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قراءة في مذكرات 
الراحل محمد حديد

برموزه  للّثللًا  الإ�للسللامللي ممُ بللالللتللاريللخ 
اخلالدة اأحدها احل�سني )ع(. وعلى هذا 
حيدر(  )كاظم  الفنان  اإن  جند  الأ�سا�س 
قد وّظف العنا�سر الأ�سا�سية التي مثلت 
لنا  فخٍر  رمللز  الآن  تّعد  مللا  كللثللرًا  قيمًا 
والت�سحية  كللاللل�للسللجللاعللة  كللملل�للسلللللمللني 
بنا  ولي�ست  ال�سهادة،  احلللق  ون�سرة 
الواقعة  باأحداث  التذكر  اإىل  احلاجة 
اأ�سبحت  تللداولللهللا  وبحكم  بللاأنللهللا  ذلللك 
الواقعة  يمُج�ّسد  مل  فالفنان  مللعللروفللة. 
التماثلي،  امل�ستوى  على  ذاتللهللا  بحد 
بالقدر  احلللدث  قللراءة  على  عمل  ولكنه 
خياله،  واأفللللق  وعلليلله  بلله  ي�سمح  اللللذي 
الأمر الذي جعل من هذه اللوحة وثيقة 
ت�سويرية ذات قيمة فنية عالية بحدود 
واملعاير  الأ�س�س  وحتطيم  التجريب 
فرى  الجتماعية.  للم�ساهد  الواقعية 
الباحث وبحدود اأهداف البحث احلايل 
اللللظلللاهلللرة  عللللللزل  الللل�لللسلللعلللب  مللللن  اإن 
عن  وم�سامينها  ودللتها  الجتماعية 
وبالذات  حيدر(  )كاظم  الفنان  لوحات 
تلك التي تتخذ منحى اإن�سانيًا با�ستلهام 
البمُعد الديني يف الظاهرة الجتماعية. 
واللوحة - واخت�سارًا ملا قيل - ت�سّور 
اخلر  جبهتي  بني  دامية  نللزال  �ساحة 
اليمني  اأقلل�للسللى  عند  الأوىل،  واللل�للسللر، 
مثلة باأن�سار الإمام احل�سني )ع( وهي 
م بالإ�سافة اإىل املحاربني جمموعة  ت�سُّ
قلللرب اخليام،  الللنلل�للسللاء واخللليللول  مللن 
اأ�سكالها  بجميع  اجلبهة  هللذه  يتقدم 
مي�سك  الع�سات  مفتول  لبطٍل  �سكٌل 
بكلتا يديه ال�سيف )ذو الفقار( املعروف 
بعائديته اإىل الإمام علي )ع( رمز احلق 
والللقللوة والللعللدل وبلل�للسللكللٍل يللوحللي لنا 
بالإ�سرار والثبات والقوة. وهو يوؤكد 
احلق  جلبهة  احلا�سم  الن�سر  لب�س  با 
ال�سر  جبهة  ح�سود  بدت  فيما  واخلر. 
املقابلة.  اجلبهة  يف  والباطل  والظلم 
ميدان  اللل�للسللراع  جللبللهللتللي  وتللتللو�للسللط 
املعركة والذي يظهر ا�ستباك الفر�سان. 
قّنع  ممُ امللليللدان،  ميني  يف  �سخ�س  وثمة 
قللرون، وماب�س  ويللرتللدي خللوذًة ذات 
مفتولة  وعلل�للسللات  �لللسلللوداء  حللديللديللة 
هي  الدم  منها  ي�سيل  راأ�سًا  بيده  يحمل 
)ع(  احل�سني  الإمللللام  راأ�لللس  �سك  دون 
ويرفع باليد الأخرى �سكينًا حادة رمزًا 
هو  ال�سخ�س  هللذا  ان  ول�للسللك  لل�سر. 
الإمام احل�سني فهو رمز  قاتل  )ال�سمر( 
)املقلوبة(  ال�سم�س  تر�سل  فيما  لل�سر، 
�سعاعًا يام�س الراأ�س املقطوع. وتوجد 
على مقربة من هذا ال�سخ�س جثة مهيبة 
الأر�س  على  وملقاة  بالدماء  م�سرجة 
بوقار وا�سح متثل ج�سد احل�سني )ع(. 
وبللحللدود دلللللة عللنللوان اللللللوحللة فانه 
ديني،  هو  ما  منها  عللدة،  دللت  يحمل 
هو  مللا  ومنها  فل�سفي،  هللو  مللا  ومنها 
فل  اجللتللمللاعللي.  هللو  مللا  ومنها  �سيا�سي 
اإنللل�لللسلللان« قلللد يللكللون جرمية  »ملل�للسللرع 
ت�سحية  اأنها  اأو  �سيا�سية  اأو  قانونية 
معني.  مبداأ  اأو  ما  ق�سية  اجللل  من  منه 
م�سرتك،  فهو  اللوحة  مو�سوع  عن  اأما 
وهو  الدينية  ال�سمة  بللني  تللفللاوت  فقد 
بعدا  اللللذي يتخذ  الللواقللع  مللن  وا�للسللح 
دينيا/ تاريخيا يف نف�س الوقت وبينما 
وبحادثة  البعيد  التاريخ  البعد  يتمثل 
كانت  وا�سح،  تاريخي  ورمز  تاريخية 
يف  تتجلى  للمو�سوع  الدينية  البعاد 
ملو�سوعة  اللوحة  تناول  خ�سو�سية 
حادثة  حتللديللدًا  اأو  الإ�للسللامللي  الللديللن 
معروفة فيه كان بطلها �سخ�سية دينية 
الواقعة  هلللذه  اأنللتللجللت  وقلللد  جللللليلللللة، 
رموزها املعروفة. وبخ�سو�س م�سدر 
من  �سّتل  ممُ فهو  اللوحة  هذه  مو�سوع 

بحدود  اأمللا  العراقي.  املجتمع  تاريخ 
فقد  الللعلليللاين  بللالللواقللع  اللللللوحللة  �سلة 
اتلللخلللذت مللنللهللجللًا تللكللعلليللبلليللًا ملللن خال 
واإعلللادة  وتفخيمها  الأ�للسللكللال  تك�سر 
تركيبها. فال�سكل هنا مبثابة امل�سمون 
فيما  �سيئية.  زاويللة  من  اإليه  منظورًا 
م عددًا من  كانت احل�سود الب�سرية ت�سُّ
التي متثل  الغالبية  من  بالرغم  الن�ساء 
الأزياء فقد تفاوتت بني  الرجال. وعن 
الع�سكرية التي ارتداها الرجال يف كا 
ترتديها  التي  املدينة  وتلك  اجلبهتني، 
الأزيلللاء  مرجعية  كانت  فيما  الن�ساء. 
عربية. وقد عربت اللوحة عن ترميزها 
الللكللبللر للللللواقللعللة الللديللنلليللة، ذلللللك اإن 
كما   - ارتبطت  )ع(  احل�سني  �سخ�سية 
هو متوارث - مبعاين الدفاع عن احلق 
بذلك  فاأ�سحت  والظلم،  الكفر  وقللتللال 
اجل  مللن  والت�سحية  للبطولة  رملللزًا 
ن�سرة املبادئ الإن�سانية ال�سامية. كما 
اإن متثيل القاتل بهذا ال�سكل الب�سع هو 
تلللرمللليلللز للللللكللفللر واللللظلللللللم والللقلل�للسللوة 
ال�سم�س  اأ�سعة  بدت  فيما  والوح�سية. 
التي لم�ست الراأ�س املقطوع دللة على 
التي  نف�سه  الللوقللت  يف  اخلللر  ن�سرة 
�سّموًا  الللراأ�للس  هللذه  على  فيه  اأ�سافت 
وجلللودًا  ولتمنحه  جهة  مللن  وقد�سية 
باعتباره  خلللاللللدًا  وكلللوّنللليلللًا  روحللليلللًا 
»�سهيدًا«. وقد جنح الفنان يف تو�سيل 
ما اأراده من م�سمون اإىل املتلقي. َرحل 
َبعد   )1985/12/23( يف  عنا  الفنان 
اللللللوكلليللملليللا (، )  �لللسلللراع مللريللر ملللع ) 
. وق�سته مع هذا  الدم احلاد(  �سرطان 
مثل  يف  �سائد  هو  ما  ت�سبه  ل  املر�س 
مع  �سراعه  كللان  بل  ال�سراعات،  هللذه 
اإذ  نظرها،  قللَل  �سجاعة  ميثل  مر�سه 
اأن موته قريب وَمتوم، فجابَه  َعرَف 
العلم،  مللنللطللق  بللحلل�للسللابللات  امللللوقلللف 
لي�ستثمر ما بقى له من وقت كي يحقق 
اإبداع  عن  متَخ�س  متميزًا،  فنيًا  نتاجًا 
جممل  عن  جذريًا  اختافا  اختلف  فني 
اأ�ساليبه الفنية التي حققها يف ال�سابق، 
فللالللرجللل َعلللللرَف مبللر�للسلله مللنللذ اليلللام 
الأوىل، وتاأكَد له موته املحتم، ، فجابه 
اأملوقف باإرادة عالية ا�ستطاع اأن يمُ�سِقط 
داخله  يف  فكرتها  موظفًا  املللوت،  رهبة 
ذاتها،  األرهبة  فينا  اأثللار  فني  نتاج  اإىل 
بروؤية جديدة ل تخلو من تهكم، ) َتهكم 
الفنان من �سورة وجوده البايولوجي، 
مفرط  وعلللللي  مللللن  يللخلللللو  ل  تللهللكللمللًا 
بحتمية  مفرط  وعي  مقابل  بالوجود، 
ثمة  لي�س   ) األ�سريع  اقللرتابلله  و  األللعللدم 
الذي  عاملنا  يف  نللداوللله  فيما  )جللمللال( 
اأن  اإذ  بللالللواقللع،  تع�سفًا  عليه  نطلق 
تظفر  اأن  ميللكللن  ل  قلليللمللة  )اجلللملليللل( 
وهو  املخيلة،  عامل  يف  اإل  لها  بتطبيٍق 
نتعامل  الللذي  عاملنا  نفي  يت�سمن  عامل 
بنية  ،لللتللاأ�للسلليلل�للس  بللنلليللتلله  مللعلله،بللنللفللي 
تخيلية. ا�ستطاع الفنان بهذه األدافعيه 
اجللللديلللدة الللتللي اأ�للسللَقللطللت كلللل ملللا هو 
ملللعلللروف ملللن مللوؤ�للسلل�للسللات األللللدوافللللع 
)اللللفللل�لللسلللللللجللليلللة واللللبلللايلللوللللوجللليلللة و 
اأن  ال�سايكولوجية و ال�س�سيولوجية(، 
من  تخلو  ل  تللعللبللريلله  روائللللع  يحقق 
وكاأنها  وعلليللنللا،  ت�ستفز  )اأنللطلللللوجلليللا( 
تمُعلّن اأن اأملوت اآت ل مال، على الرغم 
مبا فينا من مكابرة حمقاء يف ن�سيانه 
ذاك  مللن  بتهكم  ففاجئنا  تنا�سيه،  اأو 
األلللفلللاين، عللنللدمللا يللكللون ه�سًا  اجللل�للسللد 
مت�سدعًا، فر�سمه من الداخل واخلارج 
يف  اأملللللوت  اأَن  ..للليللعلللللن  واحلللد  ّان  يف 
فيهما   ، اأملللللوت  يف  واحلللليلللاة  اأحلللليلللاة 
فنانًا  كللان  هكذا   ... للرورة  و�للسَ تللَوحللد 
بفكر  ال�سور  وي�سكل  الأللللوان  للركللب  يمُ

صالح البشير

اخلر  فكرة  حيدر  كاظم  الفنان  عالج 
الفنية  وال�سر واملا�ساة يف ابرز اعماله 
وتركزت هذه النزعة مبجموعته الفريدة 
اخلامات  من  قطعة  اربعني  من  املوؤلفة 
 ، الكبر  وبالقيا�س  بالزيت  املر�سومة 
وبها �سخر جتربته التعبرية وباأ�سكال 
متيل نحو التكعيبية والختزال لينطلق 
م�ستوحيا  حللاد  ماأ�ساوي  جو  يف  منها 
يف  تفا�سيلها  وتللراكللم  كللربللاء  واقللعللة 
منت�سف  يف  مبعر�س  الللعللراق  ار�لللس 
املا�سي  الللقللرن  مللن  ال�ستينيات  اعلللوام 
ويق�س  ال�سهيد(  )ملحمة  عليه  اطلق 

املعر�س واقعة ا�ست�سهاد احل�سني .
درا�سته يف  اكمل  ولد يف بغداد1932، 
دبلوم  العايل1954، ونال  املعلمني  دار 
عام  اجلميلة  الللفللنللون  معهد  يف  ر�للسللم 
على  الللللعللللام  نلللفللل�لللس  ويف   ،  1955
املعلمني  دار  من  الدب  يف  اللي�سان�س 
العالية و�سافَر اىل لندن لكمال درا�سته 
كليه  يف  وتللخللرَج   ،1957 �سنه  العليا 
الفنون امللكية الربيطانية، حا�سًا على 
املاج�ستر بفن الر�سم واليثوكراف عام 
يف  اأخللرى  �سهاده  على  ح�سل   .1962
)الديكور  اأمل�سرحيه(  )ال�سينوكرافيه 
الوىل  تعد  وكانت  امل�سرحي  واملناظر 
من�سب  �سغل  الللبلللللدة(.  يف  نوعها  مللن 
اكادميية  يف  الت�سميم  ق�سم  رئلليلل�للس 
وقد  بغداد  جامعة  يف  اجلميلة  الفنون 
انتخب رئي�سًا لاحتاد العام للت�سكيليني 
الذي  العام  الحتللاد  موؤمتر  يف  العرب 
رئي�س   .  1975 عللام  اجلللزائللر  يف  اقيم 
جمللمللوعللة نللقللاد الللفللن ورئلليلل�للس جمعية 
الللفللنللانللني الللتلل�للسللكلليللللليللني الللعللراقلليللني. 
ال�سينوغرافية  م�سممني  وهلللواحلللد 
كتاب  اللللف   . اللللعلللراق  يف  امللل�للسللرحلليللة 
بعنوان » التخطيط واللوان » 1979. 
اقام معر�سني �سخ�سيني يف بغداد عام 
1965 و 1966 كما عر�س يف بروت 
تاأ�سي�س جماعة  عام 1965 و�ساهم يف 
الكادمييني التي اقامت معر�سها الول 
جماعة  اىل  انللتللمللى  كللمللا   ،1971 علللام 
املعار�س  اكلللر  يف  و�لللسلللارك  اللللللرواد، 
جمعية  يف  اقلليللمللت  الللتللى  اجلللمللاعلليللة 
وكذلك  لللهللا.  �سكرترا  وكلللان  الفنانني 
�سارك يف اكر املعار�س الوطنية التي 

اقامة  العراق و�ساهم يف  اقيمت خارج 
معر�س املرفو�سات، �سارك يف معر�س 
جماعة الزاوية الول ومعار�س جماعة 
الثاث  عمر  يف  والللدتلله  فقد   . الللللرواد 
اأم  كللاأي  له  احت�سانها  حَت�سر  �سنوات، 
له،  نقل مر�سها  ، خوفًا من  وكاأي طفل 
فكان ينظر اليها عن بعد كما هي َتفعل، 
وبينهما جاذبية التا�سق ، اإل اأن جدار 
والدته  توفيت  الأقللللوى.  كللان  املللر�للس 
عت�سر َعرَب عنه بفن  ويف عينيها حزن ممُ
حاجات  مللن  بع�سًا  يلبي  اأن  ا�ستطاع 
العاطفة  خللا�للس  نحو  وعلللللى  الطفولة 
قد  الأملللوملللة  عللاطللفللة  اإن  اإل  واحلللللب، 
الأنثى  فر�سم  موته  اإىل  فيه  جت�سدت 
يعرف  ل  بللاَت  حتى  اأمُملللًا.  �سورها  بكل 
لعبه احلب و)اإ�سرتاتيجياته(، اإذ كانت 
يف  يبتغيها  التي  المللومللة  �سغوطات 
احلبيبة �سبب ف�سله دائمًا مع من اأحب. 

اللل�للسللكللل الللعللام للللللوحللاتلله يللقللطللع الفللق 
به  وي�سكل  تكويناته  معظم  م�ساحة 
الفني  العمل  ان�ساء  يف  البناء  ا�سا�س 
لبعد منظوره غر  ال�سراب املازم  فهو 
ذات  الللدراملليللة  م�ساهده  مللن  املتناهي 
الت�سور امل�سرحي وكاأنه ير�سم ديكورا 
امل�سرح.  خ�سبة  علللللى  �سيمثل  لللعللمللل 
ابعاد  اعللتللمللدت  الللوهللملليللة  اخللللطلللوط 
املللنللظللور اخللليللايل وتللظللهللرعلللللى �سكل 
�ساقولية واعمدة وان�ساب. مل  م�ساقط 
يكر الفنان كاظم حيدر يف التفا�سيل، 
لكن التفا�سيل التي اختارها جردها من 
ارحب  جمال  للهامه  ليف�سح  واقعيتها 
ي�ستلهم  فهو   ،، حديث  كفنان  للتعبر 
مادة قد تثر ح�سا�سية البع�س . يتبلور 
ملللفلللهلللوم مللتللملليللز ملليللثللولللوجللي تللللارة 
وانللطللبللاعللي تلللارة اخللللرى، حلليللث تبدا 
ومادتها  الت�سكيلي  امل�سلك  اىل  ال�سارة 

ووحدة  التاريخية  وابعادها  الذهنية 
الللفللكللر فلليللهللا. يللحللب الللتلل�للسللاد احلللللاد ، 
لدرجة  خطًا  ام  لونًا  ام  كانت  م�ساحة 
عن  يخرجه  حتى  احلللب  فيها  يفي�س 
وحدة ال�سلوب وب�سبب الراء الرمزي 
يف  احل�سور  دائللمللة  ويجعلها  ايلل�للسللًا، 
ابرز  من  الرمز.  خلف  الدرامية  الروؤية 
اقيم  الللذي  املعر�س  ا�سكيج  هو  اعماله 
مبنا�سبة حرب ت�سرين )عام 1973( مبا 
فهمًا  املللطللروح  للمو�سوع  فهم  من  فيه 
روحيًا وماديًا مل�سرة ال�سعب العربي . 
الذكر..  �سالف  ..كما  بغداد  يف  َدر�لللَس 
وزامله الكثر من الأدباء وال�سعراء من 
اخلم�سينات  يف  الباد  ثقافة  موؤ�س�سي 
لإكمال  لللنللدن  اإىل  �سافر  وال�ستينات، 
�سنوات  خم�س  ولفرتة  العليا  درا�سته 
ح�سل على �سهادة املاج�ستر يف الر�سم 
عليا  �سهادة  عن  ف�سًا  والليثوغراف، 

