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اسطنبول

ـشـاركـة فـنـيـة عـراقـيـة واسـعـة أقـيم فـي الـعـاصـمـة الـتـركـيـة اسـطـنـبول
مــهـرجـان (الـفـن نـور احلـضـارات) حــيث أسـهم فـيـه نـخـبـة من الــفـنـانـ
ـوسـيـقــيـ الـعـرب واألجـانب الـذين الــتـشـكـيـلـيـ واألدبــاء والـشـعـراء وا
وصلت أعـدادهم الى نـحو  250مـشاركـا من ضـمـنهم  28فـنانـا عـراقـيا
ـهرجـان الذي تـواصل على مدى سـتة أيـام فعالـيات مـنوعة وقـد تضمن ا
من الـفـنـون الـتـشـكـيـلـيـة كـالـرسم والـنـحـت واخلـزف والـتـصـويـر وأعـمال
مـسرحـيـة وموسـيـقـية وغـنـائيـة مـنوعـة إضـافة لـلـشعـر الـذي كان لـلـعراق
ــيـزة فــيه حـيـث قـدمت الــشــاعـرة مــنـال الــعــبـيــدي قـصــيـدة مــشـاركــة 
صاحـبتهـا وصلـة غنائـية ولوحـة مولويـة من التراث الـتركي الروحي وهي
ـشاركـات لعـدد من الـتشـكيـلي من أشـعار جالل الـدين الرومي إضـافة 
يزة سلطت الضوء على الواقع العراقي قدمها العراقي بلوحات رسم 
صمم بسام اخلناق الذي كانت له مساهمات فنية أخرى في التشكيلي ا
معارض عـراقية وعربـية سابقة نـال فيها جوائـز وشهادات قيـمة كما لفت
هرجان بلوحاته التشكيلي العراقي مهند الداوود أنظار احلاضرين في ا
الـتـشكـيلـية كـان أبرزهـا لوحـة عن بـغداد ولـوحة عن فـلسـط وقـد شارك
عـدد كـبـير مـن الفـنـانـ الـتـشـكـيـلـيـ والـنـحاتـ بـأعـمـال فـنـيـة مـخـتـلـفة
ـسـمـيات واألشـكـال واألبـعاد بـلـغت بـنـحو  100لـوحة فـنـية ـواضـيع وا ا
ـغرب وتـونس وسـوريا مـنـوعـة مثـلت كل من تـركـيا والـعـراق واجلزائـر وا
وقطر والـسعودية وسـلطنة عمـان وفلسطـ ومصر ولبنـان واألردن وليبيا
والسـودان ونيجـيريا والـباكسـتان وفرنـسا والنـرويج حيث كان لـكل منهم
ـهرجـان .ووصف  احلضـور وبعض من ـيزة بـهذا ا نـصيب ومـساهـمة 
اخملـتصـ معـرض الفـنون الـتشـكيـلة بـأنه واحة فـنيـة إبداعـية جـمعت كل
الـثـقـافـات الـعـربـيــة واألجـنـبـيـة اخملـتـلـفـة وقــدمت بـذلك رسـالـة حـضـاريـة
هـرجان أمسـيات غنائـية وموسـيقيـة وتنظيم إنـسانية لـلعالم كـما تخـللت ا
ـدير زيـارات الى أهم األمـاكن التـراثـيـة والـتـاريخـيـة والـسـياحـيـة .وقـال ا
الــتـنــفـيـذي لــلـمــهـرجـان الــفـنــان مـحـمــد دايخ في تــصـريح( لـقــد عـمــلـنـا
ـهرجان الـذي كان بـرعاية مـلتقـى أوغاريت للـفنون في بـالتحـضيـر لهذا ا
اسطـنـبول مـنذ  6أشـهـر وحرصـنا عـلى أن يـكون  فـي تركـيا سـيـما وانه
تضمن الـفنون بكل أنـواعها وأشكـالها وحضاراتـها وثقافـاتها من العرب
واألتراك واألجانب كمـا تمت مناقشـة التحضير لـلدورة الثانيـة للمهرجان

