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العراق مع 62 فناناً ينتمون جلنسيات مختلفة في معرض كاب آرت ببلجيكا

ذكر وكيل الكاتب األمريكي فيليب روث أنه توفي الثالثاء عن عمر ناهز  85 عاما.
وقال وكيله األدبي أندرو ويلي أن روث توفي في مدينة نيويورك في الساعة  10:30 مساء الثالثاء بالتوقيت احمللي متأثرا بإصابته بفشل القلب االحتقاني.

عقدة بوالده ونال عنها جائزة دائرة نقاد الكتب الوطنية. وني) والتي تناولت عالقته ا ألف روث أكثر من  30 كتابا بينها مذكرات عام  1991 حتمل اسم (باتر
وفي سنواته األخـيرة حتـول روث إلى أزمات منـتصف الـعمر الـوجوديـة واجلنسـية دون أن يتـخلى عن الـتزامه بـاستعـراض أسرار النـفس مثل اخلـزي واإلحراج ولكن

عادة ما خرج ذلك مصحوبا بجرعة كبيرة من الدعابة.
وبعد  50عاما من الكتابة قرر روث أن روايته (نيميسيز) التي ألفها عام  2010وحتكي قصة عن تفشي شلل األطفال في حي نيوارك الذي نشأ فيه بنيوجيرزي ستكون

األخيرة له. وفي  2017 نشر مجموعة مقاالت وأعمال غير روائية كتبها ب  1960و2013.
وأشهر أعمال روث روايته (بورتنويز كمبلينت) التي ألفها عام  1969وتناولت حياة شاب يهودي ينتمي للطبقة الوسطى في نيويورك.

وأول ما نشره روث كان مجموعة قصص قصيرة حتمل اسم (جودباي كولومبوس) وفاز عنها بجائزة جائزة دائرة نقاد الكتب الوطنية.
وفاز روث بجائزة بوليتزر عن رواية (أمريكان باستورال) عام1997 .
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ــة ومــزجت بــ الــهــنــدســة الــقـــد
ـتمثلـة بالقوس ـعمارية الـعربية ا ا
ـــســـتـــخـــدم وااللـــوان والـــزجــــاج ا

ـعـرض )  مـوضـحـا ( يـكـون العـمل ا
مبـاشرة امام اجلـمهـور علـى لوحات
بقياس متر ونصف في مترين مثبتة

بــشـــبــابـــيك االديــرة وركّـــبت كـــلــمــة
ـدينـة التي كوكـسيـجـدي وهو اسم ا
اقــيم فـــيــهـــا والــتـي حتــتـــضن هــذا

لبلجيـكا ستيرديزي في  24 آب من
الـعـام احلـالي وبـدعم كـامل ودعـوة
من قبل بلدية  مدينتي كوكسيجدي
ستكون لي جتارب جديدة اعرضها

عرض ). في ا
ـصمم وائل  يشـار الى ان الـفنـان ا
ـتخـرج في مـعهـد الفـنون البـدري ا
اجلـميلة قـسم الفنـون التشكـيلية –
بغداد مـنتصف الـثمـانينـات نظمت
له وشـــارك في اكـــثـــر من مـــعــرض
شـخــصي ومـشــتـرك داخل الــعـراق
حصـل على عـدة جـوائـز وشـهادات
تـــقــــديـــريـــة وصــــمم الـــعــــديـــد من
الــشـعــارات لـلــمـؤســسـات الــفـنــيـة
ـــدنـــيـــة ونـــالت تـــصـــمـــيـــمـــاته وا
ـتـلــقي  وعـمل بـجـد اسـتـحــسـان ا
عهد واخالص منـذ ان كان طالبـا 
الـفـنـون لـغـايـة تخـرجـه ليـفـتـتح له
ـارس ـتـنـبي  مـشـغـال في شـارع ا
فـيه عمـله الفـني وغادر الـعراق قبل
اكـــثــر من ثـالثــة اعـــوام لـــيــخـــتــار
بلـجـيـكا مـديـنـة القامـته مع عـائـلته
ـارس فيـهـا ابـداعـاته الـفـنـيـة من
تــــصــــمــــيم ورســــومــــات وتــــبــــقى
هـــواجـــسه  حتـــوم حـــول الـــعــراق
ـناسـبة لـلعودة بانـتظـار الفـرصة ا
الــــيـــــهــــا لـــــيـــــواصل مـع زمــــالئه

واصدقائه ابداعاته الفنية .

