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رحل مـبـكـرا ورحل وكـان احـساس
غريب يـتملكه بـانه سيغـادر الدنيا
وهــو يـــحــاور هــاتــفــيــا الــفــنــانــة
الكبيـرة سهام السـبتي رفيقة دربه
فـي اكـــثـــر من عـــمـل تـــلـــفـــزيـــوني
ومسرحي لـيؤكد لهـا ان امنيته ان
يــعــود الى احــضــان الـوطـن الـذي
غــادره بــعــد االحــتالل عــام 2003
لــيــمـــوت ويــدفن في الــعــراق لــكن
ارادة الــله كــانـت االقــوى لــيــشــتـد
مـــــرضه لـــــيــــعــــلـن عن وفـــــاته في
صـبيـحـة االول من كانـون اول عام
ـــشـــهــد الـــفــني  2007 لـــيــفـــقــد ا
والـثـقـافي الـعـراقي ركـنـا اسـاسـيا
من اركـــانه بــعـــد ان اثــرى خــزائن
االذاعــة والـتــلـفــزيـون والــسـيــنـمـا
ــسـرح بــاعـمــاله الــراقـيــة الـتي وا
تـتربع عـلى قلـوب عشـاقه ومحـبيه
من الـعــراقـيـ  ونـحن نــسـتـعـيـد
ذكرى رحـيله الـعاشرة  نـتطلع الى
رئية وسائلنا االعالمية وخاصة ا
مـنــهـا لـتـسـهم فـي اسـتـذكـار فـنـان
الـشعب اجلـميـلي بفـخر واعـتزاز 
نـعم امـنـياتـنا الـتي نـكـررها دائـما
ان تـبقى رموزنـا الفـنية والـثقـافية
في ذاكـــرة وســائل اعالمـــنــا الــتي
تستذكر دائمـا رموز الفن والثقافة
العربيـة وتعيد مـاقدمته من اعمال
للمشـهدين الثقافي والـفني ويقينا
ان وسائلـنا االعالمية الـسباقة في
اســــتــــذكـــــار رحــــيل رمـــــوز الــــفن
والـــثــــقـــافــــة الــــعـــراقـي . وكـــانت
ومـازالت (الــزمــان ) قـد خــصـصت
كل عـام ومـنذ رحـيلـه صفـحات عن
رحـيل اجلمـيـلي ومازالت تـستـذكر
رحـيــله وهــو وبــكل تــاكــيــد جــهـد
متواضع جـدا نقدمه لفـنان عرفناه
فــنـانــا وانــســانـا كــبــيــرا أجــبـرته
الظروف القاهرة داخل العراق الى
تـركه والـذهـاب الى سـوريـا والـذي
لم يــتــحــمل قــلــبه أعــبــاء الــغــربـة
ومـرارتهـا فظل يـكابـر من االبتـعاد
عـن مديـنـته التـي احبـهـا وعشـقـها
بـــشــــكل خــــرافي ( بـــغــــداد ) تـــلك

الــعــاصـــمــة الــتـي اجنــبت االدبــاء
والــفــنــانـــيــ عــلى مــرّ الــعــصــور
واالزمان . اسـتطـاع اجلمـيلي الذي
عـــرف بــأسم ( أبــو ضـــويــة ) مــنــذ
بــــــدايــــــاتـه االولى أن يــــــجــــــســــــد
رحـة على الـشـخصـية الـبغـداديـة ا
الــرغـم من الــظــروف االقــتــصــاديــة
واطن ّر بها ا الصعبة الـتي كان 
الــبــغـدادي آنــذاك  وجنح لــيــكـون
كـذلك  فـيـمـا أصـبح ذاكـرة عـراقـية
بـحـد ذاتـهـا داخـل الـبـيت الـعـراقي
الـفــقـيـر والــغـني عــلى حـد سـواء 
نعم وبالرغم من ان نعشه نقل على
ايـادي عـشـاقه ومـحـبـيه واصـدقائه
في دمــشـق لــكن حـــســرتــنـــا كــانت
كــبــيــرة في ان يــحـمل نــعــشه هــنـا
بــــــبــــــغـــــداد وبــــــ اكـف وايـــــادي
البغداديـ بتشيـيع مهيب يليق به
ا زرعه من فرحة وسرور الى وفاء 
كل بـيت عـراقي .الــفـنـانـة الـكـبـيـرة
خــــولــــة تــــوفــــيق زوجــــة الــــراحل
اجلـمـيـلي والــتي اهـدت شـهـادتـهـا
الـعـلـيـا فـي الـدكـتـوراه في الـفـنـون
ــسـرحــيـة الـى روح رفـيــقـهــا ابـو ا
عـــلي ونـــادر كــــتـــبت تـــقـــول ( ابي
واخي وحبيبي وزوجي وابا ولدي
احلـبــيب نـادر ,لن انــسـاك مـا دمت
ـــدني بـــهــا ومــا دامـت انــفـــاسي 
الله,يا الله يا الله كم زرعت الطيبة
في قــلـوبــنـا ..يـا الــله يـا الــله عـلى
السنوات العـشرين وكأنها عشرون
ثـــانــــيـــة مـــرة مـــعـك بـــســـرعـــة يـــا
معـلمي,عاهـدت ربي الذي ال اله اال
هـــو ,وعـــاهــــدت زوجي ســـأصـــون
امـــانــة الـــله في ولـــدك وفي وطــنك
الـذي ضـحـيت بـنـفسك مـن اجله ,ال
اقــــــول اال رحــــــمـك الــــــلـه وطــــــيب
مـثواك,ال اجـلس عـلى سـجادتي اال
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ولـد الراحل في مـحـلة سـراج الدين
ببـغداد عام  .1938إشترك في أول
عــمل مـسـرحـي له وكـان في الـصف

