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صبيح كلش.. اإلنسان ببعديه

ي أقامت مؤسـسة بـرج بابل للـتطـوير اإلعالمي اُمسـية لـفنانـ وشعراء مـن مدينـة احللة  دعـماً جلـهود فريق ادراج مـدينـة بابل االثريـة على الئـحة التـراث العا
بدعيون . ثقف وا دينة من ا تحضر وتاريخ وأصالة وإمكانيات أهل ا اليونسكو  وابراز اجلانب ا

ؤسسة برج بابل ذكرى سرسم ان  األمـسية شملت معرضا مشتركا على قاعة الفنون  ألربـعة من الفنان التشكيلي البابلي  قدم ديرة التنفيذية  وبينت ا
ي احـمد عياس تـنوعت لوحاته  ـدرسة احلديثـة والواقعيـة  والتشكـيلي سميـر السعيـدي ركز على التـقطيع والواقـعية  واألكاد خاللها الفـنان اسعد عـباس لوحات ا

وسار الفنان حيدر السعيدي بلوحات الواقعية واحلداثة   
ؤسسة  استمتع اجلهور عروف موفق محمد ابو خمـرة  والقى نصوص وقصائد شعرية احللة وبابل على حدائق ا وتابعت ان األمسية شهدت حضور شاعر احللة ا
بدع  ومناطقها متع  وركز على تاريخ اثار بابل وشط نهر احلـلة وماضيها وحاضرها واهلها  علـى امتداد السن وا احلاضر باإلمكانية الكبيرة واجلهـد اللغوي ا
دينة االثرية وقبول منظمة اليونسكو ومحالتها وشوارعها  فيما أوجز الصحفي رحيم الشمري اجلهود اإلعالمية واحلكومية والدولية التي وصل اليها مراحل ادراج ا
كلف رعد عالوي وأعضاؤه من اآلثـاري واخلبراء في التعاون والتنسيق لف ادراجها وبقاء خطوة واحد تفـصل عن اإلعالن الرسمي  واجلهود االستثنائيـة لرئيس الفريق ا

ي اليونسكو . وتنفيذ شروط أنظمتهما كمعلم من معالم التراث لعا

رسالة بغداد
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لوحدتها في انسـجام لوني تتخلله هذه
ـوســيـقى الــلــونـيــة الـتي تــتــمـتع بــهـا ا
ــتــأخـــرة ولــهــذا فــهــو يــهــتم أعــمــاله ا
بـتوازنات الـكتـلة والـفضـاء وما سـماها
الناقـد فضل خلف ( الـتوازنات الـبصرية
) هي في احلقيقة الـتوازن العام للوحة
بـ الـكتـلـة والفـضـاء وأدراك أبعـادهـما
داخـل بـنــاء الــلــوحــة في كــيــفــيــة رؤيـة
سـاحات الـلونـية الـباردة في مـواجهة ا

األلوان احلارة.
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يـلـجـأ الــفـنـان صـبــيح كـلش إلى إدخـال
رمــــوزه مـن الــــطــــبــــيــــعــــة الــــصــــامــــته
واحلـيــوانـات بــقـصــديـة واضـحــة فـكل
الـعـنـاصـر الـتـشـخـيـصـيـة الـتي يـدخـلـها
ا حتـمل صفـة الصالبـة والقـوة الثـور 
ــــثــــله من حــــالــــة الــــرعب إذا هــــاجم
والـصـخـرة بـصالبـتـهـا إذا إحـتك بـها أو
احــتــكت بــشيء وبــعــدهــا يــدخل عــامل
اللون ليوضح احلالة مع األلوان احلارة
األحـمـر األسـود األرجـواني الـبـرتـقالي.
قابلة ثم يعكس وجهة نظره في الـكتلة ا
لــكــتــلــة الــقــوة والـصـالبـة الــتي حتــمل
اخلــوف والـرعـب  من دون الـتــحـول عن
الرؤيـة البصـرية لعـموم اللـوحة فالـنظر
تـناظـرة والتي يـسود فـيها إلى الـكتـلة ا
الــطـمـأنـيـنـة والـسالم  األبـيض واألزرق
ـــا حتـــمـــله هـــذه األلـــوان من الـــهــدوء
والــراحـة الـنــفـســيـة ولـكــنـهـا كــتـلـة أقل
فــاعــلـــيــة في الــرؤيــة الـــبــصــريــة أمــام
جـبـروت الـقـوة واالضـطــهـاد في الـكـتـلـة
األكــبـر واألســاس وتــســاعـد مــســاحـات
الـلـون لـلـسـمـاء أو الـفـراغـات حـول وب
الـكـتـلـة عـلى سـطح الـلـوحـة في تـكـريس
هذه الـرؤية وتـرسيخ الـعالقة بـ طرفي
ـعـادلـة في النـص اللـوحـة عـند الـفـنان ا
صبـيح متـعددة الرؤيـة البصـرية ولكـنها
ركـز الذي شـظـاه للـوصول جتـتمع فـي ا
إلى الـنص الـذي يــشـتـغل عــلـيه وهـكـذا
تـلـتـئـم الـعـنـاصـر لــتـوصل لـنـا من خالل
الـقـيم اجلـمـالـيـة مـا يـريـد أن يـقولـه لـنا
وعـنـدما يـسـتـعيض عن احلـيـوانات ذات
الـقـوة للـتعـبـير عن االضـطـهاد يـقدم في
لــوحــتـه حــيــوات اقل شــأنــا ً  ولــكــنــهـا
أخبث مضرة الـذبابة أو الغـراب لتلتئم

