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بغداد

ـتحف الـوطنـي للـفن احلديث في ا
بغداد لـيخاطب أجيـال العراقي

ـــعــرض كـــمـــا شـــارك (الـــعـــمـل) 
بــيــنــالي الــكــويت وفــاز بــجــائــزة
الـــــشــــراع الــــذهـــــبي عــــام 1978
وليتواصل بعدها هذا اإلستلهام..
وهي ســـلـــســـلــــة عن مـــوضـــوعـــة
الـشـهــيـد لــيـعــرضـهـا فـي مـعـرض
شخصي على قـاعة الرواق ببغداد
عام 1990 وكـان مـعـرضـا مـتـمـيزا

ونـاجـح في ذلك الـوقت.. واجلـديـر
بـــالـــذكــر أن جـــمــيـع أعــمـــال هــذه
الــســلــســـلــة تــتــمــيــز بــألــوانــهــا
ـبــهـجـة واجلـمـيـلـة اإلحــتـفـالـيـة ا
وكـأن فنــــــاننـا هاشم حـنون يـريد
ـشــاهـد تــبـقى ــوت  أن يــخـلــد ا
زاخـرة وراسـخـة في ذهن وضـمـير
الــنــاس جــمـيــعــاً وأن يــقــول لــنـا
ـوت هــو لـيس نـهـايــة.. بـقـدر مـا ا
هــو خالصـــة حــيــاة إنـــســان كــان
مــوجــوداً بــيــنــنــا.. لــنــتــعــلم مــنه

ونتواصل.
W×{«Ë W½«œ«

وأغــــلـب هــــذه االعــــمــــال عــــرضت

بـالـعـاصـمـة بـغـداد
لـتــكــون ضـد فــكـرة
احلـــــرب والـــــقـــــتل
والدمار وهي أدانة
واضـحـة لـهــمـجـيـة
احلروب التي تقتل
األبـريـاء واألطـفـال
فـالــفــنـان له أثــنـان
من اإلخــــوة الـــذين
أســــتـــشــــهـــدوا في
أثـــــــنـــــــاء احلــــــرب
الـثمـانيـني وهو ال
زال يـــحــمـل جــراح
احلــــــــــرب حــــــــــيث
أصـــــيـب بـــــحــــادث
دهـس أثـــــــــــنـــــــــــاء
إلـتــحــاقه بــوحـدته
الـعــسـكــريـة وهـذا
مــؤشـــر إنــســاني..
أنـعـكـس فـيـمـا بـعد
ــرحــلـة عـلـى تـلك ا
فـي أعـــــــــــــمــــــــــــالـه
الــتــعــبــيــريـة الــتي
بــــقــــيت فـي ذاكـــرة
ـشـهـد الـتـشـكـيلي ا
الــــعــــراقي وكــــمـــا
يـــقــول: (أنـــا أكــثــر
فــنـــان عــراقي رسم

عن الشهادة والشهيد).
الـنـاقـد د. عـاصم عـبـد األمـيـر قال
ــثـل (هــاشم كـــلــمـــة الـــفــصـل:- "
حــنــون) قــطــبــاً مــؤثــراً في ذاكــرة
الـرسم الـثـمـانـيـني وله الـشأن مع
ثــلـة من أقـرانـه في حـمل هـواجس
هـذا اجلـيل فـمـع الـبـدايـات كـشف
حـنون عن مـوهبـة تعـرف وجهـتها
عـبــر رسـومه الــتي حـمــلت وتـيـرة
التعبـير وتصعيدهـا فيما بعد في
مـــوازاة تــــعـــالـي أصـــوات دفـــوف
احلـرب ومن نـتــائـجـهـا الـكـارثـيـة
بدأت مالمح تعبيرية إبتداء بعمله

(الـشهـيـد) عام  1983هـذه اللـوحة
حــامــلـــة لــنــســقــهـــا الــتــراجــيــدي
ــســتــوحــاة مـن مــشــهــد قــوافل وا
ضـحــايـا احلـرب..". الـفــنـان هـاشم
حــنــون خـريـج في كل من مــعــهـد
وكــلـيــة الــفـنــون اجلــمـيــلــة/ قـسم
)مـــــعـــــرضـــــاً الـــــرسـم أقـــــام ( 14
شـخـصـيـاً داخل الـعـراق وخـارجه
فـــضالً عـن مـــشـــاركــاتـه الـــدولـــيــة
الــعـــديــدة حــاز عــلـى الــشــهــادات
واجلوائز:   1979 جائـزة الشراع
الــــذهــــبـي/ بــــيـــــنــــالي الـــــكــــويت
السادس1987جائـزة فـائق حسن