تمُعد الأوىل يف وقتها يف فنون املناظر 
بالتدري�س يف معهد  ا�ستغل  امل�سرحية. 
الفنون اجلميلة ثم كلية الفنون اجلميلة 
حتت  فنية  جماعة  اأ�س�س  وفاته،  حتى 
اأ�سم )الأكادمييون( وكانت احلالة متثل 
للمنجز  التلقي  �سورة  يف  مهمًا  حتوًل 
معار�س  عللدة  اأجنللز  للبلد،  الت�سكيلي 
بروت  يف  معر�سه  اأهللمللهللا  �سخ�سية 
ال�سهادة  فللكللرة  يحمل  اللللذي   )1964(
والذي ج�سد فيه ماأ�ساة �سهادة احل�سني 
خم�س  ملللن  قلل�للسلليللدة  خللللال  ملللن  )ع( 
وع�سرين بيتًا، كاَن كل بيت ميثل لوحه 
بنف�سه،  األق�سيده  كللتللَب  لللوحللتللني،  اأو 
)الر�سم  اأ�سم  حتللَت  جتريبي  ومعر�س 
بال�سوء( ) 1965 (، ومعر�س �سخ�سي 
 ،) كاراملبو�س( )1967  )فلنتينو�س  مع 
ومعر�س �سخ�سي على قاعه كولبنكيان 
) 1968 (، واأخر عام )1970 ( واأعقبه 
اأ�سيب  حللتللى   ،)  1973( علللام  بلللاأخلللر 
 ،)1983( �سنة  )اللللللوكلليللملليللا(  مبللر�للس 
واأثناء �سراعه مع املر�س حقق معر�سًا 
ذاتلله يف حلقة وجللوده بني  مهمًا ميثل 
تهكم  من  تخلو  ل  لوجيه(  )اأنطو  روؤية 
�سريالية  وتكوينا  باأ�سكال  جت�سدت 
لندن.  األأخر يف  كاَن معر�سه  املنحى. 
للفنان  اإنلل�للسللان(  لللوحللة )ملل�للسللرع  للّعللد  تمُ
)كاظم حيدر( فاحتة ل�سل�سلة ر�سوماته 
الللتللي �للسللّمللهللا مللعللر�للسلله اللل�للسللهللر عام 
)ملحمة  عنوان  حمل  والللذي   )1966(
النقد  يعّده  ما  غالبًا  والللذي  ال�سهيد(، 
باملوروث  الهللتللمللام  يف  هللامللًا  حتلللوًل 
الرتاثي واملدونات ال�سعبية التي تمُعنى 
كرباء  يف  ال�سهرة  »الللطللّف«  بواقعة 
والتي ا�ست�سهد فيها الإمام احل�سني بن 
الإ�سام  ر�للسللالللة  عللن  دفللاعللًا  )ع(  علللللي 
التي  ال�سامية  واملبادئ  والقيم  املقد�سة 
اإن  الللقللول:  ميكننا  وابلللتلللداءًا  متثلها. 
الديني  املللللوروث  اإىل  تنتمي  اللللللوحللة 
اإنتاجه وفق  اإعللادة  الفنان  الللذي حللاول 
روؤية معا�سرة جتعل من ق�سية م�سرع 
يتجاوز  حللدثللًا  )ع(  احللل�للسللني  الإملللللام 
الزمان واملكان، ذلك اأنها جت�سد وتوثق 
وال�سر،  اخلللللر  بلللني  الللل�لللسلللراع  فللكللرة 
واحلق والباطل كمفاهيم متناق�سة يف 
اللوحة  اإىل  والعودة  تنتهي.  ل  جدلية 
التي بني يدينا تمُظِهر لنا وبعمق ارتباط 
والإن�ساين  والعاطفي  الروحي  الفنان 

فكرة الخير والشر في 
أعمال كاظم حيدر 

مع كاظم حيدر 

صالح البشير

سامي عبد الحميد
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حيدر(  )كللاظللم  الللراحللل  الر�سام  اعترب  اأن  يل  يحق 
لأ�سباب  العراق  يف  الت�سكيليني  الفنانني  ابللرز  من 
عديدة: اأولها موهبته الفنية الفذة فقد حباه اخلالق 
الكرمي العظيم بقدرة فائقة يف التخطيط والتكوين 
يف  خا�س  باأ�سلوب  متيزه  وثانيهما،  والتلوين. 
الدرامي  ح�سه  وثالثًا،  وم�سمونًا.  �سكًا  ر�سومه 
فكريًا  وبيته  جمتمعه  مللع  احلللار  وتفاعله  املللرهللف 
وعدم  الفني  منجزه  يف  تفرده  ورابعها.  وعاطفيًا 

ماولته ماكاة الآخرين.
تعرفت على كاظم يف لندن عندما كنت ادر�س التمثيل 
وكان هو يدر�س الر�سم والت�سميم يف املعهد املركزي 
الطلبة  احتاد  فرع  مقر  يف  نلتقي  كنا  حيث  للفنون، 
العراقيني، وكان ذلك الحتاد تنظيمًا تقدميًا معار�سًا 
اأن  قررنا  لقاءاتنا  وخللال  بوقتها،  امللكية  لل�سلطة 
النتهاء  بعد  بللغللداد  اإىل  نعود  عندما  �سوية  نعمل 
تعييننا  مت  حيث  فعًا  حدث  ما  وهللذا  الدرا�سة.  من 

مدر�سني يف معهد الفنون اجلميلة.
�سباط  اأحللللداث 8  قبل  لللنللدن  مللن  الللعللراق  اإىل  عللدت 
1963 باأيام وتعذر علّي اأن اأقدم طلبًا للتعيني مدربًا 
يف املعهد اإذ كنت اأخ�سى اأن اأتعر�س للرف�س ورمبا 
واأتذكر  الطلبة،  لحتللاد  انتمائي  ب�سبب  لاعتقال 
قرروا  قد  احلديث  امل�سرح  فرقة  اأع�ساء  كان  يومها 
الحتفاء بي باإقامة �سفرة عائلية اإىل اإحدى ب�ساتني 
بعقوبة ولكن احلدث اخلطر يومها قد حال دون ذلك 
واختفاء  بل  الفرقة  اأع�ساء  معظم  ت�ستت  اإىل  واأدى 
البع�س منهم عن الأنظار وتعر�س البع�س الآخر اإىل 
يعمل  فرقتي  وع�سو  اأ�سدقائي  احد  كان  العتقال، 
يتو�سط  ان  وا�ستطاع  الإر�للسللاد  وزارة  يف  موظفًا 
لدى وزيرها اآنذاك )علي �سالح ال�سعدي(، كي ياأمر 
الفنون  املنع عني، وبالتايل تعييني يف معهد  برفع 
اإل  وبالفعل فقد مت ذلك ولكنني مل التحق بوظيفتي 
بعد اأن حدث انقاب ت�سرين فزالت �سلطة 8 �سباط، 
ما  لتنفيذ  مللاولتللي  بلللداأت  حتى  با�سرت  اأن  ومللا 
اتفقت عليه مع الراحل كاظم حيدر وكان قد مت تعينه 

مدر�سًا قبلي.
كانت م�سرحية )كنز احلمراء( لاإنكليزية جرب الدين 
�سيك�س اأول عمل م�سرحي لنا يف املعهد و قد ترجمها 
الأ�ستاذ عبد اجلبار املطلبي باأ�سلوب �سل�س ومتع، 
الديكور  ت�سميم  يف  يحقق  اأن  يللريللد  كللاظللم  وكلللان 
حتقق  ا�سافة  وهللي  ملفرداته  احلللر(  )الللزرع  ا�سافة 
و�سرعة  ب�سهولة  امل�سرحي  املنظر  عنا�سر  تبديل 
اأن ي�سبغ  اأي�سًا  واإحال عنا�سر جديدة، وكان يريد 
الأندل�سية  العمارة  �سفات  من  مل�سات  مناظره  على 
ق�سر  يف  املفرت�سة  امل�سرحية  اأحللللداث  تقع  حيث 
كللاظللم يف  الأنللدللل�للس. كنت ازور  بللاد  احلللمللراء يف 
عملية  اتابع  لكي  الكرد  تبة  ملة  يف  الللواقللع  بيته 
ت�سميم لديكور امل�سرحية، وكان يعر�س اأمامي وتلك 
عادته عددًا من البدائل لختار اإحداها وكنت اأده�س 
خمتلفة  م�سرحيات  لديكورات  ت�ساميمه  لروؤيتي 
اأثناء درا�سته يف لندن فاأراها ل تختلف عن  قام بها 
العامل من حيث  الديكور يف  ابرز م�سممي  ت�ساميم 

الفن والوظيفة.
عام  اأخرجتها  التي  البندقية(  )تاجر  م�سرحية  يف 
�سيئًا  حيدر  كاظم  حقق  القومي  للم�سرح   ،  1965
اأحالنا  حلليللث  مللنللاظللره  الللتللاريللخلليللة يف  الللدقللة  مللن 
اليطالية  الللبللنللدقلليللة  مللديللنللة  يف  الللعللمللارة  فللن  اإىل 
ويف  امل�سرح.  اأعلى  يف  متحركًا  وو�سع)اجلندول( 
جتريديًا  ديللكللورًا  ت�سمم  اآنلللوي  جلللان  )انتيغونا( 
نف�سه،  الفعل  فعل  الللعللاين  ليو�سف  ويف)املللفللتللاح( 
�سكل  على  من�سة  ال�سابقة  امل�سرحية  يف  كما  متخذًا 

للعمل  الرئي�س  للفعل  مكانًا  لتكون  ح�سان  حللدوة 
املفرغة. ويف  ي�سبه احللقة  ما  اإىل  ي�سر  بذلك  وهو 
�سمم  وليامز  لتيني�سي  الللزجللاجلليللة(  )احللليللوانللات 
وتعبرية  يتنا�سب  اأمريكي   ملنزل  �سفافًا  ديللكللورًا 
كوكتو  جلللان  راأ�للسللان(  له  )الن�سر  ويف  امل�سرحية. 
يف  امللوك  ق�سور  من  لق�سر  واقعيًا  ديللكللورًا  �سمم 
فرن�سا، ويف )ملحمة كلكام�س( التي اأخرجتها اأي�سًا 
مفردة  ال�سماوي(  ادخللل)احلللرف  القومي  للم�سرح 
رئي�سة ملناظره امل�سرحية. ويف م�سرحية )ال�سريعة( 
قا�سم ممد  الراحل  اأخرجها  العاين والتي  ليو�سف 
لفرقة امل�سرح احلديث اأوائل ال�سبعينيات من القرن 
املا�سي، ا�ستخدم مفردات ديكورية طبيعية ا�سرتتها 
امللللواد الإنلل�للسللائلليللة، وو�سع  الللفللقللرة مللن مللال بيع 
يف  ولي�س  امللل�للسللرح  مقدمة  يف  – الللبلللللم(  )الللللزورق 
ويف  البندقية(  )تاجر  يف  �سابقًا  فعل  كما  موؤخرته 
ا�ستخدم  للحديث  اأخرجتها  التي  عربيًا(  )هاملت 
ل�ساحل  ال�سحراوية  للبيئة  توحي  ديكورية  مللواد 
اخلليج العربي. واذكر يومها اننا ذهبنا اإىل عدد من 
مدن جنوب العراق بحثًا عن تلك املواد مثل )الب�سط( 
ال�سعر( ويف  و)بلليللوت  و)الأغللطلليللة(  و)الللعللبللاءات( 
م�سرح بغداد وهو مدمر هذه الأيام ينتظر من اجلهات 
امل�سوؤولة يف الدولة ان تلتفت اإليه وتعيد اعماره فهو 
مكان ي�ستحق الحياء، اإذ كان ميثل وجهًا م�سرقًا من 
اأوجه الثقافة العراقية وتراثًا م�سرحيًا م�سهودًا اأقول 
وكاأنهم  واملتفرجني  املمثلني  جعل  امل�سرح  ذلللك  يف 

يجل�سون يف خيمة كبرة ي�ستظلون بظلها.
رائعته  له  ت�سهد  بللارعللًا  ر�سامًا  حيدر  كاظم  يكن  مل 
)ملحمة ال�سهيد( ول م�سممًا للديكور مبتكرًا جمددًا 
وح�سب ، بل كان اأي�سًا م�سممًا مبدعًا لاأزياء وت�سهد 
)كلكام�س(  م�سرحية  لأزيلللاء  ت�سميماته  ذلللك  على 
للكاتب  و)واعللروبللتللاه(  عربيًا(  وم�سرحية)هاملت 
امل�سري  املللخللرج  كللان  والللتللي  فللرج  الفريد  امل�سري 
الراحل )كرم مطاوع( قد كلف من قبل وزارة الثقافة 
وكان  باإخراجها  الثمانينيات  بللدايللة  يف  والإعلللام 
املمثلني  من  عللدد  متثيلها  يف  ي�سارك  ان  املفرو�س 
الراحل  اأكمل  اأن  العربية. وبعد  البلدان  من خمتلف 
)كاظم حيدر( ت�ساميم ديكورات امل�سرحية واأزياءها 
بحجة  للوجود  يظهر  ومل  العمل  اللللوزارة  اأوقللفللت 
ارتفاع كلفته، اأما ال�سبب احلقيقي لاإيقاف فظل �سرًا 

ل يعرفه اإل من اأراده
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يعد التعاون بني املخرج وال�سينوغراف 
امل�سرحي  الللعللر�للس  ت�سميم  اأ�للسللا�للس 
وتنفيذه، اذ ين�سب عمل ال�سينوغراف 
على خلق الف�ساء امل�سرحي بكل ابعاده 
ومكوناته. وقد تعددت الت�سميات التي 
اطلقت على هذا الفنان: م�سمم الديكور، 
ال�سينوغراف.  واأخرًا  املناظر،  م�سمم 
العملية  يف  وظلليللفللتلله  تلللطلللورت  كللمللا 
اليه  النظرة  تللطللور  ح�سب  امل�سرحية 
امل�سرحي  الف�ساء  �سكل  تطور  وح�سب 
وفل�سفته وجمالياته. ومن اهم ال�سماء 
التي ملعت، عامليا، يف عامل �سينوغرافيا 
غروبيو�س،  واللللرت  المللللاين  امللل�للسللرح: 
الذي  الللبللاوهللاو�للس،  مدر�سة  موؤ�س�س 
امنوذجا  يكون  مل�سرح  ت�ساميم  و�سع 
املخرج  مللع  وعللمللل  ال�سامل،  للم�سرح 
الت�سيكي  ب�سكاتور،  ارويلللن  المللللاين 
»ل  فرقة  موؤ�س�س  �سفوبودا،  جوزيف 
ترنا ماجيكا« يف براغ، الذي ا�ستخدم 
دراميا  عن�سرا  ال�سينمائية  العرو�س 
جوزيف  اللللبلللوللللوين  اخللل�للسللبللة،  علللللى 
»امل�سرح«  �ستوديو  ادار  الللذي  �ساينا، 
يف كراكوفيا، وان�سب عمله على البعد 
التي  املرئية  والعنا�سر  الت�سويري 

الت�سكيلية  اللغة  مللفللردات  مللن  تتولد 
اآليو،  رونلليلله  الفرن�سي  امللل�للسللرح،  يف 
روجيه  املخرج  مواطنه  مع  عمل  الللذي 
بان�سون، واليوناين ياني�س كوكو�س، 
الذي عمل مع املخرج الفرن�سي انطوان 
عديدة،  ا�للسللمللاء  ملعت  وعللربلليللا  فيتيز. 
بالرغم من ان اخت�سا�س ال�سينوغرافيا 
يف  يللللللزال  ل  اللللعلللربلللي  املللل�لللسلللرح  يف 
رودي  امل�سري  مثل:  الوىل،  خطواته 
ت�سميم  يف  بللللرز  الللللذي  �للسللابللوجنللي 
�للسلليللنللوغللرافلليللا اللللعلللرو�لللس لللكللثللر من 
املللخللرجللني املللعللا�للسللريللن يف اوروبللللا، 
اللللللبللنللاين غلللازي قللهللوجللي، اللللذي عمل 
فرقة  عرو�س  �سينوغرافيا  ت�سميم  يف 
الخوين الرحباين، وغرها من الفرق، 
تاأثر  الللذي  الدريلل�للسللي،  ممد  املغربي 
القدمي وركز  الياباين وال�سيني  بالفن 
الفراغ،  يف  اجل�سد  حركة  على  اعماله 
التون�سي عماد جمعة الذي ح�سل على 
جوائز عاملية، الردين كامل ها�سم الذي 
نحو  العراقية  القومية  الفرقة  مع  عمل 
عرو�س  �سينوغرافيا  و�سمم  عقدين، 
الكثر من خمرجيها، وح�سل على عدة 
للم�سرح،  الللعللراقللي  املللركللز  جللوائللز مللن 
واأخًرا الر�سام العراقي املعروف كاظم 
حيدر، الذي تويف قبل ما يزيد على عقد 

وهو  خبيث  مر�س  نتيجة  الللزمللن  مللن 
و�ساأحاول  البداعي،  ن�سجه  ذروة  يف 
الوقوف على بع�س  الآتية  يف ال�سطر 
ال�سينوغرافيا،  جمللال  يف  اجنللازاتلله 
يف  مفورة  ب�سماتها  �ستبقى  والتي 

اذهان امل�سرحيني العراقيني. 
بال�سينوغرافيا  بداأ اهتمام كاظم حيدر 
فن  لللدرا�للسللة  بعثة  علللللى  ح�سوله  بللعللد 
فدفعه  1958م،  عللام  لندن  يف  الر�سم 
ت�سميم  درا�لللسلللة  اىل  للللللملل�للسللرح  حللبلله 
الللديللكللور امللل�للسللرحللي وتللقللنلليللاتلله، اىل 
متابعته  خال  واكت�سب  الر�سم.  جانب 
للعرو�س الجنليزية يف م�سارح املدينة 
واجلامعة خربة ا�سافية اغنت درا�سته. 
اوائلللل  بلللغلللداد يف  علللودتللله اىل  وبللعللد 
ال�سينوغرافيا  ي�سمم  بللداأ  ال�ستينات 
الفنون  معهد  ا�ساتذة  بع�س  لعرو�س 
عبد  �سامي  املللخللرج  ويللذكللر  اجلميلة، 
احلميد يف كتابه »جتربتي يف امل�سرح« 
»كنوز  اخراج م�سرحية  قرر  انه حينما 
غلللرنلللاطلللة« جللللر اللللديلللن �للسللكلل�للس عام 
حيدر،  كاظم  الن�س  ا�ستهوى  1964م، 
عن  افكاره  لتحقيق  فر�سة  فيه  ووجللد 
وفق  علللللى  امللل�للسللرحللي  املللنللظللر  ت�سميم 
وخلق  واملعماري،  الت�سكيلي  منظوره 
التنوع يف ال�سكال واللوان، و�سهولة 

توفر  وكذلك  املنظر،  مفردات  حتريك 
الندل�سي.  باملعمار  اخلللا�للس  الللطللراز 
عبد  مللن  حيدر  طلب  الللوقللت  ذلللك  ومنذ 
الكاملة يف  احلميد ان يرتك له احلرية 
و�سع الت�ساميم اخلا�سة باملنظر، واأل 
وان  طبيعتها،  حللول  تلقينه  اىل  يلجاأ 
املاحظات  باإبداء بع�س  الثاين  يكتفي 
تفر�سها  الللتللي  املتطلبات  بع�س  عللن 
امل�ساهد املتغرة الكثرة يف امل�سرحية. 
ويعرتف عبد احلميد انه منذ ذلك الوقت 
فهم ان عمل امل�سمم ل يكون فنًا ال اذا 
ا�ستقل، وان البتكار ل يتحقق فيه اذا 
فامل�سمم  املللخللرج،  لعمل  تابعا  ا�سبح 
ي�سيف روؤيللة اخرى اىل روؤيللة املخرج 
ادرك  كما  ال�سينوغرافية،  مهمتها  يف 
بعد ذاك ان الكثر من الذين عملوا يف 
كانوا  و�سناعته  امل�سرحي  الديكور  فن 
مللنللفللذيللن لفللكللار املللخللرجللني اكلللر ما 
وي�سيف  مبتكرين.  م�سممني  يكونون 
عللبللد احلللملليللد ان كللاظللم حلليللدر قلللدم له 
وم�سورات  تخطيطات  عللدة  حني  بعد 
ور�لللسلللوم فللهللم مللنللهللا اخللللطلللوات التي 
ووجد  ت�سميماته،  يف  امل�سمم  يتبعها 
وتطلعاته،  متطلباته  يلبي  عمله  ان 
وكانت النتيجة حتقيق مناظر م�سرحية 
وا�سلوبها،  امل�سرحية  لطابع  منا�سبة 

