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خطاطة عراقية مغتربة تروي لـ(الزمان)

أقـامت دائرة الـعالقات الـثـقافـية الـعامـة في وزارة الـثقـافة والـسيـاحة واالثـار  اُمـسيـة ترانـيم على
هامش التراث في كنيسة مار جوجيس االنكالنيكية وسط بغداد .

 وتـضـمنت األمـسـية حـكـايات بـغداديـة تـراثيـة قـدمت من معـاصـرين للـتـاريخ سردت الـشـخصـيات
اضـيـة  وعزفـا لـلـموسـيـقار كـر كـنعـان وصـفي  وترانـيم روحـية البـغـدادية خالل عـشـرات السـنـوات ا
ـثلـ عن ملـحقـات ثقـافيـة اجنـبية  واحـاديث ومداخالت لـلجـمهور الـذي ضم شخـصيـات دبلـوماسـية و
وبادرت الـكنـيسـة االنكالنـيكـية الى تـقد عـزف وأناشـيد وعـرض للـتاريخ الـبغـدادي والعراقـي والشرق 

وجاء النشاط ضمن سلسة نشاطات دائرة الشؤون الثقافية العامة (متحدون مع التراث).

رسالة بغداد
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خدمـات التواصل,وبالـتالي تبقى
ـفــضـلــة .فـانـا يــد اخلـطـاط هـي ا
مـــثال بـــعـــيـــدة جـــدا عن الـــوسط
الـعربي لـكن لدي تالميـذ اوجههم
واعـــلـــمـــهم عـن طـــريق خـــدمـــات

التواصل.
اما الـفنون االخرى الـتي يدخلون
اخلط فـيـهـا فيـؤسـفني ان الـفـنان
او الــرســام اليــتــقن فن اخلـط لـذا
عنـدمـا يـدخل اخلط في رسـوماته
سـتـكــون الـنـتـيـجـة غـيـر مـرضـيـة
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والــنــاس الـــعــاديــة التـــنــظــر الى
تقنية اخلط بـل للشكل العام لهذا
جتــــد رواج الـــرســـــــــم وادخـــال
اخلط اكــثــر مـن رواج الــلــوحــات

اخلطية البحتة.
{ مـتى كـتـبت رائـعـتك الـفـنيـة في خط
منارة احلدباء  وهي حتلمـ بتحويلها
بـانـوراما ضـوئـيـة مـجسـمـة في  مـكان

ما من العالم?
-كـتـبت لـوحـة احلـدبـاء في شـهـر
حـــزيــران من ســـنــة  2014 ابــان
وجود داعش  بـعـد تدمـيـر جامع
الــنـبي يــونس  قــلــقت وخــشـيت
ــنــارة جــدا وســارعت الى عـــلى ا
كـتـابـة ايـة الـكـرسي عـلى شـكـلـها
احلـدبـاء ,واي حـصـنـتـهـا بـاحلي

الـقـيـوم ,حـيـنـهـا قـلت لـنـفـسي اذا
هـدمت لن اسـتــطـيع كـتــابـتـهـا من
وانـي ال شـــــــــــــــدة االلـم  واالســى 
اســـتــطـــيع عــمل اي عـــمل ان كــان
اي حـالـيا طـلـبـوا مني ان مهـدمـا 
اعـمل مـخـطـوطة عـلى شـكل الـثور
اجملــــنح  وشــــكـل جــــامع الــــنــــبي
يونس,,نفسي التـقبل هذا الن هذه

باني مهدمة االن . ا
نارة  فكما قلت سارعت في عمل ا
ــواصــلـة وهي النــهــا قـبــلــة لـكل ا

وصل.  ايقونة ا
نـعم احـلم أن تــكـون بـانـورامـا في
فـهي مـوصـلـيـة ـوصـــــل ذاتـهــا  ا

حقا وصدقا.
{ اال تعـتقـدين ان اخلط الـذي تكـتبـينه
هو تـشكيل فـني اكثـر منه خـطا لوظـيفة