اخلـامس إبـتـدائي وهـو مـسـرحـية
اسـمـهـا الـكــتـاتـيب وتـعـني (مـعـلم
األوالد) بـالـلـهـجــة الـدارجـة انـتـقل
ـيـة إلـى ثـانـويـة غـازي دخل أكـاد
الــفـــنــون اجلــمــيــلــة  –ومن زمالء
دورته ضيـاء البـياتي وعمـانوئيل
رسـام ورسـام الـداودي تـخـرج في
ـية الفـنون اجلمـيلة الـتابعة أكاد
جلــامـــعــة بــغــداد في عــام 1964م
دعي إلـى خدمـة الـعـلم فـدخل كـلـية
اإلحــــتـــيـــاط إســــوة بـــزمـالئـــة من
خـــــريـــــجـي الـــــبـــــكـــــالـــــوريـــــوس
ــاجـسـتـيــر وبـعـد ســتـة أشـهـر وا
تـخـرج برتـبـة مالزم.  لكـونـة فنـاناً
فقد أحـيل للعـمل في إذاعة القوات
ـسـلـحـة ثـم عـمل مـديـرا لإلذاعـة ا
حـتى رقـي إلى رتـبــة نـقـيـب وعـنـد
غـــــــلق هـــــــذه اإلذاعــــــة.. رحـع إلى
اإلذاعــة والــتــلـفــزيــون عــمل فــرقـة
عـــمل الـــفــرقــة مــســرح  14تـــمــوز
أسس عام 1987 القومية لـلتمثيل
مع سـامي قـفـطـان مـحـمـد حـسـ
عـــبــد الـــرحــيم فـــرقــة مـــســرح دار
أول عمل له في الـتـلفـزيون الـسالم
كـان (حـيـاة الـعـظـمـاء) والـذي كـان
رحـوم د. عزيـز شالل وقد يقـدمه ا
أســـنـــد إليّ فــــيه دور والـــد حـــا
الــطــائي ومــسـلــسل حتـت مـوسى
احلالق  –في شخصية أبو ضوية
فـقــد تـركت هــذه الـشـخــصـيـة أثـرا
ـشـاهدين. عـند كـبيـرا في نـفوس ا
ــيــة الــفــنــون تــخــرجــة مـن أكــاد
اجلـــمـــيــــلـــة عـــام  1964دعي إلى
[خدمة العلم] فدخل كلية االحتياط
إســــوة بـــــزمالئـــــة مـن خــــريـــــجي
اجـستـير وبـعد الـبكـالوريـوس وا
سـتـة أشــهـر تـخــرج بـرتـبـة مالزم.
لـكـونة فـنـاناً فـقـد أحيل لـلـعمل في
ـسلـحـة] ثم عمل إذاعـة [القـوات ا
مديـرا لإلذاعـة حتى رقي إلى رتـبة
نــقــيب وعــنــد غــلـق هــذه اإلذاعـة..
أرجــــــــــــــعـــــــــــــــوا إلـى اإلذاعــــــــــــــة
والـتـلفـزيـون.عـمل في فرقـة مـسرح
( 14تــــمــــوز) عــــمل في الــــفــــرقــــة

