع طيور وملمّع احذية. 
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ـسـلـسـل نـوسـتـاجلــيـا كـبـيـرة يـحــمل ا
للـماضي الذي جعـلنا الـكاتبـان نتنفس
عـبــقه الــفــوّاح من خالل عــدة امـور من
ــواقـع مـثـل الــفــنـدق بــيــنــهــا: بــعض ا
الـتـراثي الذي ضمّ انـاسـاً بسـطـاء بدءاً

بـصـاحب الفـنـدق "صـاحب" ومروراً
ساعـده "رمان" وانتـهاءً بـ "جواد"
و"نــــبــــراس" و"بــــدريــــة"; واألزيـــاء
وجتـسّـد ذلك بــقـمـاش الــبـازة الـتي
كـــان يــــرتـــديــــهـــا كل مـن هـــنـــدس"
و"قــنـدس" و"نــعــسـان" تــلك الــبـازة
الــتي لم يــشــعــر بـحــنــيـنــهــا سـوى
االجـيـال الــسـابـقــة; واالغـاني الـتي
كـان يـصـدح بـهـا هـؤالء "الـبـازيـون"
[نـسـبـة الى الـبـازة] فـكـلّـهـا تـراثـيـة
ـا نــســيـهــا اجلــيل احلــالي لـكن ر
ـسـلـسل اعـادهـا بـطـريـقـة شـائـقـة ا
جداً عبـر ثالثة من ملوك الـكوميديا
"مـحـمـد حـس عـبـدالـرحـيم وباسم
البـغدادي واحـسان دعـدوش" الذين
ها بـشكل يـليق حـرصوا علـى تقـد
ـكـانـتــهـا في قـلـوب الـنـاس بـهـا و
سـيـمــا االجـيـال الـســابـقـة; وايـضـاً
مَــشــاهــد الــنــوم عــلى ســطـح الـدار
حــــيـث جتــــلّـى ذلك فـي مَــــشـــــاهــــد
االرجتـاع الفـني الـتي ضـمّت سراج
وجنــمــة وهــمــا عــلى ســطح الــدار;

ـــكـن ان نـــضـــيف الـى ذلك ســـيـــارة و
"جـــاوي" الــــواز وديـــكــــور الـــفــــنـــدق
ومعروضاته ومقتنياته وطريقة احلُبّ
والـزواج الـتي جتـسّـدت بـزواج "رمـان"
عــامل الــفـــنــدق بـ "ســنـــدس" وبــائــعــة
اخلـــبــز والــعالقـــات بــ الــشــخــوص
وطـرق حـلّـها والـطـيـبة والـوفـاء الذي
ظـــهــر بـــأبـــهى صــوره بـــ "ســراج" و
تـوفـاة وأخيـراً حتى "جنـمة" زوجـته ا
ــاضي ال أطــيل ظــهـــرت الــعــودة الى ا
حـــتـى في أســـمــاء هـــذه الـــشـــخــوص:
جـاوي رمـان بـدريـة صـاحب سـراج

جواد ربيعة وغيرها.   
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البارز في "العرضـحالچي" هو االبتعاد
عن مَــشــاهــد الــعــنف فــحــتى اوالد ""
الذين توقعـنا انهما سـيقتلون احملامي
"ايــوب" وكــاتب الــعـرائـض "سـراج" لم
يــفــعـال شـيــئــاً من هــذا الــقــبــيل بــرغم
ستمـرة ووعيدهما حتى تهديداتهـما ا
انـتـهى بـهـمـا احلـال أن اسـتـسـلـما الى
والــدتـهـمـا الــتي حـصـلت عـلى االوراق
ـتــلــكـاتــهـا الـرســمــيـة الــتي اثــبـتـت 
وامـــــوالـــــهــــــا بـــــعـــــد ان خـــــرجـت من
"الشماعية". وكذلك االبتعاد عن مشاهِد
السـكر والعـربدة والنـارگيلـة والتدخ
ـبــرّر الـتي ال واجملـون والــعـري غــيـر ا
تليق بـقدسيـة شهر مثل شـهر رمضان.
ضـام االنـسانـية الـكثيـرة التي امـا ا
ـسلـسل بأسـلـوب مؤثـر فهي طـرحهـا ا
االخرى قـد رفعت من شـأنه وعزّزت من
رصـيـده في قــلـوب الـنــاس. أب يـسـهـر