عادية ?
-ال لـــيس تـــشــكـــيال  بـل هــو خط
عــــلـى قــــواعــــده واصــــوله وفــــقط
الــشــكل اخلــارجي بــدل ان يــكــون
اشـكاال مربـعة او دائريـة او اقصد
اشـكـال هـنـدسـية ,فـهـنـالك اشـكال
غــيـــر هــنــدســـيــة مــثـل مــشــروعي
خلـــــرائــــــــــط الـــــوطن الـــــعـــــربي
فـشـكل اخلـرائـط هـو مـجـرد شـكل
غـيــر هـنـدســـــــــي لــكن في داخـله
خـط عــــــربــــــي عــــــلـى قــــــواعـــــده

واصوله .
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فـروقات كـبيرة بـاستـخدام كل نوع
ـــائي مـــثالً يـــوجـــد اكـــريــلـــيك فـــا
واكـواريل االكواريل وهـذا يحـتاج
ــائــيـة إلى الــورق االرش وألـوان ا
اكـواريل وريـش بأحـجـام مـخـتـلـفة
اء ويبدأ اللون من الفاحت وكوب ا
لـلغـامق مع احلـفـاظ عـلى شـفـافـية
الـورقـة وهـو يـحـتـاج لـتـركـيـز عـال

كن تعديله. ألن أي خطأ ال 
ـــتــاز بـــإمــكـــانــيــة أمــا الـــزيــتي 
التـعديل وإضـافة الـطبـقات وتـغير
الــلـون وكل الــلـوحـة مـنــهـا تُـرسم
عــلـى الــقــمـاش الــكــانــفــاس وزيت
لــيـنـسـيــد والـتـربـنـتــ وتـخـتـلف
ـائي. االكريليك قريب الريشة عن ا
من اســتــخــدام ألــوان الـزيـت لـكن
يتميز بسرعة اجلفاف لذلك يفضل
اسـتــخـدامه في الـورشــات الـفـنـيـة
ـــواد اخلـــارجــــيـــة وال يــــحـــتــــاج 

النفطية كما في الزيت.
يــوجــد أيـضــاً الــسـوفت بــاســتـيل
بــأقـالم خــشب أو طــبــاشــيــر عــلى
الـكرتـون الكـانـسون ويـستـخدم به
األصـــابع لــلـــدمج وتــوزيـع الــلــون
وهنـاك أنـواع كـثـيرة لـلـرسم مـنـها
الـسبـريه الرش واحلـبر واجلواش
وهناك من يسـتخدم القهوة ومواد

ال تنتهي من التعداد...... 
أمـــا من أيـن أســـتـــوحـي أفـــكـــاري
لرسـم لوحـة ما: كل لـوحـة تخـتلف
عن األخـرى منـها تـأتي مـستـوحاة
مـن فيلم مـسرحـية قصـة أو قصة
واقـعيـة ومنـهـا تكـون لهـا هدف أو
رسـالـة مـحـددة وهـنـاك اخـتـالفات
كــثــيــرة تــعــتــــــــمــد عــلى احلــالــة
ــزاجـيــة أثــنــاء رسم الــفــكــريــة وا

اللوحة. 
أوقـات جـيدة لـلـرسم بـالنـسـبة لي
أفــــــضـل الــــــرسـم في
الـلـيل والفـجر وفي
أجـواء هادئـة أثناء
أيــام الــعــطل لــكن مع
الـــدوام واالنــشـــغــال اخـــتــار

أوقات أخرى.
تـؤكــد بـوجـود الــفـرق بـ
الـرسم والـفن الـتـشـكـيلي

وتسهب قائلة: 
ـــكـن تــعـــلـــمه الـــرسم 
ــيــة بــخـــطــوات أكـــاد
يـــتــبـــعــهـــا الـــشــخص
ـهــارة من وتــخــتـلـف ا
شـخص آلخر لـكن الفن
الـــتــشـــكـــيـــلي ال يُـــعــلـم لــذلك
ـوهوب تخـتلف أعـمال الـشخص ا

إجنـازاتي أغلبهـا بجهود شـخصية
ـــطــلــوب أو فـــالــدعم لـــيس بــحــد ا
الــواجب... لــكن القــيت الــتــشـجــيع
واالهتمـام من جهات مختـلفة منها:
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اهـــــتــــمـــــام من وزارة الـــــثــــقـــــافــــة
وهوب وقـد استفـدت كثيراً من بـا
مديـرية تـدريب الفـنون مـعهـد الدرة
وبجـامعـتي الـبتـرا لكن نـطالب من
بـلدنـا أن يسـتـمر ويـقدم دعـماً أكـبر