الـقــومــيـة لــلــتـمــثــيل أسس عـام
 1987مع سامي قفطان و محمد
حـس عـبد الـرحيم فـرقة مـسرح
دار الـسالم وقـدمـوا من خاللـهـا
مسرحـيات شعبـية كثيـرة منها :
ألـف عـــافــــيـــة بــــيت احلــــبـــايب

فلوس وعروس
واسـهـم الـراحل فـي الـتــلـفــزيـون
الــــــــعـــــــراقـي أول عــــــــمـل لـه في
الـتلـفزيـون كان (حـياة الـعظـماء)
والــذي كــان يــقـدمـه عـزيــز شالل
وقـــد أســنــد إلــيـه فــيه دور والــد
حــا الــطــائـي. مــســلــسل حتت
مــوس احلالق - في شــخــصــيــة
أبـــو ضـــويـــة فـــقـــد تـــركت هـــذه
الشخصيـة أثرا كبيرا في نفوس
ــشــاهــدين. مــثل فـي مـســلــسل ا
منـاوي باشا في أجـزائه الثالثة.
مـثل في مـسـلـسل بـاشـاوات آخر
زمن ألــــذي عــــرض عــــلى قــــنـــاة
الــشـرقـيـة في سـنـة .2004شارك
في مسلسل ذئاب الليل - إخراج
- حــسـن حــســني قــام بــبــطــولـة
سلسل الكوميدي انباع الوطن ا
الـذي عـرض عـلى قـنـاة الـشـرقـية
في رمـــــضـــــان  2007وهـــــو من
ـــــبــــدع اوس إخــــراج اخملـــــرج ا

الشرقي..
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 وكـــان هـــذا اخــر اعـــمــالـه الــتي
اجنـزهـا قـبـيل وفـاته بـشـهـرين 
حــقق مـــســلـــسل انــبـــاع الــوطن
شـهـرة كــبـيــرة جـدا وسـطع جنم
الــفــنـان الــراحل اجلــمــيــلي مـرة
أخــــرى في هـــذا الـــعـــمل وأبـــدع

بشكل كبير . 
أنــيـــطت بــة مـــهــمـــة إدارة قــسم
بــــرامـج األطــــفــــال - بـــــرنــــامج
ـسـابـقـات الـذي اكـتـسب شـهرة ا
واســعـة لــدى الـصــغـار والــكـبـار
وفي كل محـافظات الـعراق ويعد
هــذا الــبــرنــامج رائــداً لــلـبــرامج
الــعــربــيـة فـي مــغــادرة احملــلــيـة

ية . ودخول العا

من جــانـبــهم اكــد اعـضــاء الـفــرقـة
الـقـوميـة لـلتـمـثيل ان (رحـيل فـنان
الـشـعـب راسم اجلـمـيــلي بـجـسـده
فــقـط لــكــنه بــاق مــعـــنــا بــاعــمــاله
اخلـالـدة والكـبـيـرة تتـجـدد كل عام
وســتــبــقى في ذاكــرة الــعــراقــيــ
اجــمع  نــعـم رحل عــنــا اســتــاذنـا
اجلــمـيــلي وجــسـده االن يــرقـد في
ســوريـا لــكن روحـه حتـوم يــومــيـا
بـينـنـا وباقـية  ونـاشدوا اجلـهات
ذات الــعالقـة عــلى ان يــسـتــذكـروا
ــبـدعـ واقـامـة نـدوات وحـفالت ا
تـأبـيـ اضـافــة الى تـقـد بـرامج
ا قـدموه من اذاعـيـة وتلـفـزيونـيـة 
اعــمــال كــبـيــرة لــلــعــراق) الــراحل
راسم اجلـــمــيـــلي يــغـــفــو بـــجــوار
اجلــواهـري والــبــيـاتي بــعــد اعـلن
نبأ وفاته صبيحة االول من كانون
عــــام 2007 واخــــتـــــارت قــــنــــاة (
الــشــرقـيــة ) الــتـي اعـلــنـت اخلــبـر
ـؤلم لـقب الـفـنـان الـكـبـيـر ( فـنان ا
الـــشـــعـب ) في ذات يـــوم رحــــيـــله
بـالـعـاصـمـة الـسـوريـة دمـشق نـعم
اخـــتـــار الــراحل راسـم اجلــمـــيــلي
مـقــبـرة الــغـربــاء بـســوريـا لــيـدفن
وبــهــدوء تــام وبــعـيــداً عن الــوطن
ضـرج بدمـاء أبنـائه والذي يرزح ا
حتـت طــائــلــة االرهـــاب والــفــســاد
الــسـيـاسـي لـيــرقـد بـسـالم بـجـوار