عـلى الــكـابـيـنـات (الـغـرف اخلـشـبـيـة
الــبـيض الـتي يــسـتـأجـرهــا الـسـيـاح
نتشرة على ساحل وقت الصيف) وا
بـحـر الـشمـال حـيث تـكـتظ الـسواحل
بـالـسـيـاح من كـل بـلـدان الـعـالم كـون
الــوقت صـيـفـاً ومــوسم الـعـطالت في

اوربا ..
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ـعـرض الـسيـد مـارك وندين  إفـتتح ا
وبــدعم واشـــراف مــجــلس الــثــقــافــة
ــديــنــة ) والــفــنــون الــفـالمــاني في ا
ـرة الـثـانـيـة أكون مـؤكـدا ان ( هـذه ا
ـشــارك الـعـربـي الـوحــيـد وأفــتـخـر ا
كـــونـي عــــراقـــيــــا احــــاول ان اوصل
صـورة وضــاءة عن الـعــراق الـرائع)
ـعـرض مــشـيـرا الى ان اجلــديـد في ا
تـقـوم االدارة وطـوال الـثالثـة اشـهـلر
بــــتـــوزيـع اوراق اســـتــــفــــتـــاء عــــلى
السائح الـذين بدورهم سيختارون
ثالثـة اعــمـال فـائـزة يـقــدم من بـلـديـة
ـــديـــنه لـــلــفـــنـــانـــ الــثـالثــة فـــقط ا
باسـتفـتـاء يكـون مـشابـها بـاسـتفـتاء
بــرنــامج احـــلى صــوت عــلى االم بي
سي  وعن مــشـــاركــاته االخــرى قــال
(اسـتــعــد ومـنــذ أشـهــر لــلـتــحـضــيـر
ـشـترك مع الـفـنـان غـسان ـعـرضي ا
الــعـلــوچي وعـلى أهم وأشــهـر قــاعـة
لـــلـــعـــروض في الـــشـــمـــال الـــغـــربي
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وهوب مرتضى الشيخ هادي: الرسام ا

ـا هي نعـمة من تـأت عن دراسة وإ
نعم الله عز وجل . 

{ كيف توازن ب الرسم والدراسة ? 
اجــهــد ان اوفـق بــ الــدراســة -
والــرسم وارسم اغــلب االحــيـان في

اوقات فراغي .
{ هل استـطـعت كـفـنان ان تـنـتج اعـماال

فنية لها بصمات خاصة بك ?
اكـيـد هــويـتي الـفــنـيـة في رسم -
ـعـدمـ وتـخـلدهم في الـبـسـطاء وا
اعـمـال فـنـيـة واجلـمـيع يـعرفـني من
خالل لــوحـاتي واحلــمــد لـلـه تـركت
بــصـمـة فـنــيـة عـبــر تـلك الـســلـسـلـة

سلسلة بسطاء من بالدي .
{ هل نظمت معارض خاصة بك ? 

اقمت معرضي الشخصي االول -
ـــركـــز ـــتـــنـــبي و في ا فـي شـــارع ا
الـثــقـافي الــبـغــدادي ألوصل صـوت
ابداع الـنـجف االشرف و مـا حتـمله
ـــديـــنـــة من فـــنــون عـــريـــقــة هــذه ا
عرض  27 لوحة بعنوان وتضمن ا
" ابـتـسم لـلــحـيـاة " جـسـدت الـواقع
االجـتماعي الـذي يعيـشه النجـفيون
من خالل رسم الـبـسطـاء وانـعـكاس
الــواقع الــديــنـي لــلــنــجف االشــرف
ــاضـي واحلــاضــر ودمج مـــا بــ ا
وشاركت بعـدة مهـرجانات مـختـلفة

وبأكثر من محافظة. 
{ لوحة رسمتها ولها اثر في حياتك?
- كل لــوحــة لــهــا اثــر مــعـ  ,لــكن
يبـقى االثر االكـبر لـلوحـة اسمـيتـها
لـلـشـهـادة رجـالـهـا ولـوحـة بـحـيـرة,
الـعشق بدل بـحيرة البـجع ولوحات
احلـشـد الـشـعـبي وجـمـيع لـوحـاتي

لها اثار في حياتي .
{ كيف تختار عنوان اللوحة?