ويــكــدح ويــوفّــر بــيــتــ البــنَــيـه مـا إن
يسـجّل هـذين الـبـيـت بـاسـمـهـمـا حتى
يـطـرداه بـشكل غـيـر مبـاشـر من كـليـهـما
ويـصــبح مــجـرد نــزيل فـنــدق يـذوق من
ـنغصـات ما يـدفعه الى ترك الويالت وا
ـسـن ذلك الـفـنـدق والـلـجـوء الـى دار ا

(في احللقة االخيـرة). ومساعدة "بدرية"
فـي زواج "رمـان" عــامل الــفـنــدق" حـيث
تــعـــامــلت مــعه وكـــأنه ولــدهــا. وعالقــة
"صــــاحب" و"رمــــان"; وعالقــــة اعــــضـــاء
الـفــرقـة "هــنـدس"و "قــنـدس"و "نــعـسـان"
الــتـي ال جنــدهــا االّ في دنـــيــا اخلــيــال;
وعالقـــة "ســراج" و"جــواد" الـــذي ســهــر
األول عـــــلى راحــــــته فـي ايـــــام مـــــرضه
ـشفى وكـأنه اخوه من امه ورقوده في ا
وابــيه; وعالقــة "جـاوي" مــديــر الـفــرقـة
الشَرَفِي وسائقها الشخصي مع كل من
اعضاء الـفرقة الثالثـة من جهة وعالقته
ببـقية افراد الـفندق مـن جهة اخرى. وال
أروع من مــشــهـــد قــيــام افـــراد الــفــرقــة
ال وتسليمه الثالثة بتجمـيع مبلغ من ا
الـى "سـراج" عـنـدمـا عـرفـوا بـأن األخـيـر
تـعــرّض الى الـســرقـة. كل تــلك احلـاالت
ــسـلـسل مالذاً االنـسـانــيـة جــعـلت من ا
لـلـعـائلـة الـعراقـيـة عـندمـا جـمع اجلانب
االنـــــــســــــانـي مع اجلـــــــوانب االخــــــرى
االجـتــمـاعــيـة واألخالقـيــة والـسـلــوكـيـة
والفكاهية التي طُرحت بأسلوب شفيف

تلقائي.
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بــالـرغـم من كل مــا تـقــدّم ذكــره لــصـالح
سلسل تبقى ثـمة بعض الهنات التي ا
سـلسل التي من بـينها: وقع فيـها ذلك ا
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البصرة

بابـتكار طـرائق تعـبير جـديدة فالـقسوة
ال تـــــتــــــطـــــلـب عـــــودة الـى االطالل او
اسـتـدرار العـواطف  بـحـاجة الى فن
صـادم لــلـتـنـبــيه والـتــذكـيـر واثـارة
االســئــلـــة عن طــبـــيــعـــة الــوجــود
االنــســـاني ومــايــتـــعــرض له من

كوارث وقسوة .
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{ ما أعمالك االخيرة?
ـ هـنـاك الكـثـير من االعـمـال التي
اهـيــئـهــا لـتـكــون مـشـاريع فــنـيـة
منهـا كتاب لـلطبع تضم مـجموعة
ـــــلــــونـــــة واعـــــمــــال من االعـــــمـــــال ا

صغرة. التخطيطات ا
عارض محليا ودوليا? { مارصيدك من ا

ـعـارض الــشـخـصـيـة ـ لـدي الـكــثـيـر من ا
الـتي اقـمـتـهـا في بغـداد وفي مـدن عـربـية
واوروبـيــة ومــنــهــا في فــرنــســا وتــركــيـا
ـارك والسـويد ـكـسيك والـيـابان والـد وا
ـــغـــرب واالردن وفـي مـــصـــر وتــــونس وا
وغـيـرها وكـذلك لـدي مـشاركـات ايـضا في
ـعــارض اجلــمــاعــيـة داخل الــعــديـد مـن ا

العراق وخارجه.
{ كيف تنظر الى فن التشكيل في العراق?