اجلواهري والبياتي .
÷uFðô …—U š

 كان رحـيل اجلمـيلي خسـارة للفن
الــعــراقي التــعــوض فـقــد عــرفــنـاه
فـنـانا شـامـال جـسد خـالل مـسـيرة
جتـــــاوزت الــــــنـــــصف قـــــرن ادوار
كومـيديـة ظلت وستـبقى عـالقة في
ذاكـرة العـراقيـ ومن منـا اليتـذكر
الشـخصـية الرائـعة ( ابـو ضوية )
التي رافـقته طوال مـسيرته الـفنية
الى جانب الـشخصـيات البـغدادية
الـتي كـان يـجسـدهـا فتـدخل قـلوب
اليـــ من الــعــراقـــيــ الــذين ا
احــزنـــهم نــبـــأ رحــيـل فــنــان
الــشـعب اجلــمــيــلي الـذي

كان ومـايـزال غالـبيـة الـفنـان الـعـراقيـ يؤكـدون ويـتمـنون اسـتـذكار رمـوز الـفن والثـقافـة وان التـهمـشهم
رئية عـلى اقل تقدير خاصة ان اجلهات الرسمـية الثقافية والفنية لم سموعة وا قروءة وا وسائل االعالم ا
نـا االخر .في وقت جنـد ان غالـبيـة الدول الـعربـية تصب اهـتمـامهـا باسـتذكـار الرمـوز التـي رحلت الى عـا
ا قـدموه خالل مـسيرتـهم الفـنية نـاسبـات واالحتفـال بهم وتـكر عـوائلهم وفـاء  تقيـم لرموزهـا الراحـل ا

والثقافية الطويلة 
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ـــوروث نـــحــــات عـــراقي حــــاكى ا
احلـــضــاري والـــتــاريـــخي بـــحــذر
وبعيدا عن االستنساخ والتقليدية
 حـــظــيت اعــمــاله بــاقــبــال واسع
خالل مـعـارض اقـامـهـا في مـديـنـة
ـزيد من بـاريس .. لـلـتعـرف عـلى ا
الـــتـــفـــاصـــيل كــــان لي مـــعه هـــذا

احلوار.
ـاذا اخترت الـنحت في الوقت الذي  }
جتـد فيه اللوحة أكـثر رواجاً وكثافة في

عارض? ا
ــا - اخـــتــيـــاري لـــفن الـــنـــحت ر
العـشق األول لـلطـ و اإلحساس
ادة القريبة إلى الروح منذ بهذه ا
الـصـغـر ..  وتـلك الـدمى الـطـيـنـية
الـتي تـصـنـعـهـا األمـهـات كـان لـها
أثـر كــبـيـر في حـبي لــلـنـحت كـمـا
أجـــد نــفــسي قــادرا عــلى إيــصــال
ـتلقي في فـاهيم  إلى ا األفكـار وا
الــــنـــحـت أكـــثــــر من الــــرسم. وأن
ـــــــتـــــــحف زيــــــارتـي األولـى إلى ا
الـعـراقي جـعـلتـني اعـثـر على إرث

خـالـد من احلـجــر والـطـ أثـر بي
كــثـــيـــراً وجـــعـــلــنـي احــاكـي هــذا
ـــوروث في كـل أعــمـــالي بـــشــكل ا
حـذر حتى ال اكـون مـستـنسـخا او

مقلدا
ــثل لك الــتــاريخ كــنــحـات .. { مــاذا 
ـوروث وهل تـمـيل الى االسـتـلـهـام من ا

الشعبي والتراثي?
- الـتـاريخ شـيء مهـم لـلذي يـعـمل
في مجال اإلبداع والفنون غير أن
ـوروث يـجب أن يـكون اسـتـلـهام ا
بعيداً عن محـاكاة األشكال األثرية
والـتـاريخـيـة. إن استـلـهام الـطابع
ـميـز للمـنجـز القـد  وجعله في ا
نـحوتات نصـا يحيـل إلى رمزيه ا
ـــة والـــتـــاريـــخـــيــة .. وان الــقـــد
ــبــاشـرة احملــاكــاة الــواضــحــة وا
ـنـجـز الــتـاريـخي يـجـعل لـنــظـام ا
الـعـمـل الـفـني ال يـحــمل اال سـلـطه

نجز التاريخية. ا
ـــكن { مع ازديـــاد الــــوعي .. كـــيـف 

اخلروج من النخبوية?