على  حتركاتهم  يف  للممثلني  وم�ساعدة 
اىل  م�سهد  من  انتقالهم  ويف  اخل�سبة 
ال�سينوغرافيا  حلليللدر  �سمم  ثللم  اآخلللر. 
احلميد  عبد  اخرجها  م�سرحيات  لأربع 
من  ابللتللداء  للتمثيل  الللقللوملليللة  للفرقة 
البندقية«  »تاجر  وهللي:  1965م،  عللام 
اآتلللوي،  جلللان  »انتيغونا«  ل�سك�سبر، 
لتني�سي  الللزجللاجلليللة«  »احلللليلللوانلللات 
وللليللامللز، و»الللنلل�للسللر للله راأ�لللسلللان« جلان 
كللوكللتللو. وبللعللد مللعللاودة فللرقللة امل�سرح 
الكاتب  علللودة  اثلللر  ن�ساطها  احلللديللث 
واملمثل يو�سف العاين من غربته خارج 
من  �سنوات،  اربللع  دامللت  التي  العراق 
�سيا�سية،  ل�سباب  1963م،  منت�سف 
ال�سينوغرافية  جهوده  كل  حيدر  ركللز 
لعلللملللال هللللذه اللللفلللرقلللة، وكلللللان اولللهللا 
تاأليف  من  جللديللدة«  »�للسللورة  م�سرحية 
احلميد.  عبد  �سامي  واخلللراج  الللعللاين 
وقد متيز ت�سميمه بال�سلوب الواقعي 
ملللع تعدد  يللتللنللا�للسللب  اللللللذي  امللللخلللتلللزل 
مكتب  قللدمي،  عراقي  »بيت  الف�ساءات 
ثم  اعللمللال جتللاريللة، مقهى، ومللنللتللزه«. 
�سمم ال�سينوغرافيا مل�سرحية »املفتاح« 
متيزت  والتي  واملخرج  املوؤلف  لنف�س 
مبامها الرتاثية وا�سلوبها امللحمي، 
وعدت يف وقتها حتول مهما يف ا�سلوب 

التاأليف امل�سرحي يف العراق. وقد جاء 
الطبيعة  مللع  متنا�سبًا  حلليللدر  ت�سميم 
الرتاثية ملو�سوعه امل�سرحية، وات�سمت 
مفرداته بكل موتيفات العمارة العراقية، 
حدوة  �سكل  اتخذت  من�سة  عن  ف�سا 
املفرغة  احللقة  اىل  ا�للسللارة  احللل�للسللان 
التي تدور حولها الحداث كما ا�ستخدم 
اىل  ترمز  �سينوغرافية  مفردات  حيدر 
ف�ساءات الحداث املختلفة مثل: »دكان 
ق�سر  الثران،  ا�سطبل  البئر،  احلللداد، 
العرو�س، والب�ستان« وت�سمح للممثلني 

برفعها من على امل�سرح. 
بعد م�سرحية »املفتاح« �سمم كاظم حيدر 
�سينوغرافيا م�سرحية »اخلرابة«، وهي 
من تاأليف يو�سف العاين، وتقدمي فرقة 
امل�سرح الفني احلديث، اأي�سًا، واخراج 
وقد  ممد،  وقا�سم  احلميد  عبد  �سامي 
عمد يف ت�سميمه اىل التجريد والبتعاد 
البعد  مع  تناغمًا  ملي،  طابع  اي  عن 
امل�سرحية  ملللو�للسللوعلليللة  اللل�للسللمللويل 
�سد  ال�سعوب  ن�سالت  تتناول  الللتللي 
الفل�سطيني  ال�سعب  ومنها  ال�ستعمار، 
الفيتنامي  وال�سعب  العراقي  وال�سعب 
الت�سجيلي  ا�سلوبها  مللع  واجنلل�للسللامللا 
عن  يبتعد  الذي  »الربيختي«  وامللحمي 
بتعليق  حيدر  قام  كما  اليهام.  عنا�سر 

امل�سرح  و�سط  اعلى  يف  بي�ساء  �سا�سة 
جهاز  بو�ساطة  وثائقية  �سور  لعر�س 

عر�س ال�سرائح. 
الفرقة  ووا�سل كاظم حيدر تعاونه مع 
اخرجها  اخللرى  م�سرحية  جتللارب  يف 
واجلران«  »النخلة  مثل  ممد،  قا�سم 
ال�سم  بنف�س  روايلللة  عللن  اعللدهللا  الللتللي 
فرمان،  طعمة  غائب  العراقي  للروائي 
اواخر  يف  امل�سرحية  هذه  حظيت  وقد 
ب�سهرة  ال�سبعينات  وبداية  ال�ستينات 
الللعللراق لقيام  انللحللاء  وا�للسللعللة يف كللل 
الللتلللللفللزيللون بللبللثللهللا للللللجللمللهللور ملللرات 
للمرة  �ساهدتها  حللني  وكللنللت  عللديللدة، 
عمري،  مللن  ع�سرة  الثالثة  يف  الوىل 
الرماح،  ناهدة  زينب،  مثلوها:  ونال 
عبد  مقداد  خليل،  فا�سل  �سوقي،  خليل 
اآزودوهي  عبا�س،  اجلبار  عبد  الر�سا، 
�سوموئيل، وغرهم اعجابا جماهريا 
امل�سرحية  م�ساهد  لكرة  ونظرا  كبرا 
حيدر  �سممها  التي  ف�ساءاتها  وتنوع 
باأ�سلوب واقعي يحاكي البيئة ال�سعبية 
ا�ستخدم  فقد  الللبللغللدادي،  الللطللراز  ذات 
مللنلل�للسللتللني تلللللللدوران حللللول مللوريللن 
لت�سهيل  للللللعللر�للس  خ�سي�سًا  �سنعتا 
اىل  اللجوء  دون  مللن  امل�ساهد  انتقال 
وي�سر  فلل�للسللاءاتللهللا.  مللكللونللات  تغير 
كاظم  ان  اىل  احلللملليللد  عللبللد  �للسللامللي 
ذلك  بعد  نف�سه  ال�سبيل  �سلك  حلليللدر 
م�سرحية  �سينوغرافيا  ت�سميم  يف 
واخراج  العاين  ليو�سف  »ال�سريعة« 
قللا�للسللم مللمللد، بلللل انللله تللطللرف هذه 
�سوب  مللتللجللهللًا  واقللعلليللتلله  يف  املللللرة 
ا�ستخدامه خامات  الطبيعة من خال 
وملللفلللردات مللعللمللاريللة ا�للسللللليللة. ويف 
قا�سم  اعدها  التي  »نفو�س«  م�سرحية 
ممد عن م�سرحية »البورجوازيون« 
للفرقة،  واخللرجللهللا  غللوركللي،  ملك�سيم 
اأي�سًا  الطبيعي  الجتللاه  حيدر  اعتمد 
مللربزًا  ال�سينوغرافيا،  ت�سميم  يف 
منزل  ميثل  اللللذي  الف�ساء  تفا�سيل 

ا�سرة بورجوازية يف بغداد. 
بني  الزل  »بللغللداد  م�سرحية  يف  اأملللا 
اعلللدهلللا قا�سم  الللتللي  اجللللد واللللهلللزل« 
تللراثلليللة عربية،  ملل�للسللادر  عللن  مللمللد 
ومقامات  اجللللاحلللظ،  مللوؤلللفللات  مللثللل 
اللللهلللملللذاين واحللللللريلللللري، وملللراجلللع 
حديثة عن العامة يف بغداد، والظرفاء 
والطفيليني  وال�سعاليك  وال�سحاذين 
بغداد  ا�للسللواق  بهم  تعج  كانت  الذين 
وطرقاتها وحاراتها وميادينها العامة 
يف الع�سر العبا�سي، فان المر اختلف 
يف منهج حيدر، وبخا�سة ان الف�ساء 
امل�سرحي هنا »ال�سوق البغدادي« يكاد 
يكون هو البطل احلقيقي للم�سرحية، 
وان العر�س مر�سح لتقدميه يف اكر 
مللن مللكللان خلللارج الللعللراق، فللمللال اىل 
الت�سميم الرجتايل املرن ذي املنحى 
الللتللعللبللري الخلللتلللزايل الللللذي ميكن 
كانت  مهما  م�سرح  اي  يف  ا�ستخدامه 
ت�سكلت  ولللذلللك  املللعللمللاريللة،  طبيعته 
اىل  ت�سر  قطع  مللن  ال�سينوغرافيا 
التي  للف�ساءات  املعمارية  ال�سكال 
برتكيبها  يقوم  امل�ساهد،  فيها  جتري 

وتثبيتها او تعليقها يف الرافعات. 
اإىل  حيدر  كاظم  عاد  1973م  عام  يف 
العمل مع املخرج �سامي عبد احلميد، 
م�سرحية  �للسلليللنللوغللرافلليللا  للله  ف�سمم 
املخرج  انللدفللع  التي  عربيًا«  »هاملت 
يف تللعللريللب احللداثللهللا رغللبللة مللنلله يف 
العربي،  للم�سرح  خ�سو�سية  ايجاد 
مفرت�سا وقوع احداثها يف منطقة ما 
على �ساحل اخلليج العربي، ومتخيا 
بيئة  يف  ترعرع  عربيا  �سابا  هاملت 

بدوية، ولكنه جتاوز تلك البيئة وتهذب 
خال درا�سته خارج بلده، وتعاىل على 
اأ�سرته احلاكمة وتقاليدها. وقد  عادات 
ف�ساء  من  حيدر  �سينوغرافيا  تكونت 
يوحي بالبيئة العربية البدوية: ن�سيج 
اخليام، ال�سجاجيد، والفر�سة العربية، 
يرتديها  الللتللي  الزيلللللاء  مللع  لتن�سجم 
اجلزيرة  ابناء  ازيللاء  وهللي  املمثلون، 
خ�سنة  اقم�سة  من  امل�سنوعة  العربية 
�سمم  ثم  متقاربة  وباألوان  ملم�سها  يف 
له حيدر �سينوغرافيا م�سرحية »اخلان« 
ليو�سف العاين، وانتاج الفرقة نف�سها، 
عام 1976م موا�سا اجتاهه الطبيعي 
مللن خلللال ا�للسللتللخللدام مللفللردات وملللواد 
اكلليللا�للس احلبوب،  مللثللل  اللللواقلللع،  مللن 
خمازن  من  املللاأخللوذة  الزيت  و�سفائح 
عبد  املخرج  الغذائية ويذكر  املواد  بيع 
احلميد ان كاظم حيدر و�سع يف البداية 
ت�سميما تقليديا للف�ساء »اخلان« حيث 
واجلدران  الكبرة،  اخل�سبية  الأبللواب 
الللثللاثللة الللتللي حتللدد املللوقللع. وبللعللد ان 
العر�س  مللوعللد  وقللبللل  بلللنلللاوؤه،  جلللرى 
را�س  غر  انه  املخرج  اح�س  بيومني، 
اللم�سات  من  خللوه  الت�سميم  ذلك  عن 
عليه  فللاقللرتح  واجلللمللاللليللة،  امل�سرحية 
خمتزل  اآخللر  بت�سميم  ا�ستبداله  حيدر 

بل  كللبللر،  بلللاب  ول  جللللدران  دون  مللن 
الكيا�س  الرئي�سيتني  املفردتني  بتنظيم 
وهذا  موحية.  بت�سكيات  وال�سفائح 
وتنوع  حيدر  الفنان  مرونة  علي  يللدل 
لعبد  �سمم  1977م  عللام  ويف  بدائله. 
م�سرحية  وازيللاء  �سينوغرافيا  احلميد 
»كلللللكللاملل�للس« الللتللي اعللدهللا املللخللرج عن 
العربية،  اىل  املللرتجللم  امللحمة  نلل�للس 
بعد  للتمثيل  القومية  الفرقة  وانتجتها 
الفنون  اكللادميلليللة  يف  عر�سها  جنلللاح 
اجلميلة. وقد اتفق الثنان م�سبقا على 
المكان  قللدر  التاريخية  الللدقللة  اتللبللاع 
يف الللتلل�للسللملليللم، وا�للسللتللخللدام احللللرف 
مفردات  من  ا�سا�سية  مفردة  امل�سماري 
ا�سكال  �سنع  وجللرى  ال�سينوغرافيا. 
عناوين  متثل  الفلني  مللادة  مللن  عللديللدة 
خ�سبة  على  تلللوزع  ال�سومرية  باللغة 
التي  الللفلل�للسللاءات  اىل  لت�سر  امللل�للسللرح 

تت�سمنها م�ساهد امللحمة. 
ويف اطار عمله مع الفرقة القومية �سمم 
لها حيدر، اأي�سًا، �سينوغرافيا م�سرحية 
واخراج  كاظم،  عللادل  تاأليف  »املتنبي« 
ت�سميمه  يف  م�ستندًا  جللال،  ابراهيم 
العربية  اخليمة  هي  رئي�سة  مفردة  اىل 
املناظر،  برافعات  باحلبال  تربط  التي 
ح�سب  خمتلفة  وباأ�سكال  تتدىل  بحيث 

وبذلك  اخل�سبة،  عن  الرافعات  ارتفاع 
املتعددة.  الحللللداث  فلل�للسللاءات  ت�سكل 
التي  الكبرة  اخليمة  تعليق  بعد  ولكن 
منفذ  وجد  امل�سرح  ف�ساء  تغطي  كانت 
اجهزته  توجيه  يف  �سعوبة  ال�للسللاءة 
جدي  تفكر  دون  مللن  املللخللرج،  فللاأمللر 
وعدم  كليًا  اخليمة  بللرفللع  فللنللي،  بحل 
غ�سب  اأثلللار  الللذي  المللر  ا�ستخدامها، 
حلليللدر ودعلللاه اىل تللرك الللعللمللل، وعدم 

التعاون مع جال مرة اخرى. 
كاظم  ان  عللبللد احلللملليللد  �للسللامللي  يللوؤكللد 
ال�سينوغرافية  ت�ساميمه  يف  حلليللدر 
الخرة، معه ومع املخرجني الآخرين، 
املتبعة  العتيادية  باخلطوات  يلتزم  مل 
يف الت�سميم، بل ا�سبح يكتفي بو�سع 
الللتلل�للسللملليللم يف ذهلللنللله ول  خمللطللطللات 
كان  كما  الللورق،  على  مر�سومة  يقدمها 
يللفللعللل �للسللابللقللًا، علللدا يف حللالللة واحلللدة 
م�سرحية  �سينوغرافيا  �سمم  حينما 
كان  التي  فللرج،  لألفريد  »واعللروبللتللاه« 
يللنللوي اخراجها  املللخللرج كللرم مللطللاوع 
اذ  الثمانينات  منت�سف  يف  بغداد  يف 
املخططات  بللكللل  املللخللرج  بللتللزويللد  قلللام 
حالت  معينة  ظروفا  ان  بيد  والر�سوم، 

دون ظهور انتاج امل�سرحية. 
امل�سرح،  عن  حيدر  ابتعد  يومها  ومللن 

الرسام سينوغرافا
عواد علي   ك������������������اظ������������������م ح������������������ي������������������در أن��������������م��������������وذج��������������ا

في مسرحية »بغداد االزل 
بين الجد والهزل« التي اعدها 

قاسم محمد عن مصادر تراثية 
عربية، مثل مؤلفات الجاحظ، 
ومقامات الهمذاني والحريري، 
ومراجع حديثة عن العامة في 
بغداد، والظرفاء والشحاذين 

والصعاليك والطفيليين الذين 
كانت تعج بهم اسواق بغداد 

وطرقاتها وحاراتها وميادينها 
العامة في العصر العباسي

م�سرحية املفتاح ليو�سف العاين

م�سرحية النخلة واجلريان
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مرير  �سراع  َبعد  حيدر   كاظم  يف  َرحللل 
مع ) اللوكيميا (، ) �سرطان الدم احلاد(. 
هو  ما  ت�سبه  ل  املر�س  هللذا  مع  وق�سته 
كان  بل  ال�سراعات،  هللذا  مثل  يف  �سائد 
�للسللراعلله مللع مللر�للسلله ميللثللل �للسللجللاعللة قَل 
نظرها، اإذ َعرَف اأن موته قريب وَمتوم، 
األعلم،  منطق  بح�سابات  اأملللوقللف  فجابَه 
يحقق  كي  وقللت  من  له  بقى  ما  لي�ستثمر 
نتاجًا فنيًا متميزًا، متَخ�س عن اإبداع فني 

اأختلف اختافا جذريًا عن جممل اأ�ساليبه 
فالرجل  ال�سابق،  يف  حققها  التي  األفنيه 
وتاأكَد  األأوىل،  األأيللام  منذ  مبر�سه  َعللرَف 
باإرادة  اأملوقف  فجابه  اأملحتم،،  موته  له 
املوت،  رهبة  يمُ�سِقط  اأن  ا�ستطاع  عالية 
فني  نتاج  اإىل  داخله  يف  فكرتها  موظفًا 
ل  جديدة  بروؤية  ذاتها،  األرهبة  فينا  اأثار 
تخلو من تهكم، ) َتهكم الفنان من �سورة 
من  يخلو  ل  تهكمًا  البايولوجي،  وجوده 
وعي مفرط بالوجود، مقابل وعي مفرط 

بحتمية األعدم و اقرتابه األ�سريع ( 
عاملنا  يف  نداوله  فيما  )جمال(  ثمة  لي�س 
اأن  اإذ  بالواقع،  تع�سفًا  عليه  نطلق  األللذي 
)اجلميل( قيمة ل ميكن اأن تظفر بتطبيٍق 
لها األ يف عامل املخيلة، وهو عامل يت�سمن 
بنفي  مللعلله،،  نتعامل  اللللذي  عللاملللنللا  نللفللي 

بنيته،لتاأ�سي�س بنية تخيليه.

اأجلديدة  األدافعيه  بهذه  الفنان  اأ�ستطاع 
اللللتلللي اأ�لللسلللَقلللطلللت كللللل مللللا هللللو ملللعلللروف 
)الف�سلجيه  األللللدوافللللع  مللوؤ�للسلل�للسللات  ملللن 
واألللبللايللولللوجلليلله و اللل�للسللايللكللولللوجلليلله و 

روائلللع  يللحللقللق  اأن  األلل�للسلل�للسلليللولللوجلليلله(، 
)اأنطلوجيا( ت�ستفز  تعبريه ل تخلو من 
اآت ل  اأملللللوت  اأن  للعلللللّن  تمُ وعلليللنللا، وكللاأنللهللا 
مكابرة  مللن  فينا  الللرغللم مبللا  على  مللال، 
ففاجئنا  تنا�سيه،  اأو  ن�سيانه  يف  حمقاء 
عندما  األللفللاين،  اأجللل�للسللد  ذاك  مللن  بتهكم 
األداخل  فر�سمه من  يكون ه�سًا مت�سدعًا، 
اأملوت  اأَن  ّان واحد..ليعلن  اأخلارج يف  و 
فيهما  اأملللللوت،  اأحللليللاة واحللليللاة يف  يف 
فنانًا  كلللان  هللكللذا  للللرورة...  �للللسَ تللَوحللد و 
يمُركب الألوان وي�سكل ال�سور بفكر مفعم 

�سوره  اإنه  تفل�سف،  من  يخلو  ل  بتعبر 
للفنان املفكر.

