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دينــــار

يف الذكرى الرابعة لرحيل م�ؤيد نعمة

ا���ص��دق��ا�ؤه وزم��ل�ا�ؤه ي��ن�ثرون �أري���ج املحبة عليه
متابعة /كاظم اجلما�سي

ا�ستحقاق ه��ذا الفنان واملفكر
الكبري.
�أع �ق �ب��ت ذل ��ك م��داخ �ل��ة ارجتلها
� �ص��دي��ق م� ��ؤي ��د ن �ع �م��ة ورف �ي��ق
درب ��ه ر� �س��ام ال�ك��اري�ك��ات�ير عبد
ال��رح �ي��م ي��ا� �س��ر ،اذ ق � ��ال :ان
الكثري مما كتب عن م�ؤيد نعمة
المي��ت ب�صلة اب��د ًا اىل �شخ�صه
وجتربته وك� ��أن ه�ن��اك ق�صيدة
ت�ب�ح��ث ع��ن ق��اف�ي�ت�ه��ا ومل اجد
ال��ذي��ن ك�ت�ب��وا ع��ن م ��ؤي��د نعمة
يعرفون ال��رج��ل �أو الفنان ،ان
الراحل م�ؤيد ي�ستحق ان يكتب
عنه اك��ادمي�ي� ًا ولي�س مبالغات
وادعاءات لي�ست منه يف �شيء..
ذاكرتي مليئة مب�ؤيد ،فقد ولدنا
كالنا يف عام  1951وكان لقا�ؤنا
االول يف معهد الفنون اجلميلة،
ثم يف جملة (جملتي) وجريدة
(املزمار) ثم تكررت لقاءاتنا يف
�صحف وجمالت كثرية ،عانينا
مع ًا واغرتبنا وعدنا ،ور�سمنا
وكانت لدينا م�شاريع م�شرتكة
ك� �ث�ي�رة ،وم��ع��ار���ض م�شرتكة
�أقمناها مع ًا� ،أو مع �آخرين..
وا� � �ض� ��اف :م ��ا زل� ��ت احتفظ
ب�ت�ف��ا��ص�ي��ل ك �ث�يرة وع��دي��دة
ت�شكل �صورة م�ؤيد نعمة يف
ذاكرتي..ويكت�سب االحتفاء
ب��ه ه��ذا ال �ي��وم اهمية كبرية
لي�س للقائمني عليه فقط ،بل
ان م�ؤيد نعمة مل يكن ر�سام ًا
عابر ًا يف ذاك��رة الر�سم وفن
الكاريكاتري ،بل ك��ان موهبة
ك�برى ا�سهمت يف ت�أ�سي�س
امل�شهد اجلمايل والت�أثري به،
وان االحتفاء به احتفاء بقيم
اجل �م��ال واحل �� �ض��ارة ،وهو
وقفة �ضرورية يف مواجهة
االهمال والفو�ضى.

ت�صوير /مهدي اخلالدي

�أق��ام��ت �صبيحة �أم����س اجلمعة املدى
بيت الثقافة والفنون حف ًال ا�ستذكاري ًا
ل �ف �ن��ان ال �ك��اري �ك��ات�ير ال ��راح ��ل م�ؤيد
ن �ع �م��ة مب �ن��ا� �س �ب��ة ال ��ذك ��رى ال��راب �ع��ة
لرحيله ،واحت�شدت ق��اع��ة االحتفال
بجمهور متعدد االهتمامات ا�شتمل
على ت�شكيليني من خمتلف االجيال،
واك��ادمي��ي�ي�ن وم�ث�ق�ف�ين وحم �ب��ي فن
الكاريكاتري والرتاث االبداعي للمبدع
م�ؤيد نعمة ،ف�ض ًال عن عقيلته ال�سيدة
مها البياتي وابنه (ح�سن)..