من خبرتي واتمنى السفر الى خارج
الــــعــــراق لـــــزيــــادة مــــعــــلـــــومــــاتي
واالستـفادة من اخلـبـرات اخلارجـية

واضافتها الى موهبتي .
{ التـواصل مـع العـالم اخلـارجي (الـفن)

هل حققت منه شيئا?
- نــــعم رغـم اخـــتـالف احلــــضـــارات
واجملـتـمعـات وكل بـلـد يـتـمـيـز بـلون
معـ من الفـنـون فأخـذت القـليل من
كل بــلـد ومـزجت في لــوحـاتي روحـا
جــديـــدة مـن خالل الـــتــواصـل الــذي
يـربطـني بأصـدقاء اشـقاء من الوطن

العربي .
{ بـــاي االلـــوان حتب الــــرسم وعـــلى اي

نوع من الورق او القماش?

- أنا اعتمد عـلى الفكرة التي توحي
مــثال الــتـقط إلي بـعــنــوان الـلــوحـة 
صورا ألشـخاص او مـناظـر وبعـدها

ارسم اللوحة واختار عنوانا لها .
{ هل حصل أن مزقت عمال قـبل اكتماله

أو حتى بعد االنتهاء منه?
ال ال ال أنا لـدي طـاقـة للـتـأسيس -
والــبـــنــاء واإلفــادة ولـــيــسـت طــاقــة
لـــلـــتـــدمـــيـــر واالقـــتالع فـــانـــا اكـــره
الـــتــحــطـــيم وحــتى الـــعــمل الــذي ال

يعجبني فاني أحفظه وال أمزقه.
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{ بـعـد دخـول االنـتـرنت حلـيـاتـنـا واجتـاه
الفنـان إلنـشاء مـواقع خاصـة بهم ? وهو
احلـال بــالــنـســبــة لك حــدثـنــا عن مــوقـعك

االلكتروني ?
اخـترت ان يكـون موقـعا بسـيطا -
سهل االبـحار فيه لكـافة الزوار حتى
تـلقي يسهـل التواصـل بينـي وب ا
ــكـن مــشـاهــدة لــوحــاتـي وقـراءة و

جديدي من خالله.
{ اهم الـفـنـانـ الـعـراقـي الـذيـن تـأثرت

بهم ?
جـميع الـفـنانـ بـدون استـثـناء -
ودون ذكـــر اســمــاء تــأثـــرت بــفــنــهم

واستفدت من خبرتهم .
{ طموحاتك بشان الرسم ?

-طــمـوحــاتي ان يــصل فـنـي لـلــعـالم
اجمع وال يـقتصر علـى العام العربي
او احملــــيـط االقــــلــــيــــمـي وان امــــثل
ــــعـــارض الــــعـــراق  فـي احملـــافل وا
ـيــة فـهــو بـلـد نــشـئت الــفـنـون الــعـا

ويستحق االجمل دائما .
ـــيـــة { هل تـــتــــمـــنـى الـــدراســـة االكــــاد

للتخصص بشان الفن ?
-ال لـكـنـي احـاول ادخل دورات تـزيـد

افـــتـــتح مـــؤخـــرا في الـــعـــاصـــمـــة
ــعـرض الــبــلــجـيــكــيـة بــروكــسل  ا
التشكيلي كاب آرت والذي يستمر
ـدة ثالثـة اشـهــر وبـدءا من نـهـايـة
شهر ايـار حتى مطلـع شهر ايلول 
ــصــمم الــبـارع الـفــنــان الــعـراقي ا
ـقـيم في بـلــجـيـكـا وائل الـبـدري وا
عرض الذي اختـير للـمشاركـة في ا
يضم مـخـتلف اجلـنسـيات الـعربـية
ية  البدري قال لـ ( الزمان ) والعا
ـعــرض يـقـام ومـنـذ اكـثـر من ان ( ا
عـشـرة اعـوام  حيـث ينـطـلق نـهـاية
دة ايـار ويـنتـهي مـطـلع ايـلـول اي 
ثالثـة اشـهـر مــتـواصـلـة ) واضـاف
(يــتم تـوجـيه دعــوات جملـمـوعـة من
الـفـنـانـ من مـخـتـلف اجلـنـسـيـات

