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عوالم الكاتب عـلي عبد النبي الـزيـدي

اضي مـعرضا فنيا في بـاحة واروقة القصر الـعباسي ببغداد والذي نـظمت جماعة تضـاد للفن التشكـيلي اجلمعة ا
ـعرض عند افتتاحه له واصفاً دير العام لـدائرة الفنون علي عويد با اقـيم بالتعاون مع دائرة الفنـون العامة.واشاد ا
شارك ا احتوى من أعمال فنيـة جميلة ومبهرة جسدت افكار ورؤى فنيـة صنعتها أنامل الفنان ا تميز  ايـاه(با
من أغـلب محافظاتـنا العزيزة بـأساليب ومدارس مختـلفة  فكانت بـصمة فنيـة في هذا القصر الـعباسي الذي يحمل
االرث الـتاريـخي حلضـارتنـا العـريقـة).مؤكـدا (الزالت فعـاليـات دائرة الـفنـون ووزارة الثـقافـة مسـتمـرة ومتـواصلـة سواء في

ناطق التراثية أم ساحات التحرير أم أروقة الوزارة دائرة الفنون) . ا
عرض في هذا الصرح التاريخي فـيما عبرت مديرة جماعة تضاد أسماء الدوري عن سعادتها وهي حتقق حلم إقامة هذا ا

. والذي عملت عليه طوال سنت
ـهتمـ بالشـأن الفـني والثقـافي أكثر من 124 فـناناً وفـنانة ثقـف وا عـرض الذي حضـره عدد غفـير من الـفنانـ وا وشـارك في ا

ضام ومختلفة االحجام. بأعمال فنية متنوعة ا
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ا حتول غـريبة لم يثأرها وجودي  قــــلت ر
شارعنا الى سوق . 

عفاف : سوق من نوع خاص.
  االم : سوق لالجساد الطرية الناعمة

 . شريف : في شارعنا? 
عفاف : في شارعنا  وفي بيتك...!

ــســـرحي حتـــولت بـــنـــيـــة خـــطــاب الـــنـص ا
وعـنـاصـر اجلذب الـفـيـزيائي لـدى ( الـزيدي )
بشكل مفاجئ في السنوات االخيرة بعد تغير
نـظام احلكم السلـطوي الذي حدث عام 2003
فـــتــــحـــولت نــــصـــوصه مـن بـــنـــيــــة الـــعـــبث
والـالمــعــقــول بــاجتــاه عـــالم روحي حتــيــطه
الــروحـانـيـات والــتـصـوف والـعــرفـانـيـات من
خـالل أعــادة تــرمــيم الــعالقــة مع ( الــله ) من
خــــوف وعــــذاب وجـــهــــنم الـى حب وعــــتـــاب
وتــوسل. وهـذا الـتـحـول أتـى اعـتـراضـاً عـلى
واقـع مــادي ثــابت لـم يــتــغـــيــر . واقع مــازال
تلئاً بالزيف واخلديعة والسرقة والفساد .
واقع شـريـر يتـلـذذ بتـعـذيبك واهـانـتك ويثـير
الـرعب فـي روحك . واقع تـتـحول بـه االحزاب
والــســاسـة عــلى حــد ســواء الى ابـطــال كــمـا
يـــدعــون وهم لـــيــســوا ســـوى عــبــاد لـــلــمــال
والـسـلطـة  لذا قـرر مغـادرته الى عالم روحي
أخــر والـتــخـلص من هــيـمـنــة سـلــطـة الـواقع
ـاديات)  ففي مسرحيـة ( اطفاء ئيثيوس ) (ا
يـجعل شخـصية االطـفائي تقـرر الصعود الى
السماء عن طريق سلم طويل جداً واطفاء نار
ــســـبب احلــقــيـــقي لــكل جـــهــنم ألنــهـــا هي ا
احلــــرائق وإالنــــفـــجــــارات الـــتـي حتـــدث في
الـوطن. االطـفائي : صـارخاً بـالسـكيـر : نعم..
البــد ان اطـفئ نـار جـهـنم هــنـاك في الـسـمـاء
ســأصــعــد عـلى هــذا الــســلم الــطـويـل ومـعي
ـاء أطــفئ مـصـدر الــنـار فـيــنـتـهي خــرطـوم ا
عصر اخلوف واحلرائق والعبوات التي تريد
نـسف أحالمـنـا أطـفىء نـار جهـنم من اجل ان
الحتـرق قلـوب العـاشقـ في بغـداد فقـلوبهم
أتـرف مـايـكون واقـول يـارب.. أوقف جـهـنمك
في شـــوارعـــنـــا وبــيـــوتـــنـــا وغــرف نـــومـــنــا
الـصغيرات  أوقفها من اجل ان ينام الصغار
حلــظـة واحـدة دون خــوف لم يـعــد هـنـاك اي
مـــتــسـع حلــرائـق حتــرق روح الـــوطن يــارب
أوقف نار جهنم في السماء لكي تتوقف النار
في االرض... لـن تكون هناك أيـة جهنم  نريد
اجلـنـة فـقط ... وفي مـسـرحـيـة (يـارب) والتي
سرحـية حول أم عراقية تـمحورت حكايـتها ا
ـقـتل أوالدهـا االربـعـة فـي حروب مـفـجـوعـة 
واغـتـيـاالت وانـفـجـارات مـجـانـيـة ال ذنب لـها

