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يف ظّل ر�شللوخ الت�شللّدد الدينّي واالنغللاق الثقايّف، 
ال �شللّيما يف املناطللق املتحللّررة مللن "داع�ش" مثل 
الرمللادي، اأ�شبح اخلّط العربّي اجل�للر الذي يو�شل 
الفنللون االأخرى اإىل املجتمللع، لكّنه يواجه االإهمال 
يف االأكادميّيللات وعللدم اإقبللال اجليللل اجلديد على 

اإتقانه.
اختللارت حمافظللة االأنبللار فللّن اخلللّط والزخرفللة 
االإ�شامّية للعودة جمّدداً اإىل واجهة احلياة الثقافّية 
والفنّيللة، بعللد طللرد تنظيللم "داع�للش" منهللا، عللر 
مهرجللان �شللارك فيه ع�للرات الفنانللني العراقّيني 
2018. ومل يكللن  7 ني�شان/اإبريللل مللن عللام  يف 
اختيار هذا الفّن املرتبط بلغة القراآن، اإاّل كونه الفّن 
االأن�شب يف هذه احلقبة بعد "داع�ش"، حيث التّيارات 
املحافظللة وتاأثللر االأفللكار املتطّرفة مللا زالت لها 
اآثارها الباقية يف اأفكار البع�ش، والرتباطه الوثيق 

بتاريللخ العللرب واالإ�شام. كمللا اأّن التعاطي مع فّن 
للل يف بقّية اأنحاء العراق  اخلّط والزخرفة هو املف�شّ
اأي�شللًا، وبللدت فر�شتلله اأكرث مللن بقّيللة الفنون مثل 
الر�شللم واملو�شيقللى، ب�شبللب املعللاين الدينّيللة التي 

يطلقها احلرف العربّي.
اإذ  للة،  وللخللّط العربللّي ب�شبللب ذلللك قد�شّيللة خا�شّ
ا�شتخللدم يف امل�شاجللد وزّينت به الق�شللور من اأجل 
التللّرك باالآيات القراآنّية املكتوبللة فيه، غر اأّن كّل 

ذلك، 
بح�شللب اخلّطللاط العراقللّي اأقبا�ش ح�شللني العقابي 
الللذي يقللول : "مل ي�شعللف يف تايف االإهمللال الذي 
يعللاين منلله هللذا الفللّن يف العللراق"،  م�شيفللا "اإّن 
جمعّيللة اخلّطاطللني العراقّيني تعاين مللن قّلة الدعم 
املللادّي، وحّتللى االإعامللّي، فيمللا تنعللدم الدورات 
التطويرّية وحّتللى التعليمّية، وتخلو الدرو�ش الفنّية 

يف املدار�للش مللن مللواّد تعليللم اخلللّط اأو التثقيللف 
باأهمّيته ودوره يف حفظ اللغة العربّية".

واأعطللى ح�شللني العقابي مثللااًل على هللذا االإهمال، 
قائللًا: "اإّن اجلمعّيللة، التي هللو ع�شو فيهللا، والتي 
هي جهة م�شتقّلة ال حكومّية، ظّلت لفرتة طويلة بعد 
عللام 2003 من دون مقّر ر�شمللّي، رغم كونها اأقدم 
جمعّية من نوعها يف الوطللن العربّي وتاأ�ّش�شت منذ 
ال�شبعينّيللات، حّتى متّكنت اأخللراً من احل�شول على 

مقّر متوا�شع بجهود ذاتّية بحتة".
وكجللزء مللن ماأ�شللاة اخلللّط العربللّي، اأ�شللار اإىل اأّن 
"املواهللب يف اخلللّط ُتطمللر ب�شبللب انعللدام فر�للش 
التطوير، وباتت حروف اللغة العربّية بخطر، يف ظّل 
عللدم قدرة االأجيال اجلديدة علللى ر�شمها باالأ�شكال 
املطلوبللة"، وقللال: "ميكن ر�شد ذلللك ب�شكل وا�شح 
يف املدار�للش، حيللث خطللوط الطّاب رديئللة ب�شكل 
ال ي�شللّدق، ف�شللًا عن االأخطللاء االإمائّية املتداولة 