وتـرسل االعـمـال من قــبل الـفـنـانـ
ليتـم اختيار من يصـلح للعرض من
قـــبل مــجــلـس الــثــقــافـــة والــفــنــون
ـعرض ) ـشرفـة على ا الفالمـانيـة ا
وعن مشاركته لـلعام احلالي قال ان
( مـشـاركـتي لــلـسـنـة الـثــانـيـة عـلى
ـاضي اشتركت الـتوالي في الـعام ا
مع  55 فنانا و اختيار  30 عمال
فــــقط وكــــان عــــمـــلـي من االعــــمـــال
اخملــتــارة وبــالــنــســــــــــبــة لــلــعــام
احلالي  2018 شـاركت بـجـانب 62
فـنـانا و اخـتـيار  30 عـمال ايـضا
شـارك  والـعمل كـنت من ضـمن ا
الذي شـاركت به يـتـحـدث عن عالقة
االنــسـان بـاالثــار واحلـفـاظ عــلـيـهـا
وكان عـبارة عن شبـاك الحد األديرة

العـمل واؤمن باحلـكمـة التي تـقول
(ال تـنـتـظر الـدواء بل اصـنع دواءك

بنفسك ) .
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تـعا ولم اشـعر كـان احلوار مـعك 
بـالـوقت واعتـذر عن اإلطالـة وادعو
من الـله ان يوفـقكم ويـسدد خـطاكم
لـــكل من عـــمـل مـــعـــكم واســـهم في
اجنــــاح  الـــــفن والــــفـــــنــــانــــ ....
ولـرغـبـته في أبـراز مـعـانـاة الـطـفل
الـــعــراقي فـي ظل احلـــروب والــتي
امــتــزجت بــراءة الـطــفــولــة بــدمـاء
وانه ترك بـصمة احلروب والـعنف 
في كل لـــوحــاته لــتــحـــاكي الــعــالم
بضـرورة االهتمام بالـطفل العراقي
ألنه بـحـاجـة فـعـلـية لـالهـتـمام وان
احلــادث الــذي تــعــرض عـام 2013
قـد ســاءت حـالــته الـصــحـيــة اكـثـر
واصبح ال يسـتطيع حتريك اطرافه
االربـعـة ابـداً  فـنـان مـبـدع يـحـتاج
الى رعــــايــــة واهـــتــــمــــام من قــــبل

اجلهات احلكومية . 

في الــبـــدايــة بــدأت ارسـم بــقــلم -
الــــرصــــاص عــــلى الــــورق الــــعـــادي
وحتــــولت الى االلـــوان اخلـــشـــبـــيـــة
واقالم الــفـــحم واســتــعــمــلت دفــاتــر
الــرسم ومن ثم االلــوان الــزيــتــيـة ان
ـكن لـوحـة الـفـحـــــم أو الـرصـاص 
أن تـسـتغـرق خـمــــسة أيـام أو أكـثر
فـي حــ تـــســـتــــــــــــــمـــر الـــلـــوحــة
الــزيـــتــيـــة اطــول مـن شـــهـــر حــسب

اإللهام .
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{ هل تبيع لوحاتك وتتاجر بها ? 
ارفض بـــــــــيـع لـــــــــوحـــــــــاتي أو -
استخدام األسـلوب العرض التجاري
وانــوي أقــــامــة مــعـــرض شــخــصي
ثـانـي لـلـوحــاتي الـتي اعـتــز بـهـا في
منـزلي حلـ يتـكـون لدي خـزين فني

كاف".
{ كلمة اخيرة ....