ولد كاظم حيدر يف بغداد )1932( وَفقد 
حَت�سر  �سنوات،  الثاث  عمر  يف  والدته 
خوفًا  طفل،  وكللاأي  اأم  كاأي  له  احت�سانها 
األيها  ينظر  فللكللان  لللله،  مر�سها  نللقللل  مللن 
جاذبية  وبينهما  َتفعل،  هي  كما  بعد  عن 
كان  امللللر�لللس  جللللدار  اأن  اإل  الللتللا�للسللق، 
عيناهما  ويف  والللدتلله  توفيت  الأقللللوى. 
اأن  ا�ستطاع  بفن  عنه  َعللرَب  عت�سر  ممُ حزن 
وعلى  الطفولة  حاجات  من  بع�سًا  يلبي 
نحو خا�س العاطفة واحلب، اإل اإن عاطفة 
الأمومة قد جت�سدت فيه اإىل موته فر�سم 
ل  بللاَت  حتى  اأمُمللللًا.  �سورها  بكل  الأنللثللى 
اإذ  و)اإ�سرتاتيجياته(،  اأحلب  لعبه  يعرف 
كانت �سغوطات األمومه األني يبتغيها يف 

اأحلبيبه �سبب ف�سله دائمًا مع من اأحب.
َدر�َس يف بغداد فاأكمل درا�سته اجلامعية 
الكثر  وزامله  العالية،  املعلمني  كلية  يف 
من الأدباء وال�سعراء من موؤ�س�سي ثقافة 
ال�ستينات،  و  اخلم�سينات  يف  الللبللاد 
الت�سكيل يف  فن  ذاتلله  الوقت  وَدر�للس يف 

لندن  اإىل  �سافر  اجلميلة.  الفنون  معهد 
خم�س  ولللفللرتة  العليا  درا�للسللتلله  لإكللمللال 
�سنوات ح�سل على �سهادة املاج�ستر يف 
�سهادة  عن  ف�سًا  والليثوغراف،  الر�سم 
عليا تمُعد الأوىل يف وقتها يف فنون املناظر 
معهد  يف  بالتدري�س  ا�ستعل  امل�سرحية. 
الفنون اجلميلة  كلية  ثم  الفنون اجلميلة 
حتى وفاته، اأ�س�س جماعة فنية حتت اأ�سم 
)الأكادمييون( و كانت اأحلاله متثل حتوًل 
مهمًا يف �سورة التلقي للمنجز الت�سكيلي 
للبلد، اأجنز عدة معار�س �سخ�سية اأهمها 

معر�سه يف بروت )1964( الذي يحمل 
ماأ�ساة  فيه  ج�سد  والللذي  ال�سهادة  فكرة 
�سهادة احل�سني )ع( من خال ق�سيدة من 
خم�س و ع�سرين بيتًا، كاَن كل بيت ميثل 
لوحه اأو لوحتني، كتَب األق�سيده بنف�سه،، 
)الر�سم  اأ�للسللم  حتللَت  جتريبي  ومللعللر�للس 
�سخ�سي  ومعر�س   ،)  1965  ( بال�سوء( 
 ،)  1967( ) كاراملبو�س  فلنتينو�س   ( مع 
كولبنكيان  قاعه  على  �سخ�سي  ومعر�س 
واأعقبه   )  1970( عام  واأخللر   ،)  1968  (
باأخر عام )1973 (، حتى اأ�سيب مبر�س 
واأثلللنلللاء   ،)1983( �للسللنللة  )اللللللوكلليللملليللا( 
مهمًا  معر�سًا  حقق  املللر�للس  مللع  �سراعه 
ميثل ذاتلله يف حلقة وجللوده بني روؤيللة ) 
اأنطو لوجيه ( ل تخلو من تهكم جت�سدت 
كاَن  املنحى.  �سريالية  وتكوينا  باأ�سكال 
احلديث  اإن  لندن،،،  يف  األأخللر  معر�سه 
اأن  اإل  احلللللدث،  ي�ستدعي  اللللذكلللرى  يف 
احلللديللث يف ذكلللرى الللفللنللان كللاظللم حيدر 
فهو  �سكًا،  املتج�سدة  الللروؤيللة  ي�ستدعي 
الأ�سكال  تركب  يعيد  حياته  عا�س  اإن�سان 
ال�ستقرار،متيَز  تللقللبللل  ل  بللاأ�للسلللللوبلليلله 

األأ�ساليب  بتنوع  بحثنا  مو�سوع  الفنان 
اأملبدعني  مب�ساف  يكون  اأن  يوؤهله  ما 
يف  متميز  بجهد  يعمل  اإذ  األ�ستثناءين، 
و  نظم  و  مفردات  عن  والتنقيب  األبحث 
بناء  يف  منها  ينطلق  اأن  ميكن  عللاقللات 
يف  تفكر  الفن  اأن َ يوؤمن  األفني،  منجزه 
حتليل  اإىل  حتتاج  معرفه  هللَو  كما  اأداء 
وتركيب، كما يوؤمن اأن اأملعارف اأملجاوره 
والعك�س  ينميه،  و  يحركه  ما  للفن  تقدم 
عندما  �سبابه  مللنللذمُ  كللان  هللكللذا  �سحيح، 
فاجىء فناين الت�سكيل عام )1955( وهو 

بلوحة  األعمر  من  األع�سرينات  بداية  َيف 
التعبر  لوحات  من  تمُعد  التي  )احلمال( 
 ) األ�سي�سولوجيه   ( املعطيات  با�ستثمار 
من  لمُنتقل  فللاعللل،  تعبري  بناء  كلللاأدوات 
اللوحة  بهذه  وهللو  امللتقى،  اإىل  الفنان 
اإنها  اإل  اإن�سائها  يف  ب�سيطة  تبدو  التي 
حتلللوي قلل�للسللدًا وا�للسللحللًا ومللتللفللاعللًا يف 
على  �سيَق  اإذ  املتلقني،  لدى  التاأثر  نظم 
اللوحة،  اإطلللار  كللل  داخلللل  احلللمللال  ج�سد 
باحل�سار  اإليها  تنظر  واأنللت  َت�سعر  حيث 
ظهره  وعلى  بللِه،  �ساقت  قد  الدنيا  وكللاأن 
حقيقية  )نللخلللللة(  جللذع  مللن  قطعة  و�للسللَع 
للوحة،  الطولية  امل�ساحة  كل  على  َرَكبها 
األنخله  من  يجعل  تاأويًا  قدَم  بذلك  وهَو 
الفكرة  هذه  يف  ما  ورغللم  للعراق،  هوية 
بللني احلمال  الللعللاقللات  تللاأويللل ينظم  مللن 
الجتماعية  دللتللله  بكل  املمُللعللدم،  الفقر 
الإن�سائي  التكوين  نظام  جند  العراقية، 
وقتها  يف  تللعللد  جللديللدة  تقنية  حللقللق  قللد 
الت�سكيلي  الفن  من  ال�سائد  على  غريبة 
قد  اللللللوحللة  اأن  اإذ  الللعللراق  يف  املعا�سر 
وعند  اأ�سلفنا.  كما   )1955( عام  اأنتجت 

الفنان  ق�سدها  تعبرية  لنظم  ماحظتنا 
قد حقق ما ي�سبو اإليه من قوة واأمل نحو 
امل�ستقبل لهذه ال�سخ�سية، هكذا كان كاظم 
الروؤية  ثاقب  الع�سرينات  عمر  يف  حيدر 
بروؤية  معطياتها  ويركب  ملحيطه  ملًا 
ير�سى  ل  قلق  اإنللله  اإل  تللريللد،  مللا  تللعللرف 
لفنه النمطية و الت�ساهل ابِتدءا من الفكر 
ال�سكل،  يف  اخلللامللات  بلعبة  وانتهاءها 
ع�سرًا  خما�سًا  ميثل  الفني  نتاجه  فكان 
يمُحقق ولدات يمُ�سعب على املتلقي اإيجاد 
ت�سابه بينها: اإنه يعمل جاهدًا على حتليل 
واأل خر  بيئيي  معطيات متنوعة بع�سها 
�سي�سو جلي اأو ميثولوجي، يحاول عزل 
ال�سائد  وعيها  حتقيق  خ�سائ�سها،ثمُم 
لبنيتها  املعينة  بالأ�سكال  ارتباطها  يف 
يعلن  وكللاأنلله  لظاهرتها،  اأو  الت�سكيلية 
فرديته يف هذا الوعي، هكذا حقق اأعمال 
يف  حتى  اأ�سكال  يف  جت�سدت  اأفكارًا  تعد 
اأ�ستهر بنظمها الرتكيبية  جتريديته التي 

العالية، جند التاأويل يلعب لعبته فيها.
يف  الللتللحللول  �للسللورة  التعبر  يعلن  اإنللله 
فالعمل  والللظللواهللر،  والأ�للسللكللال  الأ�سياء 
الللفللنللي لللديلله علللبلللارة علللن عللمللللليللة حتول 
تدخل يف بنائها جمالت عدة ابتداءًا من 
اخلامة وانتهاءًا بتاأويل ل َيخلو من منهج 
متفل�سف، فالفن لديه لي�س تلقائية وعفوية 
بل هو حتليل برتكيب وتركيب بتحليل، 
و  ال�سكل  تنظر  يف  خلللربه  ميتلك  اأنللله 
كما  اأظلللهلللاره،  تقنيه  يف  متميزة  خللربه 
َيعّي اأن تاأكيد املحتوى اأحل�سي لل�سورة 
يجعل منها �سيئًا خا�سعًا لقوانني الأ�سياء 
اأحل�سية  اأملوؤ�س�سات  منها  انطلقت  التي 
األ�سوره مبعطياتها  تركيب  اأَن  األ  ذاتها، 
األتاأويل  عمليات  ينظم  اأن  لبَد  اأحل�سية، 
وهذا  اجلللمللايل،  األتعبر  يبتغيها  الللتللي 
األتنظيم ل يخلو من جدلية تكون نتائجها 
ذلك ل يخلو  اأن حتقيق  الإبللداع،  �سوره 
�سي�سوجلي  بللث  ذات  اأ�للسللاريللة  نظم  مللن 
تعبريه  قوانني  يمُحملها  ميثولوجي،  اأو 
ِبَعدِه  األن�س  بنية  اإىل  اأملتلقي  ت�سحب 
ملل�للسللارك فللاعللل،، اإنللهللا حللركلله الللوعللي يف 
باعدنا  ما  فاإذا  األفن،  بل يف جدلية  الفن، 
ال�سورة عن الوعي بها وفيها، نزعنا عنها 
األوعي  عن  نزعنا  كما  اأملعرفيه،  حريتها 

اأحد روافد تطوره.. 
حيدر  كلللاظلللم  يف  اللللفلللنلللان  كلللللان  هلللكلللذا 
الذهنية  ال�سور  ا�ستح�سار  اآلية  يج�سد 
من  تخلو  ل  بنائية  نظم  ت�سكل  مبفردات 
بناء  لديه  الفني  والعمل  متحرك،  تاأويل 
العاقات وعمليات حتلل وتركب. وميكن 
من  اأداة  ودافعيه  اختيار  عملية  يمُعد  اأن 
الفنان،  لللدى  الأ�للسلللللوب  ت�سكيل  اأدوات 
بفعل  وتت�سكل  تتكون  األدافعيه  وهللذه 
الق�سدية يف  العمليات  اإن  روؤية جمالية. 
الفني وا�سحة يف كل اجتاه  العمل  بناء 
اأملتنوعة  األأ�ساليب  من  اأ�سلوب  كل  ويف 
األفنيه،  حياته  عللرَب  األفنان  حققها  اآلللتللي 
حتى تلك الأ�ساليب الغارقة يف التجريد، 
البناء  جمريات  حتليله  يف  وا�سح  وهذا 
بنائية  فلليللهللا  يللتلل�للسللح  اإذ  للللوحلللاتللله،  يف 
واإرادة  بللوعللي  يرتبط  ب�سكل  متوالية 
متداخلة.  وتللركلليللب  حتليل  وبعمليات 
التي  لوحاته  اإحللدى  ما جنللده يف  وهللذا 
ر�للسللمللهللا بللعللد مللر�للسلله األللقللاتللل، وبللروؤيللة 
اإن�سان(،،  وجللله  )لللوحللة  املللحللتللم  رحلليللللله 
امل�سر،  هذا  جمابهة  يف  ا�ستثنائيًا  كان 
فحاول  م�سره،  مبجابهة  قوته  وتاألقت 

والإرهللللاب  بللاخلللوف  اللل�للسللعللور  يقهر  اأن 
ومعاناته  اآلملله  فر�سم  امللللوت(،  )اإرهلللاب 
لديه.  الوجود  �سخرية  موؤكدًا  وم�سره، 
وتاأكيد حتدي  املتلقي  ترهيب  يعتمد  كان 
الفنان لذاك اأمل�سر )املوت(، ولوحة وجه 
الفنان تعبرًا وا�سحًا على حاله مزدوجة 
البايولوجي(  وجلللوده  مللن  )التهكم  بللني 
عن  )دفاعًا  املتلقي  لدى  املللوؤمل  والنفعال 
يدرك  اأن  لبد  اإذ  البايولوجي(،  وجللوده 
برهبة  العمل  لهذا  مطالعته  عند  املتلقي 
يتعلق  املو�سوع  اإن  يعي  عندما  املوقف 
باملوت بال�سرطان دون اأن يذكر الفنان اأي 
اإ�سارة من ذلك على اللوحة، بل ر�سَم اأملوت 
اأعلى  بتحليل �سكلي و لوين حقق ما هَو 
من املوت ذاته، معربًا عن اجتياح اجل�سد 
ير�سم  فلم  الللداخللل،  مللن  مللدمللرًا  اجتياحا 
متويات الدم املخرب من خال �سورته 
ل�سقط  ذلللك  فعل  ولللو  امليكرو�سكوبية، 
الهدف لديه بل كان الرتكيب األبنائي على 
نحو )�سريايل تعبري( من خال بناء ل 
واقعي ملفردات اجل�سد والوجه والعيون 
املنخورة،  الأوردة  واأنابيب  وال�سرايني 
فكانت ال�سرايني والأوردة الهزيلة متداخلة 
مت�سابكة مكونه �سكل الوجه امل�سابه لكف 
الفنان  وَتَق�سَد  األأ�سابع،  مقطعة  اإن�سان 
العيون على رونقها وهي تنظر  يبقي  اأن 
اإىل املتلقي بقوة ل تخلو من تفكر، ومن 
خال حرفية لونية وتخطيطية وبرتكيب 
املنهج  مع  ين�سجم  �سحري  جمايل خيايل 
الذي خطه، كان النتاج تركيبيًا با�ستخدام 
مفردات واقعية تمُنظم بعاقات ل واقعية، 
فهناك توافق بني جمموعه من املتناق�سات 
الأمل، احلب، احلياة،  ال�سجاعة،  )القوة، 
كاظم  كان  هكذا  النهاية(.  املر�س،  املوت، 
حيدر، فنانًا ير�سم موته األذي اأكد باإ�سرار 
بل  بايولوجيًا  ج�سده  بنهاية  يبداأ  مل  اأنه 

فاضل خليل

جوزيف شاينا..  كاظم حيدر 
وتماثل التصميم السينوغرافي 

عندما يرسم الموت
نجم حيدر 

فاضل خليل

يف  الامع  الأ�للسللم   )  1922 ل  �ساينا  جوزيف   (
�سماء الخراج امل�سرحي، والذي تدر�س جتربته 
الخراجية يف الكثر من املعاهد امل�سرحية يف 
�للسللاعللدت علي  الللتللي  الللظللروف  الللعللامل. ب�سبب 
واملخرج  والت�سكيلي  املللنللظللر  فللهللو  تللكللويللنلله، 
العظيم، فيما بعد. هذا هو ) جوزيف �ساينا (، 
الذي وجدناه ا�سما لمعا يف الفنون الت�سكيلية 
عنده  ومنللت  مواهبة  تللطللورت  ثللم  ومللن  اأول، 
متميزا.  خمرجا  �سرته  حتي  الأفكار،  فل�سفة 
للديكور  م�سمما  الفنية  حياته  بللداأ  قللد  وكللان 
املتميزة  البتكارات  ذات  اجنللازاتلله  خللال  من 
واجلديدة، والتي ل تخلو من الغرابة واجلدة 
اأكادميية  مللن  تللخللرج  الحلليللان  مللن  الكثر  يف 
باخت�سا�س   ) كللراكللوف   ( مدينة  يف  الفنون 
الكرافيك ) احلفر ( ودبلوم اآخر يف اخت�سا�س 
قام   1954 الللعللام  ويف  امللل�للسللرحللي.  الللديللكللور 
وار�سو   ( يف  الفنون  اأكادميية  يف  بالتدري�س 
التكوين املمزوج  (. وللحرب عليه ف�سيلة ذلك 
يف  للحرب  الف�سل  وذات  املللعللذب.  بالن�سوج 
ل   1932 بللغللداد  حيدر  كاظم   ( جتللارب  ان�ساج 
1985 ( الذي �سهد له امل�سرح العراقي م�ساركات 
مثرة لاعجاب ومثار للجدل ولزمان طويلة، 
من خال العرو�س امل�سرحية املهمة التي �سهم 
يف جناحاتها، بالديكورات التي قام بت�سميمها 
حتي  ال�ستينيات،  ومنذ  لها  ال�للسللاءة  وو�سع 
وفاته نهاية يف منت�سف الثمانينيات. فقد منا 
وال�سينوغرافيا،  بامل�سرح،  كاظم حيدر  اهتمام 
لدرا�سة  بريطانيا  ايل  بعثة  علي  ح�سوله  بعد 
ولعه  وازداد   .1958 �سنة  الت�سكيلي  الللفللن 
للم�سرح  متابعته  اثناء  ال�ساحر،  العامل  بذلك 
للم�سرح  ال�سرعي  الوريث  العريق،  النكليزي 
وبا�سرار  قرر  يوم  ال�سك�سبري.  الليزابثي 
وتقنياته،  امل�سرحي  الديكور  ت�سميم  درا�سة 
والتي  الت�سكيلي.  للفن  درا�سته  ايل  ا�سافة 
اليها  اأ�سفت علي جتربته غني وعلمية م�سافا 

التي  امل�سرحية  العرو�س  لمهات  م�ساهداته 
اآنللذاك. وعليه   ) الرويال ثييرت  ) م�سرح  قدمها 
العراق،  عودته  بداية  ال�ستينيات  اوائل  ومنذ 
ال�سينوغرافيا  ت�سميم  يف  جتاربه  معها  بداأت 

لعرو�س امل�سرح العراقي. 
امل�سرح(، يذكر املخرج  يف كتاب )جتربتي يف 
واملمثل �سامي عبداحلميد، انه حني قرر اخراج 
�سكر،  جلربالدين  غرناطة(  )كللنللوز  م�سرحية 
اعجابه  ( عن  كاظم حيدر   ( اأعلن  �سنة 1964، 
الديكور  عمل  يف  ا�ستعداده  وابللدى  بالن�س، 
لللهللذه امللل�للسللرحلليللة واعللتللربهللا الللفللر�للسللة التي 
ي�ستطيع من خالها تقدمي افكاره لتقدمي افكاره 
وفق روؤيته الت�سكيلية اخلا�سة، وخلق التنوع 
يف ال�سكال واللوان، و�سهولة حتريك مفردات 
ابراز  يف  اخلا�سة،  ت�سوراته  ح�سب  املنظر 
الطراز املعماري الندل�سي مبعزل عن تاأثرات 
املخرج ومتطلباته. وباملقارنة بني التجربتني، 
التي   ،) حيدر  كاظم   ( وجتربة  �ساينا  جتربة 
تتماثل الكثر من امل�سرتكات، يف املوهبة، ويف 
التي  الت�سكيلي،  الفن  درا�للسللة  ويف  التنظر، 
امل�سرحي،  الخللراج  ايل   ) �ساينا   ( منها  انتقل 
مكانه،  يللراوح يف  الللذي ظل   ) كاظم حيدر  و) 
اأن  من  نعرف  اأن  على  لل�سينوغرافيا،  م�سمما 
ال�سينوغرافيا تعني الخراج باملفهوم املعا�سر 
فلللن تن�سيق  يللعللنللي:  تللعللريللف  للللللملل�للسللرح ولللهللا 
وبقية  ومنفذوه  م�سمموه  وللم�سرح  الف�ساء، 
خمرجا  ال  يحتمل  ل  لكنه  امل�سرحي،  فريقه 
واحدا بال�سكل لر�سمي. والذي يوؤكد تفرده يف 
�سناعة ال�سينوغرافيا نعود باملرجعيات ايل ما 
ثبته ) �سامي عبداحلميد ( يف كتابه ) جتربتي 
 :) ) كاظم حيدر  ( عن و�سف عمل  امل�سرح  يف 
لن  الت�سميم  فهم  قللد  الللوقللت،  ذلللك  ومنذ  بانه 
يكون فنا مرموقا، ال اذا ا�ستقل عن ت�سورات 
لن  الت�سميمية  البللتللكللارات  وان  املللخللرجللني، 
املخرج.  لعمل  تتبع  كللانللت  اذا  فلليلله  تتحقق 
العمل  ايل  ي�سيف  الللذي  الفنان  هو  فامل�سمم 
امل�سرحي، روؤية اخري م�ستقلة، بال�سافة ايل 