بعد أن حقق جناحاً وصدى كبيرين ب األوساط الفنية والثقافية).
وسـيقى الـشاميـة التـراثيـة من قبل  نائب ـهرجان عـلى أنغـام ا و افـتتح ا
ـستوى مـدير الـثقافـة في محـافظة اسـطنـبول نـهاد دوغان الـتي أشادت 
ؤثرة التي عكست ثقة  ورغبة ـشاركة الدولية الفاعلـة وا التنظيم ونسبة ا

هرجان.    شاركة في هذا ا اجلميع با

ة الراحل حيث كـان للدكتور ماهر اخلليلي ركز الـثقافي البغدادي مؤخرا مكتـبة الباحث واحملقق التراثي عبد احلـميد الرشودي بعد اهداء قسم كبـير منها من قبل كر تسلم ا
هـمة والطبعات النادرة اضافة الى العديـد من االشياء الشخصية اخلاصة بالرشودي . ئات من الكتب التاريخية ا كتـبة ا كتبة .تتضمن ا دور مهم في تسهيل احلـصول على ا
ركز. ـكتـبات الشـخصيـة وسيـتم افتتـاحهـا رسميـا بعـد اكمال اعـمال الصـيانـة والتاهـيل اجلاريـة حاليـا في ا ـكتبـة القيـمة أسـوة بباقي ا و  تخصـيص قاعـة الحتضـان هذه ا
ركز بـعد مكتبة الـعالمة ميخائيل عواد ( 2500 كتـاب) ومكتبة الدكـتور احمد سوسة ( 2500 كـتاب) ومكتبة كتـبة الشخصية الـرابعة التي يحتـضنها ا اجلدير بالـذكر  انها ا

الدكتور عماد عبد السالم (2000 كتاب) ومكتبة الرشودي (2000 كتاب). 
عـلما بـأن الفهـرسة والتصـنيف مسـتمرة ان بـالتعاون مع مـكتبـة العتـبة العبـاسية.  والـرشودي باحث وكـاتب وأديب ومؤلف عراقي ولـد في بغداد عام  1929وتـوفي عام 2015. ويـعد
ـتمـيـزة فإن الـرشودي مـتـواضع وصريح في نـقدهِ مـرجعـاً في احلوادث الـتـاريخـية الـتي مـر بهـا العـراق وسجـلـها الـتاريخ الـعـراقي احلديث وبـالـرغم من مكـانته الـعـلمـية والـثـقافـية ا
يـزات التي يتـحلى بهـا الناقـد إضافة إلى ابـتعـاده عن األضواء والبـهرجة.  بـدأ الكتـابة في بدايـة عقد اخلـمسـينات من الـقرن العـشرين وأعجب بـالشاعـر معروف ودراساته وتـلك من ا
الـرصافي. من مؤلـفاته :ذكرى الرصـافي - طبع في عام 1950.و األدب الرفـيع ـ تقد وحتـقيق - ( الزهـاوي ـ دراسات ونصـوص ) - طبع في عام 1966. واجلـزء الثالث من مـقاالت فهمي
ـدرس - طبع في عام 1970. وإبـراهيم صـالح شكـر - حياته وأدبـه - طبع في عام  1978.  والـرصافي حـياته وأدبه - طـبع في عام 1987. ومـصطـفى علي ـ حـياته وأدبه - طـبع في عام ا
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ارسـم مـــــا يـــــجــــول
بــــداخــــلي   ولــــكن
عـلـى مـراحل ولـيس
دفـــــعــــــة واحـــــدة  
حــــــــتى انــــــــنـي في
بـــــعـض األحـــــيـــــان
اتخـيل اللـوحة وانا
نائمة وأرها كاحللم

.. ثم أرسمها .
الـبــعض اســتــغـرب
كــيف اســتــطـعت ان
أجنز  13لـوحـة من
الـلـون األزرق  وكل
لـــوحـــة كــــمـــا قـــلت
سـابـقـا لـهـا حـكـايـة
خــــــاصـــــة وغــــــيـــــر

مرتبطة باالخرى.
{ هل تـــعــــتـــقـــدين ان
الـفــنــان هـو ابن بــيــئـته
..امــا انك بـــعــيــد جــدا