من اشــهـر كـتـاب الـعـراق عـربـيـاً في مـجـال
ـسـرح . حـيث انـتـجت نـصـوصه في اكـثر ا
من دولـة عربية واجنبـية (سوريا اجلزائر
االردن الـسـعـودية الـسـودان قطـر مـصر
غرب البحرين االمارات الـكويت لبنان ا
سـلطنـة عمان السـويد تركـيا...) كتبت عن
ـسرحـيـة الـعشـرات من الـدراسات اعـمـاله ا
ـسرح والـبـحـوث من قـبل بـاحـثـ ونـقـاد ا
فـي العـراق والـوطن الـعـربي. وحـصل عـلى
الـــعـــديـــد من اجلـــوائــز عـن أعــمـــاله الـــتي
جتـاوزت الـ ( 50) نــصـاً مـسـرحــيـاً  نـذكـر
مـنــهـا (حـقـائق كـومـيــديـا االيـام الـسـبـعـة
ثــامن ايـام االسـبـوع الــشـحـاذ جـيل رابع
عـودة الـرجل الـذي لم يـغب العـد الـتـنازلي
لـ( مــكـــبث ) مــطــر صــيـف ابن اخلــايــبــة
قـــمــامـــة زوج بــســطـــال حتــويـــر اطــفــاء
ئـيـثـيـوس دنيـا يـارب بـاب احلـوائج فلك
اســود آخـر نــسـخــة مــنـا وجــهت وجـهي
كــيـف تــصــبح شــريــفــاً في خــمــســة ايــام 
وغـيـرهـا من االعـمـال ) الـتي مـثـلت الـعراق
ــهـرجــانـات وبــعض الــدول الـعــربـيــة في ا
ـسرحية . يـقول (الزيدي) " ايـها الناس .. ا
انـا اكـتب برأس مـجنـون حـتى استـطيع ان
اســتـوعب مــا يـحــدث.. فـخـذونـي عـلى قـدر
عــقـلي " . يــشـيــر ذلك الى ايـضــاح اسـلـوب
تـأثر في تيـار العبث والـالمعقول الـزيدي ا
 وشــــــعـــــوره بــــــالالجــــــدوى من كـل شيء
والـعدمـية والـضيـاع واالحبـاط بعـد مراحل
احلــرب الـــطــاحــنـــة الــتي خــاضـــهــا بــلــده
(الــعــراق) والـــذي اصــيب بــهــا بــشــظــايــا
ـعارض ورصـاصـة مازالت تـسـكن جـسده ا
لـوجودهـا غيـر الشـرعي رغمـا عنه . احلرب
الــتي اخــذت احـد اخــوته شــهـيــداً. احلـرب
التي جعلته يشاهد اصدقاءه يتحولون الى
جـثث متفحمة . احلرب التي اثقلت مخيلته

بـأسـئـلـة تـثـيـر اجلـدل الـديـالـكـتـيكـي بشـكل
ــاذا نـقـتل? ومن مــسـتـمــر وال جـواب لـهـا . 
اجـل من? هل نـكــبـر من اجل حــمل الـسالح
ـاذا ولدنا ? هل من أجل لـنحـارب ونقتل . و
أن نـحـرق او نـتـقـطع بـشظـايـا قـذيـفـة مدفع
هــنــا او رصــاصـة طــائــشــة هــنـاك. كـل تـلك
االسـئــلـة جـعـلـته مـرغـمــاً عـلى الـكـتـابـة عن
احلـرب ومخلفـاتها  وما احـدثته من تهد
فـي بـــنـــيـــة اجملـــتـــمع . فـــاحلـــروب هي من
انــتـــجت (الــزيــدي) كــمـــا انــتــجت احلــرب
ية كتاباً متمردين بأفكارهم وبتشكيل الـعا
مـعمارية الـنص الدرامي. والذين هدموا كل
مــقـاســات الـنــظـام االرســطي واشـتــراطـاته
وتــهــشـيـم الـقــوالب الــتــقـلــيــديـة الــســائـدة
ـغلـقة غـلقـة والنـهـايات ا وغـادرو االمـاكن ا
غلـقة الـتاويل والـلغة والـدالالت القـصديـة ا
عـنى بل انطلـقوا وعلى ـغلقـة ا ـنطـقية ا ا
نــهـجـهم بـنـيــة خـطـاب (الـزيـدي) في رحـاب
الــتـاويل والــتـغــريب واالنـفــتـاح والــتـضـاد
والـديـالكـتـيك واالسئـلـة الكـونـية واخلـطاب
الــكـوني والـفــنـتـازيــا والالوعي والالحـدود