الــــذهــــبـــيــــة األولى بــــالـــرسم -
مـــعـــرض الـــشـــبـــاب/ الـــعـــراق
1989وســام نــقــابـــة الــفــنــانــ
الــــــعــــــراقــــــيـــــ مـع شــــــهـــــادة
1990شهادة تـقدير من تقـديرية
دولـة اإلمارات/ الـشـارقة 1994
ــتـــمــيــزيـن مع شــهــادة وســام ا
تــقـديــريــة - الـتــجــمع الــثــقـافي
1996 جـائــزة الـفــنـان الــعـراقي
إســمــاعــيل فــتــاح الـتــرك األولى
بالـرسم/ العراق 1998اجلائزة
األولى بـالـرسم - مـهـرجـان بابل

الدولي. 
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واعــمـــال زخــرفـــيــة وشــنـــاشــيل
ــة يـتـراوح وابـواب شــبـابــيك قـد
ـــا يــقــارب ل 250ســنــة عـــمــرهــا 
مضت فـضالً عن مشاركـات بالزي
البغدادي احمللي والـعاب شعبية
فــــضـال عن اعــــمــــال نــــحــــاســــيـــة
ومشغوالت تراثـية من اجناز طلبة
مـعهـد احلـرف والـفـنون الـشـعـبـية

التابع لدائرة الفنون العامة .
wŁ«dð ÀË—u

بدوره دعا مـدير عام دائـرة الفنون
ـهدي الى الـعامـة الـفـنـان شـفـيق ا
ـــوروث ضــــرورة االهــــتــــمــــام بــــا
الـــتــراثي والـــشــعـــبي الـــبــغــدادي
ــثـل روح وهــويــة االصــيـل; ألنه 
مـديـنـة بــغـداد وانـنـا مع حـضـارة
ورائـحـة بغـداد كـمـا وجـه الـدعوة
الى امينة بـغداد ذكرى علوش الى
ناطق التراثية واعادة االهتمام با
تــرمـيـمـهـا وبـاخلــصـوص مـنـطـقـة
; ألنــهـــا تــضم بــيــوت الــبـــتــاويــ
ـردودات تـراثـيـة اصـيـلـة تـعـود 
مـالـية لـو اسـتغـلت بشـكل صـحيح
فـي مـجــال الــســيــاحــة فــضالً عن
ازالة االذى عن كل ما هـو متحضر
ـهـدي في مـديــنـة بـغــداد. وأشـار ا
ـعــرض جــاء ردا عـلى كل الـى ان ا
مـــــا جــــرى صـــــبـــــاح الــــيـــــوم من
ـواطـنـ تـفـجـيــرات اسـتـهـدفت ا
والـــنـــاس الـــبـــســـطـــاء االبـــريـــاء
ـــعـــرض يـــحـــمل روح بـــغـــداد فــــا
االصـيــلـة الــتي سـتـرد عــلى افـكـار

القتل واخلراب والتدمير والفساد.
WOŁ«dð ‰ULŽ«

النحـات حسن العبـادي الذي تكفل
ــعـرض يـقـول بــتـمـويل وتــنـظـيم ا
عروضة (جميع االعمال الـتراثية ا
تـلكات شخصية و شناشيل هي 
تــــعـــود لي  ومـن االعـــمــــال غـــيـــر
ــــألـــــوفــــة الـــــتي عـــــرضت خالل ا
ـعــرض رزوق كـبــيـر بــزنـة  2طن ا
وأضـــاف : شــــاركت ب  8اعــــمـــال
(ديـورامـا) إذ ان الـهـدف من اقـامة
عرض; لتـسليط الضوء على هذا ا