ـتلك قـاعدة قـوية ـ الـتشـكيل في الـعراق 
ـنـطـقـة وهـذا انـتج ـتـلك الـريـادة في ا و
مجاميع من الفنـان الذين استطاعوا ان
ــنــطــقــة يــشــكــلــوا حــضــورا ســواء في ا
ــهـــجــر ورغم الــعـــربـــيــة او في بـــلـــدان ا
االنتكاسة التي يعيشها التشكيل العراقي
الـيـوم بــسـبب الــظـروف الـتـي لم تـقـدم له
مامطلـوب لكي ينمو ويـستمر اال ان هناك
شــبــاب واعــد ولــديـهـم نـتــاج فــني يــثــيـر
االعجـاب واتنمى ان تـنتهي هـذه الظروق
لــيــكــون الــفــنــان الــعــراقي نــتــواصال مع
مـــايـــحـــصل في الـــعــــــــــالم مـن تـــبــدالت

سريعة.
 

إيراد بـعض اللقـطات التي كـان يُفترض
حـذفهـا او عدم الـتـفكـير في ايـرادها في
َـشاهد: مـشهد صلب الـعمل. ومن هذه ا
راهق الـتـدخ الـذي جـمعَ زيـد االبن ا
الــفـــاشل في دراســـته بــســـبب خالفــات
شـهد اسـرية واضـحـة وصديـقه هـذا ا
ـسلـسل. وكذلك بعض تكـرر مرت في ا
فارقات التي حصلت مع "سراج" وهو ا
يتنقّل بالـ "كيـا" من بيته الى محل عمله
ــشـاكس ووالـدته مـثل مــشـهـد الــطـفل ا
ـنـشــغـلـة بــهـاتــفـهـا الــنـقـال ومــشـهـد ا
الــشـخص الـذي اسـنــد رأسه عـلى كـتف
"ســــراج" وأيــــضـــــاً مــــشــــهـــــد "الــــديچ
والــدجـاجــة" الـذين جــلـبــهـمــا "نـبـراس"
ووضــعـهــمـا في غـرفــة "سـراج" من اجل

التزاوج! 
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ـسلـسل قليـلة وجرى رسم شخـصيات ا
حلـــظــــتـــهـــا احلــــاضـــرة فـــقط اي دون
اخلوض في معرفة ماضيها او العالئق
الـتي جـمـعـتـهـا مع شـخـصـيـات اخـرى.
وأمثلـة ذلك كثيـرة منها: عـائلة "اسراء"
زوجـة نـوفل سـمـعـنـا بـأنـهـا ثـريـة جـداً
لـكن لـم يـظــهـر والــدهـا او اخــوانـهـا او
بـيـتهـا فقـط ظهـرت والدتـهـا وهي تزور
ابـــنـــتـــهـــا "اســــراء" في بـــيت زوجـــهـــا;
و"رفاه" زوجـة ايـهاب ال نـعرف من هي
عـائـلـتهـا وحـتى عـنـدما زعـلت لم يـظـهر
بــيت ابـيـهــا; و"جـواد" صـديق "سـراج"
النــعـرف اي شيء عن اســرته سـوى انه
تـركــهم وبـعـد تـعــرضه لـوعـكــة صـحـيـة
اقـنـعه "سـراج" بـالـذهاب الـيـهم والـبـقاء
مــعـهم; و"صــاحب" صـاحب الــفـنـدق ال