كان.  للزمان وا
فــمــنـاخــات احلــرب هي نـفــســهـا مــنــاخـات
(صـمـويل بـيكـيت يـوج يـونـسكـو كـامو
وآرثــر ادامــوف جـان جــنــيه ادوارد الـبي
وآخــرون) فـاالنــتـظــار والـقــلق والـســخـريـة
واخلـــوف والــتــهـــكم والالجـــدوى والــكــبت
والــــتـــوتــــر والـــوهـم الـــزائـف والـــتــــفـــسخ
واالخـتناق واخلـواء الروحي كل ذلك جتده
في بــنــيـة خــطــاب الـنـص الالمـعــقــول لـدى
(الـــزيـــدي) والـــتي أدان بـــهـــا فــعـل احلــرب
وســطـوة الـســلـطـة احلــاكـمـة  وافــرازاتـهـا
الالانـــســانــيــة . يــضــيف (الــزيــدي) " رايــة
الـالمــعـــقــول الـــعـــراقي كـــمــا أزعـم مــازالت
ـكن لهـا ان تـتمـزق وتتالشى مـرفـوعة وال 

مـادام االنسان مقموعاً ومنتهكاً في واقع ما
يـحـدث فـيه جتـاوز حـتى مـفـردة الـالمـعـقول
فـعالً ". ففي مسرحية (جيل رابع) جعل األب
الـذي سمي (ابو ذراع) بـعد أن قطعت ذراعه
في احلـرب. يـقـرر بـتـر ذراع طـفـلـه الـصـغـير
وهــو مـازال جــنـيــنـاً في يــومه االول لـكي ال

يذهب حلرب جديدة عندما يكبر. 
 ابـــــو ذراع:  كـم مـــــضى مـن الـــــوقت عـــــلى
والدتـه? االم : مازال لـم يكـمل سـاعـته االولى

(..) ماذا تريد منه?
ابـو ذراع : ارغب ان يتمتع بحياة ال مخاطر

فيها. 
االم : بــذراع واحـدة ? ابـو ذراع : مـا يـنـفـعه
الــذراع عـنــدمـا تــفـصل الــشـظــايـا رأسه عن

جسده? 
ابـو ذراع : لـيصـبح شحـاذاً لـيصـبح بعـيداً

عن احلرب
  وفي مــســرحــيــة ( قــمــامــة ) جــعـل بــيـوت
الـشرف والطهارة والنقاء تتحول الى بيوت
لـلـدعـارة بـعـد أن فـقـد ( الـرجل او رجـولته )
فـي احلـــرب  وذلـك فــــعل ادانــــة لــــلــــحـــرب

وسخريتها التافهة . 
فــالـقـيم تــنـهـار في احلــرب والـشـرف يـداس
أحـيانـاً بعد غـياب االبـاء واالزواج واالشقاء
حـطباً لنار احلرب . فبعد عودة (شريف) من
ـسـرحـيـة  احلـرب وهــو احـد شـخـصـيـات ا
بـعد غيـاب طويل وهو على كـرسي متحرك 
بـتــرت سـاقـيه احلـرب  فـنـكـرت وجـوده أمه

وزوجته عفاف. 
شريف : ماذا يحدث لكما ? 

عـفـاف: مـاحـدث لـنـسـاء شـارعـنـا اجلمـيالت
الـرائعات النقيات .. اتتذكرهن ? اللواتي كن
الئكة اليعرفن طريقاً آخر  أتدرى لقد كـما ا

سلكن الف طريق 
. االم  : مـاحـدث ألمـهـات شـارعـنـا الـطـيـبات
الـــلــواتـي لم تـــفــرق اكـــتـــافــهـن الــعـــبــاءات
اتـتــذكـرهن? اصـبـحن بال عـبـاءات وال ثـيـاب

وال...
 شريف : ال افهم سر الغموض هنا

 . عفاف : الم تشاهد ماحصل لشارعنا? 
شـــريف : شــاهـــدت نــعم  ابــواب الـــبــيــوت
مـشـرعة  مـاتفـسـير ذلك ? احـدهم ذو شارب
طــويل وكث يــنـادي بــكــلـمــات لم افــهـمــهـا 
احـداهن  ربـاه اعرفـهـا خرجت بـنص ثـياب
انــهـا زوجـة شـريــفـة كـنــا نـضـرب بــشـرفـهـا
االمـثـال  زوجـة جـارنـا خـرجت هـي االخرى
الـى الــشـــارع ولــكـن بــربـع ثــيـــاب .. وجــوه

بصنعها.
تـــــخـــــول

االم
ـفجوعة ا
كــمــمــثــلـة
عــــــــــــــــــــن
االمــــهـــات
ــعــذبـات ا
بــــفــــقـــدان
اوالدهـــــن.
بـــالـــذهــاب
الــــى وادي
(طـــــــــــــوى)
لـــلــتـــحــدث
ـقـدس مـع ا
الـــســمــاوي
الـــــــرحـــــــيم
(الــــــــــــــــلـه )
ســــبــــحــــانه
وتــــــعــــــالى.
اليــقــاف قـتل

