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بغداد 

يـنـتسـب الفـنـان مـخـلـد اخملـتـار  جلـيل الرسـامـ الـعـراقـيـ من الـعـقـد السـابع وتـواصل مـع الرسـم على
واضـيع الـوطنـية او ضروب مـخـتلـفة كـالـرسم الواقـعي والـتعـبـيري والـرمزي ,وانشـغل كثـيـرا في رسم ا
لتـهبة ونـقصد بـها االحداث تواشـجة مع االحـداث ا واضـيع ا واضـيع التعـبوية ,تلك ا مايطـلق علـيها بـا
عـارك تشرين, والوقائـع التاريـخيـة التي توالـت على بعض  الـبلـدان العـربية مـنذ نـكسـة حزيران ومـرورا 

اضي. انتقاال الى سنوات احلرب العراقية االيرانية في مطلع العقد الثامن من القرن ا

الفـنـيـة وسـبل صـناعـة الـلـوحة
الـفـنيـة النـاجحـة فسـنجـد فيـها
تـنوعـا ومغـايرة واسـلوبـا فنـيا
ا كـان معمـوال عليه مـجتـرحا 
ية في الفـنون العـراقيـة والعـا
وكـمـا اشـرنـا قبال  بـان الـفـنان
استـفاد من خبراته الـكبيرة في
ــواد اخلــام مــجـــال تــوظـــيف ا
ي مـتـقن وانه عـلى نـحـو اكـاد
زاوج بــ الــنــهـجــ الــواقـعي
والـــتــــعــــبـــيــــري في ان مــــعـــا
وخـــــلص الـى فــــائـــــدة تــــؤكــــد
اســلـــوبه الـــفـــريــد فـي الــرسم
فماذا نرى في في لوحاته? نرى
وجـوهـا بــتـعـبـيـرات مــخـتـلـفـة
ونبـصـر حركـات لـرجال ونـساء
مــتـلــفـعــون بـاالزيــاء الـعــراقـيـة
ــــاطـــا من ـــا نـــشــــاهـــد ا ور
النبـاتات او الكائنـات اخلليقية
او االزاهــيــر  وكل ذلك حــتــمــا
يـــخــلق نـــوعـــا من االنــســـجــام
وااللــفــة ويــســهم بال ادنى شك
بـالـتاثـيـر البـصري الـقـوي على
ـــتــــلـــقي العـــمـــاله  النـه هــذا ا
االنـتـخـاب للـوحـدات الـصـورية
ــفـردات الـبـصـريـة من شـانه وا
تاسيس صيغ جديدة للغة التي
يـبــتــغي الــبــوح بــهــا والـنــطق
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ان الـــفـــنــان مـــخـــلـــد اخملـــتــار
ـواضـيع حـريص عـلى تـنـاول ا
الـــتي تــهـــتم بـــشــؤون الـــنــاس
واحــوالــهم  وكـان يــنــجــز فـنه
بــــصـــدق وحـــريـــة وشـــغف  ال

لـشـيئ اال لـيــسـهم في تـسـجـيل
واقف  النه يتـمتع االحداث وا
بـخــبـرات مـثـيــرة لالعـجـاب في
االمـور الـفـنـيـة والـتـقنـيـة والنه
مــــــصــــــمم مـن الــــــطـــــراز االول
ويــــســــتــــطــــيع ابــــتــــكــــار ذاته
االبـداعـيـة من خالل الـتـصـاميم
الـشـكلـيـة الـتي طـبـعت بـصـمته
ـــتـــفــــردة والـــفـــت اســــلـــوبه ا
ـكـفـول بـرؤيـة حـاذقة اجلـديـد ا
لــلـــواقع واحلـــيــاة الـــعــراقـــيــة
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وعـنـدمـا نسـتـحـضر مـشـاهدات
من أعـــمــاله يـــرافــقــنـــا شــعــور
ـــحــــاكـــاة نــــفـــسي وروحـي  
االحـــــداث  والــــــتــــــفــــــاعـل مع
الـقـضـايـا الـعـامـة الـتي جتـسـد
تــــاريـخ اجملـــتــــمـع في اخــــطـــر
مـــراحـــله  وعـن الـــكـــيـــفـــيـــات
ـمهدة النـتاج عمل فـني مع ا