اليوم".
من جهته، �رح �شاحللب التجربة الطويلة يف ر�شم 
احلرف لفللرتة متّتد اإىل اأكرث مللن 40 عامًا اخلّطاط 
االأنبللاري ح�شللام ال�شللاه "كيللف اّن حللروف اللغة 
العربّيللة متّيزت عن بقّية حللروف اللغات يف العامل 
يف ان�شيابّيتهللا واّت�شالهللا مع بع�شهللا، االأمر الذي 
يك�شبها اأ�شللكااًل هند�شّية خمتلفللة، لي�شبح اخلّطاط 
ر�ّشامللًا اأي�شللًا"، وقللال: "اإّن اخلللّط العربللّي حا�ر 
مادّيللًا يف االأماكن التاريخّية وامل�شاجد، اإىل جانب 
الزخرفللة االإ�شامّيللة التي ال تنف�شل عللن فّن اخلّط، 
بللل هي مرادف له وتوّظفه يف التعبر عن وجودها 

و�شورها".
واإّن هذا احل�شور املادّي للخّط، وفق ح�شام ال�شاه، 
يقابله "غياب لهذا الفّن عن االأجيال اجلديدة"، حيث 
"الرّواد يغيبون، فيما اجليل اجلديد مل يتعّلم منهم، 
حّتى ندرت اأعداد اخلّطاطني من اجليل اجلديد الذين 

يجيدون �شناعة هذا الفّن بدّقة ومهارة كافية".
ِمْن اأبناء اجليل اجلديد لهواة اخلّط َمْن يوافق ال�شاه 
يف الراأي، مثل حمّمد ال�شمري، الذي قال : "اإّن اأعداداً 
قليلة مللن ال�شباب تقبللل على اخلط وبجهللود ذاتّية 
حم�شة. ولو اأراد �شاب اأو طالب تعّلم اخلّط يف معهد 
�شللة، فلن يجد ذلللك، وي�شطّر اإىل  اأو مدر�شللة متخ�شّ

التعليم الذاتّي ومرا�شلة الرّواد اأو زيارتهم".
واأ�شار اإىل اأّن "اخلّطاطني بغالبّيتهم ع�شامّيون يف 
تعّلم فّن اخلّط باعتبللاره هواية حمّببة"، وقال: "اإّن 
اأحد اأ�شباب انح�شار االهتمام باخلّط هو عدم حتويل 
املعار�للش والفعالّيات الفنّيللة اإىل م�شاريع مربحة 
تلّبللي حاجات اخلّطللاط املالّيللة، وجتعللله متفّرغًا 

للرتكيز على فّنه من اأجل تطويره".
ولفللت اإىل اأّن احلّل "يف اإن�شاء مدر�شة للخّط العربّي، 
واحللدة علللى االأقللّل يف العا�شمللة بغللداد، اإذا تعّذر 

تاأ�شي�شها يف مدن اأخرى".

وتك�للر هللذا ال�شعللور بعللدم االهتمللام بهللذا الفللّن 
ن�شاطللات وفعالّيات تظهللر يف امل�شهديللن الثقايّف 
والفنللّي، مثللل ا�شت�شافللة جامعة "ايللوا" االأمركّية 
اخلّطللاط العراقللّي غللازي امل�شعللل يف 16 ني�شان/
اإبريللل مللن عللام 2018 للحديث عن فللّن اخلّط يف 
ق�شللم اللغات والثقافات العاملّيللة، حيث تتطّرق اإىل 

جمالّية احلرف العربّي وتاريخه.
ويف 16 ني�شللان،  �شارك اخلّطاطان لواء ال�شامرائي 
وحاكم غّنام يف مهرجان اخلّط بدبي، الذي ح�ره 

اأكرث من مائة خّطاط.
كما حتللّدث الفّنللان يف دار الوثائللق واملخطوطات 
ببغللداد �شبيللب املدحتي عن مبللادرة تلفت االنتباه 
اإىل هللذا الفّن التاريخّي، وهللي "معر�ش اخلّط الذي 