اوالدهن خالل ( (24ســـاعــة واال أضــطــررنــا
الـى التمـرد واالضراب عـن الصالة والـصيام
ـطــالب . يـقـول ( الـزيـدي ) " حلــ حتـقـيق ا
ــســرح هــو أبــو األســئــلـة أدرك تــمــامــا أن ا
الـكبيرة  لذلك أنا كاتب غارق باألسئلة التي
ـعـقد خـرجت من مـعـطف الـواقع اإلنـسـاني ا
روعـة رغما عني الـذي أعيش في تفـاصيله ا
 ووجــدت في نص (يــا رب) حلـظــة الـشـروع
بـكـتـابـته فـرصـة عظـيـمـة لي لـطـرح أسـئـلتي
حـول كيـنونتـنا وسط هـول ما يحـدث لنا من
شـطب وإلـغاء لـوجودنـا من قـبل قوى خُـلقت
ــا الـــســؤال في نص ( يــارب ) لــقـــتــلــنــا ر
ـتـصوفـة قـلـيال لـيـنطـلق الى ارتـدى عـبـاءة ا
مـناخات من الصعب اإلجابة عنها وهي هنا
تـثـيـر اجلـدل وتـصـطـدم بـالـثـوابت وهـذا هو
صـلب ما يريد هذا النص اإلشكالي " . وختم
قــائالً " هــذه مـدونــاتي هي صــرخــات بـوجه
هـذه الدنيا التي لم اكن سعيداً فيها  ولست
سـيئاً كما سـيظن البعض ويرمـيني بالزندقة
 بـل أنـــا كــاتـب مـــســـرحي عـــربي خـــرج من
مـعـطف أسـئـلة كـثـيـرة وقـلق مسـتـمـر أنـتجه
الــواقع الــذي قـذفـت بـداخــله عــنـوة  واالمل
عـنـدي لـيس سـوى تـلك الـلـحـظـة الـتي أغادر
فـيـهـا ما يـسـمى بـ (احلـيـاة) الى عالم أرحب

." وأجمل واكثر بياضاً وحباً ودفئاً
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حتت شـعـار الفـن يجـمـعنـا وبـرعايـة احتـاد الـكتـاب األتـراك في اسطـنـبول
وعلى مـدى ثالثـة أيام نـظـمت جمـعـيـة شام لـلـفنـون الـتشـكـيلـيـة واجلمـعـية
الـعربيـة معـرضا فـنيـا بعـنوان تـناغم شـارك فيه أكـثر من  31فنـانا عـربيا
وعراقـيا وتـركيـا تضـمن اعمـاال فـنيـة تشـكيـليـة متـنـوعة وبـتقـنيـات مخـتلـفة
هـدفـها بـعث رسـالـة تنـاغم وانـسجـام بـ الفـنـون وخاصـة بـ اجملتـمـع
التركي والـعربي في تركيـا بعد أن أصبـحت اجلاليات الـعربية جـزءا مهما
من اجملتـمع التركي وحتـدث الفنـان عمر الـنمر رئـيس جمعـية شام لـلفنون
عرض أطلق عليه تسمية تناغم  كتعبير عن التواصل التشكيلية قائال ان ا
زج الـثقافي والـفني ب الـفنانـ العرب واألتـراك وهي أول خطوة فـنية وا

عـــــــــــلـى طـــــــــــريـق
الـتـقــارب الـثـقـافي
بـ اجلانـبـ كـما
سـيتـبـعهـا خـطوات
أخـرى عــلى طـريق
الدمج ب الـفنان
األتراك والـسوري
والــعـراقــيــ الـذين
قـــدمـــوا لـــوحـــاتـــهم
الــزيـتــيـة واالكــريـلك
وفـنــون ومـنــحـوتـات
خـشبـيـة ونـحت على
العـظـام وأعـمال خط
وزخــــــــرفــــــــة كــــــــونه
معـرضـا شـامال لكل
الـتقـنـيات الـفـنيـة وقد
عبر عدد من الـفنان
الــــــعــــــرب واالتــــــراك
الــــذين شــــاركــــوا في
ــــــعــــــرض عن هـــــذا ا
ارتــيـــاحــهم الـــكــبـــيــر
واعـــجـــابـــهم بـــحـــسن