معر�ض..و(طبق
اال�صل)

وقد �أقيم على هام�ش االحتفال معر�ض
لر�سومات الفنان الراحل ت�ضمن اعماله
امل�شهورة ال�ت��ي �أجن��زه��ا يف مراحل
خمتلفة من عمره الفني ..ب��د�أ الناقد
الت�شكيلي ح�سن عبد احلميد بتقدمي
احلفل بكلمة عنوانها (يف ذكرى رحيل
طائر غرد..م�ؤيد نعمة طبق اال�صل)،
جئت مبا ملكت من ذكريات واعجاب
وروح �صداقة بالذاهب الينا..دائم ًا
ولي�س الراحل عنا ..لأتلو عليكم بيت
�شعر املتنبي يف مدح وهجاء وعتاب
�سيف الدولة حني قال:
�إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا
ان ال تفارقهم فالراحلون هم.
اذن..نحن الراحلون بذهابك املفاجئ..
يا م��ؤي��د(..اب��و ح�سن) ..حني تعطل
ده�شة املفاج�أة جميع احلوا�س ،نكون
يف م�أمن عن �أي لوم واعتذار ..عن �أي
قدر يتجه �أو ي�ؤ�شر للموت..
دعنا من املراثي..
دعنا من املقدمات..
عرفتك بغريزة االعجاب ر�سام ًا ً با�س ًال
ت�غ��ري �شهية النقد وال�سخط و�أن��ت
ت�شعل احلرائق على �أوراق اجلرائد..
واملجالت فرحت تخرب�ش بالر�سم على
جدران الطفولة يف (جملتي واملزمار)
مزامري حبك املفتوح للحياة..

جانب من احل�ضـــور

فيلم وثائقي
اعقب ذلك عر�ض فيلم وثائقي تناول
�سرية الراحل وطبيعة ابداعه املتفرد
يف اخ �ت��زال��ه واق �ت �� �ص��اده اخلطوط
م��ع اه�م�ي��ة االف��ك��ار ال �ت��ي ت�ضمنتها
ر� �س��وم��ات��ه ،وك ��ان ال�ف�ي�ل��م م��ن انتاج
م�ؤ�س�سة (املدى) ومن اعداد واخراج
االعالمية �سعاد اجلزائري وت�صوير
�سامر م�ق��داد وم ��ؤث��رات فريد �شهاب
ومونتاج جمد حميد قا�سم.

حرب مل يجف
تلت ذلك �شهادة ا�ستذكارية �أدل��ت بها
عقيلة ال��راح��ل ال�سيدة مها البياتي
�أثارت �شجون غيابه املفاجئ ،ان�سالت
دموعها واثرت يف احلا�ضرين والقت
مقطعا ادبي ًا يف ذكرى الرحيل نقتطف
منه اال�سطر التالية:
حل �ظ��ة ه��ي ��ش�ل��ت ك �ي��اين /وبعرثت
�سنوات العمر بثوان /كيف ا�ستطاع
الرتاب /ان يطمر هذا اجل�سد /ليوارى

عقيلة الراحل مها البياتي

معر�ض لر�سومات الراحل �أقيم باملنا�سبة

بني احلجر /يبحث عن دفء االحبة/
وورق مل يجف حربه /وري�شة ووتر/
ي��ا ل�ل�ق��در� � /س�لام ع�ل��ى االر����ض التي
رق��دت /والعيون حني غفت� /أ�سدلت
جفونها وودعت)..

ا�سهم يف ت�أ�سي�س امل�شهد
اجلمايل

يف (ال ��دوح ��ة) ج ��اء ف �ي �ه��ا� :أن� ��ا �أول
م��ن كتب ع��ن م��ؤي��د نعمة يف جريدة
ط��ري��ق ال�شعب وك��ان��ت امل�ق��ال��ة حتت
عنوان (م�ؤيد نعمة..فيلق مقاتل)..
ان االحتفالية يفرت�ض ان تتحول اىل
تقليد �سنوي لكي تفي ولو بجزء من

ث��م ق� ��ر�أ امل��ق��دم ر� �س��ال��ة و��ص�ل�ت��ه من
الر�سام العراقي وائ��ل املرعب املقيم

ناقد اجتماعي
بامتياز

بعد ذلك القى الناقد والفنان عادل كامل
كلمة ت�ضمنت حتلي ًال نقدي ًا العمال
م�ؤيد نعمة ،تخللته ا�ستذكارات خا�صة
بالراحل ،ومنها :يف عام  1975ر�سم
م�ؤيد نعمة ماكنة كبرية بحجم عمارة