اأقامتلله دار املخطوطات العراقّية يف الهيئة العاّمة 
لاآثللار والللرتاث"، م�شللراً اإىل اأّن "املعر�ش ازدحم 
بلوحللات اخلللّط العربللّي يف ذكللرى يللوم املخطوط 
العربّي، الللذي ي�شادف يف 4 ني�شان/اإبريل من كّل 
عام"، معتراً اأّن "اأهمّية هذا املعر�ش تكمن يف لفته 
االنتبللاه اإىل املخطوطللات التي تعللّد االإرث العظيم 
الللذي يخّلللد اخلللّط العربللّي والزخرفللة االإ�شامّية"، 
وقللال: "اإّن العراقّيللني يتحّملللون م�شوؤولّية اأكر يف 
احلفاظ على فنون اخلللّط، الأّن بغداد �شاحبة ريادة 
يف الزخرفة واخلّط، وعرفت بخّطاطني كبار على مّر 
التاريللخ مثل ابن مقلة، ابن البّواب، ها�شم البغدادي 

وحمّمد ال�شكار".
بدوره، حتللّدث اخلّطاط الفّنان عيدان ال�شمري، وهو 
�شاحب التجربللة الطويلة يف فنون اخلّط والزخرفة 
التللي متتللّد اإىل نحللو 50 عامللًا، عللن اأّن "التقنّيات 

الرقمّيللة وحللروف الكيبللورد اأ�ّرتا كثللراً بفنون 
الكتابللة عمومًا، واملطلوب هو العمل على التاأ�شي�ش 
الآلّيللات يبقى فيها اخلّط العربللّي قيد املمار�شة يف 

املدار�ش والكلّيات".
واأ�شللار اإىل اأّن "كلّيللة فنللون بابللل عملللت يف هللذا 
االجتاه مللن خال تدري�للش منهج اخلللّط والزخرفة 
لطللّاب املرحلللة الثانيللة والثالثللة"، اآمللًا يف اأن 
"ت�شهللد الكلّيللة يف امل�شتقبللل افتتللاح ق�شم خا�ّش 

بفنون اخلّط والزخرفة".
يبدو اأّن هناك اإقبللااًل مت�شاعداً ب�شكل وا�شح للخّط 
والزخرفللة يف العراق كفّن متتّد جللذوره اإىل اأعماق 
التاريللخ يف البلللد، االأمللر الللذي يدعللو اإىل و�شللع 
االآلّيللات املنا�شبة يف جمللاالت التدري�ش والتطبيق 
واإقامة امل�شاريع التي ميكنها ا�شتيعاب فناين اخلّط 

من هواة وحمرتفني .  

الفنون تزدهر في المناطق المحّررة عبر نافذة الخط العربّي
 الجورنال – متابعة 

عرفوا بنهمهم للطعام .. "العظامة" يظهرون في حفالت 
الزفاف والتخرج والطهور 

  معلمة عراقية  تنتصرعلى الطائفية 

نور قاسم... المرأة العراقية متجولة بين األلوان 

يتنّدر العراقيون خال حديثهم عن "العظامة"، وهي 
ياأكلون  الذين  االأ�شخا�ش  على  حديثًا  اأطلقت  �شفة 
وح�شور  املنا�شبات  اأخبار  بتتبع  ويهتمون  كثراً، 

الوالئم. 
ويهتم العظامة مبعرفة اأوقات املنا�شبات التي تقام 
والتخرج  الزفاف  كحفات  الد�شمة،  املوائد  فيها 
هوؤالء  ال�شعيدة.  املنا�شبات  من  وغرها  والطهور 
العراقّيون  داأب  وقد  الوفيات،  اأخبار  اأي�شًا  ُيتابعون 
يف عرف اجتماعي قدمي متوارث على اأن يقدم اأهل 
املتوفى وجبتي غداء وع�شاء للفقراء، ويعمدون اإىل 