ـــنـــجـــز االبـــداعي حتـــلــــيل هـــذا ا
رجعياته الفكرية والتقنية يثير
بـداخـلـنـا الـكـثـيـر من الـتـسـاؤالت
ومـنـهـا هـل ان لـلـفـنـان قـابـلـيـة في
وروث الشعبي وماهيته تسجيل ا
ـجـتمـعه في تـعـزيـز صـلـة الـفـرد 
وتـــراثه?  وضـــمن هــذا الـــســيــاق
احتضنت قاعة كولـبنكيان التابعة
لـدائــرة الـفـنـون الــعـامـة في وزارة
الثـقافة والـسياحـة واالثار صباح
يوم االثن 1/15/ 2018 معرضاَ
ــركــز الــوطــني الــعــراقي نــظــمه ا
لـلـمـصـغـرات بـعـنوان (
ـــصـــغـــرات والـــتـــراث ا
الــــبــــغــــدادي). افــــتــــتح
عرض مـدير عام دائرة ا
الـفـنـون الــعـامـة الـفـنـان
ـهدي بـحضور شفـيق ا
ــــســـتــــشـــاريـــة ــــثل ا
الـثــقـافـيـة لـلــجـمـهـوريـة
االسالمـــيـــة االيـــرانـــيـــة
داود معصومي واللواء
عـــامــر الــعـــزاوي مــديــر
ـرور الـعـام عـدد كـبـير ا
ـثـقـفـ والـفـنـانـ من ا
ن لهم بـصمـة وسمة و
خـــــاصـــــة فـي الـــــتــــراث
الــبـــغـــدادي االصــيل اذ
ــــعـــرض اعــــمـــال ضـم ا
مــصـغــرات ( ديـورامـا) 
ولوحات منـفذة بخامات
فنية متـعدد ومنحوتات

ـــــثـل مــــادة اي عـــــمـل تـــــراثي 
ابـداعية ابـدعهـا الشعب تـلقـائيا
ليعبر بها عن فكره ووجدانه إذ

ـوروث الــثــقـافي ــتــزج فـيــهــا ا
الـتـاريـخي مع اخلـبرة اإلنـسـانـية
في جتــربـة احلـيــاة الـيــومـيـة ان
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بـدأت السـعوديـة مطـلع هذا األسبـوع عرض أفالم سـينـمائـية طـويلة من
تحـركة لألطـفال وذلك في قـاعة مـؤقتـة للـعروض الـسيـنمـائية الرسـوم ا

بعد أن رفعت حظرا على دور السينما استمر  35عاما.
أشـخــاص داخل أول دار عـرض ســيـنـمــائي سـعـوديــة في جـدة يـوم 13

يناير كانون الثاني 2018 .
ـقـبل في إطـار حـمـلة ـمـكن أن يبـدأ افـتـتـاح دور الـعرض فـي مارس آذار ا ومن ا
ـمـلــكـة فـيـهــا خالل الـعـام األخـيـر فــتح األبـواب أمـام احلـفالت إصالح شـهـدت ا

وافقة على قيادة النساء للسيارات. وسيقية والعروض الكوميدية وا ا
وفي الوقت احلالي تعمل السلـطات على تشجيع ترتيبات مـؤقتة مثل مركز ثقافي تديره
طـلة عـلى البـحر األحمـر ومزود بـجهاز عـرض وسجـادة حمراء الـدولة في مـدينـة جدة ا

وآلة لصنع الفيشار.
ـدوح سـالم صـاحب الـعالمـة الـتـجاريـة (سـيـنـما  (70والـذي نظـم عرض األفالم وقال 
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رسالة الرياض
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بغداد

يالد) وت وا يعـطي النـاقد التـشكـيلي والـفيـلسـوف الصـوفي شاكـر حسن آل سـعيـد رأيه بأن: الـعالقة بـ (ا
ـوت والوالدة مـفهـومـان تابـعـان للـتنـصـيص ومن جانـبي لـيس هنـاك موت ووالدة تبـدو عالقـة قراءة أسـماء فـا
وت مـثلـما إنهـما حـالـتان مـتكـاملـتـان والوجـود البـشـري الذاتي وجـود تاريـخي يـولد اإلنـسان الـذي يتـجـاوز ا

يتجاوز الوالدة هو الذي ينسل من بعده نسالً.

عراقي إستشهد للدفاع عن الوطن
وفي هـذا الـعـمل أم الـشـهـيـد وهي
ـشهد إحـتفالي ومن تزف أبـنها 
عـادات الـعـوائل الـعـراقـيـة عـمـوماً
ـوت) أحـد أوالدهـا وهو عـنـدمـا (
(أعـزب) خــصـوصــاً يـشــيع (بـزفـة
عـريس) تـرافـقـهـا جـوق مـوسـيـقي
ونـــثـــر احلـــلـــويــات والـــورد عـــلى
نـعـشه وأحيـانـاً تـعـزز بـالـزغـاريد
وهـــوســات شـــعــبـــيــة تــمـــجــد به