عن ذلك ?
- انــا بــعــيــدة جــدا
..فـأنــا بــنت اجلــبل
وارسـم الــــــبــــــحــــــر
..واعتـقـد ان الفن ال
ينـحصـر في منـطقة
والــــــــفن واالبـــــــداع
مـــــــوجــــــــود في أي
مـــكـــان  والـــفـــنـــان
التشكيلي يحلق من
خـالل لـــــــــوحــــــــــاته
بــفــضــاءات كــبــيـرة

وعبر عالم خاص ومن خالل األلوان .
{ هل تـشـعــرين بـاخلـوف وانت تــقـفـ امـام

اللوحة وهي خامة بيضاء ?
- اشـعر بـالـفـوضى .. ارسـم ولكـن بـعد
حلــظــات اتـــوقف عن الــرسم  واشــعــر
باحلـاجـة لالبـتـعاد عـن اللـوحـة قـليال 
ولــكن عــنـدمــا انــظــر الـيــهــا في الــيـوم
الـتــالي أجـد فـيـهـا افــقـا جـديـدا بـداخل

اللوحة واكمل عليها .
{ عــادة الــفــنــان الـتــشــكــيــلي يــؤطــر نـفــسه
درسة تشكيلية فأنت الى مدرسة تنتم ?
- لوحاتي هي ب التجريد والتعبــــير
ـدرسـتـ النـهـما انـا مـتـأثـرة بـهـاتـ ا

تـناقض فـي تكـوين الـلوحـة امـا مع البـسـاطة
في التشكيل  ?

- طــبــعــا .. يــجـب ان حتــمل الــلــوحــة
شـيــئـا من الــتـنــاقض حــتى اسـتــطـيع
وصـل الـفــكــرة الـتي أريــدهــا  فـهــنـاك
لــوحـة حتــمل لـويــنـ ازرق الــذي هـو
البحر  واللـون األحمر وهو داللة على
الـنـار  فـهـي تـعـبـر عن كـمـيـة الـغـضب
ــوجـود بـداخـلــنـا واالنـفــعـاالت الـتي ا
نــعـيــشـهــا فـنــحن يـجب ان نــطـفئ ذلك

بالسالم .
{ هل تـرسـم الـلوحـات من خالل الـتراكم
الـزمـني أم تــولـد الـلــوحـة فـجـأة حتـت تـأثـيـر

موقف ما ?
- عــنـــدمــا ابــدأ الــرسـم أكــون بــحــالــة
انـفـعـالـيـة تـدفـعـني لـلـرسم .. وبـعـدهـا

قادرتــــــــ على ترجــــــمة حـــــــالتي .
WOð«– …dOÝ

الـفـنـانـة  الـتشـكـيـلـة ربـا مـروان قـرقوط
خـريجـة كـليـة الـفنـون اجلـميـلـة جامـعة
دمـشـق من قـسم االتــصـاالت الـبــصـريـة
عام  2003 ثم حصلت على الدبلوم في
 2005 عاشت في الـكويت وشاركت في
عــدة مـعــارض مـشــتـركــة وأول مـعـرض
ـاضـيـة 2018 فـردي كـان لـهــا الـسـنـة ا
ـعرض الـتـشـكيـلي الـثاني واالن تقـيم ا

في صالة الرواق بدمشق .
شـاركت في مـعرض أقـيم في الـسـويداء

واخر في صالة الشعب بدمشق .

تشكيليات عراقيات يتألقن في معرض دولي 
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لـلـنتـاجـات الـتي اجنزت
, خـالل ورش الــــــــــــرسـم
وهـــنــا يـــشــارالى ان في
ــهــرجــانـات مـثـل هـذه ا
يـــطـــلب مـن الـــفـــنـــانــ
ــــــشــــــاركــــــ اجنـــــاز ا
اعــمــالــهـم جــمــيــعــاً في
ورش الرسم احلر وأمام
جـمـيع الـفـنـانـ وادارة
ـهــرجـان وال تـقـبل ايـة ا
أعــمـال جـاهـزة مــسـبـقـاً
ويـــتـم عـــرض األعـــمـــال
ــنــجــزة فـي الــورشـات ا
في مـعـرض جـمـاعي في
ـهـرجـان وتـعود خـتـام ا
عـائــديـة جـمـيع األعـمـال
ـــــــنــــــجـــــــزة الى ادارة ا
ـهـرجـان وتـكـون مـلـكـاً ا
لـها كـونهـا تتـحمل كـافة