جنــد الــفــنــان مــخــلــد اخملــتــار
ــتـضـادة يــسـتـخــدم االلـوان  ا
ويــكــرس الــوحـدات الــصــوريـة
الئـمـة لـيـجـعل من ـفـردات ا وا
االنـشاء الـتـصويـري عـلى شكل
صــــيغ ســـرديـــة حتــــكي قـــصـــة
ـكـن قـرأتهـا عـلى مـشـخـصة و
نحـو واضح جدا  وعلى الرغم
من األشكال اخملـتلفة  وااللوان
تباينة تضادة والتكوينات ا ا
 اال ان الـفــنـان مــخــلـد اخملــتـار
اشـتـغل في مــنـطـقـة الــواقـعـيـة
الـسـحـريـة التـي تريـنـا االشـياء
ـكــنـنـا الـتي حــولـنـا والــتي ال

ـوضـوعـيـة لـوال ادراك قـيـمـهـا ا
جتـسـيـد الـفـنـان لـهـا  وعـنـدمـا
نـتعـمق  في الـنظـر إلى لـوحاته
الفنية  تتجلى امامنا بوضوح
 رؤيـــة الـــفـــنـــان الــفـــلـــســـفـــيــة
تواشجة ب صيغ والبصرية ا
ــــــوروث الـــــشــــــعـــــبـي وبـــــ ا
ــيـة في فـنـون الـتــوصالت الـعـا
احلـداثة ومـا بعـدها. لـعل جلوء
الــفـــنـــان مــخـــلـــد اخملـــتــار الى
ــــواضـــــيـع الــــســـــيـــــاســـــيــــة ا
واالجـتمـاعية والـتاريـخية  هو
انتخاب اسـلوبي محبب جلميع
ــتـلــقــ لـلــفــنـون  وهــذا حل ا
وســــطي وحــــيـــادي  غــــيـــر ان
الــعـالمـــة الــفـــارقـــة تـــكـــمن في
طـبـيـعـة االداء الـفـني والـتـقـني
والن الـفـنـان بـخـبـراته الـكـبـيرة
ـواد اخلـام يــسـتـطـيع حتـويل ا
الى صــيغ تـــعــبــر عن ذاته وعن
ــــــواضــــــيـع الــــــتي يــــــنــــــوي ا
جتسيدها  وطريقته في الرسم
تـعتـمد على تـقسيم الـلوحة الى
سـطـوح مـتـعـددة ومن ثم يـرسم
الــوحــدات الــصـــوريــة كل عــلى
حــدة ولــكن بــدقــة وقــوة ضــبط
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وصل ولـد اخملتـار في مـديـنـة ا
عام  1948من اسـرة مـوصـلـيـة
ـرحــوم يــحـيى عـريــقــة. ابــوه ا
اخلطاط مختار محلة باب لكش
ـــــــوصـل ومن وجـــــــهـــــــاء فـي ا
مــحـــافـــظــة نـــيـــنـــوى وهــو من
مؤسـسي النـهضـة الثـقافـية في

الـعــراق ونـسـبه إلى عــشـيـرة
الــعــبـيــد وهي من الــعــشــائـر
الـكـبـيـرة في الـعـراق والـوطن

العربي.
فـي عــام  1973 حــصـل عــلى
شهـادة الـبكـالـوريوس في فن
ــيـة الـفـنـون الـرسم من أكـاد