. للموهوب والفنان
تـتــابع: الــفن الــتـشــكـيــلي مــوجـود
بـــشـــكـل قـــوي وجـــمــــيل في األردن
والـبــلـدان الــعـربــيـة كــافـة وهــنـاك
أنـشطـة مـسـتـمـرة لـلـفـنـانـ تـؤكد
عـلى الــثـقـافــة الـعـربــيـة الـبــصـريـة
والفنية وتطمئن بوجود جيل شاب
واع ومـثقف يـحـافظ عـلى هـذا الفن
ويـــنــمـــيه من الـــذكــور واإلنــاث وال

توجد فروقات بينهما.
اســـتــفـــادت مـن مــشـــاركـــاتــهـــا في
ـعـارض اخملـتـلـفـة وحـصـلت عـلى ا

جوائز عديدة:
اســتــفـــدت كــثــيــرًا من مــشــاركــاتي
ـعـارض عـديـدة بطـبع كل تـغـيـير
جــديـــد بــحــيـــاة اإلنــســان ال بــد أن
ـهارة يـزيـده وعيـاً وثـقـافة وحـتى ا
الــفـنــيــة تــزداد واألفـكــار بــإنــشـاء
اللـوحـات تتـعمق أكـتر إضـافة إلى
الـشـهــرة والـتـعـرف عـلـى الـفـنـانـ

. تذوق وا
وتقول: ال أسمي جميع لوحاتي وال
اعــتـقــد الــتـســمــيـة ضــروريــة لـكن
أحياناً أشرحـها عندما أريد إيصال
فــكـرة مــعــيــنــة أو عـنــدمــا تــتــعـلق
الــلــوحـة بــأمــر تـاريــخي أو قــصـة

عن الـشـخص الــذي يـتـقن الـقـواعـد
فــقط.  بــتــأكــيــد هـنــاك فــرق كــبــيـر
بــيــنــهــمـــا لــكن االثــنــان (الــرســام

والفنان) لهما نفس القيمة.
لـقد تـعددت أنواع الـفنون وفـروعها
وتـقـسيـمـاتهـا بـناء عـلى الـدراسات
اإلنـسـانــيـة من مـخـتــلف جـوانـبـهـا
الفـلـسـفيـة والـنـظريـة والـتـطبـيـقـية
وقـد اتـفـقـت مـعـظم هـذه الـدراسـات
عــلى تــقــســيم الــفــنــون إلى أربــعـة
أقــســـام رئــيـــســيـــة هي: (الـــفــنــون
ــوســيــقى ــســرح ا الــبــصــريــة ا
العمارة) فنحن نتكلم اآلن عن الفن

التشكيلي
مفهوم الرسم:

- يقوم الرسام بنقل الواقع كما هو
مـــوجــود دون إدخــال أي إضــافــات
إليه ويـستخـدم لون واحد فقط وال
يــهم الـلــون أو مـدلـولـه سـواء أكـان
أحـــــمــــــر أو أزرق أو أخـــــضـــــر ....

إلخ...وهذا ما يسمى الرسم.
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ومـن لـوحـات الــرسم لـبـيــكـاسـو مـا
ـرحلـة الـزرقـاء في حـياة سـمـيت بـا
بـــيــكـــاســو والـــتي اســتـــمــرت ست
سنـوات رسم الـعديـد من اللـوحات
وهـنـا أطـلق اسم الـرسم السـتـخدام
بـــيــــكــــاســـو لــــونــــا واحـــدا األزرق
ـشـتـقـات ـقـصـود  ومــشـتـقـاته وا
الـلون الـواحـد هنـا أو أي لـون آخر

(الغامق والفاحت ودرجات اللون).
مفهوم الفن التشكيلي:

 يعتبر من الفنون اجلميلة وهو كل
شـيء يـــــــأخــــــذ مـن أرض الـــــــواقع
وصيـاغتهِ بشـكل جديـد مسـتوحاة
من فـكـرة جـديـدة والـتي تـعـتبـر من
التشكيل أو الـتجسيد لشيء معيّن.
الـفنان التـشكيلي هـو الذي يحترف
بـدع فيه ويقـوم بأخذ هـذا الفن وا
ـسـتـوحـاة من الـواقع الـتـفـاصـيل ا
ر بهِ الـذي يـعيـشهُ واحمليط الـذي 
ويـنـقـلـها بـصـورة وبـطـريـقـة رؤيتهِ
ــنـهــجـيّــة الـتـي يـتــبـعــهـا لألمــر وا
ويـصيـغـها بـفكـرة جـميـلة يـجـعلـها
يـزة عن غـيرهـا وال يعـقل تطـوير
القد قبل اتقانه فالفنان اعتقد من
ــهم أن يــتـــقن في بــدايـــة حــيــاته ا
الــفــنـــيــة الــرسم أوالً بــشــكل جــيــد
ويغـيـر ويـضيف بـعـدهـا كمـا يـشاء
ـقـولـة بـيـكـاسـو "اتـقن فـأنـا أؤمن 
الــرسـم كــمــحــتــرف حــتى تــكــســره

كفنان"
إجنـازاتـهـا أغـلـبـهـا بـجـهـود ذاتـيـة

والفن العربي بخير: 

ولـدت اخلـطـاطــة جـنـة  عـزة  في
ــــــوصل عــــــام  1965ومــــــنـــــذ ا
طفولتها اهتمت باخلط العربي 
و في سن  10سـنــوات اصـبـحت
عــضـوة في جـمـعــيـة اخلـطـاطـ
الــعـــراقـــيــ وأقـــامت مـــعــارض
شـــخـــصـــيـــة  لـــهـــا في  تـــركـــيــا
والعـراق واالمارات لهـا تصـاميم
جـمـيـلـة عـلى الـطـوابـع الـبـريـدية

والساعات و غيرها. 
غـادرت العـراق  مـنذ ثالثـة عـقود
الى نـيـوزيـلـنـدا  وال تـزال حتمل
وصل في هم العراق ومـدينتها ا

ثنايا أعمالها الفنية .
وهذا حوار قصير معها:

{ اي اخلـطـوط اقـرب الى نـفـسك في
ـاذا وكــلـمـة ـوصل. و كــتـابـة كــلـمــة ا
اذا كان لديك تفسير? اذا  العراق  و
- بــصـورة عــامــة اني مــخـتــصـة
بــــخـط الــــثــــلث وجـــــلي الــــثــــلث
والـطغراء فـهذه االقـرب الى قلبي
لــهــذا تــخـصــصـت بــهــذا اجملـال

وتـركت بـقيـة اخلـطـوط لالخرين.
وصل والعراق وبـالتاكيـد كلمـة ا
اليــجــمــلــهــا اال خط الــثـلـث وهـو

اصعب انواع اخلطوط  
{ هل تـشــعـرين بـانــحـسـار فن اخلط
الـــعــربـي. امــام احلـــروف لـــلــطـــبـــاعــة
ـتدخـلة في كل وتكـنولـوجـيا  الـعالم  ا

تفاصيل احلياة والفنون ايضا?
-اخلط الـعـربي بــخـيـر ولن اقـلق
عـــلــيـه بــســـبب الـــتــكـــنـــلــوجـــيــا

والطباعة لعدة اسباب
االول هـــو انه مـــرتــبط بـــكــتـــابــة
االيات الـقـرانـيـة ومقـتـرن بـالدين
ــيــلـون لــهــذا جتـد اخلــطــاطـ 
لـكــتـابـة االيــات واالحـاديث اكـثـر
من ابـيـات الـشـعـر وغـيـرها. واذا
تالحظ ان الــقــران لم ولن يــكــتب
بــخط الــطــابــعــة وفــقط بــخط يـد

خطاط.
الــثــاني: اخلــطــاطــون في ازديـاد
واحلــــمـــــد لــــله وزادت وكــــثــــرت
مــدارس اخلـط وحــتى عن طــريق

الـشـبــاب الـرابع لـلـتــغـيـيـر وحـفل
تـكـر وجـائزة أجـمل لـوحـة لـعام
سـابقة كـاليري أرب ا ت  2017 
وجـائزة اإلبـداع الـرقمي بـالـنمـسا
في  women's art wordبرئـاسة
الفـنـانـة حيـاة الـسـعيـدي وجـائزة
اإلبــــــداع وجـــــــائــــــزة احلـــــــريــــــة
سابقة سابقات الـراب وفوز 

كولدن برش.