نـفــقــات الــدعــوة وجـمــيع مــســتــلــزمـات
ـدعـوين طـوال ايـام مـشـاركـة الـفـنـانـ ا
ـهـرجـان. والـفـعـالـيـة الـدولـيـة الـثـانـيـة ا
والـتي تمت دعـوة الـفنـانتـ العـراقيـت
هـرجـان الدولي لـلـمشـاركـة فـيهـا كـانت ا
أألول لـلرسم ومـشاركـة الفـنانـت فـاطمة
العبيدي و فاتن فاروق كان متميزاً حيث
ــنـجــزة  لــهــمــا  صـدى كــانت األعــمــال ا
تـازاً لدى ادارة جـميل تـركت انـطبـاعـاً 
ـشـاركـ ـهـرجــان وجـمـيع الـفـنــانـ ا ا
واجلـمــهـور الــذي تـابع فــعـالــيـات ورش
ــــعـــــرض اخلــــتـــــامي الــــرسـم ومن ثـم ا
لـــلـــمـــهـــرجـــان  ,حـــيث اشـــاد اجلـــمـــيع

حرصت الـفـنـانة الـتـشـكيـلـيـة العـراقـية
ــشــاركـة في فــاطــمــة الـعــبــيـدي عــلى ا
ـعـارض الـعـربـيـة والـدولـيـة من خالل ا
لـوحـاتــهـا الـتي تـنـال اعــجـاب وتـقـديـر
ـعـارض الـتي اجلـمـهـور الـذي يــتـابع ا
تــقـــام ســـنـــويـــا وحتــصـــدالـــعـــبـــيــدي
الشـهادات واجلـوائز الـتقـديريـة مؤكدة
انـهـا تـنـتـمي لـلـعـراق عـمـومـا وكـركوك
خصوصـا والعبيـدي التي قدمتـها قناة
( الـشـرقـية ) قـبل اكـثـر من ثالثـة اعوام
ـثـالـيـة لــتـفـوز بـالـلـقب بـبـرنــامج االم ا
ـثــالــيـة  في بـكـل جـدارة وتــثــبت االم ا
عـملهـا البـيتي والـعلـمي والعـملي فهي
فـــنــانــة تــشــكــيــلـــيــة حــصــدت الــقــابــا
وشــهـادات وجـوائـز في مــحـافل دولـيـة
وتـشـعـر بـالـفـخر وهي تـرفع اسـم وعلم
الـــعـــراق في تـــلك احملـــافل الـــدولـــيــة 

وحــرصت عــلى ان تــتــواصل وجتــتــهـد
واليـوم تقدم لـلمشهـد التشـكيلي ابـنتها
فــاتن الـتـي تـعــلـمـت من والـدتــهــا كـيف
حترك الـفرشاة وتـوزع االلوان بـلوحات
شــاركت فــيـــهــا في مــعـــارض مــحــلــيــة
ودولـيـة اشـاد كل من تـابـعـهـا وحـصدت
االعـجــاب والـتــشـجــيع والـيــوم تـشـارك
العـبـيـدي مع ابـنـتهـا فـاتن في مـحـفـل
ـهـرجـانـ دولـي دولـيـ في تـركـيـا 
شـاركه دول عربـية واجـنبـية  والتي و
اسـتــضـافــتـهــمـا واليـة مــوش في شـرق
تــركــيــا لــلـفــتــرة من  6 الى  14 تــمـوز
شاركـة  اكثر من 50 فناناً نصـرم  و ا
تشكيـلياً من ثالث وعشـرين دولة ومنها
فــنــانــ مـن الــدول الــعــربــيــة  الــعـراق
هرجان فلسـط ومصر ) ,ويعد هـذا ا
أألول الـذي نــظـمـته ادارة واليـة مـوش ,