اجلميلة جامعة بغداد.
اصــبح مــديــرا عــامــا لــدائـرة
الـفــنــون ورئـيــســا جلـمــعــيـة
الفنان التشكيل العراقي
ـــعـــهـــد الـــفـــنــون وعـــمــيـــدا 
اجلميلة ببغدادعضو اجمللس
ــركــزي لــنــقــابــة الــفــنــانـ ا
الــعـــراقــيــ . اقــام اكــثــر من
عــــــــشــــــــريـن مــــــــعــــــــرضــــــــا
ؤتمرات شخصيا.شارك في ا
والــــنــــدوات والـــــبــــيــــنــــاالت
عـارض الوطنيـة والعربية وا
ـــيــــة.في عـــام 1977 والـــعــــا
حـصل عــلى الـدبـلــوم الـعـالي
فـي الــديــكـــــــور والــتــزيـ /
اربع سـنوات دراسـية مـا بعد
ــيــة الــبــكــلــوريــوس / أكــاد
رومــا لــلــفــنــون اجلــمــيــلــة ..
وتـخــرج بـدرجـة امــتـيـاز وقـد
اكــمل دراســته في رومــا عـلى
نـفــقـته اخلــاصـة.حــصل عـلى
شــهــادة دبــلــوم الــكــفــاءة في
ــركـز الــفن الــتـشــكــيــلي من ا
ـي  إيطـــــــــــالـيـاحصل الـعا
عـــلـى شـــهـــــــــــــــادة دبـــلـــوم
عـاصرين الـكفـاءة للـفـنانـ ا
وتــوفـي في  الــنــمــــــــســا في
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اســـلـــوبـــيـــاً الى (الـــواقـــعـــيـــة
االجـتــمـاعـيـة) فـي مـوضـوعـات
نـابضة بـاحلياة الـعراقية وهي
امـــتــداد لــظالل جتـــارب فــنــيــة
رائــدة ألســـاتـــذته بــالـــرغم من

فرادته االسلوبية آنذاك.
فـي منـتـصف الـثـمـانـيـنات أطل
الــفــنـان بــعــدد من الــنــصـوص
ــهـمـة الــتي سـاهـمت الـفـنــيـة ا
بـــتـــحــــول أســـلـــوبـي مـــهم في
جتـــربـــته الـــفـــنـــيـــة تـــصـــنف
أسلوبياً بـ (التعبيرية الرمزية)
 ولعل عـمله الفني "الـشهيد" ال
زال عـالـقـاً بــذاكـرتـنــا : بـسـمّـو
الـــشـــكل اإلنـــســـاني عـــمـــوديــاً
مــنــبـــثــقــاً مـن األرض بــاجتــاه
الـسماء واجلـرح الغائـر الطري
عادالت والـنازف في صـدره و
لــونــيـة مــتــنــاغـمــة بــتــدرجـات
لــونــيـة: األزرق والــبــنــفــسـجي
واألبــيض واكــبــتـهــا نــصـوص
ـــشـــاركـــات فـــنـــيــــة أخـــرى و
ـعـارض الــفـنـيـة مـتـفـرقــة في ا
اجلـماعـيـة ). واضاف ( الـفـنان
حــســام كـــانــســان رومــانــسي
حــالم كــبــيــر شــاعــر مــتــأمل
ـتــلك حــســاســيــة فــائـقــة في
رصــــد الــــعــــديــــد مـن احلـــاالت
اإلنــــســـانــــيــــة في حــــيــــاتــــنـــا
االجــتـمـاعــيـة فـهــو: جـدلي في

أكــثــر األحـــيــان في الـــتــصــدي
حلاالت مـتـنـاقضـة لـيـشيـد بـها
تـوافـقــاً فـنــيـاً وجـمــالـيــاً لـهـذه
احلــاالت اإلنــســـانــيـــة: الــفــرح
واحلزن األلم اجلـوع والشقاء

اإلنساني. 
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ويــــحـــــاول ان يــــر اخلــــراب
ــعــانــاة والــقــلق ويــتــمــسك وا
بـــاحلـــيـــاة بـــإصـــرار وتـــفــاؤل
ــســتــقــبل ألحالم قــادمــة من ا
وهـذا مــا جنـده في الـعـديـد من
نــصـوصه الــفــنــيـة الــبــصــريـة
خالل عقد التسـعينات وما بعد
االحتالل عام 2003 أطل علينا
بعد  2010بعدد من النصوص
الـبـصريـة لـتـشـكل لـنـا مـخاض
مـالمح جتــربــة فـــنــيــة جــديــدة
حـمـلت صوتـهـا اخلـفي للـشـعر
ـــعـــاصـــر حـــركــة احلـــديث وا
كـامـنـة وعـمق تـعـبـيـري يـوازي
حــــركــــيــــة هــــذه الــــنــــصـــوص
الشعرية بالرغم من جتريديتها
النـسبية لـذلك اجته الفنان في
بعض النصوص الى مرفأ مهم
عـلـى ضـفــاف نــخـيل الــبــصـرة
وشــاعــرهــا الـكــبــيــر الــســيـاب
لـكــونـهـا خالصــة لـوجع وأنـ
الــعـراق الــعــمـيـق وهي األقـرب
لـروح الـفنـان) ويواصل (يـحلق

صــيــة الـعــابــرة ذات الـدالالت
الرمـزية.