ظلم في النص. مع اجلانب ا

 W¹ƒd «  öšb Ë wÐdF « ·d(«

ÆWO UL'«

امتازت لوحات الفـنان صبيح كلش عبر
مـسيـرته بإظـهار احلـرف العـربي بكـثافة
في لـوحاته بـإشكـال مخـتلـفة ومـساحات
مــتــعــددة مــجــســدا رؤيــة في جتــســيـد
تـطلـعاته الـفكـرية عـبر الـلوحـة الصـامتة
من خالل الـلون واخلط لـيجـعلـها تـنطق
وتتـحرك إمام الرؤيـة البصـرية للـمتلقي
يــقــول فـيــهــا الـنــاقــد نـاصــر أبــو عـون "
صبيح كلش يـحيلنا تاريـخيا إلى الفنان
الـعــراقي شـاكــر حـسن آل ســعـيــد مـبـدع
د فـكــرة مـدرسـة الــبـعـد الــواحـد الـذي أكـَّ
على: " أن حتقيق البعد الواحد بواسطة
احلرف الـعربي هـو نزعـة تأمـليـة لوجود
الـذات اإلنـسـانيـة عـنـد مسـتـوى الـوجود
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ـتـابع لـتـجــربـة الـفـنـان صـبـيح كـلش ا
خالل الـعـقـود الـتي قــدم فـيـهـا مـنـتـجه
ـعارض الـشخـصيـة في مسـيرته عـبر ا
الحـظة في ذهنه التي الفنيـة تتكون ا
سيـظل يتـابعـها بعـ الرائي من خالل
لوحاته أنه يالحق هاجسا ً إنتظم مع
حــيــاته وظل يــشــكل الــبــعــد الــفــكــري
ألعـمــاله الـسـابــقـة والالحـقــة ويـسـيـر
بـــتـــوازي مع الـــتـــطـــورات الــتـــقـــنـــيــة
واإلبــداعـيـة في اخلط والــلـون ألعـمـاله
الــتـشـكــيـلــيـة احلــداثـويـة وفـي عـمـوم
التحوالت التي انـزاحت بها إشتغاالته
عـبر الـزمن الـتي حاول فـيـها أن يـكون
مـتـوازنا ً في الـتـحول والـتـغيـيـر وقام
بالـسـيـر بخـطـوات مـبـرمجـة لـلـوصول
إلى حـالة من الـتكـثـيف إلبراز وتـفجـير
الــقــيم اجلــمـالــيــة في لــوحــته في ظل
نص مالزم لتطلعاته الفكرية من خالل
فـهم الــواقع والــدفــاع عن اإلنــسـان من
جور اإلنسان عبر زمـن ليس بالقصير
لــيــتــعــالق مع الــرؤيـة الــفــكــريــة الـتي
اشــتــغـل عــلـيــهــا إال أنـه ظل مــلــتــزمـا
لـبــعض اخلـطـوط واألبـعـاد في لـوحـته
التشكيلية طور فيها أضاف لكنه ظل
مـتـمـسـكـا ً في األبـعـاد األسـاسـيـة التي
تمثل حـراكه الرئيسي في بـناء اللوحة
وانــشـائــهـا وهــو مـا ســيـوقــفـنــا عـلى
حتوالتـه الفـكـريـة والـتـقـنـيـة في تـتبع
الـــواقع عـــبـــر مـــراحل تـــتـــابع زمـــني
وإعطائهـا رؤى لونية وتقـنية مدروسة
ــا تــمـــثــلت به تــســـتــجــيـب الــلــوحـــة 
حتوالته الفكرية ورؤيـته الفلسفية من
الـواقـعـيـة الـتـعـبـيـريـة إلى الـتـعـبـيـرية
التجريدية وإلى التجـريدية التعبيرية
وصـــوال لــــبـــعض األعــــمـــال األخـــيـــرة
الـتـجـريـديـة اخلـالـصة والـفـنـان كـلش
يتحرك بحذر في الـتحول والتغيير في
أنـشـاء لــوحـته ألنـنـا نــرى كـثـيـرا ً من
الــفـنـانـ الــذين أسـتــهـوتـهم الــلـعـبـة
حتـركــوا بــســرعــة نــحـو الــتــجــريــديـة
اخلالـصة من دون امـتالك الرؤى التي
تـمنـحهـا التـجريـدية اخلـالصـة للـفنان
عـالـم مـغـايـر في الـرؤيـة والـرؤيـا وفي
فـــهم الــعــالـم الــواقــعـي واالفــتــراضي
ـعـرفـتـهم أو من دون أدراك فـوقــعـوا 
سألة في التكرار واالستنساخ وهذه ا
أصــبــحـت ظــاهــرة في الـــفن احلــديث
تـها األسواق الـرأسمـالية ساعـدت و
في فتـرة ظهور مـنهج ما بـعد احلداثة