ذبح اخلراف واالأبقار.
عدداً  ال�شكان  يعرف  املللدن،  اأحياء  من  حي  كل  يف 
اأحد  العبيدي،  اأحمد  ال�شيخ  بح�شب  "العظامة"،  من 
اإن  بغداد.  العا�شمة  �شمال  االأعظمية،  حي  وجهاء 
"ت�شمية العظامة لي�شت قدمية، وقد اأطلقت يف اأوقات 
العنف الطائفي الذي عرفته الباد بني عامي 2005 
ُعرفوا  الذين  االأ�شخا�ش  اأن  ويو�شح  و2009". 
يهم للمنا�شبات حل�شور  ب�راهتهم يف االأكل، وتق�شّ
تعريفية  بطاقات  اعتماد  اإىل  ا�شطروا  والئمها، 
اأنف�شهم  عن  ُيعّرفون  وباتوا  باأنف�شهم،  طبعوها 
بل"العظامة" حتى يتمكنوا من ح�شور املنا�شبات يف 
مناطق اأخرى. هكذا يتميزون عن الغرباء، خ�شو�شًا 
يف ظل التفجرات التي ت�شتهدف التجمعات الكبرة. 
العظام،  من  م�شتقة  العبيدي،  بح�شب  والعظامة، 
من  يللرتك  لللن  ال�شفة  هللذه  يحمل  مللن  اأن  وتعني 
�شفة  اأنها  من  الرغم  وعلى  العظام.  اإال  الطعام 
يكرهها كثرون، اإال اأن كل اأ�شحاب هذه املنا�شبات 
العظامة،  اأمام  املجال  يف�شحون  يح�رونها  ومن 
ال�شياق،  هذا  يف  الطعام.   من  كفايتهم  ويعطونهم 
ال  "عظامًا  كونه  يف  يفخر  الذي  عللرام،  قي�ش  يقول 
ع�رة  ياأكله  ما  تناول  ا�شتطاعته  يف  اإن  يقارع"، 
من  اأكللرث  اأحلليللانللًا  يح�ر  اأنلله  اإىل  وي�شر  رجلللال. 
ي�شتهر  التي  ال�شفات  ومن  م�شاًء.  اأو  ظهراً  وليمة 
بعاقات  ويرتبطون  لطفاء،  اأنهم  "العظامة"  بها 

وا�شعة، وميلكون ح�شًا فكاهيًا، ولهم يف  اجتماعية 
علي  وي�شف  النا�ش.  يتناقلها  عدة  طرائف  الوالئم 
من�شد، نف�شه باأنه "عظام جديد"، خ�شو�شًا اأنه �شاب 
دفعني  "الفقر  اإن  ويقول  العمر،  من  الع�رين  يف 
ووالللدي  كبرة  "اأ�رتنا  م�شيفًا:  عظامًا"،  الأكللون 
يف  كثراً  تاأخرت  مري�شة.  ووالدتي  ب�شيط  موظف 
يتابع:  العمل".  �شوق  يف  انخراطي  ب�شبب  الدرا�شة 
اآكل مقدار ما ياأكله ع�رة  اأن  اأ�شتطيع  "يف الوالئم، 
لدي  اأهلي.  اإىل  الطعام  معي  اأحمل  واأي�شًا  رجللال. 

خم�ش اأخوات وحالتنا املعي�شية �شعبة". 
الللرجللال  بع�ش  لكن  فللقللراء،  العظامة  كللل  لي�ش 
على  يحر�شون  االأكللل،  يحبون  الذين  املي�شورين 
�شمخي  منر  يقوله  ما  هذا  الطعام.  مللاآدب  ح�شور 

الذي ميلك مكتبًا لبيع و�راء العقارات. 
الوالئم  ح�شور  على  واأحر�ش  "عظام،  باأنه  يعرتف 
معاريف  مع  الطعام  "تناول  اأن  ي�شيف  لاأكل". 
عندما  باملتعة  اأ�شعر  اآخللر.  طعم  له  املنا�شبات  يف 
اأزاحمهم يف االأكل. اإنهم ي�شعرون اأي�شًا ب�شعادة حني 
"اأ�شدقائي  �شاحكًا:  يتابع  بينهم".  حا�راً  اأكون 
اجلماعية  وللموائد  االأكر".  بالعّظام  يلقبونني 
املنا�شبات  يف  �شيما  ال  خا�شة،  طقو�ش  العراق  يف 
ال�شعيدة ويف العزاء، اإذ متتد طاوالت على م�شاحات 
كبرة، ويو�شع عليها طعام يكفي املوجودين مهما 