ـعرض سـبيال لـلـتنـاغم الفـني ب ـضيـفـة لهم ولـكون هـذا ا ادارة اجلـهة ا
ـشــاركـ وتـبــادل اخلـبــرات واطالع بـعــضـهم الـبــعض عـلـى الـتـقــنـيـات ا
سـتعملـة بالنـتاجات الـفنيـة  التي  عرضـها أمام احلـضور الذي بدوره ا
ـشـارك في ـقـدمة مـن قبـل الفـنـانـ ا ـسـتـوى االعـمـال الفـنـيـة ا اشاد 
عرض بانه عرض وقد وصف الفنـان التشكيلي العراقـي بسام اخلناق ا ا
انـعكـاس لـروحيـة البـلـد الذي يـنتـمي الـيه الفـنان حـيث جـاءت تلك اخلـطوة
لـدمـج اجملـتـمع الـعـربي بـالـتـركـي وان كـانت خـجـولـة حـسب وصف بـعض
ـشـارك الـذين يـطمـحون لـالندمـاج ب الـفـنانـ الـسوريـ والـعراقـي ا
واألتـراك بشـكل أوسع وتـكوين صـداقـات راسخـة بـ اجلمـيع تـهدف الى
تنـظـيم مـعـارض أخـرى عـلى مـدى الـسـنوات الـقـادمـة ومن جـهـتـهـا عـبرت
ـشاركة الفـنانـة التشـكيلـية والـكاتبـة التركـية سيـلفي غـول عن سعادتـها با
عرض الى جانب فنان مـتميزين اخرين من العرب واالتراك ما في هذا ا
يــؤكـد  قـوة الـفن في تـوحـيــد الـشـعـوب واأل واالحـسـاس بـروح الـوحـدة
واالنتمـاء االنساني ب اجملتـمعات اخملتـلفة والتـعرف على الفـنان العرب
وكما هي اآلالم التي تتوحد فـيها االنسانية كذلك نـتوحد بالفنون واجلمال
ــشـاركــ وعن أهـداف واالبــداع  وهـذا هــو سـر ســعـادتــنـا بــالـفــنــانـ ا
ـعرض قـال الفنـان التشـكيـلي العراقي الـدكتـور محمـود عجمي ورسائل ا
وضـوعية واالبـداعيـة هو رسـالة انـسانـية يـفهـمها ان الـفن بكل تـوجهـاته ا
اجلـمـيع  الن الفن يـوحـد الـشعـوب ويـرسخ التـقـارب والـتآلف بـ اجلـميع
كن تقـد أعمال متـميزة حتاكي الـواقع الذي تعيـشه البلدان التي حيث 
ينـتمي اليـها الفنـانون كمـا توجه االعمـال الفنيـة رسالة لـلشبـاب عن أهمية
اجلـمال والـفن في احلـياة ومن جـانبـها قـالت الـفنـانة الـتشـكـيلـية الـعراقـية
بدعـ الذين جـسدوا بأعـمالهم عروبـة حميـد ان التـأريخ زاهر بالـفنانـ ا
الـقـيم االنـسانـيـة والـصور اجلـمـالـية الـتي تـعـكس امكـانـيـات الفـنـان وتعط
صـورة عن واقــعه وطـبــيـعـة بالده مـن خالل اعـمـال فــنـيــة تـثـري مــسـيـرته
ومكانـته الفنيـة ب الفنانـ االخرين وهذا فخـر للجمـيع عندما يـستحضر
ويـســتـعـرض الــفـنـان مـوروثـه االنـسـاني  والــتـاريـخي والــشـعـبـي بـاعـمـال
كن أن تبقى راسخة في ذاكرة الزمن بعد توثيق وايصال تشكيلية الفته 
ـعرض فعـاليات مخـتلفة النتـاجات الفـنية الى االجيـال القادمـة وقد شهد ا
ـشـاركـة وامسـيـة مـوسيـقـية مـنـهـا عرض أفالم مـصـورة لالعـمال الـفـنـية ا
عرض شـارك في ا وتبادل لـلزيارات اجلـماعيـة والفردية  بـ الفنـان ا
وتنـظيم ورشة عن فـن اآليبرو لـلفنـان التركـي كورسيل أوغـورلو كمـا شهد
ـعـرض نـدوة لـلـفـنـان الـتـشكـيـلـي الـعراقـي بـاسل الـعـبـيـدي حـول أعـمال ا
عـرض وتأثـير الفن عـلى احليـاة االنسانـية كمـا  عقـد اجتمـاع ألعضاء ا
كن أن جـمعـية شـام للفـنون الـتشـكيـليـة تنـاولوا فـيه مجمـل اآلليات الـتي 
تسـاعـد الفـنـانـ علـى مواصـلـة مسـيـرتـهم االبـداعيـة وفي خـتـام فعـالـيات
ا قدموه من نتاجات شارك شـهادات تقديرية عرفـانا  عرض  منح ا ا
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إستذكار وتوقيع كتاب عن التشكيلي الراحل

هــامـة وجــوهـريــة حـيث أعــطـتــني الــفـرصـة
ــمـارسـة فـن الـنـحت عــلى اخلـشب.. تــعـلـقت
بـالــكـتـابـة واألدب ودفـعـني هـذا الـتـعـلق إلى
حتـريـر مـجلـة بـإسم "عشـتـروت" كـنت أكتـبـها
بـخط يـدي وسـاهم فـيـها جـواد سـلـيم وعـطا
صــبــري وغــيــرهم.. وفي بــغــداد كــان لي في
ـــســرح هـــوايــات عـــابــرة فـــقــمت بـــإخــراج ا
مـسرحـية "مـجنـون ليـلي".. كمـا قمـت بإخراج
مـسرحية يـابانية بعـنوان "هاكورومو  –ثوب
الـريش" عـلى مـسـرح حـدائق مـدرسـة الـفـنون
الـزخرفيـة في باريس عام 1960.  ان الـلحظة
الـتي وثـبت فـيـهـا الى ذهـني فكـرة اسـتـحـياء
احلــرف الـعــربي في الـعــمل الـفــني كـانت في
سـاعتها نوعا من االبتـهال والصلوات لنفس
افـزعها الفراغ الذي مأل احلياة االوربية التي
كـنت حـديث الـعهـد بـهـا. و.. يظل الـفن عـندي
ـا فـيـها من بـلـورة تـنـعـكس عـبرهـا احلـيـاة 
ـا فــيـهـا من ـادة والـروح و نــبض يـشـمـل ا
جتـلـيـات تـتـصاعـد سـمـوا فـتـبـلغ ارفع الـقيم
وتـتـهـافت هبـوطـا فال تـتجـاوز حـدود ما اراد
الــله تــعــالى لــنــفس اإلنــســان ان تــبــلــغه من
درجــات الـــتــهــافت. ويــظـل فــني وهــو الــذي
يـســتـوحي احلـيـاة فـي ثـنـايـاهـا الــتـعـبـيـريـة
والـتـجـريـدية  يـتـحـرك بـ القـيم االنـسـانـية
مـعـتمـدا جـمالـيـة احلرف الـعـربي تعـبـيرا عن
انـتـمـائـيـته حلـضـارتنـا وقـومـيـتـنـا وانـطالقا