 يؤكد هنـا حسام في معرضه
هـــــــذا: ان الـــــــتـــــــحـــــــــــوالت
بـــــاألســــــلـــــوب الـــــفـــــنـي هي
بـاألساس حتـوالت في الرؤية
الـفـنـيـة وسـمـــو األفـكار

وتألقها.
ـقـامـات بـصـمة ا
فـنــيـة جتـديـديـة
مــــتــــــــأصــــلــــة
تــــــــــــضـــــــــــاف
لــــلـــمــــشــــهـــد
الـــتــشـــكــيــلي
الــــــــعـــــــــراقي
ــــــعــــــاصــــــر ا
والـــــــــتـــــــــاريخ
الــــــشـــــخـــــصي

للفنان).
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احلرية  وهذا الضرب من الفن
يـطـلق عـلـيـة بـالفـن الـسيـاسي.
لـقـد كان الـفـنـان مـخـلـد اخملـتار
ــتــداخل مع مــنــشــغال بــالــفن ا
الـقـضـايـا الــقـومـيـة والـوطـنـيـة
وعـبر عـنـهـا بـخطـوطه الـفـنـية
والــوانه الــقــويــة وتــكــويــنــاته
بـهرة وانـشاءاته الـتصـويرية ا
ــــتـــمــــاســــة مع الــــقــــضــــايـــا ا
صيرية  وعندما اجلوهرية وا
نـتـصـفح سـفره الـفـني ونـتـطلع
لـلــنــمـاذج الــتي صــاغـهــا عــبـر
مــســيــرته الــفــنــيــة ونــنــعم في
الـــنــظـــر في بــعـض مــنـــجــزاته

غب اخـــطــار مــداهــمــة  وكــان
مـعنـيا الـفنـان مـخلـد اخملـتار  
بــوظــيــفـــة تــســجــيل االحــداث
ـشــاركـة بـهـا مــيـدانـيـا  في وا
ســــوح الـــوغى   والــــفن عـــلى
مـدى تـاريـخـه الـعـام هـو هـكـذا
دائــمـا  مــشـاركــات تــاريـخــيـة
عـــمــلــيــا وانــتـــاج فــني يــكــون
انــعـكــاســا مـنــطــقـيــا حلــقـائق
وجـود وحـياة فـعلـية  ولـنا ان
نتـذكـر الفـنـان بابـلـو بيـكـاسو
عنـدما رسم لـوحته الـشهـيرة (
اجلـورنـيـكـا) او نـتـذكـر الـفـنان
جواد سليم عـندما اجنز نصب
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بغداد

التشكيلي العراقي  حسام عبد
احملـسن  حتت عـنـوان مقـامات
وحـضـر حفل االفـتتـاح عدد من
ــثـقـفــ الـلـبــنـانـ الــفـنـ وا

. والعراقي
الـــــــــفــــــــــنـــــــــان
ـي االكـــــــــــــــــاد
الـدكـتـور عـاصم
فـــــرمــــان كـــــتب
يـقـول (جـمـعـيـة
الــــــفــــــنــــــانـــــ
لـــتـــشــكـــيـــلـــيي
الـعــراق واكـبتُ
جتــربــة الـفــنـان
حــــســــام عــــبـــد
احملــــسن مــــنـــذ
4 أكــــــــثــــــــر من 
عــــــــــقــــــــــود من
الــســنــ حــيث
ســـــعـى بـــــجـــــد

شـــهــدت صــالـــة زمــان بــشــارع
احلـمرا في العاصـمة اللبـنانية
ـــــعــــرض بــــيـــــروت اقـــــامـــــة ا
الــشــخــصـي الــثــالث لـــلــفــنــان