بلغ عددهم، ويتناول احلا�رون الطعام وقوفًا. 
الد�شمة.   االأطعمة  حيث  العظامة  يتواجد  ما  ودائمًا 
معروف  والئللم  طباخ  وهللو  �شبحي،  ناظم  يقول 
بعدد  عاقة  على  اإنلله  بغداد،  مناطق  من  عللدد  يف 
من  هم  االأخرين  اأن  اإىل  الفتًا  العظامة،  من  كبر 
"طيبون  العظامة  اأن  ويرى  به.  عاقاتهم  يوثقون 
نكات  اإىل  تتحول  الوالئم  يف  واأفعالهم  وظرفاء، 
بي  يت�شلون  "كانوا  ي�شيف  و  النا�ش".  بها  يتندر 
املنا�شبة  اأو  الوليمة  مكان  عن  وي�شاألونني  يوميًا 
الطعام.  لتناول  يح�روا  حتى  فيها،  �شاأطهو  التي 
اأن  اتفقت معهم على  ات�شاالتهم،  اأتخل�ش من  وكي 
اأخرهم  وات�شاب،  عر  موحدة  ر�شالة  اإليهم  اأر�شل 
ي�شحك  فيه".   �شاأكون  الذي  باملكان  م�شبقًا  فيها 

للعظامة.  طريفة  مواقف  ي�رد  وهو  كثراً  �شبحي 
اآنية  كل  اآنيات،  يف  الطعام  يتوزع  التقاليد،  بح�شب 
يدعى  "اأحدهم  ويقول:  اأربعة.  اإىل  �شخ�شني  تكفي 
قا�شم القر�ش. حني اأعلم بح�شوره، اأ�شع عامة على 
اآنية طعام اأكون قد و�شعت فيها كمية اأكر من اللحم 
له. وعندما يبداأ ال�شبان بنقل اأواين الطعام وو�شعها 
االآواين.  اإىل  وينظر  القر�ش  يقف  الللطللاوالت،  على 
اأمامها فيحظى  يقف  املق�شودة،  االآنية  يرى  وحني 

باأكر قدر من اللحم". 

وهو  عواد،  ح�شن  "العّظام  عن  �شبحي  يحكي  كما 
من حي الف�شل يف بغداد، ح�ر وليمة اأقامها تاجر 
يتقابل  اأن  الوليمة  ترتيب  وفر�ش  احلللال.  مي�شور 
اأن  عواد  راأى  وحني  وقوفًا.  املوائد  على  ال�شيوف 
ح�شة ال�شخ�ش الذي يقابله من اللحم اأكرث منه، قال 
اأن تاأكل، هل تعلم حقيقة الك�شوف  اأخي قبل  له: يا 
تعلم،  ال  اأنت  ال،  قال:  ثم  نعم.  فاأجابه  واخل�شوف؟ 
اللحم  باآنية  العلماء خطاأ.  فاأم�شك عواد  وما يقوله 
القمر،  هذا  اأن  لنفرت�ش  وتابع:  ال�شاب،  اأمللام  التي 
باخلبز،  اأم�شك  ثم  نحوه،  وجلبها  االآنية  مكان  فغر 
م�شيفًا: لنفرت�ش اأن هذه ال�شم�ش، وو�شع اخلبز اأمام 
باآنية  دفع  ثم  بو�شوح.  ال�شم�ش  �شرتى  هنا  ال�شاب. 
الرز قرب ال�شاب، مردفًا: لكن حني يكون القمر بهذا 
وهنا  االأر�ش؟  و�شع  �شيكون  كيف  براأيك  املو�شع، 
بقي  ال�شاب  بينما  ب�رعة،  اللحم  ياأكل  عللواد  بللداأ 
يقول  ذلك،  اإىل  االأر�ش".   و�شعية  يف  يفكر  حائراً 
اأ�شبابًا  اإن  اجلنابي،  الهادي  عبد  النف�ش  علم  اأ�شتاذ 
"من  اأن  اإىل  م�شراً  العظامة،  وجود  وراء  تقف  عدة 
بينها اأمرا�ش نف�شية". ي�شيف اأن "البيئة لها تاأثر 
كبر. بع�ش االأحياء، خ�شو�شًا ال�شعبية، تقام فيها 
والئم يف ال�شوارع. وعادة ما ُيجر النا�ش �شيوفهم 
على تناول املزيد". يتابع: "ما زال هناك من يعتقد 
ياأكل كثراً، الأن هذا دليل على  اأن  الرجل  باأن على 
على  وُيطلق  ال�شعبية.  املعتقدات  بح�شب  الرجولة 
االأكول ت�شميات يفتخر بها، الأنها تدل على اأنه ياأكل 

كثراً، ومنها َعّظام".