ـوضوع بـرمـته هو من (فـلكـلور وا
عـــراقي) مـــتـــوارث حـــتى اآلن في
تــشــيــيع رفــات (الــشــهــيــد).. كــمـا
أسـتـمـد الـفـنـان في لـوحـته مـشـهد
أحـتفـالي جـميل مـسـتلـهم من عمل
لـلفـنان الـعراقي يـحيى الـواسطي
الـــذي كــان يـــرسم دقــائـق احلــيــاة
ناسبات في (العصر العباسي) وا
وكــذلك مــقـطع فـي يـســار الـلــوحـة
جملـموعـة من اإلبل وهي في حـالة
غضب كما واضح في العمل فضالً
عن اجلـو الـشــرقي والـصـحـراوي
ــلـحـمي وقــد أقـتــني هـذا الــعـمل ا
لــيـــصــبـح من ضــمـن مــقـــتــنـــيــات

التراث البغدادي الذي تعرض الى
ـعرض اضـرار جـسـيـمة كـمـا ان ا
ــــنـــجـــز يــــدعـــو الى الــــتـــأمـل بـــا
الــــــــــــبــــــــــــغــــــــــــدادي االصــــــــــــيـل
واهميته.وطـالب النحات بضرورة
ـعرض الي جمـعية الـفنان نقل ا
الـتـشـكـيـلـيــ الـعـراقـيـ ونـقـابـة
الـفنـان الـعراقـي وامـانة بـغداد
ـؤسـسـات ذات الــصـلـة .يـشـيـر وا
الـــنـــاقــد قـــاسـم الــعـــزاوي الى ان
ـانـتـور) ـصـغـرة أو (ا الـنـمـاذج ا
لـلتـراث البـغدادي أثـارت فيـنا ذلك

احلنـ اجلـمـيل لـكل مـا يـنـتمي
لــــبــــغـــداد وذكــــرنــــا ب(الـــربل)
وبــجــمــالـــيــة الــشــنــاشــيل وكل
ـوجودات الـتي تنـتمي لـلتراث ا
الـــــبــــغـــــدادي االصـــــيل .. شيء
مـفـرح قـائالً: اعتـقـد ان االعـمال
ســـتـــكـــون اجـــمل لـــو حـــضــرت
شــخـصــيــات بــغــداديــة أكــثـر ..
ـشـهـد الـبـغـدادي أكـثر لـيـكـون ا

رقي وحضارة بكل تمفصالته.

nÝu¹ r¼œ√ ∫d¹uBð

الـذي يسـتمـر أسبـوعا ”حتى اآلن ال تـوجد بـنـية حتـتيـة لـدور السـينـمـا ولذلك نـحاول
واقع (البديلة) لتقريب الشكل السينمائي.“ االستفادة من ا

وأضاف ”حـاولـنــا اسـتـخـدام هـذه األفـالم لـكي تـكـون نـقــطـة بـدء بـاعـتــبـارهـا الـعـرض
الـسيـنمـائي األول بـعد الـقرار الـصادر في  11 ديـسمـبر (كـانـون األول) بالـسمـاح بدور
السـينـما.“غـيـر أن اإلصالحات الـتي قاد تـطبـيقـها األمـير مـحمـد بن سلـمان ( 32عاما)
ولي العهد السعودي خففت الكثـير من هذه القيود في الوقت الذي حتاول فيه احلكومة

توسيع االقتصاد وتقليل اعتمادها على النفط.
وفي لفـتة الستـرضاء احملـافظـ ستـفرض رقـابة عـلى األفالم لضـمان الـتزام مـا يعرض
مـنـهـا بـالقـيم األخالقـيـة. وقـال سـلـطـان الـعـتـيبي ( 28عـامـا) بـعـد أن شـاهـد فـيلم ”ذي
ـشـاهدة األفالم في وجي “مـع زوجته وابـنـته مسـاء األحـد إن السـعوديـ سـعداء  إ

قاعة عرض بدال من البقاء في البيت.
ـشـاهـد ونـشــاط في الـعـطـلـة وأضاف ”في هـذا راحــة أكـبـر ومـتـعــة أكـبـر في تـغـيــيـر ا