هي  مثلما  وامل�ستقلة،  اخلا�سة  املخرج  روؤيللة 
املخرج  ويوؤكد  امل�ستقلة.  ال�سينوغراف  روؤيللة 
كاظم   ( ا�سرار  كتابه،  يف  احلميد  عبد  �سامي 
وعدم  بحرية،  ت�ساميمه  و�سع  علي   ) حيدر 
ما  دون  ومللن  خمرجا،  قبله  من  مبا�سر  تدخل 
اأوماحظات.  م�سبقة،  اخراجية  ماحظات  اأية 
وفللعللا اثللمللر الللتللعللاون بلللني الثلللنلللني، �سامي 
م�سمما  حلليللدر  وكللاظللم  خمللرجللا،  احلميد  عبد 
للديكور وال�ساءة، عن العديد من امل�سرحيات 
حركة  يف  البالغ  اثرها  تركت  التي  الناجحة، 
امل�سرح العراقي. ن�ستذكر من تلك امل�سرحيات: 
تاجر  و)  �سنكر  الدين  جلر   ) غرناطة  كنوز   (
جلان   ) انتيغونا  و)  ل�سك�سبر،   ) البندقية 
لتين�سي   ) الزجاجية  احللليللوانللات  و)  انلللوي، 
كوكتو.  جلان   ) راأ�سان  له  الن�سر  و)  وليامز، 
القومية  الللفللرقللة  انللتللاج  مللن  كللانللت  وجميعها 
تقدمي  يف  امل�سرتك  تعاونهما  يقابلها  للتمثيل. 
امل�سرحيات: ) �سورة جديدة (، و) املفتاح (، و) 
اخلرابة (، و) ال�سريعة (، وجميعها من تاأليف 
الخرى  جتاربه  اليها  ي�ساف  العاين.  يو�سف 
 ( امل�سرحيات:  يف   ) ممد  قا�سم   ( املخرج  مع 
الكاتب  روايللة  عن  املعدة   ) واجلللران  النخلة 
الكبر غائب طعمة فرمان، وم�سرحية ) نفو�س 
( املعدة عن م�سرحية ) الربجوازيون ( ملك�سيم 
قا�سم  اعللداد:  من  امل�سرحيتني  وكلتا  غوركي، 
اجلد  بللني  الزل  بللغللداد   ( وم�سرحية  مللمللد، 
العربي. ولعمل  املقتب�سة من الرتاث   ) والهزل 
الديكورات يف هذه امل�سرحية حكاية اأقرب ايل 
يف  قدمت  عندما  الديكور.  �سناعة  يف  اخليال 
العا�سمة،  اجلزائر  هي:  جزائرية  مدن  اربعة 
حني  بلعبا�س.  و�للسلليللدي  وعللنللابللة،  ووهللللران، 
فرقة  من  امل�سارح  ادارة  علي  القائمون  طالب 
امل�سرح الفني احلديث، احرتام التقاليد املتبعة 
يف م�سارحهم والتي تق�سي، باأن ل يدق م�سمار 
لكاظم  فكان  الديكور،  علي اخل�سبة عند ن�سب 
حيدر مقرتحاته لقيام الديكور تتفق مع طلبهم 
ومع طبيعة كل خ�سبة وموا�سفات من خ�سبات 

َدرَس في بغداد فأكمل دراسته 
الجامعية في كلية المعلمين العالية، 

وزامله الكثير من األدباء والشعراء 
من مؤسسي ثقافة البالد في 

الخمسينات و الستينات، وَدرس 
في الوقت ذاته فن التشكيل في 
معهد الفنون الجميلة. سافر إلى 

لندن إلكمال دراسته العليا ولفترة 
خمس سنوات حصل على شهادة 
الماجستير في الرسم والليثوغراف

جوزيف �ساينا
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» أعشق غليان الشباب« .. قالها 
الفنان الكبير كاظم حيدر، الذي 

صارع الموت مدة تزيد على عامين 
متتالين، وأضاف بصوت مشحون 

بأسرار أليفة: » وأعشق ذلك 
االندفاع األصيل العنيد في الخلق 
واإلبداع..« وقال بهدوء السومري 

التأملي متابعًا: 

- » لكني، لوال المرض، الخترت 
هذا العمر .. عمر الحكمة« 

كان يتكلم دون أن أقدر على اإلصغاء 

إلى كلماته أو صوته أو ما يريد أن 

يقوله ودون أن أفلح باللحاق به وهو 

يتسم  )ص����اف(   بهمس  ي��ت��ح��دث 

بذاكرة من أمتحن نفسه وأجتاز بها 

القدر  عقبات ال تحصى أخرها ذلك 

اللعين الذي جعله يحدق  )المرض( 

في سر العالم السفلي الذي ما عاد أي 

من ذهب إليه ليخبرنا عن ألغازه، بل 

كنت أحدس مقاصده: ذلك التسامي 

بالفعل اإلنساني نحو الجمال الخالص: 

نحو النبل المكتمل الخالقة .. ونحو 

اللعب البريء. 

لقد تذكرته دفعه واحدة: ذلك املندفع 
يعّول  زال  مللا  واللللذي  العنيد  احلللاد 
منذ  تذكرته   .. املتوقدة  ذاكرته  على 
نبداأ  اأن  علمنا  عندما  عامًا  ع�سرين 
من تراث اأر�سنا دون اأن ننغلق على 
لي�ست  فالأو�سال  الإن�سان.  ح�سارة 
تاأتي  اأن  هللي  اأمنلللا  تللنللطللق:  كلللللمللات 
متكاملة مثل ثمرة نا�سجة .. تذكرته 
�سبعة  )مندفعًا( وعمري  مازلت  واأنا 

ع�سر عامًا يف معهد الفنون اجلميلة 
لذيذ،  بللاأ�للسللى  �للسللعللرت   .. والآن   ..
ال�سحو:  حالت  من  وبحالة  معذب، 
اأقول  وكللدت  ؟  بنا  الللزمللن  فعل  مللاذا 

ماذا فعلنا بالزمن ؟ .. لكن ل .. 
قدره  لي�سنع  ولللد  حلليللدر  كللاظللم  ان 
وهاج�سًا  معرفة  قللدره  �سار  اأن  بعد 
يللوملليللًا يلل�للسللري يف دمللله: دمللله الذي 
يللهللدده بللالللفللنللاء .. لللكللن حلليللدر، كما 
على  وهو  ي�ست�سلم  مل  عنفوانه،  يف 
.. فهناك الكثر الذي  حافة املجهول 
ل�سوته  اأ�سغي  ينجز وينفذ  اأن  لبد 

الأليف الدافئ ..   
والفنان  وامللللعلللامل  املللربللي  للل�للسللوت 
الفنان   .. �سيء  كللل  قبل  والإنلل�للسللان 
قويًا  حلليللدر  كللاظللم  يف  يعي�س  اللللذي 

نقيًا ... 
الفن �سرب من اللعب ! 

قدرًا  الر�سم  كان  كاظم: هل  اأ�ستاذ   *
.. اأم اختيارًا واعيًا؟ 

- ك����ان ل�����دّي، م��ن��ذ ال��ط��ف��ول��ة، م��ي��ل اإىل 
الأوىل  املرحلة  ففي   .. الت�سكيلية  الفنون 
ال��درا���س��ة الب��ت��دائ��ي��ة )ال��رو���س��ة الآن  قبل 
.. ويف  الر�سم  اأح��ب  �سابقًا( كنت  امللة   ..

البتدائية بداأت اأر�سم بتميز .. 

* من اكت�سفك ..؟ 
- اكت�سفني املرحوم الفنان )حممد �سالح 
والأل����وان(  )التخطيط  وك��ت��اب��ي   .. زك���ي( 

اأهديته له ..
ويتذكر الفنان كاظم حيدر : 

- يف اأحد الأيام جاءنا حممد �سالح زكي 
اإىل ال�سف وطلب منا اأن نر�سم �سمكة .. 
 .. اعتيادي  ب�سكل  ال�سمكة  اجلميع  ر�سم 
ف�ساألني:  مائل.  ب�سكل  فر�سمتها  اأن��ا  اأم��ا 
مل  اأنها  قلت:   .. ال�سكل  بهذا  ر�سمتها   َ ملمِ
وق��ال يل:  كتفي  على  !! �سرب  بعد  مت��ت 

�ست�سبح ر�سامًا. 

* واأنت �سعيد بهذا القدر ؟ 
- نعم .

* بودي اأن حتدثنا عن هذا ال�سعور 
بال�سعادة؟ 

يف تلك ال�سنوات الأوىل من حياتنا، 
اللللذي نحمله  نلللدرك املللعللنللى  نللكللن  مل 
الآن. كانت براءة الأطفال فينا .. اأي 
وكنت   .. اللعب  من  �سربًا  الفن  كان 
اأكر  اللعب  من  ال�سرب  بهذا  اأمتتع 
كالريا�سة   .. الأخللرى  املجالت  من 

مثًا. 
 

* الآن، بعد هذا العمر، ما حكمة الفن 
لديك؟ 

من  ن��وع  لكنه   .. اللعب  م��ن  اأن��ه �سرب   -
)كرتو�سه(  الإح�سا�س  ميتلك  الذي  اللعب 
باأهداف  وُيحّمل  دوي(،  )ج��ان  واخل���رة 
هذا  م��ن  ول��ه  و�سيا�سية  كثرية  اجتماعية 
املتطور بعد ح�ساري كبري يرتبط ارتباطًا 
ذلك  مع  لكنه   .. الإن�سانية  بالنف�س  وثيقًا 

�سرب من اللعب !

 .. املللتلل�للسللامللي   .. اللللللعللب اجلللملليللل   *
املقد�س؟ 

- نعم .. وفيه اأبعاد اأخرى كثرية .. 
اأنتمي اإىل ع�سري 

الأدبي  الو�سط  يف  يللرتدد  �للسللوؤال   *
الفني حول الأجيال .. ترى اإىل جيل 

تنتمي ؟ 
اأنا  اأعي�سه.  ال��ذي  ع�سري  اإىل  اأنتمي   -
بع�سرات  تق�ّسم  التي  الأج��ي��ال  فكرة  �سد 
ال�سنوات : اخلم�سينات اأو ال�ستينات .. اأنا 
يف  اأعمل  ومازلت  اخلم�سينات  يف  ب��داأت 
الثمانينات .. اأنا ل اأنتمي اإىل جيل واحد، 

فاأنا اأنتمي اإىل الأجيال كافة. 

اإىل  تللنللتللمللي  اأراك  �للسللخلل�للسلليللًا   *
ال�ستينات .. ودعني اأو�سح: يف تلك 
الفرتة حدث مترد على تقاليد الرواد 
.. ثم اأنك يف ملحمة )ال�سهيد( قدمت 
املتمردة  ال�ستينات  روؤية متثل روح 

واملتجددة؟ 
الأخرية  املرحلة  اأعتر  لكني   ! باأ�س  ل   -
اأه��م��ي��ة م��ن املراحل  اأك���ر  )ال��ث��م��ان��ي��ن��ات( 

ال�سابقة جميعًا ... 
�سمت .. ثم عاد يتذكر قائًا: 

بتجارب  ب��داأت  اخلم�سينات  مرحلة  يف   -
ال�ستينات  مرحلة  من  اأهمية  اأك��ر  عديدة 
.. فاأنا ا�ستعملت، للمرة الوىل، املادة غري 
ال�سجرة  ك�ساق  الفني.  العمل  يف  الفنية 
.. واخلروج  املغزل واخليوط  اأو طوق   ..
املحيط  ناحية  م��ن  التقليدية  ال��ل��وح��ة  ع��ن 

اخلارجي للعمل الفني .. 

* وماذا اأي�سًا ؟ 
م���واد خمتلفة  واأدخ��ل��ت  ال��ل��وح��ة  كتبت   -

بدافع التجريد. 

* ما هو هاج�سك يف هذا )التجريب( 
اأو هذا الجتاه؟ 

- ه���و ح���ب اخل�����روج ع���ن حم��ي��ط العمل 
التقليدي. 

* لكن ملحمة )ال�سهيد( هي �سرب من 
التقنيات املتطورة للعمل الكا�سيكي 

اأو املتعارف عليه؟ 
كانت   .. )ال������ف������ورم(  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ت���ط���ور   -
لفكرة  خ��ا���س��ع��ة  اخل���ي���ول  ال�����س��خ��و���س، 
الت�سميم .. وفيها، اأكر من هذا، التكرار 
امل�ستمد اأ�ساًل من الفنون العراقية القدمية، 

وال�سومرية على وجه التحديد. 
على  )ال�سهيد(  ملحمة  يف  م��ت��م��ردًا  كنت 
م�ستوى م�سمون العمل وتقنياته .. لكنك 
النادر  األ يف  الأ���س��ل��وب  ه��ذا  اإىل  تعد  مل 

..ملاذا ؟  
- اأنا ل اأميل اإىل التكرار .. هناك فنانون 
 – اللوحة  نف�سًا طوياًل يف عمل  ميتلكون 
اأعيدها  اأن  اأود  ل  مر�سي  جتربة  وحتى 
على م�ستوى الفن – دائمًا اأحاول اأن اأجد 
اأفاقًا جديدة .. طبعًا كل فنان ميتلك رابطة 
تقول  اأن  ت�ستطيع  اأي   .. لأعماله  �سلة  اأو 

هذا طارق مظلوم وهذا كاظم حيدر. 
األ   .. الأ�سلوب  م�سكلة  تمُثار  هنا   *
ترى اأن معاناة الفنان يف هذا معاناة 

قا�سية جدًا ..؟ 
- قلنا اأن الفن �سرب من اللعب .. لكن فيه 

معاناة كبرية. 
بهذا  قيل  تعبري  اأف�����س��ل  اأن  اأرى  ول��ذل��ك 
ال�����س��دد ق��ال��ه ال��ن��اق��د الإن��ك��ل��ي��زي )هربرت 
يكن  واإذا مل   .. دائمًا  تعلق  ))الفن  ري��د(: 
تعلقًا ل يعد فنًا(( اأي يغدو حاجة نفعية .. 

وجهة  مللن   ... اإذًا  الأ�للسلللللوب  مللا   *
نظرك؟ 

- الأ�سلوب هو اأنا ..! 
ما اأروع فرتة ال�سباب 

* مللللا اللللللللذي تلللبلللقلللى مللللن مللرحلللللة 
كقيم   ... كانطباعات   .. اخلم�سينات 

... مثًا ؟ 
فيها   .. ال��ذك��ري��ات  ع��دا  ���س��يء  يتبق  - مل 

ق�س�س و�سجون .. 

تلك  من  تتذكره  الللذي  ال�سعيد  ما   *
املرحلة ..؟ 

- اأنها فرتة ال�سباب ولي�س اأروع منها ..! 
فلللرتة احلكمة  علللن  تللقللول  وملللللاذا   *

والن�سج ؟ 
- ه��ي رائ��ع��ة اأي�����س��ًا .. ل��ك��ن )احل���ي���ل( ! 
املر�س، وخريت  ف��رتة  الآن  اأع�س  ول��و مل 
هذه  �ساأختار  ف��اأين  حياتي،  م��راح��ل  ب��ن 
والعقل  احلكمة  فرتة  الفرتة  هذه  املرحلة، 
اأ�سدقائي  كل  اأن  اأحبه  ال��ذي  وال��رائ��ع   ..
يف مرحلة ال�سباب ما زالوا منتجن ولهم 
مواقعهم الفنية ب�سكل ممتاز .. وان فقدنا 

عددًا قلياًل منهم ! 
كتبت الق�سة ! 

الكتابة،  الللر�للسللم، اخللرتت  فللن  مللع   *
 ... الللخ   ... امللل�للسللرح  والللعللمللل يف 

ملاذا؟ 

الق�سة  ك��ت��اب��ة  ح��اول��ت   .. ل��ك  اأع����رتف   -
الق�سرية يف اخلم�سينات، وح�سلت على 
الر�سم،  ب�سبب  ذلك  اأ�ستمر،  ومل  جوائز! 
اأو لأن الر�سم كان يعر عني ب�سكل اأف�سل 
ال��وح��ي��د الذي  ال��ط��ري��ق  اأو ه��و  واأع��م��ق .. 

دعوته )قدري(. 
واأ�سرت�سل، ب�سوت هادئ عميق: 

اأف�سل  بال�سعر  النا�س  يخاطب  من  هناك 
مما يخاطبهم بالر�سم .. والعك�س �سحيح 
بعيد  اأين  )رغ���م  امل�سرح  ج��رب��ت  لكني   ..
عنه( ففي عام )1950( اأراد حقي ال�سبلي 
قي�سر(  )ي��ول��ي��و���س  م�سرحية  ي��خ��رج  اأن 
وكان بطل امل�سرحية املرحوم )عزيز �سالل 
عزيز( فكلفوين بر�سم ديكور امل�سرحية .. 
 .. بامل�سرح  ع��الق��ة  ل��ه  يل  عمل  اأول  وه��و 
وعر�سها  ط��ول��ه��ا  ���س��ورة  ر���س��م��ت   لكني 
لكن   .. �سخ�سًا  فيها  ور�سمت   )3 ×  7(
 .. ال�سخ�س  اأعرت�س على وجود  ال�سبلي 
وطلب مني اأن اأرفعه .. لكني مل اأفعل ذلك 
ر�سمته  قد  كنت  لأنني  �سديد  باحلاح  ال 

ب�سكل جيد !

* وبعد ذلك ؟
- بعد ذلك �سممت كثريًا من امل�سرحيات 
.. ف��ا���س��رتك��ت م���ع ن�����وري ال�������راوي يف 
وديكور  )جيزيل(  لباليه  ديكور  ت�سميم 
م�سرتك مع املرحوم جواد �سليم مل�سرحية 
فائق  م��ع  ب��ال���س��رتاك  )اأودي����ب( و�سممت 
هي  ال��ت��ي  حملية  لتمثيله  دي���ك���ورًا  ح�سن 
مع  وا�سرتكت  ك��وخ(  0ف��ان  الفنان  غرفة 
ديكور  ت�سميم  يف  ال�سيخلي  اإ�سماعيل 
ملحلة �سعبية .. يف اأعوام )950 – 1954( 

 ..

* والكتابة ؟ 
- منذ زمن كنت اأكتب )رغم اأين مقل يف 
الفن  مو�سوعات  يف  باحث  فاأنا  الن�سر( 

الت�سكيلي والأزياء الإ�سالمية .. الخ .. 
جواد �سليم �سحى بحياته للفن 

الفنان  مللع  ذكرياتك  عند  نتوقف   *
نظرك  لفت  الللذي  ما   .. �سليم  جللواد 

فيه للمرة الوىل؟ 
- مل اأكن اأعرف جواد �سليم األ باعتباره 
الفنان  دف��ن  ي��وم  ويف   .. ال���ورد  خليل 
تعرفت   )1952( الر�سام  القادر  عبد 
 .. ه��ادئ��ًا  ك���ان   .. �سليم  ج���واد  ع��ل��ى 
كان   .. وطيبًا   .. حمبوبًا   .. ب�سيطًا 
بوا�سطة  تعبريه  يفوق  بالفن  تعبريه 
اجتاهن:   ب��داأ يف  �سليم  وج��واد  اللغة. 
اآن واحد. فكان  .. وحديث يف  اأكادميي 
جانب  اإىل  الأك���ادمي���ي���ة  اأع��م��ال��ه  ي��ع��ر���س 
احلديثة  جتاربه  وكانت  احلديثة..  اأعماله 
 .. النحت  ج��دًا خا�سة يف جم��ال  متنوعة 
�سغله  قد  والطفل(  )الأم  مو�سوع  وك��ان 
املو�سوع  ه���ذا  يف  اأب�����دع  وق���د  ك���ث���ريًا، 
اأكر من )15( عماًل نحتيًا، وهي  واأجنز 
)ن�سب احلرية(  املتاأخر  لعمله  نواة  تعتر 
فيختلف متامًا،  الر�سم  اأم��ا يف جم��ال   ..
من  م�ستقاة  اأخ���رى  �سخ�سية  ه��و  فكما 
الفن الإ�سالمي، يف النحت كان مييل اإىل 

الفنان كاظم حيدرالفنان كاظم حيدر الفنان كاظم حيدر
الفنان كاظم حيدرالفنان كاظم حيدر الفنان كاظم حيدر الفنان كاظم حيدر الفنان كاظم حيدرالفنان كاظم حيدر الفنان كاظم حيدر
الفنان كاظم حيدرالفنان كاظم حيدر الفنان كاظم حيدر الفنان كاظم حيدر الفنان كاظم حيدر الفنان كاظم حيدرالفنان كاظم حيدر
الفنان كاظم حيدر الفنان كاظم حيدرالفنان كاظم حيدرالفنان كاظم حيدر

هناك من يخاطب الناس بالشعر 
أفضل مما يخاطبهم بالرسم 

.. والعكس صحيح .. لكني 
جربت المسرح )رغم أني بعيد 
عنه( ففي عام )1950( أراد 
حقي الشبلي أن يخرج مسرحية 

)يوليوس قيصر( وكان بطل 
المسرحية المرحوم )عزيز شالل 

عزيز( فكلفوني برسم ديكور 
المسرحية .. وهو أول عمل لي له 

عالقة بالمسرح .. لكني رسمت 
 صورة طولها وعرضها 

)7 × 3( ورسمت فيها شخصًا 
.. لكن الشبلي أعترض على وجود 

الشخص ..