تعنى  اأهلية  جمعية  يف  طوعيًا  ن�شاطًا  متار�ش  بل   
يف  �شواء  ال�شغار،  حولها  يتحلق  واالأراملللل.  باالأيتام 
االأطفال  يجذب  �شحرا  متلك  فهي  اجلمعية،  اأو  املدر�شة 
ويجعلهم يرون فيها اأمًا حنونًا، هو "ُحب الطفولة" ح�شب 
قولها يغلب على من يعملن يف موؤ�ش�شات تهتم بالطفولة 
اأنهن ُحرمن من االأطفال، لذلك يفرغن عاطفتهن يف تلك 
ثاثة  لديها   ،1973 عام  املولودة  هناء  لكن  االأماكن، 
اأطفال، وحنانها يفي�ش باملزيد، ما جعلها تع�شق العمل 
عام  منذ  هناء  ت�شكن  ال�شغار  االأيللتللام  مع  التطوعي 
بغداد(،  كلم جنوب   160( النجف  2007، يف حمافظة 
فقد غادرت العا�شمة بحثًا عن االأمان، كما اأنها ال تعي�ش 
التطوعي، فهي ال متلك  العمل  يدعمها يف  و�شعًا ماليًا 
اإيجار  ي�شد  التعليم  "مرتبي من عملي يف  راتبها،  �شوى 
العراقية  ال�شيدة  مرت  واأطفايل".  اأنا  وم�شاريفي  البيت 

بعدد من املحن التي زادتها اإ�راراً على املواجهة.
عام  بداأت  حياتها  من  موجعة  تفا�شيل  هناء  وت�رد   
ولدت  التي  بغداد  يف  ت�شكن  حينها  كانت   ،2006
االحتال  قبل  اجلي�ش  يف  ع�شكريًا  زوجي  "كان  فيها. 
طائفية،  بدوافع  والقتل  العنف  بداأ  بعدها   ،2003 يف 
وكانت بع�ش الف�شائل امل�شلحة تعتر العمل يف اجلي�ش 
يخفي  زوجي  كان  لذلك  املحتل،  مع  تعاونا  وال�رطة 
عودته للعمل يف اجلي�ش، ويذهب اإىل عمله بالزي املدين، 
وت�شيف  اآنذاك".   الع�شكريني  جميع  حال  كان  مثلما 
"الأ�شباب طائفية ُقتل والد زوجي عام 2006، ويف العام 
نف�شه اقتحم م�شلحون منزلنا واعتقلوا زوجي، وبعد بحث 
داأب زوجي  طويل وجدت جثته قرب �شاطئ نهر دجلة. 

على اأن يحمل يف حافظة نقوده �شور اأطفالنا، ووجدنا 
مع جثته ال�شور مقطوعة الراأ�ش، فَتَيقّنا اأنه تهديد بقتلنا 
 2005 بني  طائفي  عنف  العراق  يف  و�شاع  جميعا".  
من  على  وكان  بالقتل،  تهديد  ر�شائل  ت�شمن  و2009، 
يتلقى ر�شالة تهديد اأن يغادر م�شكنه واإال �شيكون م�شره 
حمتوما، وعلى اأثر التهديدات بداأت موجات من الهجرة 
خارج  اإىل  الهرب  اآخرون  ف�شل  فيما  املحافظات،  بني 
على  ت�شيطر  كانت  رعب  "حالة  اإن  هناء،  تقول  الباد. 
�شغاري؛ فقد �شاهدوا والدهم عند اقتياده ب�شكل مرعب 
ح�روا  ثم  منزلنا،  اقتحموا  عندما  امل�شلحني  قبل  من 
اأية  يف  بالقتل  مهددون  اأنهم  ي�شعرون  وكانوا  جنازته، 
ب�شكل  علينا  ي�شيطر  كان  "الرعب  واأ�شافت:    . حلظة" 
م�شتمر؛ فمنذ اأن بداأت بغداد ت�شهد اأعمااًل طائفية، �رنا 
عديدة  مرات  �شاهدوا  اأطفايل  ال�شوارع.  يف  اجلثث  نرى 
جثثا على الر�شيف، اأو مُعلقني على عمود كهرباء. بقيت 