األسبوعية. هي خطوة تأخرت كثيرا لكن احلمد لله أن هذا يحدث اآلن.“
ويسـافر آالف الـسـعوديـ حـاليـا إلى البـحـرين واإلمارات وغـيرهـمـا من الدول من أجل
الــتـرفـيـه. وتـريـد احلــكـومـة االحــتـفـاظ فـي الـبالد بـتــلك األمـوال الــتي تـنــفق عـلى هـذه

الـرحـالت. كـمـا تـتـطـلع
سـالسل الــــســـيــــنــــمـــا
ــيـة االقـلــيـمــيـة والــعـا
لــلــســـوق الــســعــوديــة
وحتـــــــــــــرص عــــــــــــلـى
االســتــفــادة من الــقــوة
الــشـــرائــيــة لــلــشــبــاب
ـثل الـســعـودي الـذي 
ـئة من نـحو  70 في ا
مـجــمــوع الــســكـان في

ملكة. ا
وقـــالت ابـــتـــســـام أبــو

طـالب ( 30عــامــا) الـتي حــضــرت الـعــرض (أريـد أن أشــاهــد كل شيء ألنه شيء جــديـد
بـالنـسبـة للـسعوديـة. أرجو أن يـتاح كل شيء أفالم احلـركة واألفالم الـرومانـسية وأفالم

األطفال والكوميديا. كل شيء بإذن الله).
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في أثـنـاء حرب الـثمـاني سـنوات
الـعجـاف الـتي مرت في الـعراق
غترب قدم الـتشكـيلي العـراقي (ا
اآلن) هــــاشم حـــنــــون (مـــوالـــيـــد
الــبـــصــرة  1957 ســلـــســـلــة من
لــوحـــات زيــتــيــة تــنــاول فــيــهــا
..( مـوضــوع (الـشــهـادة/ حــصـراً
ــــوت فـي احلـــروب عــــادة مـــا وا
يطـلق عليه صـفة (الشـهادة) أما
شاجرة الطبيعية يطلق وت با ا
ــوت هـو فـعل عـلــيه (قـتــيل).. فـا
واحــد (الــرحــيل/ الــنــهــايــة) عن
احلـيـاة مهـما كـان عـمر اإلنـسان
تقـدم أو تـأخـر ولـكـنـنا نـحن من
يضـفي عـليه الـصـفة الـشـمولـية
عـلى أيـة حـال ال أريـد هـنا

أن أخــــــــــــــوض فـي
خــــصـــوصــــيـــة
ــــــــــــــــــــــــــوت ا
وصـــــفــــــاته
بـــقــــدر مـــا
أريــــــد أن
أتــــنــــاول
جتـــــربــــة
الــــفــــنــــان
هـــــــــــــــــاشـم
حـنـون الـذي
تــــمــــيـــز فــــعالً
ـوضوع بـهذا ا
ـــتــــفـــرد في ا

احلـركـة الـتــشـكـيـلـيـة في الـعـراق
درسة والتي تنتـمي لوحاته إلى ا
الـتــعــبـيــريـة وهي قــريــبـة الــفـهم
لـلـمــتـلـقي فـضـالً عن إنـهـا حتـمل
مدلوالت رمزية إجتماعية وشاهد
عـيـان مؤتـمن حلـقـبـة زمـنـيـة مرة
فـضـالً عن انـهـا رســالـة إحــتـجـاج
إنــســانــيــة صــارخــة ضــد احلـرب
والقـتل والدمار.. فـإذا كان الغراب
ــوت) أول شــاهـــد عــيـــان عـــلى (ا
وقـــتل األخ ألخـــيه.. فــان لـــوحــات
هاشم حنون شهـادة ووثيقة حية
وأمـينـة تخـاطب أجيـال العـراقي

عموماً. 
»Ëd(« qO UHð

الـعديـد من الـفنـان األوربـي
قــــد وثـــقـــوا تــــفـــاصـــيل
احلــروب بــسالسل
مـن الـتـخـطـيـطـات
الـــــــــتـي تــــــــــدين
مأساتهـا مثلما
فـــعل دافـــنـــشي
وكــويـا وهـنـري
مـور.. وآخرون
لـقـد قدم الـفـنان
هــاشم حـــنــون
عـــام  1983أول
لـوحـة تـعـبـيـرية
حتـت عــــــنــــــوان
(زفـــة الـــشـــهـــيـــد)
ــثل جــنـدي الــذي 

من اعمال افنان هاشم حنون

هدي جانب من احلضور يتقدمهم مدير عام الفنون التشكيلية شفيق ا

عرض شاركة في ا احد اللوحات ا

هاشم حنون