الفنان كاظم حيدر:
الفنان كاظم حيدر:أخاف المجهول واألسلوب هو أنا

» أعشق غليان الشباب« .. قالها الفنان الكبير كاظم حيدر، الذي صارع الموت مدة تزيد على عامين متتالين، وأضاف بصوت مشحون بأسرار أليفة: » 
وأعشق ذلك االندفاع األصيل العنيد في الخلق واإلبداع..« وقال بهدوء السومري التأملي متابعًا: 

- » لكني، لوال المرض، الخترت هذا العمر .. عمر الحكمة« 
كان يتكلم دون أن أقدر على اإلصغاء إلى كلماته أو صوته أو ما يريد أن يقوله ودون أن أفلح باللحاق به وهو يتحدث بهمس )صاف(  يتسم بذاكرة من 

أمتحن نفسه وأجتاز بها عقبات ال تحصى أخرها ذلك القدر )المرض( اللعين الذي جعله يحدق في سر العالم السفلي الذي ما عاد أي من ذهب إليه ليخبرنا 
عن ألغازه، بل كنت أحدس مقاصده: ذلك التسامي بالفعل اإلنساني نحو الجمال الخالص: نحو النبل المكتمل الخالقة .. ونحو اللعب البريء. 

كاظم حيدر مع ها�سم اخلطاط ونوري الراوي
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د. عقيل مهدي يوسف

   مازال اىل اليوم ، الفنان كاظم حيدر ، 
ي�سكل حتّديًا اإبداعيًا يف م�سمار املنظر 

امل�سرحي يف العراق ) الديكور ( .  
قد   ،  ) �سينوغراف   ( فنانًا  نعرف  فلم 
حقق منجزًا نوعيًا يف البعد الب�سري 
وتربير   . عراقيًا   ، امل�سرحي  للعر�س 
ذلك ، منهجيًا ، هو قدرة هذا الت�سكيلي 
الظاهرة  قللوانللني  فللهللم  علللللى   ، الللرائللد 
من   ، امللل�للسللرحللي  للعر�س  التكوينية 
للمراحل  الللعللابللرة   ، خطاباتها  داخلللل 
التاأريخية ، واملتفاعلة مع طروحات – 

كما نزعم – مابعد احلداثلة . 
ولكي نب�سط هذا الأمر ، علينا اأن نقرن 
املنجز الكبر ، الذي حققه يف خارطة 
ومتّيزه   ، العراقية  الت�سكيلية  الفنون 
من �سواه على �سعيد الفكرة ، واخلامة 

، والتعبر ، ومعاجلة الأ�سكال . 
ت�سعه   ، الفنية  الروؤيلة  يف  القوة  هذه 
يف مقاٍم اإبتكاري خاق . ومن البدهي 
الر�سم  يف  تللو�للسللاتلله  تللرتا�للسللل  ان 
ال�ستغال  اآللليللة  وتللتللحللول   ، العراقلي 
يف  الر�سم  اىل   ، اللوحة  �سطح  على 
العر�س امل�سرحي ، بلغة تتخطى البعد 
الواحد ، اىل منظورات ف�ساء العر�س 
 ، واملللتللحللركللة   ، املج�ّسمة  امل�سرحللي 
واملللنللحللوتللة . تلللرى فلليللهللا  " ثلليللملللللة " 
امل�ستقل  بكيانها  حتتفظ   ، عر�س  كللّل 
بللتلل�للسللكلليللل اخللللطلللوط ، واحلللللجللللوم ، 
واملام�س ، والألوان ، وال�سوء ، حتى 
ت�سبح ن�سقًا مكتفيًا بعنا�سره اخلا�سة 

واملفتوحة   ، الدللية  لغتها  وبتدوير   ،
املتحّول   ، اجلمهور  تلقي  اآفلللاق  على 
" يف  " املللحللاكللاة  ، مللن تقاليد  بلللدوره 
الفرجة الواقعية املعروفة اىل هّز هذا 
الن�سق ، مبعاجلات "جتريبية " جديدة 

، ومغايرة . 
بدراية   ، حيدر  كاظم  الفنان  ا�ستطاع 
امل�سرح  مللللن  الأخلللللللذ  بللّيللنلللللة  فلللكلللريلللة 
هناك  يدر�س  كللان  حيث   ، الجنليزي 
الفن الت�سكيلي ، وكذلك فنون احلداثة 
يف اأوربا ، واإطاعه على منجز اأوربا 
اللل�للسللرقلليللة ، والللليلللونلللان ، �لللسلللواء يف 
الأول  الإغللريللقللي  امل�سرحي  تاأريخها 
ت�سكيليلة  حلللللول  مللن  ماتقرتحه  اأو   ،
بلل�للسللريللة ، لللعللرو�للس ا�للسللخلليلللللو�للس ، 
 ، فاني�س  وار�للسللطللو   ، ويللوربلليللدو�للس 
التجريبية  املللقللرتحللات   ، وبللالأخلل�للس 
مل�سرحية ) اأوديب ملكللًا ( ل�سوفوكل�س 
 ، العامليني  املخرجني  كبار  لللدن  مللن   ،

وال�سينوغرافيني املعا�سرين . 
خل�س كاظم حيدر ، اىل اأهمية توظيف 
الفكرة  فهم  يف  املبتكرة  الطرائق  تلك 
الت�سكيلية يف امل�سرح ، بلغته اخلا�سة 
، وبللالللتلل�للسللاور مللع خملللرج الللعللر�للس ، 
للعر�س  املتحرك  الف�ساء  هذا  لإجنللاز 
، الذي يبّث دللته ، و�سفراته ، وكاأنه 
امل�ساهد  عللرب  تتمظهر   ، داخلية  روح 
وهذا   ، للعر�س  املتتالية  امل�سرحية 
يقت�سي فهم الزمن الدرامي ، واحلفاظ 
وربط   ، للعر�س  الللعللام  الإيللقللاع  على 
اإيقاع امل�ساهد املنفردة اخلا�سة ، بهذا 
فعالية الحتفال  الفرجة يف  التيار من 

اجلماهري ، التي عرف بها امل�سرح ، 
منذ �سنوات ابتكاره ، بو�سفه طق�سًا ، 
ويوم عيد ، قبل اأكر من ) 500 ( �سنة 

ق.م ، لدى الإغريق القدامى . 
ينفتح خطاب العر�س على فكرة الن�س 
بتداولية  له  �ساأن  ول   ، اأوًل  الفل�سفية 
يف  يتو�سع  بللل   ، مبا�سرة  اإنعكا�سية 
تداوليته املتعمقة ، التي تقرتن بالروؤية 
، ليجد مكانه املرموق بني  الإخراجيلة 
ن�س املوؤلف الدرامللي ، ون�س املخرج 

يف العر�س . 
ولو ت�سفحنا اأوراق الذاكرة الديكورية 
مبنجز  اخلا�سة   ، الللعللراقللي  للم�سرح 
كاظم حيدر ، لوجدناه من�سغًا ، بربط 

كل ماهو ملّي ، بف�ساء عامللللي . 
بالو�سط  انلللخلللراطللله  حللكللم  يف  وهللللو 
وامل�سرحي   ، الت�سكيلي  ب�سقيه  الفني 
الأكادميي  بالدر�س  بارتباطه  وكذلك   ،
تبدو  الللتللي   ، التطبيقية  وبللالللتلليللارات 
اأو متناق�سة   ، اأو متعاك�سة   ، متداخلة 
 ، واحللد  ب�سري  بحّل  تقتنع  ل  التي   ،
وكاأنها   ، �ساكنة  بللوؤرة  اىل  تهتدي  ول 
طرق  لفتح  �ّسباقا  كان  املطاف  نهايلللة 

جديدة لتطوير خطابه الفني  . 
 ، الللر�للسللم  اخللتللاط   ، تللرى يف منجزه 
ويدّلَك   ، واللللللون  بال�سوء   ، بالنحت 
على  والللتللنللظللري   ، التطبيقي  عمله 
م�سادر ، ومراجع جريئلة ، مثل فنون 
ومزج   ، التجميعي  والللفللن   ، البيئة 
التطبيقيلللة  بالفنون   ، الفنون اجلميلة 

 .
هي   ، ال�سينوغرافية  فنون  اأن  ونزعم 

من اأكر الفنون ارتباطًا بهذا الإن�سهار 
من   ، املللتللفللرد  عملها  يف  والللتللداخللل   ،

�سواها من فنون اأخرى . 
جتد فيها املعمار الهند�سي ، والتجريلللد 
، والتج�سيم ، والتقطيع الب�سري ، لونًا 
، و�سوءًا ، واإيقاعللًا ، وكذلك اجلنوح 
اىل  وال�سريالية جنبًا   ، التعبرية  اىل 
جنب يف توظيف اجلاهللز ، وامل�ستعمل 
، واملرتوك بو�سفه ) خردة ( اأو ) نفايلة 
( لذلك اجلهد البداعي اخلاق ، اإمارات 
راجحة يف ا�سلوبيات خمرجينا الذين 
تعاملوا مع ب�سريات كاظم حيدر . ولو 
جاز تق�سيم ح�س�س الإبهار ، والده�سة 
امل�سرحي  اللللعلللر�لللس  يللحللقللقللهللا  اللللتلللي 
اأو   ، الديكور  ن�سبة  لكانت   ، الناجح 
يف   ، الراجحة  هي   ، امل�سرحي  املنظر 
الذي   ، املميز  وخطابه   ، العر�س  لغة 
 ، الت�سكيللي  الفنان  بللجللدارة  ابتكره 
والديكور�ست كاظم حيدر ، من خميلته 
جلجام�س  ا�للسللطللورة  منذ   ، اخلللا�للسللة 
، وحتللويلللللهللا اىل عللر�للس ملل�للسللرحللي ، 
 ، ، مر�سومة  امل�سمارية  جتد احلللروف 
  Props مكمات  وباتت   ، ومنحوتة 
ديكورية متحولة ، ومتحركة ، وقابلللة 

للبناء ، والهدم ، يف ن�س العر�س . 
ف�سًا عن املاب�س ، التي تخدم غر�سا 
�سفرات  وتلل�للسللّخ   ، بللالأ�للسللا�للس  فللنلليلللللًا 
من  وتنطلق   ، وتاأريخية   ، اأ�سطورية 
راهنية ما ، وبالأخ�ّس عامل ال�سراعات 
زمنية  يف  تتجلى  كما   ، الجتماعية 
كذلك   . وملتزملللة   ، ملمو�سة  عراقية 
يف م�سرحية ) مركب با �سياد ( ، جاء 

بالبحللر اىل ف�ساء يقا�س بال�سنتمرتات 
فوق خ�سبة م�سرح متوا�سعة  يف كلية 

الفنون اجلميللللة . 
 " و   ، " واجللللللران  " الللنللخللللللللة  ويف 
بغداد الأزل " ، بات اليومي تاأريخي ، 
والتاريخ م�سردًا يوميللًا . وقل ذلك يف 
منجز لوركللا " بيت برنارد األبلا " و " 

عر�س الللدم " .
يقرع  متللوز  وتذكر   ، اأي�سًا  ن�سهب  قد 
واخلرابة   ، املفتاح  وكذلك   ، الناقو�س 
تللعللامللللله مع  واللل�للسللريللعللة حللتللى يف   ..
نلل�للسللو�للس ومللوتلليللفللات فللولللكلللللوريللة ) 
�سعبية ( للم�سرح العمايل ، و�سواها ، 
جتده فيها مدثلًا ، وجتريبيللًا مغامرًا 
 ( الفرتا�سية  باحلركة  ت�سبع  اأن  بعد 
 ، عاتقه  على  اأخللذ  الت�سكيلية   ) للوحة 
حتريكها – فعليًا – يف منظور جم�ّسم 
وكذلك   ، امل�سرحي  العر�س  ف�ساء  يف 
وال�سرفات   ، وال�سبابيك  الأبللواب  اأخذ 
والأقوا�س   ، وال�سامل   ، واللللزوارق   ،
 ، الن�سيج  وخيوط   ، احلديد  وقطع   ،
 ) املبعوجة   (  ، واملعادن   ، وال�ساعات 
، ليطر يف �سماوات اخللق والبتكار 
ميكانو   ( لعبة  يف  عللوامللله  ويللّحللرك   ،
 ( اأجنللزت  قد  ، فهي  ، رغم توا�سعها   )
 ، املميز  الفني  ، بوقعها  ( جماليًا  اأثللرًا 
ونق�ست منمنماتها على �سريط الذاكرة 
امل�سرحية العراقية ، ا�ستحقت اأن يجري 
 ، طروحات  يف   ، وتركيبها   ، حتليلها 
تنتظر  ومللازالللت   ، اأكادميية  ور�سائل 
قراءات منهجية جديدة ، ذلك لأنه ترك 
العراقي  والت�سكيل   ، امل�سرح  لأجيال 

الأخرية  الفرتة  ويف  الآ�سورية.  التجارب 
من حياته )1956( عندما اأ�سيب باملر�س، 
كبرية  اأعماًل  يعمل  ل  اأن  الطبيب  ن�سحه 
واأل يجهد نف�سه .. ولذلك منذ هذا التاريخ 
حتى رحيله كانت اأعماله �سغرية واأنيقة .. 

)احلرية(  ن�سب  عللن  تللقللول  ملللاذا   *
اأكللرب الأعللمللال يف الوطن  الللذي يعد 

العربي ؟ 
.. ب�سبب  ق��ت��ل��ه  ال����ذي  ه���و  ال��ع��م��ل  ه���ذا   -

الإرهاق ال�سديد ..  

* األ تعتقد اأن جوادًا �سحى بحياته 
من اأجل الفن .. اأي اأنه اأول �سهيد يف 

الفن املعا�سر يف العراق ؟ 
التدهور  ج��ي��دًا  يعلم  ك���ان  ف��ق��د   .. ن��ع��م   -
لكنه خا�س   .. له  الذي �سيحدث  ال�سحي 
التجربة وكانت النتيجة هذا العمل الكبري. 

مل اأناق�س هذا الأمر ! 

)الغليان(  معرفة  اإىل  �سبيلنا  مللا   *
حيدر:  كللاظللم  الفنان  عند  الللداخلللللي 
الطموح الذي ل يريد اأن ي�سع نهاية 

لغليان الفنان واآماله ..؟ 
- اأنا مل اأناق�س هذا الأمر! لكني اإذا توقفت 
عالقتي  اأن  اأت�سور  �ساأموت.  العمل  عن 
واأعتر   .. الطريق  ه��ذا  ع��ن  اآت��ي��ة  باحلياة 
.. ولهذا  م��ع احل��ي��اة  ه��ذه احل��ال��ة اجل�سر 
ل اأتوقف .. ميكن اأن اأتوقف عن الر�سم، 
لكن ت�سوري وفكري ينتميان اإىل احلالة 
ور اأن هذا لي�س خا�سًا بي  الأوىل .. واأت�سّ

.. اأننا جند هذا عند اأ�سخا�س اآخرين. 

* بكلمة اأدق : اأننا نرى هذا )الغليان( 

يف الر�سم: ال�سرعة يف تنفيذ اللوحة 
 .. الألللوان  .. حدة  .. قوة اخلطوط 

عنف املو�سوعات .. 
اأحب   .. الآخ��ري��ن  ه��ذا. ما مييزين عن   -
ال�سربة الأوىل يف التعبري .. واأعتر هذا 
هو ال�سعور الأول وهو ال�سحيح والأدق. 
وهو موجود عند فنانن كبار اأي�سًا. لكن 

هناك من مييل اإىل ال�سقل والتهذيب . 
جتربتنا اآتية من داخل الوطن .

* الر�سانة يف الفن العراقي .. كيف 
تنظر لها .. وتقيمها ..؟ 

عديدين  لفنانن  ك��ث��رية،  جت��ارب  هناك   -
مكانتها  ولها  بها،  معجب  واأن��ا  عاي�ستها، 

يف احلركة الت�سكيلية 
 

مو�سوعات  منها  ال��ع��راق،  يف  املعا�سرة 
وموا�سيع  ����س���ري،  مل��ح��م��ود  ���س��ي��ا���س��ي��ة 
وموا�سيع  ���س��ل��ي��م،  جل�����واد  اج��ت��م��اع��ي��ة 
لها  وم��وا���س��ي��ع  اجل����ادر،  خل��ال��د  الطبيعة 
وجمموعة  مظلوم،  لطارق  ح�ساري  فكر 
وجتارب  ال���راوي،  لنوري  تاأملية  روحية 
بداية جتربة  )الفورم( يف  بتك�سري  كثرية 
ال�����س��ت��ي��ن��ات ظهرت  ال���رح���ال، ويف  خ��ال��د 
�سياء  اأع��م��ال  منها  الأع��م��ال  من  جمموعة 
العزاوي التي اأدخل فيها احلرف العربي، 
ي�سور  التي  الدين  مهر  حممد  وجمموعة 
اأ�سكال  وجمموعة  الإن�سان،  �سياع  فيها 
فتاح  لإ���س��م��اع��ي��ل  ال��ر���س��م  يف  �سخ�سية 
بي�ساء، وجتارب حممد  الرتك مب�ساحات 
غ��ن��ي ال��ت��ي ا���س��ت��ق��اه��ا م��ن ال��ق��ر العراقي 
العباية(  )اأم  و  )العائلة(  منها  ك��ّون  والتي 
لفنانن  ج�����دًا  ك���ث���رية  اأم��ث��ل��ة  وه���ن���اك   ...
الفنان  جت��رب��ة  ر���س��ان��ة  جت�سد  ع��راق��ي��ن، 

العراقي احلديث. 

* اأعلم علم اليقني اأن جتارب الأ�ستاذ 
الللر�للسللم كانت  فللن  كللاظللم حلليللدر يف 
عن  حتدثنا  اأن  ميكن  هللل   .. جللديللة 
الفنان يف مزجه  �سابة وقوة فكرة 
لتكون فن وطني ميطه  اأمللور  عدة 

الوطن والتاريخ والعامل؟ 
- تربية الفنان اأتية .. من داخل هذا الوطن 
.. لي�س لدينا فنانن تربوا خارج هذا الوطن 
.. فخلفيات الرتبية ترز يف العمل الفني 
عن  اأبتعد  اأن��ه  نت�سور  فكلما  فنانينا.  عند 
تاأثري حميطه وجمتمعه جند مل يبتعد، لأننا 
ال��ط��ن، والأ���س��واق، واملدينة  رائ��ح��ة  ن�سم 
لها  ي�ساف  اأعماله..  والقرية موجودة يف 
البعد احل�ساري من العهد ال�سومري حتى 
الأفقي  البعد  اأعماله  نرى يف  كما   .. الآن 
ال���ذي ن���راه مم��ت��دًا يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي اأو 
ن�ساهد  كما  املعا�سر.  العامل  يف  ارتباطه 
امل�ساهد  يت�سورها  التي  الأع��م��ال  بع�س 
قريبة  الأم��ر  اأنها يف حقيقة  األ  عنا  بعيدة 
اأعمال  مثل  املجتمع،  ه��ذا  م��ن  ال��ق��رب  ك��ل 
�سعيد،  األ  ح�سن  �ساكر  النا�سري،  رافع 
و�سالح  القره غويل  �سالح  اأعمال  وحتى 

اجلميعي. 