الــذي أنــقـــسم إلى قـــســمــ مـــا بــعــد
احلــــداثـــــة الــــتـي تــــروج لـه األســــواق
الـرأسـمـالـيـة ومـا بـعـد احلـداثـة برؤى
فـنـيـة مـواكـبـة لـتـطـورات الـعـصـر ومـا
أحــدثــته الـتــطــورات في تـكــنــولـوجــيـا
ـواصالت وعـموم االنـساق اإلتـصال وا
احلـياتـيـة والعـلـميـة  من دون اإلنزالق
في تـرهـات مـا تـطـرح الرؤيـة الـسـوقـية
في ( مـا بــعـد احلـداثــة الـرأسـمــالـيـة ).
بـإلـغـاء الـبنـاء الـتـقني لـلـفـنان وأن كل
ـكن أن يـكون فنـانا ً  ويـعلن شخص 
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قبل أن نلج في تـقنية كـلش فإننا نقف
أمام جتـسيده لـلنص الـذي بنى فلـسفة
لـوحتـه علـيه فـفي كل جتاربه مـنـذ كان
الـلـون الـبـنـفـسـجي يـهـيـمن عـلى بـقـيـة
األلــوان في لــوحــته بــنــوع مـن الــفـرح
واالنــــتــــشــــاء واجلــــســــد اإلنــــســــاني
ـفـتــولـة وبـراعـة الـتـشـريح بـعـضالته ا
ـساحة التي يرتـكز عليها الذي يشكل ا
بـنـاء الـلـوحـة فانـه كان يـسـتـخـدم هذه
التقنيات إلبراز الثيمة التي استحوذت
عـلى بنـائه الفـكري ومـنطـلقه الـفلـسفي
كــمــا ســبـق الــقــول الــنــضــال من أجل
حرية وسعادة اإلنسان والدفاع لكشف
الـظلـم الواقع عـلـيه عبـر اخلط والـلون
لــقــد انــدمـج مـنــذ بــواكــيــر شــبــابه في
الــبـحث عن اخلالص عـبــر الـبـحث عن
أســبـاب آالم  اإلنـسـان ومــعـانـاته هـذه
الفـكرة التي جـعلهـا العنـصر األساسي
في نــضــاله من اجل رفـض الــعــبــوديـة
والـــذل لإلنـــســـان كـــانت فـي الــســـابق
تـظهـر في أعمـاله بصـورة مبـاشرة من
خـالل الــــتـــــشــــخـــــيص ولـــــكــــنه زاول
الــــتـــســــلــــسل والــــتــــدريج لــــيـــجــــعل
الــتـشـخـيص يــتـوارى خـلف قـوة اخلط
والـلــون إلعـطــاء مـوســيـقى فـي حـركـة
اللـوحة مـا ب الـلون واخلط وهوامش
ظـالليـة ألشـخـاص أو طـبـيـعـة صـامـتة
ـسـاحـات الـلـونـية وهي تـغـيب خـلف ا
تـقـنـيـة تـواكب تـطـلـعـات الفـن احلديث
إلبراز اللون على حساب التشخيص.