عاصر.  على طريق زمننا ا
لـقد تـمـيز فـنانـنا جـميـل حمـودي باسـتلـهامه
ـتـجـدد للـحـرف العـربي في أعـمـاله الزيـتـية ا
تالمـسة ـائيـات ا والـتخـطـيطـات باحلـبر وا
مــا بـ اإلنــطــبـاعــيــة تـارة والــتـكــعــيـبــيـة و
الــتـجــريـديــة تـارة أخــرى فـضالً عـن إرتـبـاط
الــفـنــان حـمــودي بـقــيـمــة احلـرف كــمـوروث
حـضـاري وشـرقي حـيث تـدل ألـوانـهـا احلارة
عــلى إقــتــرابــهــا من الــســجــاجــيــد والـبــسط
ـا جـعله الـشـعبـيـة والفـلـكلـوريـة العـراقـية 
يـسـتثـمرهـا بشـكل إبـداعي وأصيل عـلى مدى
مـسـيـرته الـفـنـيـة كـمـا ان لـثـقـافـتـه الـواسـعة
ي كانت دافـعاً فكـرياً قوياً بـالفن واألدب العـا
ومـــتـــمـــمـــاً بـــإجتـــاه نـــشـــر الــفـــكـــر وصـــنع
ـبــدعـة لــقـد اخلــصـوصــيـة وطــرح األفـكــار ا
أوجـد حـمـودي أسلـوبـاً خاصـاً به تـمـيز عن
ـوضوعـاته وتقـنياته بـاقي الفـنانـ الرواد 
في الــعـمل كـمـا تــمـيـزت أعـمـاله بــالـواقـعـيـة
الـتــجـريـديـة من مـكـونــات الـلـوحـة وألـوانـهـا
الـزاهية واجلريـئة كما تمـيزت ألوان لوحاته
ـاضـي الـعــريق بــبــريــقــهــا الـذي يــحن الـى ا
ــتـجـسـد بـفــكـر مـتـوارث من الــبـيـئـة الـتي وا
لموس من كـانت لتأثيراتها الـواقع الكبير وا
خالل أعـمـالـه. وقـد مـرت الـتـجـربـة اجلـمـالـية
لـتـوظيف احلـرف العـربي في رسوم حـمودي
بـعـدة مـراحل بـحثـيـة مـتـواصلـة فـفي الـعـقد
اخلـمـسـيـني إجته أسـلـوبه نـحـو الـتـجـريـدية
واإلخــتـزالـيـة إذ أحـتـوت أغــلب أعـمـاله عـلى
أشـكـال هــنـدسـيـة مـتـعـددة ولـتـظـهـر حـروف
اخلـط الكـوفي بشـكل واضح وشاخص وهي

عــلى قـاعـة عـشــتـار نـظـمـت دائـرة الـفـنـون
الـتـشـكـيـلـية فـي وزارة الثـقـافـة والـسـيـاحة
واألثــار جـلــسـة إســتـذكــاريـة لــلـتــشـكــيـلي
الـراحل جمـيل حمودي أدارهـا الفـنان علي
الــدلــيــمـي وحتــدث فــيــهــا الــنــاقــد مــاجــد
الــســامــرائي فــضالً عن تــوقــيع كــتـاب عن
بــدايـات مـسـيــرته لـلـكـاتــبـة وداد إبـراهـيم
بـــعــنـــوان جــمـــيل حـــمــودي رجل اإلغـــنــاء
يـتـحـدث تنـتـقل بـنا صـفـحـات هذا الـكـتاب
ه بـــ مــوضـــوعــات شـــتى نـــشــأتـه وعــوا
وأحـالمه ومشـاهـد سـفـره ودخـوله الـبوزار
إلـى مـتــحف الــلــوفــر والــعـودة إلـى الـوطن
والــهــروب ثـــانــيــة إلى بــاريس ومــعــارضه
ومــؤلـفــاته... فـفي  30مـن حـزيـران من عـام
ــــوت بـــكل هـــدوء وصـــمت  2003طـــوى ا
صـفــحـة مـضـيـئـة من صـفـحـات حـيـاة أحـد
الــتـشـكـيـلــيـ الـعـراقــيـ الـبـارزين.. وهـو
الـفنان والـناقد جمـيل حمودي من الـفاعل
ـتميـزين في حركتـنا الثـقافيـة الفنـية. لقد ا
كـان حلمـودي دور ريادي فـاعل في تأسيس
عـاصرة روحـيـة خاصـة لـلوحـة الـعراقـيـة ا
ؤسـسـ جلمـاعة ـتـجددة كـمـا أنه من ا  ا