واجتهـاد لدراسة فن الرسم في
ــيـــة الــفـــنــون مــعـــهــد وأكـــاد
اجلـمـيـلـة بـغـداد لـفـتـرة ذهـبـية
جتــــاوزت الـــعــــشــــر ســــنـــوات
(دبـــــلــــــوم بـــــكـــــالـــــوريـــــوس
ماجـستـيـر: فن الرسم) وأقـصد
هــنـا عـقــد الـسـبــعـيــنـات أتـقن
خاللـــــهــــا األسـس الــــفـــــنـــــيــــة
ـيـاً ومعـرفـياً واجلـمـالـية أكـاد
دارس ـهارات والتقـنيات وا با
الــفــنــيــة وجتــارب الــعـديــد من
. ي الفنان العراقي والعا
ومن أهم مــا اكـتــســبه الــفــنـان
خالل تـــلـك الـــفـــتــــرة "وراثـــته"
ألسرار الـلون من كبار الـفنان
اللذين أشـرفوا على دراسته أو
ــبــكــر في زامـــلــهم في عــمـــله ا
مـجـلـة "مـجـلـتي" لـعل أبـرزهم:
فـــائق حـــسن رســـول عـــلــوان
كاظم حـيدر محمـد علي شاكر
مـحـمـد مهـر الـدين ولـيـد شيت

وصالح جياد.
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فـالـفــنـان (مُــلـون) مــهم إضـافـة
ـيـاً قـديراً لـكـونه اسـتـاذاً اكـاد
في كلية الفنون اجلميلة الحقاً.
كـــــان جلـــــذوره الـــــفـــــني خالل
بـدايـاته الـفـنـيـة وبـعـد تخـرجه
أواخـــر (عــقــد الــســـبــعــيــنــات)
وبـدايـة الـثـمـانــيـنـيـات يـنـتـمي

ـؤسـسات قـال مـركـز جـيـتي في كـالـيـفـورنـيـا وهـو واحـد من أغـنـى ا
الـفنـيـة في الـعـالم إنه أفـلت من حـرائق الـغابـات الـتي جتـتـاح لوس
ركـز أيضا في حال واجـهة الكـوارث حتمي ا اجنلـيس بفضل خـطة 
تصاعد من حرائق الغابات التي أجبرت أكثر وقوع زلزال.ووصل الدخان ا
ركز هذا األسبوع. من  200ألف شخص على الفرار من منازلهم إلى موقع ا
ـتحـدة وأعيد تـاحف استـقباال لـلزوار في الـواليات ا وجـيتي من بـ أكثـر ا
ـتحف وخطة .وساعـد تصميم ا ـدة يوم افتـتاحه يوم اجلمـعة بعد إغالقه 
ـقتنيات النفـيسة في احلفاظ على أعمال وضعتها شـركات التأم حلماية ا
ركز  65مليون دوالر عام فنـية مهـمة بيـنها لـوحة (الربـيع) إلدوار مانيه الـتي دفع ا
 2014مقابل اقـتنائها.ويـكافح أكثر من  5700رجل إطفاء ستـة حرائق كبيـرة تذكيها
. واضـطر 200 نـدلعـة مـنذ يـوم االثـن الريـاح وعـددا آخر من احلـرائق الـصغـيـرة ا

ألف شخص إلى ترك منازلهم.

نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سعود هالل قال مدير عام ا
دّة احلربي من الـكويت حيث انـتخب اخلميس مـديرا عامّـا جديدا 
ـؤسـسات ـواقع األثـريـة وا ـعـالم الـتـاريـخـيـة وا أربع سـنـوات إن ا
الـثقافـية العربـية باتت مـستهـدفة من قبل اجلـماعات اإلرهـابية. تـصريحات
اضي وتوثيق احلربي كانت عـلى هامش مؤتـمر إقليـمي بعنوان »حمايـة ا
التـراث من أجل احملافظة عـليه في تونس ولـيبيا الـذي عقد في مقـراأللكسو
.وأوضح احلـربي أنّ االعــتـداءات والـصـراعـات بــتـونس ويـســتـمـر لـيــومـ
نطقة العـربية وما ينتج عنـها يوميا من مخاطر واحلروب التي تعيـشها ا
تـهدد سالمـة اإلنـسان وإرثه الـثـقافي من مـعـالم ومواقـع أثريـة ومـؤسسـات ثـقافـية