الصياغة اللونية تمحو النص...
مع الـتكـثيف الـذي عالج الـفنـان الرؤية
تأخرة التشكيليـة للوحته في أعماله ا
أنـدمج في تــعـبـيـرات ذاتــيـة اسـتـطـاع
ساحـة األكبر اللـون من الهيـمنة عـلى ا
من الـلـوحـة وقد ظـهـرت هـذه التـقـنـية
خالل فـــتــرة مـــا بـــعــد احلـــداثـــة الــتي

اجـتـاحـت عالـم الـفن مـا بـعـد منـتـصف
الـقـرن الـعـشريـن والتي مـنـحت الـفـنان
مساحة أكبر للتحرك على ظهر  لوحته
ولــكن ظل هــاجس الــفــنــان في كــيــفــيـة
توصـيل الفـكرة أو الـنص لعـ الرائي
خـــصــوصــا فـي عــالم الـــشــرق ألحــداث
االندماج العاطـفي واالندهاش اجلمالي
في تـبني الـنص بـدون التـجسـيد وهي
الــنـقـطــة الـتي ارتــكـزت عــلـيـهــا أعـمـال
الـفــنــان صـبــيح كـلـش خالل مـســيـرته
ـعـاجلـة ـتـأخــرة وهـنـا جنـد كـثــافـة ا ا
الـلـونـيــة بـديال عن الـتــشـخـيص إلبـراز
نص يــحــتـوي عــلى عــنــصـري الــفــكـرة
واجلـمـال بـالـلـون وقـوة اخلط ومـثلت
إعمـاله هذه االنـطالقـة ألحداث الـصدمة
في الــرؤيـــة الــبــصـــريــة بــ مـــركــزيــة
ـركز إلى مـراكز وكما اللـوحة وتفرع ا
يــراهــا الــنـــاقــد فــضل خـــلف جــبــر في
مـعـرض حتـلـيـلـه لـلـوحـة " االجـتـيـاح/
 "Invasionيكتب لـتحلـيل عمال واحد
ولــكــنه يـعــطي تــصـورا عــامـا ً لــبـقــيـة
أعــــمــــال كــــلـش مع اخــــتالف الــــرؤيــــة
الــبــصـريــة في الــتـقــنـيــة والــنص لـكل
لـوحة عـلى إنـفراد  " الـهـدوء الظـاهري
الـذي يـشــيع في فـضــاء الـلـوحــة يـعـمل
ثابة آلية من آليات اخلداع البصري.
فمـا أن تستـسلم عيـناك منـجذبة لـسحر
التوازنات البصريـة حتى تلتقي بعيني
الثور! من هنا تـبدأ رحلة قراءة وتأويل
الـلـوحـة من جـديـد."  وقـد حتـقـقت هذه
الرؤيـة من خالل التـقنيـة اللونـية التي
أســـتـــطـــاع الـــفــنـــان من وضـع األلــوان
ــتــضــادة في تــقــابل جــريء الــكــتــلـة ا
مــنــفــصــلــة ولــكــنــهــا تـخــضـع لــوحـدة
وضـوع فاأللـوان احلارة الـتي أخذت ا
مـــســـاحـــتـــهـــا في لـــوحـــتـه... األحـــمــر
ــــمــــزوج وتــــدرجـه الــــبــــرتــــقــــالي و ا
بــاألرجـواني مع تـأكــيـد الـلـون األسـود
بـــحــديـــتـه وكــونـه لــون فـــاصـل لــكـــنه
اسـتـطــاع من حتـيـيــده ووضـعه ضـمن
االنـدمـاج الــكـلي لـتـوازن الــشـكل الـعـام
للوحة. ووازن بـ األلوان احلارة أمام
األلـوان ذات الـطبـيـعـة البـاردة األصـفر
بـتـدرجاته والـتـحـامه مع اللـون األحـمر
إلنـتـاج مـا يخـفف حـديـة اللـون األحـمر
والـلون األزرق وتـدرجه إليجـاد مسـاحة
ساحات للون األرجواني واألخـضر وا
الـتي يـتـداخل فيـهـا الـلـون األبيض في
هـذه االشـتـغـاالت وهـو مـا يـجـعـلـنا أن
كن إغـفـال دراسة الـتـشفـير نـقـول: ال 
والرمـوز في لوحـته السابـقة واحلـالية
التي عمل عـلى أن يكون احملـتوى العام
لـلـنص قـابل لـلتـأويل عـلى ضـوء حـركة
نح اللـون واخلط  وبهـا إستـطاع أن 
الـعمل ذو الـبـعد الـواحـد ثالثة ُ أبـعاد.
لم يـخـرج كــلش عن بـنـاء الــلـوحـة عـلى
ــيـة بــالـرغم من االنــتـقـال اسس أكـاد
إلى ضـفـة احلـداثـة ومــا بـعـد احلـداثـة
فــمــا زالت لــوحــتـه تــرتــكــز عــلى بــنــاء
هــنـدسي وقــاعـدة حتــمل هــذا الـبــنـاء
بعيدا ً عن االنفعاالت الذاتية فهو بناء
مدروس مركزية البؤرة على الرغم من
تشظيها إلى بؤر متعددة ولكنها تعود