الــبــعــد الــواحــد مع نــخــبــة من فــنــانــيــنـا
اآلخـرين من أمـثـال.. شاكـر حسـن آل سعـيد
ومـديحة عمر وآخرين..   فقد أكتشف مبكراً
ــكن إسـتــلـهــام احلـرف الــعـربي في كــيف 
بـنـاء الـلـوحة الـفـنـية.."لـيـصـبح أحـد الرواد
احلـــروفــيــ الــعــرب.. "حـــيث وجه أنــظــار
الـكـثـيـر من الـفـنانـ الـعـرب بـإدخـال حرف
الــــيـــــاء واجلــــيم والـــــعــــ والــــتـالعب في
أشـكـالهـا.. بـتقـصـيرهـا وتـطويـلـها مـرتـكزة
وروث احلـضـاري.." حيث عـلى إسـتلـهـام ا
زاوج مـفـردات اللـوحـة الـزيتـيـة مع جمـالـية

وأمكانية تطويع طاقة احلرف العربي. 
 UO uBšË  ULÝ

ورغـم أنه قــد قـــضى أكـــثـــر من عــقـــدين من
الـزمن في فـرنـسـا إال أنه كـان بـحق سـفـيراً
لـلوحـة الفـنيـة العـراقيـة هنـاك التي حـملت
مـعها سمات وخـصوصية تراثنـا وفلكلورنا
الـشعـبي األصـيل. فقـد سافـر الراحل جـميل
حـــمــودي إلى فــرنــســا عــام  1947بــهــدف
مــتـابــعـة الـدراســة وبـحــثـاً عن مــعـرفـة في
مـجـاالت الـفكـر والـفن واإلسـتنـارة اجلـديدة
ي ال سيـما أن ـشـهد الـتـشكـيلي الـعـا في ا

بــاريس كـانت في تـلك الــفـتـرة بـعـد احلـرب
الـكـونيـة الـثانـيـة ملـتـقى ومبـعث احلـركات
بتكرة لكنه قبل ذلك الـتشكيلية اجلديـدة وا
كـان له نـشـاطـات فـنـيـة وثـقـافـيـة عـديـدة في
بــغــداد فــقــد كــان من مــؤســسـي "جــمــعــيـة
أصــدقـاء الـفن" عـام 1941. كــمـا أصـدر عـام
 1945مـجلة "الـفكر احلـديث" التي كانت من
اجملـالت الـرائــدة األولـى في إهــتــمــامــاتــهـا
بــالـفـنـون والــنـقـد الـفــني.. وكـان في الـوقت
ـعـلـم نـفـسه أسـتـاذ في الـتـربـيـة في دار ا

ببغداد.
bzUB  dA½

 وفـي باريس تـابع الفـنان الـراحل دراساته
وبــحـوثه الـفــنـيـة واألدبــيـة فـقــد نـشـر عـدة
طبوعات الفرنسية كما أصدر قـصائد في ا
ديـواني شعر بـاللغة الـفرنسـية هما: "أحالم
مـن الـشــرق" عـام  و"أفــاق" عـام  1957كــذلك
أسس داراً لــلــنــشــر أصـدر عــنــهــا مــجــلـته
"إشـتـار" بالـفرنـسيـة وكانـت تهـتم بالـثقـافة
واحلــضـارات والـفـنـون. عـام  1949أشـتـرك
فـي "صــالـون احلــقــائـق اجلــديــدة" اخلـاص
.. بــالـفـن الـتــجـريــدي إلى جـانب الــفـنــانـ
هــيـرمـان وهـارتـونك وشــوفـيـر وغـيـرهم في
مـتــحف الـفن احلـديث في بـاريس وفي عـام
 1959أقـــام أول مـــعــرض شـــخـــصي له في
بـاريس وقد كـتب النـاقد جـاك الس مـقدمة
ــؤتــمــر ــعــرض.. كـــمــا شــارك فـي ا دلـــيل ا
توارثة" الذي أقيم الـثاني عن "احلضارات ا
ـنـاسـبـة مرور عـام  1951فـي السـوربـون 
ألف ســـنــة عــلى تــأســيس مــديــنــة بــاريس
وكانت مشاركته باسم مدينة بغداد. يتحدث
الـفنان حـمودي عن بداية مـسيرته الـطويلة
ـعـمـقـة للـصـحـافـة وقد وجتـربـته الـفـنـية ا
أجـمـلت بعـضـاً منـها بـصـيغـة مـوحدة: "لـقد
أفـتتنت بـاخلط العربي مـنذ طفـولتي وكنت
خـطاطاً وأنا أعتز بـذلك ألسباب قدسية ذات
طابع روحي وديني.. وبعدما بلغت مستوى
مـعـينـاً في جتـربتي الـفـنيـة أدخـلت احلرف
الـــعــربي إلـى لــوحــاتـي ال إلضــافــة قـــيــمــة
جـمالية إليها فحسب بل لـتضمينها معاني
مـخـتـلـفة تـسـهم في بـنـائهـا أيـضـاً.. احلرف
الـعربي إذن كـان يعـيش معـي منـذ الطـفولة
كن أن وقـد تـوضحت بـعـدئذ األدوار الـتي 
يــؤديـهــا في الـتــكـوين الــتـشــكـيـلـي.. رسـمـاً
وتــكـويــنـاً ونــحـتــاً وعـمــارة.. أسـتــفـدت من
مـرحلة "الكتاتيب" حيث تعلمت اخلط بالقلم
قطوع من القصب وباحلبر األسود وكنت ا
أحـاول تكوين أشـكال غريـبة أو هنـدسية أو
ـنـائـر ـسـاجــد وا مــعـمـاريــة مـثل أشـكــال ا
وغـــيــرهــا.. في الـــصف الــثــالـث اإلبــتــدائي
حتـــولت من اإلبـــداع الـــعــشـــوائي إلـى نــقل
ــلــونــة وفي عـام  1936نــقـلت الــلــوحـات ا
بـنـجـاح صـورة الـشـاعـر اإلنـكـلـيـزي "شـيـلي
لـلرسام كينزبورد".. كـما تعلمت في طفولتي
احلـيـاكـة والـتجـلـيـد والنـقش عـلى الـقـماش
"الـباتيك التقليدي" والنجارة وكانت مسألة