هذه امل�شاهد عالقة يف خميلة ال�شغار لوقت طويل ". 
التي  النجف  يف  معارف  من  دعللوة  "و�شلتنا  وتتابع   
اأمني، وا�شتقطبت العديد من الهاربني  ُعرفت با�شتتباب 
من القتل، فرحلت برفقة اأطفايل ووالدي اإىل هناك. هنا 
بداأ م�شوار املاأ�شاة، فوالداي مري�شان، ولي�ش لهما مورد 
مايل، واأنا تركت وظيفتي. اعتمدنا لفرتة على م�شاعدات 
من  و�شقيقتي  �شقيقي  لنا  ير�شله  وما  اإن�شانية،  جهات 

خارج الباد من مبالغ مالية". 
مل  مدينة  و�شط  غريبة  وبقيت  الحقا،  هناء  والدا  تويف 
من  ومتكنت  الياأ�ش،  �شباك  يف  ت�شقط  مل  لكنها  تاألفها، 
العودة اإىل العمل يف مدر�شة ابتدائية الأنها حتمل �شهادة 
يف  وخرتها  العمل  يف  ل�شغفها  وكان  املعلمني،  معهد 

التعامل مع االأطفال دور يف اأن حتوز حب الطاب. 

  يف الوقت الذي ت�شهد فيه احلركة الفنية يف العراق �شعفًا 
الباد  داخللل  يف  والعر�ش  والت�شويق  باالإنتاج  ماديًا 
مواهبهم  بتفعيل  العراقيون  الفنانون  ي�شتمر  وخارجها، 
املختلفة، ال �شيما ما يتعلق بالر�شم واملو�شيقى والتمثيل، 
اإذ ال تزال العا�شمة بغداد متثل �شالة عر�ش وا�شعة لفناين 
العراق ُتعر�ش فيها فعالياتهم الفنية والثقافية املتنوعة. 
برغم  متاألٍق،  بوجٍه  الظهور  عن  بغداد  فنانات  تنقطع  مل 
�شغوط احلياة اليومية، وما تع�شف بالباد من م�شكات 
التي  ال�شاعات  نف�ش  ويف  و�شيا�شية.  واقت�شادية  اأمنية 
يرّوج �شيا�شيو العراق ومر�شحوه الأنف�شهم يف االنتخابات 
للفوز  املقبل،  االأ�للشللبللوع  اإجللراوؤهللا  املللقللرر  الرملانية 
الأربللع  النواب  كمجل�ش  يف  ومقاعد  �شيادية  مبنا�شب 
�شنوات مقبلة، تنطلق الر�شامة نور قا�شم مبعر�شها الفني 
"لوحات زخرفية". تقول: "امل�شكات ال�شيا�شية ال تعنينا 
لها على  احلياة". وت�شيف يف حديٍث  ولنا  فلهم حياتهم 
يزال  ال  العراق  يف  الفني  "العمل  اإن  املعر�ش،  هام�ش 
رائعًا، فلم توؤثر امل�شائب التي األقت بظالها على الباد، 
امل�شامني  تقدمي  يف  مثابراً  العراقي  الفنان  يللزال  وال 
االأللللوان  مللزج  يف  اإبللداعلله  عللن  ف�شًا  الللهللادفللة،  الفنية 

اأن  الفنية، مبا ينا�شب طبيعة االأعمال"، مبينة  واملدار�ش 
بني  خليط  هي  املعر�ش،  خال  قدمتها  التي  "اللوحات 
فن الزخرفة والبورتريهات الن�شائية، واإظهار وجه املراأة 
العراقية �شمن لوحة اأو ر�شمة حديثة ب�شكل مغاير ومميز، 
واملعر�ش  الفكرة...  اإر�شال  يف  احلداثة  على  باالعتماد 
من  طرحها  عاودت  لكنها  قدمية،  اأفريقية  اأفكاراً  ت�شّمن 