الــــكــــوني "  حــــيـث وجــــد في احلــــرف
الـعربي الـقيـمة التـشكـيلـية الـقادرة على
بـنـاء كــيـان جـمـالـي جتـريـدي. "  أن مـا
يتـحدث عنه الـناقـد ناصر أبـو عون هو
مرحلـة بدء الولـوج في الرؤيا الـصوفية
لــلـفـنــان صـبــيح كـلش فــهل نـعــتـبـر إن
الــبـنــاء والـتــشـيــيـد الــذي كـون وحـدات
ـتـآلفـة والـتي يـعـتبـر فـيـها الـعنـاصـر ا
احلرف الـعربي مـكمـال لذات الـلوحة أو
في بعـضها وحـدة منفـصلة ? خـلفية أو
مـنـفصال عـنهـا ألنـنا إزاء أعـمـال يتـكرر
فــيــهــا احــتــشــاد احلــرف الــعــربـي آيـة
فردة قرآنية قصيـدة أو مأثور بصوره ا
أو ضـــمن بــنـــاء لــغــوي  ومـن الــرؤيــة
الـبصـرية الـعامـة للـوحة يـتكـون احلرف
من مـنــظـور اكـتــمـال الـبــنـاء أن كـان في
قدمة بكثافة اللـغة الشعرية أو خلفية ا
مـفـرغـة لظـهـر الـعـمل وهـو مـا يـجـعـلـنا
نــــقـــول أنه جنـح في تـــوظــــيف احلـــرف
وجعـله أحد العنـاصر الرئـيسيـة للعمل
ولم يــــكن احلــــرف وســــيــــلــــة في داخل
ـا قيـمـة جـمـاليـة مـقـصودة اللـوحـة  أ
إلظــهــار جـمــالــيــته ومــا فـيـه من قـدرات
جـمالـية في الـرؤيـة البـصريـة في البـناء
ـتـاز به احلـرف ـا  الـعـام لـلـوحــته و
الـعـربي في الـلـيـونة الـتي تـسـاعـد على
الــتــحـــويــر وبــنـــاء الــشــكـل وزخــرفــته
ـتـوالـيـات ال نـهـايـة لـهـا وهي تـكـمـلـة
البتكارات الفـنان اإلسالمي في العصور
تقـدمة التي امتـاز بها الفن اإلسالمي ا