ق��ا� �س��م ح��م��زة م��دي��ر م �ع �ه��د ال �ت�راث
ال�شعبي ،ت�ضمنت الكثري من الذكريات
احلميمة ع��ن �صديقه ال��راح��ل م�ؤيد
نعمة نقتطع منها مايلي :ا�صطحبني
م�ؤيد ذات ي��وم ل�شراء �سرير وجهاز
تلفزيون وبع�ض احلاجات اخلا�صة،
وقمنا بنقلها اىل بيته ،وحني و�صلنا
ال �ب �ي��ت ان��زل �ن��ا ت �ل��ك االغ� ��را�� ��ض يف
غ��رف��ة م��ن غ ��رف ال�ب�ي��ت وق��ام��ت (�أم
ح�سن) زوج��ة الراحل بفر�ش الغرفة
وتهيئتها..وفوجئت �أن م�ؤيد ًا كان قد
ق��رر تخ�صي�ص ه��ذه الغرفة ملبيتي..
حيث كنت ابات يف مكتب ل�صديق يف
احلارثية ،ومل يكن ب�إمكاين الذهاب
اىل بيتي يف املحمودية للظروف التي
يعرفها اجلميع ،اي��ام الفتنة والعنف
الطائفي ،ه��ذا واح��د م��ن �أدل��ة كثرية
على طيبة و�أري �ح �ي��ة نف�س �صديقي
م�ؤيد..
كنت و�صديقي املبدع نحمل �أوجاع ًا
م�شرتكة كثرية فقد كنا مع ًا يف اجلي�ش
ويف الوظيفة وتزوجنا بتاريخ واحد،
وكنا ننام حتت بطانية واح��دة وكنا
مع ًا يف ال�سيا�سة اي�ض ًا االم��ر الذي
كلفنا الكثري ،كما ان ب�شاعات احلرب
تركت �أثارها علينا اي�ض ًا..
وا� �ض��اف اخل ��زاف ح �م��زة� :أ�شرتكنا
يف �أعمال خزفية كثرية لعل �أبرزها
ج��داري��ة م �ط��ار ال�ب���ص��رة ال �ت��ي كانت
بحجم ( )120م�تر ًا� ،أذ تعد من اكرب
اجلداريات يف ال�شرق االو�سط.
كان م�ؤيد �صديق ًا �صدوق ًا ،زاملته منذ
عام  1972وحتى قبل وفاته ب�ساعات
ولو كنت اعلم ملنعته من الذهاب اىل
البيت ،غادرنا م�ؤيد ج�سد ًا..ولكن ثقوا
يا ا�صدقائي �أنني اراه يومي ًا �شاخ�ص ًا
�أمامي رمز ًا لالن�سان احلق واملنا�ضل
ال�صلب والفنان الرائع املبدع..

ال تنتج �سوى قطرات �صغرية ،و�شارك
بهذا الر�سم يف بلغاريا و�آثار االعجاب.
يعد م��ؤي��د نعمة م��ن جيل ال ��رواد ما
ع��دا ج��واد �سليم ،ك��ان يختزن الكثري
مم��ا ك��ان ي��ري��د ق��ول��ه ،وك��ان ر�سمام ًا
متنوع ًا يف الكرافيك وغريه من حقول
الت�شكيل كاخلزف والنحت ،ثم �صب
جتاربه كلها يف الكاريكاتري ،يذكرين
م�ؤيد نعمة بالر�سام الفرن�سي (دوميه)
ح�ي��ث الي�ستطيع ال �ك��ائ��ن يف بع�ض
احلقب ان يوجه ن�ق��د ًا الذع�� ًا ملجتمع
ميتلك ركام ًا من التقاليد الرا�سخة..
يف ال�ستينيات واوائ��ل ال�سبعينيات
من القرن املن�صرم كانت هناك موجات
�صاخبة وكانت ال�سيا�سة ت�ؤدي دور ًا
�سلبي ًا فيها..
ً
وك ��ان م ��ؤي��د م��ره �ف �ا يلتقط مبهارة
ال �ت �ن��اق �� �ض��ات ال �ك��ام �ن��ة يف املجتمع
ال�ع��راق��ي ،اذ ك��ان اليحتمل ان يكون
العامل امليحط به ملوث ًا ،ونحن كلما
تقدم بنا العمر نكت�شف اننا ام�سينا
اك�ثر ق�ي��ود ًا واننا الن�ستطيع امتالك
القليل من الرباءة ..اذ كان م�ؤيد جناح
مالك يطمح اىل ان ميتلك براءته يف
جمتمع �صاخب بالتحوالت وال�شغب
والتلوث ،لذا كانت ر�ؤيته من العمق
كر�ؤية (دوميه)..
و�أخ �ت �ت��م ال �ن��اق��د ع� ��ادل ك��ام��ل كلمته
ب��ال�ق��ول :مل يكن م��ؤي��د نعمة ر�سام ًا
فح�سب ب��ل ك��ان ن��اق��د ًا اجتماعي ًا يف
جمتمع المينح النقد االجتماعي كامل
مداه ،وكان يختنق لفرط القيود التي
حتا�صره ،غري ان ر�ؤيته العميقة كانت
�شفيع ًا له يف املوا�صلة.