- من الـطــبــيـعي أن زيــاده الـوعي
تـؤثــر بــشــكل إيــجــابي فـي تـلــقي
الــعـــمل الــفــني .. فـــعــلى الــفــنــان
االجــتـــهــاد إليـــصــال أفـــكــاره إلى
مـجتمع أكـبر رغم اخـتالف طبـيعة
الـتلـقي .. وهنـاك فرق بـ النـخبة
والـتـذوق الـعــام فـالـنـخـبـوي يـرى
معنى مختلفا في العمل الفني من
حــيث ارتـبــاطه وامــتـداد خــيـوطه
ـتذوق الـنقـديـة والـرمـزيـة عـكس ا
الـذي يرى الـعمـل من حيث جـماله
ومــــادته رغم أن اغــــلب اعــــمــــالي

دالالتها واضحة للمتلقي.
{ كـيف يـوصل الـنـحـات رضـا فـرحان

رسالته الفنية من خالك اعماله?
- انا كـفنان أحـاول أن أكون أقرب
إلى اجملــتــمع الــذي انــا جـزء مــنه
والـذي أعــيش مـحــنــته .. فـفي كل
الـتــجـارب الـتي عـمــلت فـيـهـا كـان
أســاسـهــا مـحــنه اإلنـســان .. فـفي
جتــربه الــرأس حــاولت أن انــتــقـد
مـرحلـة مـر بـهـا اجملـتـمع وسـلطت

الـضــوء عــلى مــظــاهـر مــرفــوضـة
بــشـكل سـاخــر مـعـتـرضــا مـنـفـعال
عـلى الـضـيـم واحلـيف الـذي مـرت
به اإلنسـانيـة في العـراق. واسعى
دائــمــا إلى تـغــذيــة الـعــمل الــفـني
بـرمـوز داللــيـة يـكــون لـهـا وقع في
الــتــلــقي وتــكــون بــعض األشــكـال
بـسـيطـة إيحـائـية فـالسالح الـكا
رمزت له بـفك حيـوان ليـكون أقرب
إلـى السـخـريـة من الـواقع وبـعـيداً

باشر والصريح. عن النص ا
ـدارس الــفــنـيــة تـمــيل لــهـا في { اي ا

اجناز اعمالك?
- انـــا ال امــيل إلى حتـــديــد فــكــره
ــدارس الــفــنــيــة الــعــمـل بــإطــار ا
فإخراج العمل غـير مرتبط باجتاه
مـعــ في حلــظـة إجنــازه غـيـر أن
أعـمـالـي عـلى األغـلب تــتـجه نـحـو
التعبيرية التجريدية أو التعبيرية
الرمزية اضـافة إلى جتربة النحت
الــتــجــمــيــعي وعــمــلت أيــضــا في
ـفاهيـميـة كما في اجتاه األعـمال ا

عمل فاجعة الكرادة.
تلقي ? { اكثر اخلامات تأثيراً في ا
تلقي - أكثر اخلامات تأثيرا في ا
ـا اخلامـة تأثـيرهـا نفـسي على ر
ــتــلــقي فــالــبــعض يــحـب خــامـة ا
بـعيـنـهـا ويـتفـاعل مـعـهـا انا احب
أعـــمـــالي الـــبـــرونـــزيـــة ألن مــاده
الــبــرونــز مــاده نــبــيــلــة كــالــذهب
والـفضـة وتـضـيف غـنى وتـعـبـيرا

وتأثيرا للعمل .

{ جتــربــة مــعــرضك في بــاريس مــاذا
اضافت لك?