وجتـريداته فـيمـا بعـد. أن التـحوالت في
الـنص والتـقنـيـة لدى الـفنـان جرته إلى
الرؤى الـصوفيـة في حتريـر اإلنسان من
ــطـلق فـي بـنـاء ذاته والـتــحـول نــحـو ا
ـتلقي العالقـة اإلنسـانيـة ب الفـنان وا
ولــكـن اســتــمــرار شـده الــنــفــسـي نــحـو
الــواقـع األلــيم الـــذي يـــعــيـــشه إنـــســان
عصـرنـا أو بـلـده الـعـراق يـعـيـد تـرتيب
األفــكــار لــدمج الــروح الــصــوفــيـة الــتي
تـظــهـرهـا الـطــاقـة الـلـونــيـة في لـوحـته
وبـ الـنص لـلـنـضـال من أجـل اإلنـسان
واالنـحــيـاز له وهـذا مــا يـجـعل الــفـنـان
صبيـح كلش يحـتل مساحـة في الساحة
الـتـشكـيلـية الـعراقـيـة والعـربيـة وينـظر
لـتجـربته الـتي تتـطور وتـتحـور وتنـمو
فكـريا ً وتقـنية بـع االهتـمام كواحدة
ــــهـــمــــة في احلــــركـــة مـن الـــتــــجـــارب ا

التشكيلية العراقية والعربية.
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 •صبيح كلش جبر احملمداوي. 
 •ولد في مدينة بغداد عام 1948

 •بــكــالــوريــوس رسم - كــلــيــة الــفــنـون
اجلـمـيـلـة  –جـامــعـة بـغـداد.  - - 1974
درسة الـعليا دبلوم عالي في الرسم  –ا
لـلـفـنـون اجلـمـيـلـة ( الـبـوزار) بـاريس –
فرنسا. - /1981ماجسـتير في الرسم -
جامعـة السوبـربون - باريس  –فرنسا.
- /1983دكـــــتـــــوراه فـي تـــــاريـخ الـــــفن
عـاصر - جامعـة السوبـربون- باريس ا

 –فـرنــسـا. -  /1989عــضـو بــرابـطـة
الفنان الدولية. - /1970

/- .  •عضو نقابة الـفنان العراقي
عـــضــو جـــمـــعـــيــة الـــتـــشـــكــيـــلـــيــ
./ عـضـو الـرابطـة الـدولـية الـعـراقـي
لـلـفـنـون الـتـشـكـيـلـيـة (الـيـونـسـكو).-
/1973عــضــو فـخــري في اجلــمــعــيـة

العمانية. -2000
ـعــارض الـشـخــصـيـة:  له ســبـعـة  •ا
معـارض شخصيـة / قاعة بـراتسالفا
 1970قـاعـة الـبوازر –باريس 1981
قــاعـة كـولــومب- بـاريس 1938قـاعـة
ـعرض حوار –بـغداد ?1996قـاعـة ا
الــدائم االردن 1999 قــاعـــة بــلـــدنــا-
االردن 2000 قـــــاعـــــة اجلــــمـــــعـــــيــــة
العمـانية- سلـطنة عمان  .2005قاعة

أكد . بغداد  .2014تونس 2014
ــشــاركــات:- مـــشــاركــة في  •اغــلـب ا
مــــــــــعـــــــــرض الــــــــــفـن الـــــــــعــــــــــراقي
1976 ــــــــــعــــــــــاصــــــــــر/بــــــــــاريس  ا
تـــونس ?1993عـــمــان  1994لـــنــدن
  /.1990مـشـاركـة في مـعـرض بـغـداد
ي االول لـــلـــفـن الــتـــشـــكـــيـــلي الـــعـــا
لـالعــــوام/ /.1988 1968مـــــعـــــرض
رابـطـة الـفـنــانـ الـدولـيـة  –براغ. -
 /1974معـرض الشـباب  –باريس. -
  /1979مــعـرض الـفـنــانـ الـعـرب –
فـرنـسا. - /1980مـعـرض مـونـاكـو –
فـــرنـــســـا. - /1984مـــعـــرض وكـــالــة

الغوث الدولية  –لندن. -.1991
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عرض مجلة آرت تور األمريكية  42 دولة تشارك 