توجد اية تفاصيل اخرى عنه سوى
انـه زوج اخت "رمــان" الــتي تــمـتــلك
الـفـنـدق; و"بـدريـة" التـي جاءت الى
الفندق ال شيء عن ماضيها وكأنها
نزلت من السمـاء وكل الذي عرفناه
عــنـهــا هـو انــهـا تــمـتــلك "بـســطـيـة"
صــغـيــرة تــبـيـع بـعض احلــاجــيـات
الـبـســيـطـة وهي صـديــقـة "سـنـدس"
ستقبلية; الفنانون وزوجة "رمان" ا
قـنـدس وصــاحـبـاه ظــهـروا وكـأن ال
مـاضي لـهـم مـجـرد زهّـاد يـعـيـشون
حلـــظـــتـــهم احلـــالـــيـــة وكل هـــمـــهم
مـوسيـقـاهم وفنّـهم االصـيل. ولو ان
ـسـالة الـكـاتـبـ انـتـبـها الـى هـذه ا
وأشــبـعــا شـخــصـيــاتـهــمـا بــبـعض
سـلـسل بـشـكل الـتفـاصـيـل لتـاثـثَ ا
افــضل من حــيث عــدد الــشــخـوص.
بـاخـتـصـار شـديـد مـعـظم شـخوص
سلسل ظهرت وكأنها مقطوعة من ا
شـجـرة اذ ال مــعـلـومـات كــافـيـة عن
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ـسـلسل ـكن ان يـؤاخـذ عـلـيه ا مـا 
ـكــافيء ايــضــاً هــو االفــتـقــار الـى ا
شكلة ما. وضوعي عند التصدي  ا
مـثالً طـيش "زيــد" وتـركه لــلـمـدرسـة
كن ان يقابَل بسبب مشاكل بيتية 
بسلوك فتى آخـر اي ابن لشخصية
اخــرى يـــظــهــر  بــأنه فــتى مــلــتــزم
بـــدروسه ومـــواظب عـــلى دراســـته;
وزوجـة ايــهـاب اخلــبــيـثــة والـتي ال
ـكن مـقـابـلـتـها حتـب ابـا زوجـهـا 
بـشــخـصـيــة اخـرى حتـتــرم زوجـهـا
وابـا زوجــهـا وهـنــا كـان بــاإلمـكـان
اســتــغالل "اســـراء" زوجــة "نــوفل"
ــؤلــَفــ غــيّــرا مــصــيــر هـذه لــكـن ا
الـشــخـصــيـة وجــعالهـا نــسـخـة من
"رفــــاه" من حــــيث كــــره ابي الـــزوج
والــســـعي نــحــو االســتـــقاللــيــة من
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يــبــقى مـســلــسل "الــعـرضــحــالـچي"
مـسـلـسالً رمـضــانـيـاً بـامـتـيـاز عـبـر
شخوصه ومِشاهـده والثيمات التي
تـعـرّض لـهـا بـأسـلـوب فـنيّ مـبـاشـر
بعيـد عن تعدد التـأويالت وتعقّدها.
واذا خــــســـــر الــــعــــرضــــحــــالــــچي
سـلسل الـشخـصـية احملـوريـة في ا
بيتيه الذَين افنى عـمره في بنائهما
وولـــــــديه فـــــــإنـه ربـح تـــــــعـــــــاطف
ـشــاهـدين مـعه رغم صـعـوبـة مـآله ا
الــذي أظــهـره اخملــرح جــمــال عــبـد
جــاسم من اخلـــلف وهــو يــجــرجــر
ــســنــ حــامالً خــطــاه نـــحــو دار ا