فـأنــهـا اسـتـعــانت بـاجلـمـعــيـة الـدولـيـة
للـفـنانـات الـتـشكـيـلـيات فـيـم آرت في
دعــوة الــفـنــانــ من كـل الـعــالم ,حــيث
ــهــرجــان الــتــســعـة وعــلى مــدار أيــام ا
نظمت العـديد من الفعاليـات للمشارك
حيث  تنظيم برامج ثـقافية وسياحية
وفـنيـة مـختـلفـة لـغرض اطالع الـفنـان
شارك عـلى منطقة شـرقي تركيا وما ا
حتـتــويه من أثــار تـمــتـد الالف الــسـنـ
ومن طــبـيـعــة جـمــيـلــة ورائـعـة  ,وكـون
ـصـادر الـرئـيـسـيـة ـنـطـقـة تـعـد احـد ا ا
لـلـمـنابع الـتي تـشـكل منـهـا نهـر دجـلة .
ـهـرجـان تـنـظـيم عدة و عـلى هـامش ا
ورش للرسم احلر وفي مناطق سياحية
واثــاريــة  عــديــدة ضـمـن واليــة مـوش ,
حيث اجنـز الفنـانون اخلـمسون الـعديد
من األعـــمــال لــكل واحــد مـــنــهم وكــانت
هـرجان كـلهـا بدعم واشراف فعـاليـات ا
ـديـنة وتـواصل مـستـمـر من قبل والي ا
البروفيسـور الكر جوندزوز ,والذي كان
ـهـرجـان طـوال مـواكـبـاً لـكل فـعـالـيـات ا
ايـامـه وصـوالً الى يــوم اخلــتــام والـذي
جـرى فيه حـفل رائع في الـقاعـة الكـبرى
للـبلديـة تضمـنت معرضـاً فخمـاً احتوى
جـمـيع األعـمال الـتي اجنـزهـا الفـنـانون
اخلـــمــــســـون  ,و تـــوزيـع شــــهـــادات
ـشاركـة في حفل اخلـتـام من قبل والي ا

دينة .  ا
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ــا تـنــجـزه وهــنــا البـد لــنـا ان نــشــيـد 
الـفـنـانة الـتـشـكـيـلـية الـعـراقـيـة  فـاطـمة
الـعــبـيــدي  والـتـي تـخــطت وعن جـدارة
ـشـاركـات وتـمـيــز حـدود احملـلـيــة الى ا
ــيـة ونــيـلــهـا اجلــوائـز الــدولــيـة والــعـا
ات  في العديد من يداليات والتـكر وا
دول الــعــالـم وتــفــوقـــهــا عــلـى فــنــانــ
مــتـمــيـزين ,واخـر مــشــاركـة لــهــا كـانت
دعــوتــهــا وأبــنــتـهــا الــشــابــة الــفــنــانـة
الـتـشـكـيلـيـة الـواعـدة  فـاتن فاروق  الى
مـهـرجـانـ دولـيــ لـلـرسم اقـيـمـتـا في
ـهـرجـان أألول أقـيم في مـديـنة تـركـيا ,ا
هـرجان الدولي بورصة الـتركية ,وهو ا
الثاني للرسم لـلفنانات التـشكيليات في
ــشــاركــة دولــيــة واســعـة بــورصـة  ,و
ـهـرجــان ورش لـلـرسم وأقــيـمت خـالل ا
احلــر ونـــدوات ومــنــاقـــشــات ثــقـــافــيــة
وتـشـكيـلـية  وزيـارات لـلمـتـاحف الـفنـية
والتـاريخـية  ,أخـتتـمت بـإقامـة مـعرض