انـــصح الـــشـــبـــاب بـــاســـتـــغالل -
اوقاتهم بـتنـمية قـدراتهم ومـواهبهم
وحتطـيم الظروف الـقاسية من خالل

عرض لقطة تذكارية للمشارك في ا

لـوحـات فـنـيـة اخـتـزلت قـصص من
الــواقع بـــرمــوز وخـــطــوط والــوان
حـينما راح الـرسام يداعب بـريشته
ســطـحه االبـيض فــكـانت كل لـوحـة
تـروي لـنـا حـكـايـة  وقـدر مـا تـبدو
الشخصية التي ضيفناها لكم غاية
في الــبـــســاطـــة والــوضـــوح يــجــد
الــواحــد مــنــا صـــعــوبــة جــمــة في
ـهـا فـهي بـقـدر مـا حتـاول أن تـقـد
تـكـون مـتـواضـعـة تـشعـرك في ذات
الوقت بكـثيـر من الشـموخ و الـعلو
مــرده قـوة مـواقــفـهـا و اســتـنـادهـا
ـت الى ثـوابت ... انه طفل كـبير ا
أو رجل يـــتــربع في جــنــبــاته طــفل
دكـتــاتـور يــأبى أن يـفــارق الـبـراءة
والعـفـويـة والـتلـقـائـيـة انه الـرسام
الــشــاب الـفــنــان مــرتــضى الــشـيخ
هــادي من هـــنــا كـــان هــذا احلــوار

الصريح والصادق معه.
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{ حدثنا عن سيرتك الذاتية ...

مـــرتــــضى الـــشــــيخ هـــادي من -
مـوالــيـد  1999/1/2 و من سـكــنـة
مـحـافـظــة الـنـجف االشـرف مـرحـلـة
اولى في جــامـعــة الـكــوفــة / كـلــيـة
اآلداب / قسم الـلغة االنكـليزية  من
عائلة معـروفة بالعلم والدي الشيخ
ــرض ضــمـور هــادي طه مـصــاب 
الـــعـــضالت و لـــكــنـه اســتـــطــاع ان
يــحــصل عــلـى بــكــالــوريــوس لــغــة
ـجــال الـتـألـيف و ـانـيــة و عـمل  ا
الــكــتــابــة و دخــــل كــلــيــة الـفــقه و
تـــخــرج فــمــنـــهــا و هــو االن طــالب

دكتوراه .
{ كيف كانت بدايتك مع الرسم ? 

-  البيـئة التي ترعـرعت فيها كانت
صديـقة لـلفـنون فـأمي كانت مـغرمة
بــــالـــفـن وأبي كــــان يــــشــــجــــعــــني
وأنــا كــبــرت في هــذا ويــدعــمــنـي  
متـلئ فنا مـنزل لم يكن فيه نـزل ا ا
جدار يـخلـو من الـلوحـات وبعـدها
جـاء تأثـيـر اخي الكـبيـر الـشهـيد
(حـسـن الــشـيـخ هــادي ) كـان
رســـامـــا وشــــاعـــرا ومـــنه
واسـتــلـهــمت مـوهــبـتي
وقـــــــد كــــــان قــــــدوة لي
ــا وشـــجــعـــني ولـــطـــا
تمنيت أن أكون مثله .
ـــدارس الـــتي { مـــاهي ا

تأثر بها مرتضى ? 
وبـــــــــالــــــــرغـم من -
ـارسـتي لـتـجـربـة
الـــــــــــــــرسـم فــي كـل
ـــــــــــــدارس أال انـي ا
ـــدرســـة امـــيل إلـى ا
الــــــــــواقـــــــــعــــــــــيـــــــــة
واالنــطـبــاعــيـة  وذلك
ـــوهــبـــتي الــتي مـــيال 
اكتـشـفتـهـا عائـلتي
ــتـهــا ولم و

في البداية بـدأت ارسم بقلم الرصاص على الورق العادي
وحتولت الى االلوان اخلشبية واقالم الفحم واستعملت
دفاتر الرسم ومن ثم االلوان الزيتية ان لوحة الفحم أو
كن أن تستغرق خمسة أيام أو أكثر في ح الرصاص 

تستمر اللوحة الزيتية اطول من شهر حسب اإللهام.

وهوب مرتضى الشيخ هادي من اعمال ا مرتضى الشيخ هادي