توفاة. حقيبته وصورة زوجته ا

الك وخبث (ام بـبراءة (سـراج) قـاسم ا
اسـراء) إنعـام الـربيـعي وغـنج (اسراء)
سوالف جليل وتلقـائية (هندس) محمد
حـسـ عـبـدالـرحـيم و روحـيـة (قـنـدس)
إحسان دعدوش وشرود (نعسان) باسم
الـــبــــغـــدادي وحـــرص (صـــاحب) عـــلي
الك داخـل و (مـشــاكـســة) عـلـي قـاسم ا
وهـيـبـة (ربـيــعـة) هـنـاء مـحـمـد وطـيـبـة
(نـوفل) مــحــمـد هــاشم ونـزق (ايــهـاب)
حـسـ عجـاج وأريـحـية (جـاوي) سـعد
خـلـيـفة وشـيـطـنـة (رفـاه) جنالء فـهـمي
ــســلــسل الــرمـضــاني وغــيــرهم دخلَ ا
"الـعـرضـحـالـچـي" تـألـيف فـالح حـسـ
الك قــــلــــوب الــــعــــبــــدالـــــله وقــــاسـم ا
ـشـاهـدين هـكـذا بـكل يـسـر. اضف الى ا
عـاجلة والتـنقّل ذلك بـساطـة الطـرح وا

{ هل جتـد نفسك أكـثر قـدرة على الـتعـبير عن
افكارك بالرسم ام النحت? 

ـ في كثـير من االحـيان يكـون الرسم اقرب
لي السـباب كـثـيـرة مـنـها سـهـولـة الـتـنقل
بادوات الـرسم كما ان هـناك بدائل كـثيرة
لـهــا والــرسم اليــحـتــاج الى مــكـان واسع

وعملية خزنه بسيطة.
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{ جنــــحت فـي تـــوظــــيف الــــعالقــــات األزلــــيـــة
التـاريـخيـة مـثل الـعالقة بـ " انـسان الـكـهوف

ورمــحه " بــاســتـخــدام " الــبــورتـريـت " كـيف 
ذلك?

ـ احلقيقة ان الـعالقة مع البورتريه عالقة
مـعــايـشــة لـفـهم الــقـشـرة اخلــارجـيـة اوال
ــرســومــة وثــانــيــا داخل الــشــخــصــيــة ا
ـراد اظـهــارهـا التــعـتــمـد عـلى المـح ا فـا
السـمات الشـكليـة للبـورتريه فقط الن ذلك
قصود سيولد الرسم مـيتا بال مالمح! وا
هـنـا كـمـا في اسـتـعـارتك لـعالقـة االنـسان
الــبــدائـي بــرمـحـه ان الــعالقــة تــبــادلــيـة
ووظـيـفـيـة فـعــمـلـيـة رسم الـبـورتـريه تـتم
باستقراء خارجي وداخـلي للشخصية او

رسوم وهي عملية اقتناص.    الوجه ا
{ يربـط البعض مجال عمل الـفنان باخلرافات
السـيما وأن جيالً من الـفنان األوائل عاش في
زمن مـثـالي آخـر عـنــدمـا كـانت كـلـمـات " احلب
ـوت والـرغـبـة واحلـزن واخلــلق " تـنـتـمي الى وا
الـــفن بـــرأيك هل مـــازال الـــفن يـــقــبـع في هــذا

ثاليات? االطار من ا
ـ الفن في طفـولته كان حقال سـحريا وهو
ايـــضــا جتـــاوزالـــعـــاطـــفـــة مـــنـــذ عـــقــود
واصبحت عمـلية انتاج الفن اكـثر تعقيدا
 فــاوربــا الــتي ابــتـكــرت الــرسم ابــتــكـر
رسـامـوها طـرقـا جديـدا في الـتعـبـير بـعد
احلـروب الـداميـة الـتي مـرت بهـا الـقارة 
ونحن في العراق مررنا بظروف قد تكون
اقـسى من تـلك  فـفنـانـونـا مطـالـبون االن

سلسل ملصق ا

سلسل لقطة من ا

كر سعدون