- كــان لي نـــشــاطــات كـــثــيــرة في
باريس وأهمها معرضي مع شداد
عـبـد الــقـهـار وآخــر مع طه وهـيب
وجنم الــقـيـسي .. بـاريس حـلم كل
ـدارس الفنية فنان كونـها مدينة ا
وحــــاضــــنــــة اإلبــــداع. أن عــــرض
ــديــنـــة شــكل أعــمـــالي في هـــذه ا
جناحاً كبـيرًا لي وهذا ما شاهدته
تـلقي األوربي والباريسي. بع ا
أن اإلقبال الذي حـظيت به اعمالي
دفــعـني إلـى إنـتــاج جتــارب كـانت
مــكــبــوتــة خــوفــاً من عــدم مالقــاة
تلقي استـحسان وتأثـيرها عـلى ا
احملــلي لـــذا تــكــررت زيــاراتي إلى
فـــرنـــســـا وخـــصـــوصـــا مـــعــرض

لوروشيل سنه2014
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{ لــديك عــمل يــتــكــون من رأس حــمل
ـلـكة" ..هل وضـعت له تـاجـا سـمـيـته "ا
لك ان تـفـسر لـنـا الـفكـرة الـتي انـطـلقت

منها?
- أن تتـويج النـعجـة هو شيء من
السخرية على الواقع الذي عشناه
كبشر لـذا حاولت أن انتقد احلرب
وت والـطائـفية فـاعتبـرتها هي وا
احلــاكـــمــة او تـــمــنــيـت أن تــكــون
افتراضا; ألنها ال تقتل وال حتارب
وال تــســرق .. فـــكــونــهــا مــتــوجــة
بتاجـها الذهبي هـو إحتجاج على
كل الـــذين يــحــكــمــون بال عــدل أو

wB  ÂUÝË

بغداد

فرحان : أسعى إلى تغذيه العمل الفني برموز داللية

دعـمـاً لـلـطـاقـات لـدى األدبـاء الـعـراقـيـ قـرر االحتـاد الـعـام لألدبـــــاء والـكـتّـاب في
ـسابـقة األدبــــــيـة لطــــباعـة نـتاجـات الشـبـاب وعلى وفق الـشروط العـراق إطالق ا

التالية: 
1. يستقبل االحتاد اجملموعات الشعرية والقصصية والروايات والنصوص

سرحية لألدباء الشباب ( دون سن اخلامسة والثالث ) لغرض إحالتها إلى جلنة ا
متخصصة. 

2. تستقبل األعمال ابتداءً من  1كانون الثاني  2018إلى  1شباط 2018. 
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رسالة بغداد

ـنـاسبـة مـرور عـشرة  والـيـوم و
اعـوام عـلـى رحـيل فـنــان الـشـعب
راسم اجلــمــيــلي تـمــنى فــنــانـون
ومثـقفون ان تـبادر وزارة الثـقافة
عنيـة وخاصة الـفنية واجلهـات ا
والـثـقـافيـة بـاسـتذكـار رمـوز الفن
ـبـدعــ الـعـراقـيـ والـثــقـافـة وا
الـــراحــــلـــ اضـــافــــة الى اطالق
اســـــمــــــاء شـــــوارع وســــــاحـــــات
ومـتـنـزهـات ودور فنـيـة ومـسارح
وصـروح فـنيـة وثـقافـيـة  باسـماء
ـا قدموه من عطاء الرواد تقديرا 
ومــنـجــز كـبــيـر خالل مــسـيــرتـهم
ـنـجـزات  الـزاخـره بــالـعـطــاء وا
منـاشدين الـوزارة متابـعة احوال
الـــــفـــــنــــانـــــ الـــــذين مـــــازالــــوا
مـتـواصـل مـع االبداع الـصـحـية
ــاديـــة في وقت والـــنــفـــســـيـــة وا
يـعاني الـغـالبـية من امـراض عدة
ستشفيات ويرقدون ب جدران ا
وبـــيــــوتــــاتــــهم ويــــرحـــلــــون في
مستشفيات داخل وخارج العراق
والــــقـــــائـــــمــــة تـــــطــــول اذا
ماستذكـرنا اسماء الرواد
واالســـــــاتــــــذة الـــــــذين
غـادرونــا الى الـعـالم
اآلخـر واخـرهم كـان
الــــــــرائـــــــد بـــــــدري
حسون فـريد وقبله
الــفــنـــان الــكـــبــيــر
فـــــاضـل خــــلـــــيل 
ـــولى ســـائـــلـــ ا
الــــــــقــــــــديــــــــر ان
يتغمدهم برحمته
الــــواســــعـــة وان
يــــــــــــــــحـــــــــــــــفـظ
ـتــواصـلـ من ا
فـــــنــــــانـــــيــــــنـــــا
ومــــبــــدعــــيــــنـــا