مــســرحــيـة .... إلـخ. مع أنــني عـادة
أفــضل أن أتـركــهـا لــلـمــتـلــقي حـتى

يأخذ احلرية بالتفكير.
وبالنسبة لـلبيع ليس مبالغة لكن ال
أســتــغـني عـن لـوحــاتي بــأي ســعـر

كان.
تتـابع كـما حـصلت عـلى عدة ألـقاب
وجـوائـز فـنـيـة فـأخـدت لـقب أصـغـر
ــلـتـقى ـيـة  فــنـانـة تــشـكـيــلـيـة عــا

جاناريتا عرموطي فنانة تشكيلية
أردنـــيــة مـن الــعـــاصــمـــة عــمــان
تــصــعــد ســلم اإلبــداع والــنــجــاح
ة قوية وقد بخطوات ثابتة وعز
ــراحل واأللــوان مــرت بــجــمـــيع ا
ــدارس الــفــنـيــة وهـي تـفــضل وا

حالياً الرسوم الزيتية
ـعـارض شــاركت في الـعــديـد من ا
احملـلـيـة والـعربـيـة وحـصـلت على
ـها في عدة جـوائـز وكمـا  تـكر
ــلــتــقى الــشــبــاب قــصــة جنـــاح 
الـرابع لـلــتـغـيـيــر كـأصـغــر فـنـانـة

ية  تشكيلية عا
وهي مـــتـــخـــرّجـــة من
الـــــــتـــــــوجـــــــيـــــــهي
بـــــــبـــــــطـــــــريـــــــارك
ـعدل ثـيودورس 

ئة. 90.4 با
وبــكـــالــوريــوس
فـي جـــــامـــــعــــة

الـبـتراِء لـغـات فـرنـسي وانـكـلـيزي
وآدابهما وأساسيات االسباني 
ـية والفـنـون التـشـكيـلـية واألكـاد
) الـدرة في مــركـز مــهــني (ســنـتــ

_وزارة الثقافة 
- شاركت بعـدّة دورات ومؤتمرات
youth for peace .  و Usaid    :منها
لـنـقـرأ مـعـاً إجابـاتـهـا الـنـابـعة من

شغفها بالفن التشكيلي
ــدارس واأللـوان مــرت بــجــمــيع ا

وتفضل الرسم الزيتي
الـتـشـكـيـلـيـة جـانـاريـتـا عرمـوطي:
راحل مـررتُ بـجـمـيع ا
ــدارس واأللــوان وا
الــــفـــنــــيــــة لـــكن
بــــالــــنــــهــــايــــة
أفـضل الرسم
الـزيتي ومن
ـــــــــؤكـــــــــد ا
بـــــــوجـــــــود

التشكيلية جاناريتا عرموطي: أفضل الرسم في الليل والفجر 

ÊU e « ≠ ÊbM
 جـنـة عـدنـان أحـمـد  عـزة  خـطـاطـة عــراقـيـة نـادرة تـفـردت بـكـتـابـة انـواع صـعـبـة من
اخلطـوط الـعـربيـة  وشـهد بـإمـكـاناتـهـا الـفنـيـة العـالـيـة كبـار أسـاتـذة اخلط وجنومه في
العالم  ونالت اجازتها في هذا الفن اجلميل واالصيل من عمالقة اخلط العربي ومنهم
حـامد اآلمـدي في تـركـيـا وعـمـيـد اخلط الـعربي سـيـد ابـراهـيم ونـالت اجـازة عـلـيا من

اخلطاط الكبير  يوسف ذنون .

جاناريتا
عرموطي

اخلطاطة جنة عدنان عزة

»ULŽ‰∫ عرموطي تقف بجانب اعمالها

—rÝ∫ عرموطي ترسم لوحاتها في الهواء الطلق