ــدرســة ال تـــخــلــو مـن الــتــأثـــر الــواضح بـــا
الـتـكـعـيـبـيـة ويـظـهـر ذلك من خـالل تـكـسـيره
لالشـكال الـتشـخيصـية وتـبسـيطهـا وجعـلها
عــلـى شــكل مــكــعــبــات صــغــيــرة فــضالً عن
إعــتــمـاده عــلى الــشــكل الــدائـري او الــهــالـة
الـسـرمديـة وحاول تـكـرارها بـالوان مـخـتلـفة
مـختلفة مناسبة. ثم بدأ حمودي يقترب من
فن الــعــمــارة واآلثــار الـشــاخــصــة.. إذ شـكل
احلــرف والـــزخــرفــة اآلرابــسك ثـــنــائــيــة في

لوحاته.
 فــان جـمــالــيـة تــوظـيف احلــرف في أعــمـاله
نـحـت نـحـو الـتـجـريـد لـيـصـبح احلـرف لـديه
حـامالً لعـدة مضـام إجتـماعـية وديـنية من
خالل تـــضــمــ الــنص لــعـــدة كــلــمــات مــثل
ـفـهوم الـبـسـمـلـة وآيـات قرآنـيـة. ويـتـضح ا
اجلـمالي لـلحـرف العـربي في لـوحات الـفنان
جــمـيل حـمــودي وخـصـائص أســلـوبه. لـهـا
مـرجـعيـاتـها الـفكـريـة والديـنـية والـتـاريخـية
ــيـثـولـوجـيـة في الــعالقـات الـسـائـدة بـ وا
الــعـنــاصـر الـتــصـويــريـة وتــطـبــيـقـاتــهـا في
وظـفة لصورة الـتقنـية لتـكشف اجلمالـيات ا
احلـرف العربي في الشكل اخلارجي واللون
ــلــمـس واحلــجم والـــســيــادة والـــفــضـــاء وا

األجتاه والتكرار.
ÍœuLŠ qOLł qŠ«d « ÊUMH «

- ولد في بغداد سنة 1924.
 -تخرج من معهد الفنون اجلميلة ببغداد.
- عـضـو في جـمعـيـة أصدقـاء الـفن وأنـتخب

سكرتيراً لها سنة 1946.
ـعـارض الـفـنـيـة الـتي  -اشـتــرك في جـمـيع ا

أقيمت في بغداد. 
- أصـدر في بـغـداد سـنة  1945مـجـلة الـفـكر

احلديث ثم أصدر رسائل ستوديو. 
علم ببغداد.  - ع مدرساً للفن في دار ا
ــــتـــابـــعــــة دراســـته - ســــافـــر إلى بــــاريس 
ونشاطاته الفنية ومكث هناك عشرين عاما. 
- أقـام معرضا شخصـيا في صالة الواسطي

ببغداد عام 1965.
ـعارض الـفنـية وخـاصة الـبعد  -سـاهم في ا

الواحد االول عام 1970.
 -عـــمل مــديــراً في وزارة الـــثــقــافــة واإلعالم
ومـنتـسبـاً للمـركز الـثقـافي العـراقي بباريس

حتى عام 1985.
 -أسس قــاعــة إيــنــانــا لــلــفــنــون فـي بــغـداد

سؤول. ومديرها ا
- كــرم بــأعــلى وســام لـلــفن الــتــشــكـيــلي في
عهد الثقافي الفرنسي ببغداد عام فـرنسا- ا

.2001
 -أقـام مـعـرضـا لـلـفـنـانـ الـشـبـاب في قـاعـة
إيـنانا للفنون خصـصت لتقد جائزة جميل
حـمودي لـلشبـاب حيث قـام بتوزيع ثالث من
لــوحــاته لــلــفــائــزين الــثـالثـة مـن الــفــنــانـ

الشباب 2001.
 -2001حـصل عـلـيى وسام الـشـرف من دولة

فرنسا.
 -1986و سام الثقافة و الفنون من فرنسا.
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