جديد، ليظهر هذا الفن ب�شكل عراقي ُمرّكز وغر ممل".  
االأفكار  الفنون، وخ�شو�شًا  "العراقيني يحبون  اإن  وتقول 
الآخر  اجلمهور  قبل  من  الفتة  متابعة  هناك  اجلللديللدة. 
االأعمال والر�شومات، وعلى الرغم من هذه املتابعة، اإال اأن 
املتلقي العراقي ال ي�شرتي اللوحة التي تعجبه، فهو يحب 
قا�شم  نور  وت�شكو  ال�راء".   دون  واال�شتمتاع  امل�شاهدة 
العراق  داخل  العراقي  الفني  املنتج  ت�شويق  "�شعف  من 
وخارجه، ال �شيما اللوحات الفنية، حيث اإنها تبقى داخل 
اأن  لها  وميكن  االأول  العر�ش  خال  عر�شها  ويتم  الباد 
ت�شارك يف حمافل ثقافية وفنية، ولكن تبقى ال�شعوبة يف 
عر�شها كمادة فنية يف املعار�ش العربية والعاملية، وقد 
يحدث هذا االأمر اإال اأنه حدوثه يعد نادراً يف ظل الظروف 

احلالية". 
فهو  ربحية،  غر  الأهداف  ير�شم  العراقي  "الفنان  وُتكمل: 
ال ي�شعى للربح من خال بيع لوحاته، هو ي�شعى للو�شول 

النا�ش بالفنون  اأبرزها تعريف  اإىل مراتب ثقافية عالية، 
املدار�ش  على  الفنان  ي�شفيها  التي  واالإ�شافات  اجلديدة 
فن  بني  اخللط  على  مثًا  اأعمل  اأنللا  االأ�شلية...  والفنون 
اإظهار  على  واأعمل  ال�شخ�شية،  الوجوه  ور�شم  الزنتاجنل 

املراأة العراقية ب�شكلها املميز دائمًا". 
يف  تكمن  ال  العراقي،  الر�شام  "م�شاكل  اأن  اإىل  وت�شر 
النظيف،  الفن  ن�ر  �شعوبة  يف  اإمنللا  احللليللاة،  �شعوبة 
الفن، ولكل  البعيدة عن  نعتمد على م�شادر رزقنا  فنحن 
مّنا جوُه اخلا�ش... اأ�شجع على اأال يبقى الفنان يعتمد يف 
حياته على ما يك�شب من فنه، اإمنا مزاولة مهنة يعي�ش من 
املتلقي  اإىل  ت�شل  ح�شية  كر�شائل  بفنه  وينطلق  خالها، 
العراقي اأواًل والعامل اأخراً ".  تعمل نور على اإحياء اجلانب 
الزخريف يف االأعمال الفنية العراقية والدمج بني الواقعية 
كقيمة  العراقية  املللراأة  وجه  بذلك  م�شتخدمة  والفنون، 
اأ�شا�شية يف اأغلب اأعمالها، وترز من خال جميع لوحاتها 
اللونني االأبي�ش واالأ�شود، وب�شكل �شمني تركُز على اللون 
الثالث املختلف، وبهذا ال�شدد تقول: "اأعتمد على الب�شاطة 
لغزاً  وجعلها  اللوحة  تعقيد  الأن  اأفكاري،  عن  بالتعبر 
حمراً للمتلقي، قد يوؤذي املتلقي ويجعله ينفر من متابعة 
اأعمايل اجلديدة، واأحاول اأن اأ�شطحب امل�شاهد لر�شوماتي 

اإىل ف�شاء ممتد من ناحية ال�شكل وامل�شمون".    
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تق�ضي العراقية هناء جبار 
اأغلب وقتها بني الأطفال 

الأيتام. َهُمها الأول التخطيط 
لإ�ضعادهم، والتفكري يف كيفية 

اإي�ضالهم اإىل عتبات النجاح، 
لي�ضبحوا منتجني اأكفاء 

ينفعون بلدهم. هي ل تكتفي 
بدورها يف تربية الن�شء 

كمعلمة يف مدر�ضة ابتدائية،

ّ