ناسبة الذكرى .وقالوا قبل عام و
الــعــاشـرة لــرحــيـل الـكــبــيــر راسم
اجلــمـــيـــلي (لـالسف الـــشـــديــد ان
رض غالبية فنانينا االن يعانون ا
ومن دون رعــايـــة واهــتــمــام كــذلك
دون ان تستذكر يـوم رحيلهم لتمر
مرور الكرام واليوم نستذكر ذكرى
رحــيل الـــعــمالق راسم اجلــمــيــلي
ابـونـا وصـديـقـنـا واسـتـاذنـا الـذي
انـتــقل الى جـوار ربه في االول من
كانون اول من العام  2007ويقينا
سـتـمـر مـرور الـكـرام في وقـت جند
ـــؤســســـات احلـــكـــومــيـــة في ان ا
غـالــبـيــة الـبــلـدان الـعــربـيــة تـؤبن
وتستذكر رموزها الفنية والثقافية
ناسبة مـرور اعوام على رحيلها
وهانـحن نـقـرأ ونـسـتـمع ونـشـاهد
كيف يستذكر الـفناني رموز الفن
في مصـر وسوريا وبعـض البلدان
الــعـربــيــة مــايـعــطي دافــعــا قــويـا
لــلـــفــنــانـــ الــشـــبــاب ويـــقــدمــوا

ويتواصلوا بابداعاتهم الفنية).

ــيــز الــعـمل انـســانــيــة أن الـذي 
الفنـي هو اصالته وعـراقته عن ما
هـو مـوجـود مـن أعـمـال أخـرى أما

احلـــداثـــة فـــهـــو أســـلـــوب
تـــــقــــد عـــــمل
أصيل مـتفرد
يـــــــــــبــــــــــعـث
الــدهــشـة في
ــتـلــقي فـإن ا
ـــــــــــــــدارس ا
الـفـنـيـة كـلـها
تـقـدم مـنـجزا
يــبــعث رسـائل
إلـى خــــــــــيـــــــــال

تـلقي والـفنان يـحاول أن يرسل ا
أفكاره بشكل مكثف.

ــيـز الــعــمل اصــالـته ام { مـا الــذي 
حداثته?

انــــا دائـــمــــا اقــــول ان قـــوة
الــــنــــحـت الــــعــــراقي هــــو
ــــــــة جــــــــذوره الـــــــــقــــــــد
وامـــتــداداته الــتــاريــخــيــة
فـالـنحـات الـعـراقـي الـقد
مــوجـــود في الـــكــثـــيــر من
األعـمـال العـراقـية احلـديـثة
عـكـس الــرسم جتــد جـذوره
أوربـيـة لـلـمـدارس األوربـية;
ألن تــــاريــــخه حــــديث في
الــثـــقــافــة الـــبــصــريــة

العراقية.

- الشعر ( خمس مجموعات ). 
- القصة ( خمس مجموعات ). 

- الرواية ( خمس روايات ). 
سرحي ( خمسة كتب ).  -النص ا

نح الفائز مائة نسخة من عمله ويحتفظ 7. تطبع األعمال على نفقة االحتاد و
االحتاد بحقوق الطبعة األولى. 

8. يقبل صاحب العمل الفائز عضوا في االحتاد العام لألدباء والكتّاب في العراق. 
9. تـوزع الـكـتب والـشـهـادات الـتـقـديـريـة في حـفل يـدعى إلـيه الـفـائزون ,في  7أيّار

قبل  يوم تأسيس االحتاد . ا

3. يتم تقد العمل مطبوعاً بواقع ثالث نسخ خالية من االسم مع
قرص مدمج للعمل األدبي بصيغة  word وسيرة ذاتية ونسخة عن
دنـية أو جـواز السـفر في مـظروف يـكتب عـليه اسم هـوية األحـوال ا
ـشارك به ويـسلم إلى إدارة ـشارك ورقم هـاتفه وعـنوان الـعمل والـفرع ا ا

االحتاد. 
سابقة خاصة بغير األعضاء حصراً وحملافظات العراق كافة.  4. ا

5. يشترط في العمل األدبي سالمته من ناحية اللغة العربية الفصيحة
والنواحي الفنية األخرى. 

6. تختار اللجنة أفضل خمسة أعمال في مجال: 
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راسم
اجلميلي

رضا فرحان