* �سوؤال من الفنان د. طارق مظلوم: 
بالن�سبة  �سلبية  تعد  نقطة  ذهني  يف 
فكثر   .. الللعللراق  يف  املعا�سر  للفن 
يكررون  النحاتني  اأو  الر�سامني  من 
متاثيلهم،  اأو  لوحاتهم  يف  الفكرة 
اأ�سلوبهم اخلا�س .. لكنهم  اأنها  على 
يعطينا  اأن  نود   .. باجلديد  ياأتوا  مل 
الأ�للسللتللاذ كللاظللم حلليللدر راأيللله يف هذا 

الأمر ؟ 
- اإذا عدنا اإىل الرتاث ال�سعري – ولنرتك 
ه��ن��اك رابطة  – قلياًل جن��د  ال��ع��رب��ي  ال��ف��ن 
و�سيجة قوية لوحدة الق�سيدة منذ الع�سر 
)عند طرفة  الق�سيدة  اأن  نرى   .. اجلاهلي 
الخ( متتلك   .. النابعة  اأو  لبيد  اأو  اأو زهري 
من  ق�سيدة  ك��ل  واأن  واح����دة(  )م��واط��ن��ة 
هذه الق�سائد متتلك روحي وحياة ب�سكل 
اآخر على  م�ستقل. وهذا ما ينطبق ب�سكل 
ما  وه���ذا  الأم����وي،  الع�سر  يف  الق�سيدة 
ينطبق على الق�سيدة يف الع�سر العبا�سي 
)مبواقعها املختلفة( .. هذا جاء عر تراث 
ميتلك  وال�ساعر  واأ�سيل  ورا�سخ  م�ستمر 
ال���ع���راق، يف  ن��ح��ن يف   .. �سافية  ذه��ن��ي��ة 
نبحث عن هذه  مازلنا  الت�سكيلي،  ال��رتاث 
بداأنا  .. والآن  ال�سفاء  الوحدة، وعن هذا 
ن��ب��ح��ث، ك��ل ف��ن��ان ح�����س��ب اج��ت��ه��اده، عن 
ال��وح��دة، ول��ذل��ك نرى  ال�سفاء وع��ن ه��ذه 
الدكتور  ي��رى  كما   – الفنانن  بع�س  اأن 
طارق – يرون اأنهم بلغوا نهاية املطاف .. 
فيوؤكدون لنا ب�سكل قا�ٍس ما تو�سلوا اإليه 

ب� ))جلاجة(( !! 

حيدر  كللاظللم  الأ�للسللتللاذ  يعتقد  هللل   *
مادة  تدري�س  يف  فجوات  هناك  اأن 

؟  العراق  يف  )الر�سم – النحت( 
.. هذه  تفكري  بدون  ب�سرعة،  واأقولها  نعم 
التدري�سي  ال��ك��ادر  قلة  من  اآتية  الفجوات 
ول  ناحية،  من  وال��واع��ي  املتمكن  والفني 
اإىل اجل��وان��ب الأخ���رى  اأت��ط��رق  اأن  اأري����د 
الفن  تدري�س  اأن  اأق��ول  اأن  واأ�ستطيع   ..  !
بتدري�سه  ق��ورن  اإذا  متخلف  ال��ع��راق  يف 
املتقدمة  البلدان  بع�س  يف  اأو  اأورب���ا  يف 

الأخرى .. للحق اأننا مل نتابع  

العامل،  ف��ن��ون  يف  احل���ادث���ة  ال���ت���ط���ورات 
اأن مناهجنا  وهي كثرية جدًا، وعليه جند 
 .. الأوربية  باملناهج  قورنت  ما  اإذا  قدمية 
باقي  ع��ن  ك��ث��ريًا  يتميز  ال��ف��ن  ت��دري�����س  اأن 
الأن�سطة الإن�سانية الأخرى، فعليه يجب اأن 
يكون هناك ات�سال وثيق جدًا باحل�سارة 
املعا�سرة واأن يكون له ات�سال وثيق جدًا 
 .. وال��ق��دمي��ة  العربية  باحل�سارة  وو���س��ع 
اأغ��ف��ل��ت ه��ذا اجل��ان��ب �ستقع يف  اإذا  لأن���ك 
لبد   اأي   .. الأجنبية  الرتبية  تبعية  مطب 
دقيق  وا�ستيعاب  ووع��ي  اأراك  وج��ود  من 
حديثة  مناهج  بو�سع  املعا�سرة  للرتبية 
ل��ل��رتب��ي��ة ال��ف��ن��ي��ة ل��ك��ي ل حت���دث م��ث��ل هذه 
املعا�سر  الت�سكيل  يف  الكبرية  الفجوات 
ال��ر���س��م والنحت  ال��ع��راق خ��ا���س��ة يف  يف 

مثلما جاء يف ال�سوؤال. 

ن�ستعني  ل  مللللاذا  تلللرى  اأتلل�للسللاءل:   *
بللو�للسللع هللللذه املللنللاهللج ملللن خلللارج 
معاهد واأكادمييات الفنون من ذوي 
هذه  معاجلة  يف  الكثرة  اخللللربات 

الفجوات ؟ 

- هذا ما اأقوله اأنا اأي�سًا. 
احلب قوام الوجود

* ماذا تعني لديك املفردات التالية: 
* احلب ؟ 

- قوام الوجود ! 

* البحر ؟
- �سيء جميل. 

* املجهول ؟ 
- اأخاف ! 

* الولدة ؟ 
- ازدياد !

* الكتاب ؟ 
- متعة احلياة. 

* املراأة؟ 
- اأجمل خملوق ! 

* ال�سيف ؟ 
- اأعتز به .

* الليل ؟
- ق�سري وطويل ! 

القدماء  العرب  ال�سعراء  اأحللب  ما   *
اإليك ؟

ب��ن زه��ري .. جرير ..  - ك��ث��ريون .. كعب 
البحرتي واملتنبي .. 

* واملعا�سرون ؟
- البياتي .. �سامي مهدي .. حميد �سعيد 
يو�سف   .. احل��ج��ازي   .. ق��ب��اين  ن���زار   ..

ال�سائغ .. بلند احليدري..

مق�سرون جتاه ال�سباب !
اجليل  جتللللارب  اإىل  تللنللظللر  كلليللف   *

اجلديد .. ما م�ستقبله ؟
- نحن الذين �سبقنا ال�سباب، ب�سكل   

طاقات  هناك  لأن  كثريًا،  مق�سرون  ع��ام، 

الفنان كاظم حيدر الفنان كاظم حيدرالفنان كاظم حيدر
الفنان كاظم حيدر الفنان كاظم حيدرالفنان كاظم حيدرالفنان كاظم حيدرالفنان كاظم حيدر الفنان كاظم حيدرالفنان كاظم حيدر

الفنان كاظم حيدر الفنان كاظم حيدرالفنان كاظم حيدرالفنان كاظم حيدر

كاظم حيدر 
وما بعـد الحداثة 

د. عقيل مهدي يوسف
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كاظم السيد علي

 )1932( حيدر   كاظم  الراحل  الفنان 
نه�سوا  الذين  فنانينا  ابرز 
يف  العراق  يف  الت�سكيلية  باحلركة 
لي�سان�س  على  ح�سل  اخلم�سينيات 
العالية  املعلمني  دار  عن  الآداب  يف 
معهد  من  ر�سم  ودبلوم   1957 عام 
ما  العام  ذات  يف  اجلميلة  الفنون 
هذه  كل  الفنية  اأعماله  ا�ستوحت 
من  وامل�سرحية  الأدبية  املوؤثرات 

خال تلك الدرا�سة.
ان الفنان حيدر بداأ فنانا اأكادمييا يف 
فرتة خما�سه الأوىل من خال جتربته 
اإن�سانية  بروؤية  الواقعي  اجلذر  ذات 
يف  اأثرت  الجتماعية  ،فالواقعية 
م�سرته الفنية اإىل حد كبر وخا�سة 
واملجتمع  لاإن�سان  العامة  احلياة 
مو�سوعاته  يف  عنها  يبتعد  ومل   ،
بعد  فيما  التقليدية  اإطار  دخل  حتى 
الفنانني  لتجارب  درا�سته  خال  من 
اخلم�سينيات  فرتة  يف  الأوربيني 
الفنان  جعلت  التجارب  هذه  وكل   ،
وروؤية  اإبداعية  اأداة  ميتلك  حيدر 
خا�سة  مدر�سة  خالها  من  خلق  فنية 
به ، وكل هذه الأمور جعلته ي�ستزيد 
يف الأخذ ما حفزته وكانت ح�سيلته 
ملحمة )ال�سهيد( لتي ر�سمها بروحية 

جديدة .
متثل  اأعمال  حيدر  اأجنز  لقد   
غر  هي  التي  التجريدية  الواقعية 
ينتمي  كان  التي  الإن�سانية  الواقعية 
ح�سن  كفائق  اآنذاك  زمائه  مع  اإليها 
وممد مهر الدين و�سلمان الب�سري 
و�سياء العزاوي ، )اأي جميع اأعماله 
ال�سخ�سية  اواملا�ساوية  التجريدية 
البناء  منحى  تركيبها  يف  ينحو 
امل�سرحي �سواء يف اخلطوط املعتمدة 
يف  او  الوهمية  املنظور  ابعاد  على 
ملوا�سيعه  اخللفية  امل�ساحات  قطع 
اإىل قطعتني ي�سع خالها الت�سكيات 
املتوازنة يف حركة م�سرحية �سرفة( 
نزار  الراحل  الفنان  و�سفه  هكذا   ،
)الفن  املو�سوم  كتابه  يف  �سليم 
العراقي املعا�سر ( وهذا ما ا�ستوحته 
اأعمال الفنان حيدر من خال درا�سته 
التي ذكرتها �سلفا يف املقدمة ، ويوؤكد 
الفنان  اأن  )على  حيدر  كاظم  الفنان 
التطور  من  معني  حد  عند  يتوقف  ل 
بالعطاء  متدفقة  وبروحية  الإبداعي 
الذي لين�سب ( ، وهذا مااكده الزميل 
عادل كامل يف احد كتاباته عن الفنان 
على  حيدر  )يربهن  قال  اذ  حيدر 
الفنان  ان  هما  متازمتني  حقيقتني 
لبد ان ميتلك اأداته التقنية واحلرفية 
ل�سياغة اأفكاره ب�سكل متقد وبروحية 
جديدة ( ، فمن هذا املنطلق قدم اأعمال 
قيمة  ذات  لكنها  لأ�سلوبه  مغايرة 
اأطروحاته  و�سمن  عالية  تعبرية 

اجلميلة ذات امل�سمون الإن�ساين كما 
يف )�سورة املوت ( التي ا�ستلهمها من 
املوروث العربي الإ�سامي و)ملحمة 
وغرها  ت�سرين(  و)حرب  ال�سهيد( 
عن  ناهيك   ، الت�سكيلية  الأعمال  من 
اهتماماته  يف  الخرى  اإبداعاته 
كر�س  حتى  امل�سرحي  الديكور  بفن 
امل�سرح  لفرقة  الفن  لهذا  اأعماله  كل 
جزءا  الديكور  لكون  احلديث  الفني 
در�س  اأن  بعد  عنده  اللوحة  بناء  من 
امل�سرحي  والديكور  الر�سم  فنون 
املركزية  الكلية  يف  والليتوغراف 
 ، عام 1962  منها  التي تخرج  بلندن 
فاأ�سبح من ابرز م�سممي الديكورات 
منها  ال�سعبية  للم�سرحيات  وخا�سة 
واجلران(  )النخلة  و  )القربان( 
علم  فرمان  طعمة  غائب  للكاتب 
الذي  )املفتاح(  وديكور   1969
)من  الن�سر  يا�سني  الكاتب  يعتربه 
والذي  امل�سرح  يف  املهمة  الديكورات 
اللوحة  زيت  فن  ادخل  خاله  من 
عمل  وكذلك  فنية(  قطعا  وجعلها 
للفنان  )ال�سريعة(  م�سرحية  ديكور 
وديكور   1971 عام  العاين  يو�سف 
للكاتب  )ال�سخرة(  امل�سرحيتني 
جونز(  )المرباطور  التكريل  فوؤاد 
)عر�س  وم�سرحية  اأونيل  ليوجني 
�سامي  الفنان  واإخراج  اإعداد  هملت( 
وديكور  ت�سميما  وعمل  احلميد  عبد 
لفرقة  الأزل(  )بغداد  هما  م�سرحيتني 
الفنان  تاأليف  احلديث  الفني  امل�سرح 
القدير قا�سم ممد و)البوابة( لفرقة 
فن  اأ�سبح  حتى   ، العمايل  البيت 
حيدر  الفنان  اأجنزه  الذي  الديكور 
العراقي  م�سرحنا  يف  مهما  اجنازا 
الأ�سيل فيما بعد ، وكل هذه التجربة 
والغنية  الفنية  امل�سرة  من  الرائدة 
حيدر  كاظم  واجنزها  قدمها  التي 
يح�سل  مل  لكنه  وللمجتمع  لاإن�سان 
عليها  ح�سل  كما  وا�سعة  �سهرة  على 
عن  �سئل  ،فعندما  الفنانون  زماوؤه 
)اإن ذلك يرتبط   : اأجاب قائا  ال�سبب 
لاريد  )اأنا   : قال  ثم  ومن  بخلقي( 
يدل  وهذا  دعاية(،  لنف�سي  اأ�سع  اأن 
وامللتزم  احلقيقي  الفنان  خلق  على 
حب  عن  بعيدا  الإن�سانية  بق�ساياه 
النا وحب الذات كما هو موجود عند 
الفنان  اأن  من  بالرغم  الفنانني  بع�س 
كاظم حيدر من الفنانني الكبار الذين 
ي�ساراليهم بالبنان من خال م�ساركاته 
الوطنية  املعار�س  اغلب  يف  الكثرة 
كذلك  الوطن  خارج  اأقيمت  التي 
معر�سني  1965و1969  عام  اأقام 
عام  �ساهم  كما  بغداد  يف  �سخ�سيني 
مع  املرفو�سات  معر�س  يف   1958
�ساهم  وكذلك  الفنانني  من  جمموعة 
وجماعة  الزاوية  جماعة  معر�س  يف 
عام 1971  اأ�سهم يف  ثم  الرواد ومن 
، وكان  الأكادمييني  بتاأ�سي�س جماعة 

محمد الهجول

)عليه  احل�سني  المام  ق�سية  �سكلت 
من  ثلة  مع  وا�ست�سهاده  ال�سام(  
يف  موؤثرا  موقفا  الكرام،  �سحبه 
�سارت  اذ  والفن..  والثقافة  الفكر 
ابداعيا،  ا�ستلهاما  الق�سية  هذه 
توافرت فيه املعاين العالية للموقف 
الن�ساين، الذي ج�سده المام )عليه 
للظلم والف�ساد..  ال�سام( يف رف�سه 
م�سرقة  فكرة  ال�سام(  )عليه  فكان 
الخاقي  الفعل  �سطوة  عن  تعرب 
احلقيقي، ومعنى اخاذا ل�سمو الذات 
امل�سحية.. وبذلك كان ح�سور المام 
البداعي  البوح  عموم  يف  ال�سهيد  
مثلى،  ق�سية  والعربي  العاملي 
ترتجم حقيقة املوقف البطويل الذي 
كي  ال�سام(،  )عليه  المام  ا�س�سه 
واملواجهة  للتحرر  ثرا  منبعا  يكون 

النبيلة.. 
وقد �سكلت  هذه الق�سية رافدا قويا، 
العديد  العراقي  الفنان  منه  ا�ستلهم 
موفورات  ت�سكيل  يف  املفردات  من 
على  اخلر  انت�سار  ملعاين  تت�سع 
على  الربيء  والدم  وال�سر،  الباطل 

ال�سيف املبتذل.. وتعد جتربة الفنان 
قدمها  التي  حيدر(  )كاظم  الراحل 
بروت  يف  �سخ�سي  معر�س  يف 
)ملحمة  عنوان  حتت   1965 عام 
ا�ستلهام  يف  معنى  الوفر  ال�سهيد( 
ماأ�ساة المام احل�سني )عليه ال�سام( 
كبرة..  قطعة  باربعني  كرباء  يف 
حمودي  جميل  الرائد  الفنان  فرنى 
يكتب عن ذلك املعر�س: عرب التاريخ 
امللحمة  �سور  تنقله  الذي  احلافل 
تقراأ معاين البطولة وتكت�سف دناءة 
املوؤامرة وتعي�س اجواء املعركة مبا 
ونكو�س  وهجوم  وفر  كر  من  فيها 
�سمو  ترى  ثم  وا�ستاب..  وقتل 
الفداء متج�سدًا بابهى جال من اجل 
املثل الرفيعة التي ا�ست�سهد من اجلها 
و�سحبه  ال�سام(  )عليه  احل�سني 
ان  نعي  الن�س  هذا  من  الكرمني.. 
اختزال  ا�ستطاع  حيدر  كاظم  الفنان 
اعتمدت  ملونات  يف  املعركة  اجواء 
اكر  اىل  للو�سول  الب�سري  ال�سرد 
املوقف  الك�سف عن  من جانب، بغية 
البطولة  مبعاين  الت�ساقا  الكر 
المام  ج�سدها  التي  والن�سانية 
)عليه ال�سام( من خال وقفته تلك..  

يرى  الراوي  نوري  والناقد  الفنان 
يف  هذه العمال : ان درا�سة �ساملة 
ل�سل�سلة اللوحات التي الغت وحدات 
هذه امللحمة تقودنا اىل الحاطة مبا 
يف ذلك العامل من نقائ�س.. اخليول 
م�ستنفرة..  خيول  تقابلها  املنهكة 
التي  ال�سيوف  و�سخامة  م�ستفزة 
تاريخيًا  ظرفًا  باحتزامها  �سكلت 
متاأزمًا، حققت انت�سارًا زائفًا �سرعان 
تاريخية  ف�سيحة  اىل  حتول  ما 
النكراء“  ”اجلرائم  بعار  ات�سمت 
ال�سيف  ذلك  النهاية،  يف  وبقي 
الوحيد الذي منح من ال�سجاعة بقدر 
الغادرة من كل  ال�سيوف  ماجرد تلك 

�سفة للنبل وال�سرف.
والفنان  الناقد  يك�سف   جانبه  من 
بع�س  عن  �سعيد  ال  ح�سن  �ساكر 
الت�سكيلي  الفن  جتربة  م�سامني  من 
املا�سي  القرن  منت�سف  العراق  يف 
ال�سهيد  ملحمة  معر�س  ان  ويرى  
املوؤ�سر  مبثابة  كان   ،1965 عام  يف 
الت�سكيلي  الفن  مل�ستقبل  الوا�سح 
يف مرحلة ال�ستينات، ولبد انه كان 
الفنانني من  ل�سباب  حافزًا يف حينه 
ذات  روؤيات جديدة  البحث عن  اجل 

وملحمية  احيانًا  ميتافيزيقية  ابعاد 
احيانًا اخرى ان فكرة اخلر وال�سر 
كاظم  ميزات  ابرز  من  واملاأ�ساة 

حيدر..
يف  حيدر  كاظم  الفنان  برع  وكما 
المام  ا�ست�سهاد  مو�سوعة  تاأطر 
وجعلها  ال�سام(  )عليه  احل�سني 
فاننا  اعماله..  من  العديد  مور 
ا�ستلهموا  اخرين  فنانني  ان  جند 
لعمال  مورا  فكانت  الق�سية  ذات 
ماهود  الفنان  الدكتور  قدمها  كثرة 
العزاوي  �سياء  والفنان  احمد 
حيث  يا�سر..  الرزاق  عبد  والفنان 
ت�سرد  كثيمة  الوحدات  ت�سكيل   برز 
ق�سة ا�ست�سهاد المام احل�سني )عليه 
ال�سام(.. فكانت اللوحة هنا م�ساحة 
ملونة حتكي خلود املعنى الن�ساين 

الذي قدمه المام ال�سهيد.. 
احمد  ماهود  الفنان  لوحات  ففي 
مامح  ابراز  يف  اخلا�سة  تاأتي 
ال�سر الذي مثله ال�سمر وجي�سه كقوة 
فالوجوه  الرحمة..   تعرف  ل  باغية 
وال�سيوف   ، بالق�سوة  امل�سكونة 
وحدات  كانت  غدرا،  امل�سلولة 
جانب  من  اكر  يف  تعرب  مر�سومة 

للجرمية  ال�سوراملخفية  بع�س   عن 
التي ارتكبها اعداء المام.. 