اســـتــوديـــوهـــاتــهـــا  لــقـــاء حـــواريــاً مع
شارك لتعريفهم الى الفنان الست ا
اجملـتـمع الـثقـافي والـتـشكـيـلي أألمـريكي
من خالل احلـوار معـهم حول مـشاركـتهم
وتـمــثــيل بـلــدانـهم مـن خالل اخـتــيـارهم
لــلـمـشــاركـة في فــعـالـيــات هـذا الـتــقـلـيـد
ــعــرض الــســنـــوي لــلــمــجــلـــة . واقــيم ا
التشكـيلي الشامل ضمت أعـمال الفنان
السـت في كـاليـري ريو في مـانهاتن في
مديـنة نـيويـورك حيث  االفـتتاح وسط
حــضـور كــبــيـر جــداً حـيـث غـصت قــاعـة
الكاليري بأكثر من   500ضيف حضروا
شاهـدة أعمال هـذه النخـبة اخملتارة من
الـفـنـانـ من دول الـعـالم وسط تـغـطـيـة
تـنوعت اعمال إعالميـة وصحفـية كثـيفة 
الـفـنــانـ الـتـشـكـيــلـيـة بـ نـحت ورسم
وخـزف وتـصــويـر فـوتــوغـرافي في حـ
ــعــروضــة من تــنــوعـت اعــمــال الــرسم ا
واقـعـيــة الى انـطـبـاعــيـة والى جتـريـديـة
وكـرافـيك شــدت الـيـهـا انـظـار احلـضـور
الكثـيف للمعـرض  واستحسـانهم لروعة
األعــمــال حــيث  اقــتــنــاء الــكــثــيــر من
األعمـال خالل السـاعة أألولى من افـتتاح
ــعـرض.وكــانت مـشــاركـة الــتـشــكـيــلـيـة ا
الــعـراقــيـة فــاطــمـة الــعـبــيـدي مـشــاركـة
مــتــمــيــزة حــيث تــمت دعــوتـهــا من قــبل
اجملـــلــة كــضـــيــفــة شـــرف االحــتــفـــالــيــة
ـهـا من ـعـرض لـعـام   2018ولـتــكـر وا
قـبل مجـلة أرت تـور بـلقب رسـول السالم
 حـيـث أقـيـمت احــتـفـالــيـة خـاصــة بـهـذا

ــثــقـفــيــهـا ... ويــكـون تــرتــقي الـدول 
ـثـقف امـا الــقـلم او الـفـرشـاة صـوت ا
ولـنـا ان نـفـخـر بـالـطـاقـات الـتي تـكـون
الـسـبـب في رفع اسم وعـلم الـعـراق في
ــيـة وخــاصـةً اذا مـحــافل دولـيــة وعـا
كــانت هـذه الــطــاقـات تــعــمل لـوحــدهـا
بـدون اي دعم رسـمي من الـدولة او من
ويزداد ايــة جـهـة اخـرى غـيـر رسـمـيـة 
الـفــخـر حـ تــكـون هـذه الــطـاقـات من
ـرأة الـعـراقيـة وفي ظـروف يـعـلم الله ا
ـرأة الـعـراقـية واجلـمـيع مـا تـمـر بـها ا
من صــعـاب تـكـاد تـذيب احلـجـر أال ان
ـرأة العـراقيـة ويـوماً بـعد يـوم حتطم ا
كل الــقــيـــود الــتي يــريـــد اجلــهــلــة من
خاللهـا ان يتـحكـموا فيـها وان يـقزموا
دورهـــا في اجملــــتـــمـع عـــمــــومـــاً  وفي
وهنـا لنا ان نـلقي الـثقـافة خـصوصـاً  

الضوء على طاقة عراقية أصيلة المرأة
ـرات وهي عـبــرت احلــدود لـعــشــرات ا
حتــمـل مــعــهــا فــرشــاتــهــا وأسم وعــلم
الـــعـــراق مـــعـــهـــا حـــاصـــدةً اجلـــوائـــز
عربـية واأللـقاب عـبر مـشـاركات دولـية 
ـيـة وهـي تـتحـدث بـعـدة لـغـات عن وعـا
حب الــعـراق أألبـدي وأألزلي وهـذا مـا
فـعـلـته أخـيـراً في نـيـويـورك ومن خالل
الدعوة التي تـلقتهـا من مجلة ارت تور
أألمـريـكـيـة الـفصـلـيـة والـتي تـصدر في
تخصصة بالفن التشكيلي نيويورك وا
ي (يــبـلغ عـدد قـرائــهـا في الـعـالم الـعـا
ـطبـوعة  2.1مـليـون قـار لنـسخـتـها ا
ولـنـسـخـتـهـا اإللـكـتـرونـيـة عـلى شـبـكـة
األنـتــرنـيت )والــتي يــتـرأس حتــريـرهـا
ـية فـيـفـيـانا الـفـنـانة الـتـشـكـيلـيـة الـعـا
بويلو ( أألمريـكية من أصل كولومبي )