باتت مستهدفة من قبل اجلماعات اإلرهابية.»
قـابل أنّـمـؤتمـرهم سـيـخـتتم بـوضع خـارطـة طريق واضـحـة تـفضي إلى وأكّـد في ا
نـطقة العـربية وحـمايته  وضـع إستراتـيجية إقـليمـية لتـوثيق التـراث الثقـافي في ا
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والـتـعريـف به لـدى الـشـبـاب الـعـربي.من جـهـة أخـرى دعـا وزيـر الـشـؤون الـثـقـافـية
ؤتمـر إلى ضرورة أن تأخـذ الدول العـربية الـتونسي مـحمد زين الـعابديـن خالل ا
سـيـاسـات ثقـافـيـة واعيـة بـالـرهان اجلـغـراسـياسـي وأن نتـحـد مع بـعضـنـا الـبعض
ــاضي دون انـغـالق وتـقــوقع وتــعــصب.وتــابع أنه ال بــد أن تـعي لــلـدفــاع عن هــذا ا
ـرجعي بـالثـقافة ألن الـرهان الـثقـافي هو رهان أولي السيـاسات الـعربـية االهتـمام ا

لالهتمام بالذاكرة العربية.
ـــاضي إال بـــوضع تـــمــثل ـــكن احملـــافــظـــة عـــلى ا وأوضح زين الـــعـــابــديـن أنه ال 
إستـراتـيـجي كـفعل تـربـوي وبـحـثي لتـطـويـر ميـزانـيـات مـخابـر الـبـحوث لـلـتـعريف
اضي في قـوالب متجددة وتـثم هذا اضي.وشدد أيضا«على ضرورة جتـديد ا با
ادي والالمادي ومن أجل اضـي ال بتحـنيطه من أجل االهـتمام بـالتـراث الثقـافي ا ا

عدم طمس الثقافة العربية.
ـعـالم األثـريـة ـنـطــقـة الـعـربـيـة تـوتـرات وأزمـات وحــروب جـعـلت من ا وتـعـصف بـا
ا يفـرض ضرورة وضع خطة للـمحافظـة عليها ؤسـسات الثقافـية محل تهـديد  وا

وحمايتها.
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بـان وكــمــا يــعــرف اجلــمــيع  
الـــعــــراق وبـــعـض الـــبــــلـــدان
الـــعـــربـــيـــة  مـــرت بـــظـــروف
قـاســيـة  وشــهـدت حــروبـا ال
طـائل مــنـهـا  ادت فـي نـهـايـة
االمـر الى نـتـائج كـارثـية  فال
رابـح فـي احلــــــــــروب عــــــــــلـى
االطالق  اال ان هـنــاك لــفـيــفـا
اخذوا من االدبـاء والـفنـان  
عـــلـى عـــاتــقـــهـم مـــســـؤولـــيــة
تـسـجـيل االحـداث من مـنـظور
وطـني مـلـتــزم يـوثق لـلـتـاريخ
ـشرف بقضايا صيغ االلتزام ا
ــلـحـة الــنـاس االســاسـيـة  وا

الــفــنــان من جــديــد بــأجــنــحــة
ــــقـــــامــــات  2017مــــعــــرض ا
شخـصي في بـيـروت بـأصوات
خفيـة ومعلنة لألمـكنة وحركية
ـتـعـددة دالالتـهــا واصـواتـهــا ا
بـوعـي فـني جــديـد يـخــتـزل كل

ـتراكـمـات الـثقـافـية ا
والـــــفــــــنـــــيـــــة
واالجتماعية
الــشـفــاهـيـة
ـكـتـوبة وا
ويـــتـــوحـــد
الـزمن عـبـر
ابـــــــعـــــــاده
الــــــثـالثــــــة
بــــــــعــــــــزف
تـــعـــبـــيــري
مـــــــــجــــــــرد
يـــــتــــــســــــلل
لـبـعـضـهـا عدد
قـــــــــــلــــــــــــيـل مـن
اإلشـــــــــــــــارات
الـــتــشــخي

حسام عبد احملسن من اعمال الفنان حسام عبد احملسن

الفنان التشكيلي مخلد اخملتار يقف بجوار احد اعماله