بذات املعنى يقدم الفنان عبد الرزاق 
يتابع  اللوحات  من  جمموعة  يا�سر 
ب�سرد  ويق�س  املعركة..  اجواء  فيها 
ب�سري تفا�سيلها املوجعة.. فبالرغم 
من ترا�س اخليول التي اقحمت يف 
امل�سوبة  ال�سيوف  وكثافة  املقاتلة 
نحو المام )عليه ال�سام( و�سحبه، 
ت�سوير  يف  ابدع  قد  الفنان  فان 
اخلوف والرتدد وعدم اجلراأة فيها.. 
م�سحية  كقوة  المام  يربز  حني  يف 

ومواجهة وموعظة اي�سا.. 
مفرداته  العراقي  املبدع  كر�س  لقد 
واحدة  لت�سوير  مرهفة  وب�سورة 
التي  التاريخية  الحداث  اهم  من 
وعمل  ال�سامية..  المة  عا�ستها 
ال�سمو  الك�سف عن معنى  على  بقوة 
اخلالد الذي ترجمته �سخ�سية المام 
مواقف  يف  ال�سام(  )عليه  احل�سني 
الدفاع عن احلق واحلرية وال�سام.. 
فكانت ملحمة عا�سوراء منطلقا فاعا 
ومورا ثرًا  للتعبر عن ارادة ك�سر 
الظلم  �سطوة  من  والتحرر   القيد 
اللوحة  �سطح  ا�ستلهمها  والظاملني.. 

كاظم حيدر 
كاظم حيدر .. أداة إبداعية في التقنية واللون 

كاظم السيد علي

محمد الهجول

ــد  ــشــهــي كــــاظــــم حــــيــــدر ومـــلـــحـــمـــة ال
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مرة روى الر�سام العراقي املغرتب 
علللرب  العلللزاوي  �سيلللاء  لنلللدن  يف 
�سفحلللات جمللللة العربلللي الكويتية 
يف مللللف ا�سدرتللله علللن النحلللات-
الر�سام العراقلللي الراحل ا�سماعيل 
فتاح اللللرتك، بان الر�سلللام العراقي 
عللللى  عللللق  حيلللدر  كاظلللم  الراحلللل 
اقامللله  اللللذي  ال�سهلللر  املعر�لللس 
ا�سماعيلللل فتاح الرتك علللام 1965، 
بعلللد عودة اللللرتك ملللن الدرا�سة يف 
روملللا، باأنللله للللو حب�لللس يف غرفلللة 
لليللللة واحدة لأجنلللز معر�سني مثل 
معر�لللس اللللرتك، ومل يوافلللق �سياء 
العلللزاوي وقتهلللا على ملللا قاله كاظم 
حيلللدر واعتلللرب ذللللك انتقا�سلللا ملللن 
قدرة اللللرتك، ال اين ، يف مو�سوع 
ن�سرتللله علللن الراحل اللللرتك، نظرت 
اىل املو�سلللوع ملللن زاويلللة واجتاه 
اخلللر، ووجدت ان كاظلللم حيدر كان 
)مقلللا(، كما وجدت ان ذلك مل يخّل 
مبكانلللة الرتك ورفعلللة ابداعه، وان 
جوهلللر الق�سيلللة ل يتعللللق مبوقف 
او راأي لكاظلللم حيدر مبكانة الرتك، 
بلللل مبفهلللوم وفل�سفلللة كاظلللم حيدر 

واللللرتك بفلللن الر�سلللم، وا�سلوبهما 
املتناق�س يف بناء اللوحة، فلم تكن 
اللوحلللة عند كاظم حيدر بناء �سكليا 
فقلللط ، بلللل خمططلللا فكريلللا تهيملللن 
فيللله )الدللة( وعلى وجللله التحديد 
)التعبلللر عن اللللروح املحلية( الذي 
كان ملللن ال�سعلللب عللللى الت�سكيليني 
القفلللز فوقللله يف ظلللل هيمنلللة النقلللد 
اللللذي يروج لهذا الجتلللاه وهيمنته 
عللللى الكتابة يف هلللذا احلقل وعلى 
املنجلللز الت�سكيلي العراقلللي برمته، 
وت�سهلللد بذللللك اعمالللله يف معر�لللس 
ملحملللة ال�سهيد اللللذي ا�سميته مرة: 

")اآن�سات افنيون( الر�سم العراقي"، 
احلللدث  اللللذي  )العملللل(  باعتبلللاره 
اكلللرب حتلللول يف الر�سلللم العراقلللي 
احلديلللث، حينملللا افتتلللح )معر�لللس 
ال�سهيلللد( ع�سلللر ال�ستينلللات بعد ان 
ختلللم ن�سلللب احلرية جللللواد �سليم، 
ع�سر الر�سم العراقلللي اخلم�سيني، 
لذللللك  املنطقيلللة  النهايلللة  �سلللكل  او 
الع�سلللر، عندملللا انتقل مركلللز الثقل 
اىل )ال�سطح الت�سويري( باعتباره 
م�ستويلللات  ملللن  م�ستلللوى  "اهلللم 
الوجلللود الفنلللي"، وحيلللث �سلللارت 
الولويلللات تنطلق ملللن، وتعود اىل 

"اإعادة جتريب اإنتاج املرئي ب�سور 
خمتلفة ... والهتملللام باملادة التي 
ٌينّفلللذ بها العملللل بعفويلللة وتلقائية 
وجلللراأة" فلللكان الوعلللي الروؤيلللوي 
لل�ستينيلللني هو )الوعلللي املتجاوز( 
ذللللك الوعي الذي يحلللاول البدء من 
جديلللد يف كل ملللرة من خلللال وعي 
عال مبعاجلة املادة باعتبارها "بحد 

ذاتها روؤية".
لقلللد كانت نظرة كاظم حيدر للوحة، 
باعتبارها بناء فكريا ي�ستغرق وقتا 
طويا لانتهاء منه، نظرة تنتمي اىل 
كا�سيكيات فن الر�سلللم رغم ا�سكاله 
احلداثيلللة، وتنتمي اىل )حكائيات( 
روبنلللز واجنيللللو ودافن�سلللي، وكل 
اللوحلللات )الق�س�سيلللة( التي كانت 
ت�ستلهلللم الق�س�لللس املقد�سلللة، بينما 
تنتمي ر�سوم الرتك اىل فهم خمتلف 
لوحلللات  توللللد  مل  فمثلملللا  متاملللا، 
وجاك�سلللون  بيكلللون  فرن�سي�لللس 
بوللللوك "ملللن �ساعلللات طويللللة ملللن 
التفكلللريف مو�سلللوع، ول ر�سملللت 
من نقا�س، بلللل كانت تنمو من تلقاء 
نف�سهلللا، ملللن �سنيع ملللن الر�سم، او 
رمبا من انفعالت العقل الاواعي" 
كما قالت لليان فريدكود، فان الرتك 
كان يعترب اللوحة جتربة متريالية 
لختبلللار  منا�سبلللة  او  )�سيئيلللة(، 
امللللادة، فللللم تكلللن لوحاتللله‘ لفلللرط 
اخا�سهلللا ل�سيئيتهلللا، بحاجلللة اىل 
عنوانات مثلللا، فكانت عنواناتها ل 
تعدو ان تكلللون ا�سلللارات لتمييزها 
علللن بع�سهلللا كعنوانلللات جاك�سون 
بولوك للوحاته حينما كان ل يكلف 
نف�سللله م�سقة تلفيق عنلللوان منا�سب 
للللكل لوحة فيكتفلللي برتقيمها، وهو 
فهلللم د�سن ع�سرا جديلللدا يف الر�سم 
العراقي هو جيل ال�ستينات، وبذلك 
فقلللد �سّكل الرتك وعدد من جمايليه: 
�سياء العلللزاوي، ورافع النا�سري، 
ومملللد  اجلميعلللي،  و�ساللللح 
طاللللب،  وعللللي  الديلللن،  مهلللر 
�ساكر  واللل)لخمل�سل()ل�سلتل(لليني 
ح�سن ال �سعيد، �سّكلوا الوجه 
الخلللر ملللن العملة التلللي �سكل 
فيها كاظلللم حيدر وجواد �سليم 
وجههلللا الول، وبذللللك مل يكلللن 
كاظلللم حيلللدر وا�سماعيلللل فتاح 
الرتك ال وجهلللني لعملة واحدة 
هلللي املخا�لللس ال�ستينلللي اللللذي 
ال�سلللكال  قدا�سلللة  عللللى  انق�لللس 
اخلم�سينيلللة فيللله كاظلللم حيلللدر 
بينما ا�س�س الرتك و)جمموعته( 
اجلديلللدة  )الروؤيلللا  الطليعيلللة 
واملجدديلللن( فهما جديلللدا للوحة 
باعتبارهلللا مغامرة متريالية، او 
واقعلللة �سيئيلللة، لذللللك كان الرتك، 
فران�سي�لللس  مثلللل  ذللللك  يف  مثلللله 
بيكلللون اللللذي ل ي�ستغلللرق كثلللرا 
اللوحلللة،  التفكلللر مبو�سلللوع  يف 
فيكفيه ان يغم�لللس فر�ساته باللون، 
وي�سعها على �سطح اللوحة ليظهر 
وجللله ال�ساخ�لللس اللللذي كان يظهلللر 
ويعلللاود الظهور يف كل مرة مبظهر 

ياسين النصير 

ملللا نعنيه بالتحديث يف هلللذه الفقرة هو 
ملللا يخ�س: الديكلللور والأزيلللاء والإنارة 
والك�س�سوار وحتلللى املكياج وا�ستقبال 
اجلمهور والإعان واللقاءات ال�سحفية. 
واملتتبع لهذه البنيات املت�سابكة الوا�سعة 
التاأثلللر يجدها هلللي الأخرى قلللد �سهدت 
تطلللورًا كبلللرًا يفوق يف بع�لللس قدراتها 
يف  حدثلللت  التلللي  الأخلللرى  التطلللورات 
بناء الن�لللس والعر�لللس، ول نعدم القول 
اأن بع�لللس املنفذيلللن وامل�سمملللني كانلللوا 
يف حلللوار جلللديل وعميلللق ملللع املوؤلفني 
واملخرجني يف ر�سم اأبعاد الأعمال الفنية 
املنفذة والقادملللة، ون�سهد للمرة ا لوىل 
اأن ي�سبح هوؤلء العاملون اأ�سا�سيني يف 
اأي عملللل م�سرحي بعدما كانوا ثانويني، 
اأو اأن املخلللرج يقلللوم باأدوارهلللم جميعلللًا 

خا�سة يف م�سرح اخلم�سينات.
نلم�س هذه العاقة بلللني م�سمم الديكور 
واملخرج واملوؤلف مثًا يف ما كان الفنان 
كاظلللم حيلللدر يفعلللله ملللع كل م�سرحيلللة 
وي�سملللم ديكورها، فقلللد كان كاظم حيدر 
اأحلللداث امل�سرحيلللة  مييلللل اإىل جت�سيلللد 
واقعيلللًا فر�سلللم ي�سمم ديكورهلللا كما لو 
كان واقعًا حقًا )اأزقة وطرقا وبناء �سلبا 
اجتماعيلللة  وفاعليلللة  احل�سلللور  وقويلللا 
تراها يف داخل هذا التكوين امل�سرحي(. 
وتعلللد ت�سميماته مل�سرحيلللات )القربان، 
اللللرتاث  جمال�لللس  كلكام�لللس،  اخللللان، 

وغرها( ذات اأطر جتديدية، ويف الوقت 
نف�سللله ذات منحى واقعلللي، فكاظم حيدر 
الفنلللان الت�سكيللللي كان يلللرى يف ديكور 
امل�سرحيلللة الواقعيلللة بنية فنيلللة ل تنقل 
الواقلللع واإمنا جت�سده بوا�سطلللة اأ�سكال 
تختزله وهذه النقلة الفنية تعد جزءًا من 
جعلللل امل�سرح حتى وللللو كانت ن�سو�سه 
جتريبيلللة، واقعيلللًا، ملللا مكنلللت العملللل 
الفنلللي لأن ي�ستوعب طروحلللات املخرج 
اجلديدة ويف الوقت نف�سه اأفكار املوؤلف 
وقلللدرات اجلمهلللور ال�سعبلللي ل�ستيعاب 

العر�لللس. عللللى العك�لللس ملللا كان يفعله 
فنان الديكور �ساح حافظ وهو م�سري 
اجلن�سيلللة عملللل ملللدة طويلة ملللع الفرقة 
القوميلللة، فاأنللله متخ�س�لللس بالديكلللور 
كان يقلللدم �سكًا فنيًا رمزيلللًا وواقعيًا يف 
اآن واحلللد، وعلللرب اأعماله التلللي كان فنان 
ال�سينوغرافيا كامل ها�سم يطعمها باإنارة 
متميلللزة، عرفت ثمة واقعني يف امل�سرح: 
واقعيلللة خارجية تاأتلللي العر�س عرب لغة 
الن�س وروؤيلللة املوؤلف، وواقعية يريدها 
املخلللرج وفق ت�سلللوره لدلللللة العر�س، 

هلللذه الواقعيلللة الفنيلللة تتحلللول على يد 
�سلللاح ها�سم اإىل روؤيلللة خا�سة للعر�س 
كلللله ديكلللور �سبه واقعلللي ولكنللله يحمل 
�سملللات جتريديلللة، وتف�سلللرات خا�سلللة 
بامل�سملللم اإىل احللللد اللللذي تلللرى خلللال 
الديكلللور عر�سًا ب�سريلللًا للن�س، كما يف 
م�سرحيلللات دزدمونة و�سيلللاء العزاوي 
يف ديكور م�سرحية املفتاح وجنم حيدر 
يف ديكورات م�سرحية ال�سريعة والباب 
وفلللاروق ح�سلللن يف النا�لللس واحلجارة 
و�ساح حافظ يف تكلم يا حجر وغرها 

من اأعمال لفا�سل القزاز واآخرين.
لقلللد �ساع هلللذا العملللل بلللني الديكور�ست 
والن�لللس والإخراج بعد اأن اأعتمد مفهوم 
�سياغتللله  يف  ي�سلللرتك  اللللذي  العر�لللس 
فاأ�سبلللح  كلهلللم  العملللل  يف  العامللللون 
متحركلللة  م�سرحيلللة  لوحلللة  الديكلللور 
ومتحوللللة البنلللاء والكيلللان مو�سعة من 
فعل التاأويلللل، معتمدا البعلللد الب�سري-

التاأويللللي ل�سفلللاء دللت اأخلللرى عللللى 
معنلللى الن�لللس كملللا يف مفهلللوم ال�سلللراع 
يف م�سرحيلللة األلللف رحلة ورحللللة لفاح 
�ساكلللر واإخلللراج عزيز خيلللون وت�سميم 
�ساح حافظ. لقد اأعتنى م�سمم الديكور 
ب�سعريلللة الكتللللة يف ف�سلللاء ملللدد ملللا 
يعنلللي ان ثملللة اغنلللاء ب�سريلللًا لفاعليلللة 
متحركلللة فكريًا. وما كنلللا لنجد مثل هذه 
الثيملللة اجلديدة يف العرو�لللس احلديثة 
للللو مل يكلللن هنلللاك تداخلللل بني تيلللارات 
حتديثيلللة �سامللللة للم�سرحيلللة العراقيلللة 

على يد العاملني كلهم.
ومل يقف التحديلللث يف جوانب العر�س 
املرئيلللة ، فقد �سهد النقلللد امل�سرحي الذي 
يعد جلللزءًا ملللن فاعليلللة الأدب امل�سرحي 
بال�سرورة، تطورًا هو الأخر، فقد خرج 
عن ميلللدان النطباع املبا�سلللر اإىل ميدان 
التحليلللل النقدي الأكادميلللي، والدرا�سة 
النقديلللة املنهجيلللة القائملللة عللللى ت�سور 
ملللا باملدار�لللس النقدية احلديثلللة وهذا ما 
�ساعد الكثلللر من العامللللني يف امل�سرح، 
عللللى النتباه حليثيلللات العمل امل�سرحي 

كاظم حيدر وإسماعيل فتاح الترك.. 
اختالف رؤية 

لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة  

خالد خضير الصالحي

ياسين النصير 

كاظم حيدر والتحديث في معمار العرض المسرحي
لقد كانت نظرة كاظم حيدر للوحة، باعتبارها بناء فكريا يستغرق 

وقتا طويال لالنتهاء منه، نظرة تنتمي الى كالسيكيات فن الرسم 
رغم اشكاله الحداثية، وتنتمي الى )حكائيات( روبنز وانجيلو 

ودافنشي، وكل اللوحات )القصصية( التي كانت تستلهم القصص 
المقدسة، بينما تنتمي رسوم الترك الى فهم مختلف تماما، فمثلما 

لم تولد لوحات فرنسيس بيكون وجاكسون بولوك "من ساعات 
طويلة من التفكيرفي موضوع، وال رسمت من نقاش،

م�سرحية متوز يقرع الناقو�س لعادل كاظم



هالل ناجي 
في الذاكرة

ولد يف بغداد ، ونال دبلوم ر�سم من 
معهد الفنون اجلميلة عام 1957 ، 
ويف نف�لللس العام عللللى اللي�سان�س 
يف الدب ملللن دار املعلمني العالية 
والديكور  ال�سينوغلللراف  ودر�لللس 
املركزيلللة  الكليلللة  يف  امل�سرحلللي 
للفنون بلندن وتخرج عام 1962.         
اقام معر�سني �سخ�سيني يف بغداد 
علللام 1965 و 1966 كملللا عر�لللس 
علللام 1965 و�ساهلللم  بلللروت  يف 
يف تاأ�سي�لللس جماعلللة الكادمييلللني 
التلللي اقاملللت معر�سهلللا الول عام 
1971  ، كملللا انتملللى اىل جماعلللة 
الرواد ، و�سارك يف اكر املعار�س 
اجلماعية التلللى اقيمت يف جمعية 
الفنانني  وكان �سكرترا لها.                          
عاللللج الفنلللان  كاظلللم حيلللدر فكلللرة 
اخللللر وال�سلللر واملاآ�سلللاة يف ابرز 
هلللذه  وتركلللزت  الفنيلللة  اعمالللله 
النزعة مبجموعته الفريدة  املوؤلفة 
ملللن اربعلللني قطعلللة ملللن اخلامات 
وبالقيا�لللس  بالزيلللت   املر�سوملللة 
جتربتللله  �سخلللر  وبهلللا   ، الكبلللر 
التعبريلللة وباأ�سلللكال متيلللل نحلللو 
التكعيبية  والختزال لينطلق منها 
يف جلللو ماأ�سلللاوي حلللاد م�ستوحيا 
واقعلللة كربلللاء وتراكلللم تفا�سيلها 
يف  مبعر�لللس  العلللراق  ار�لللس  يف 
منت�سلللف اعلللوام ال�ستينيلللات ملللن 
القلللرن املا�سي اطلق عليه ) ملحمة  
ال�سهيلللد( ويق�س املعر�لللس واقعة 

ا�ست�سهاد احل�سني  .
 ال�سكل العام للوحاته يقطع الفق 
م�ساحلللة معظم تكويناتللله وي�سكل 
بللله ا�سا�س البنلللاء يف اأن�ساء العمل 
الفنلللي فهو ال�سلللراب امللللازم لبعد 
منظوره غر املتناهي من م�ساهده 
الدراميلللة ذات الت�سلللور امل�سرحي 
وكاأنه ير�سلللم ديكورا لعمل �سيمثل 
عللللى خ�سبلللة امل�سلللرح . اخلطلللوط 
الوهميلللة اعتملللدت ابعلللاد املنظور 
اخليايل   وتظهرعلى �سكل م�ساقط 
�ساقولية واعمدة وان�ساب .                                                                                          
يف  حيلللدر  كاظلللم  يكرالفنلللان  مل 
التفا�سيلللل ، لكلللن التفا�سيلللل التي 
واقعيتهلللا  ملللن  جردهلللا  اختارهلللا 
ارحلللب  جملللال  للهامللله  ليف�سلللح 
فهلللو   ،، حديلللث  كفنلللان  للتعبلللر 
ي�ستلهلللم ملللادة قلللد تثلللر ح�سا�سية 

البع�س.

كاظم حيدر 
.. فنان من 

طراز خاص 

كاظم حيدر بريشة الفنان فيصل لعيبي