وفي تـقـليـد سـنوي ( ولـلـمرة الـسـادسة
عـلى التـوالي ) اقامـت اجمللـة احتـفالـية
وتكـر ومـعـرضاً تـشـكـيـليـاً في مـديـنة
ــدة أســـبــوع  مـن تــأريخ نـــيــويـــورك و
 2018/4/27 لـــعـــد فــنـــان اخـــتـــارتــهم
صر اجمللة من   42 دولة كان للعراق و
تـمـثـيل فـيهـا من خالل اخـتـيار الـفـنـانة
التـشكـيـليـة العـراقـية فـاطمـة الـعبـيدي
ومن مـصـر كان اخـتيـار اجملـلة لـلـفنـانة

التشكيلية نادية سري.
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ــــاضي واقـــــيــــمت في 27نــــيــــســــان ا
احتـفاليه تـكر متـميزة جـداً على قاعة
االحـــتــفـــاالت في مــبـــنى مــتـــحف الــفن
والتصـميم أألمريـكي في وسط مانهاتن
/ نـيـويـورك حـيث  تــقـد وتـعـريف
اجلـمــهـور احلــاضـر عــلى كل فــنـان مع
نــبــذة مــخــتــصــرة عن حــيــاتـه وعـرض
اذج لصـور من اعماله اخملتـلفة حيث
 بــعــدهــا تــكــر كـل فــنــان بــشــهـادة
مـشــاركـة وبـتـمــثـال خـاص يــحـمل رمـز
الك وشـعــار اجملـلــة  وهـو بـعــنـوان " ا
ـثل مالك طائر إلـى السماء رتفع " و ا
بأجـنحة مفـتوحة مـصنوع في ايـطاليا
من الـــبـــورســـلـــ والـــذهب عـــيـــار 24
قيراط وترمز الى ما تـرموا اليه اجمللة
من االرتقاء بالفن التشكيلي الى السمو
وفي الـيـوم الـتالي اجـرت قـناة والـقـمة 
أم أن أن احملـــلــيـــة في نــيـــويــورك وفي

و التكر في اليوم الثالث للفعاليات 
تــقـد شـهــادة مـنــحـهــا الـلــقب من قـبل
رئيـسـة حتـريـر مـجلـة أرت تـور الـفـنـانة
الـتـشكـيلـيـة فيـفيـانـا بويـلو حيث القت
الـفنانـة بويـلو كـلمة بـينت فـيهـا اسباب
اتــخــاذ اجملــلـة لــقــرار مــنح هــذا الــلـقب
للـتـشكـيـليـة الـعراقـيـة فاطـمـة العـبـيدي
ــا حتــمــله اعــمــال الــعــبـيــدي من وذلك 
رســائل احملــبـة والــسالم  والــتي حتـمل
علم بلدهـا معها دائمـاً اينما شاركت في
كل احملــافل الــدولـيــة نــاقـلــة رســالـة في
اعمـالهـا من الشـعب العـراقي الى جميع
الـــعــالم هي رســـالــة احملـــبـــة والــسالم
والــصـداقــة مع اجلــمـيع رسـالــة حتـمل
عــنــوان اإلنــسـانــيــة فــقط دون اي شيء
أخـر رســالــة حتــمل امُــنــيــة غـدٍ افــضل
ألطـفـال الـعـراق واطـفـال الـعـالم لـلـعيش
 . سـويـة في عـالم آمـن وجـميـل وسـعـيد
هـذه األسـبـاب دعت اجملـلـة الى دعـوتـها
كـــضـــيـــفـــة شـــرف احـــتـــفـــالـــيـــة 2018
والعبيدي سبق وان ها باللقب  ولتكر
ـهـا بـلـقب  سـفـيـرة الـسالم من  تـكـر
خالل الــفـن  في مــهــرجــان ســلــوفــاكــيـا
الـــــدولي 2014 وكــــانـت فـــــضــــائـــــيــــة
(الـشـرقـيـة) سـباقـة في مـنـحـهـا لقب أألم
ثـالـية وهي أم ألربـعة أوالد جـمـيـعهم ا
ـارسون هـواية الـرسم ولديـهم العـديد
ـشـاركـات الـدولـيـة وأبـنـتـهـا فـاتن من ا
ـيدالـيـة في مـهـرجان الـعـبـيدي فـازت 
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