عـندمـا تـقف امـام لوحـات الـتـشكـيـلـية
الـسـورية ربـا قرقـرط  تـشعـر بالـهدوء
والــــسـالم الــــذي يــــنــــبــــعـث من داخل
الــلـوحـة  وتـســتـطـيع أيــضـا ان تـقـرأ
الــــلــــوحـــــة دون ان جتــــهــــد نـــــفــــسك
ـــرء بـــالــــتـــأويـالت ... كـــمــــا يالحـظ ا
انـسـيابـيـة واضحـة في مـعظم لـوحات
التي حملـت عنوان " اموج من بوح " .
فالـفـنانـة التـشـكيـيلـة قـرقرط  اخـتارت
الــلــون األزرق في مــعــرضــهــا االحـدث
ــوجــة حـسب كـداللــة عن الــبــحـر  فــا
ــــبـــنــــيــــة عـــلى رأيـــهــــا هي حــــيـــاة ا
د واجلزر  وحتاول ان التناقضات كا
تـبوح من خالل لـوحاتـها عن كـثير من
جتـاربها الـتي عاشـتهـا . الزمان زارت
معـرض الـفنـانة الـتـشكـيـلة قـرقوط في
صـالـة الـرواق بـدمـشق وأجـرت مـعـهـا

احلوار التالي :
ــاذا اخــتـرت ان يــحــمـل مـعــرضـك هـذا  }

عنوان " أمواج من بوح " ?
ـــوجـــة هـي حـــيـــاة  والـــبـــوح هــو -ا
الشيء الذي نحب ان نرويه لألخرين 
فــحـيـاتـنــا عـبـارة عـن مـد وجـزر  وقـد
ـوج تـرجـمـت ذلك عـبـر الــلـوحـات  وا

شبهة حلاتنا .
ـعــرض أنـا أبـوح كل لــوحـة في هــذا ا
فيها عن قـصة وطريقة تـشكيل اللوحة
عـلى شـكل موجـة  فـكل لوحـة تـناولت

قصة معنية .
{ هـل هـذه احلــكــايـة او الــقــصــة مـرتــبــطـة

بدالالت اجتماعية ?

- ال .. الـقصـة مـرتبـطة بـداخلي  وهي
مسـتوحاة من جتـاربنا  فـكل اللوحات

ــعـرض بــهـذا ا
مرتبطة باللون
ـرتـبط األزرق ا
بـــــــالــــــبــــــوح 
والـــــضــــربــــات
الـــــبـــــيـــــضـــــاء
ـــــــــوجــــــــودة ا
بـــــــــــــداخـل كـل
لوحة هي داللة
عــــــــن األلــــــــم 
والرسـالة التي
أرســـــلــــهــــا من
خـالل هـــــــــــــــذا
ــعــرض انــنـا ا
نــريـد الـسالم 
وعــــلــــيــــنـــا ان
نــتــحـرر من كل
الــقـــيـــود الــتي
تـــــعــــيــــقــــنــــا 
ويـــــــــــــــجـب ان
نـــتـــصـــالح مع

ذاتنا .
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{ كـــــمــــــا قــــــلت
الـــــــلـــــــون األزرق
يـــــشـــــكل وحـــــدة
ـــــــوضـــــــوع في ا
الــلــوحــات  فـهل
انـت مـع وجـــــــــود

ي ألعمـال العـبيـدي وما سـتوى الـعـا بـا
وصــلت الــيـهــا من مــكــانـة في الــســاحـة
التشـكيلية حـيث يتم دعوتهـا الى الكثير
ا تركته من احملافل الـدولية الـتشكـيليـة 
من بصـمة واضحـة من خالل مشاركـاتها
الــنــاجـــحــة ومن خالل حــصــولــهــا عــلى
ــيـة فـي تـلك الــعــديـد من اجلــوائــز الـعــا
احملـافل. وحتـيـة لهـاتـ الـفنـانـت وهن
يـرفـعن اسم العـراق عـاليـاً ايـنمـا شاركن
ولـلـمشـهـد التـشـكيـلي الـعراقي الـذي بدأ
يـــســتـــعــيـــد عــافـــيـــته من خالل اعـــمــال
ومــــعـــارض عــــراقـــيــــة لـــرواد وشــــبـــاب

يرسمون اجلمال واحلب والسالم .

من اعمال الفنانة ربا قرقرط

هرجان شعار ا

هرجان شاركون في ا هرجان بعنوان لوحة بغدادا شاركة في ا احدى اللوحات ا

احدى لوحات الفنانة التشكيلية فاطمة العبيدي

صورة تذكارية للمشارك 

لوحة اخرى لربا قرقرط