�صديق طيب �صدوق
�أعقبت ذل��ك مداخلة لللفنان اخلزاف

تعلن �إجناز طبع كتاب عن الراحل م�ؤيد نعمة
ويف مداخلة مرجتلة ملدير عام م�ؤ�س�سة املدى
غ��ادة العاملي ت�ضمنت تفا�صيل االع��داد لهذا
االحتفال وكذلك امللحق اخلا�ص بذكرى رحيل
م�ؤيد نعمة الرابعة .وال��ذي وزع جمان ًا مع
جريدة (امل��دى) �أول ام�س اخلمي�س ،وطبع
منه على حد قولها ( )12الف ن�سخة.
كما اعلنت غ��ادة العاملي عــــــــــــن مفاج�أة
مفادها ان م�ؤ�س�سة (املدى) قامت بطبع كتاب
مبئة وع�شرين �صفحة من القطع الكبري ت�ضمن
مقدمة بتوقيع م�ؤ�س�سة (امل��دى) ق��ر�أت جزء ًا
منها وج��اء فيه :م�ؤيد نعمة ري�شة من جناح
مالك ،العراقيون هم الكائنات الوحيدة التي
ت�سري اىل حتوفها بحزن مكبل ب��وج��ع� ،أنه
م�صري كامل اال�ستحقاق اذا ما تعلق مبنجز

عظيم يبد�أ وال ينتهي ،م�ؤيد نعمة واحد من
ابطال العراق العظيم الذين ن�صفهم ان�سان
ون�صفهم الآخر معجزة ،ولأن الأمر كما هو
معلوم خط�أ يف ال��زم��ان وامل�ك��ان ،ف ��أن هذا
اال�سطوري يطوي �صفحة موته الرابعة
وهو يلهمنا الذكرى ،واجلدير بالذكر ان
الكتاب ا�شتمل على ثالثة ف�صول االول
منها كتبه الفنان في�صل لعيبي ومو�ضوعه
الكاريكاتري ال�سيا�سي ،فيمـــــــــا كتب
ال �ف �� �ص��ل ال� �ث ��اين ال �ن��اق��د خ��ال��د خ�ضري
ال �� �ص��احل��ي وم��و� �ض��وع��ه الكاريكاتري
االج �ت �م��اع��ي ،ام��ا ال�ف���ص��ل ال �ث��ال��ث فقد
كتبه الناقد والفنان عادل كامل وتناول
فيه تخطيطات الراحل املتنوعة ،وكانت

خامتة الكتاب ببلوغرافيا وافية عن الفنان
الراحل..
كما ا�شتمل الكتاب بني دفتيه على اكرب
جمموعة من اعمال م�ؤيد نعمة الفنية منذ
�أول ر�سوماته يف ع��ام  1969حتى �آخر
يوم يف حياته ..وت�ضـــمن الغــــــــالف االول
توقيع م�ؤيد نعمة االول وال��ذي ذيل عدد ًا
كبري ًا من اعماله .فيما ت�ضمن الغالف االخري
عم ًال فني ًا �صممته م�ؤ�س�ســـــــــة (املدى) وكان
ع�ب��ارة ع��ن �أط ��ار ا��س��ود ي�شري اىل الذكرى
احل��زي �ن��ة ل��رح�ي��ل امل �ب��دع م ��ؤي��د ن�ع�م��ة ويف
داخله الزهرة ال�شهرية التي تكررت يف معظم
اعماله ،وما يذكر ان الكتاب طبع بخم�سة االف
ن�سخة.

غ � � �ل

� � �اف ال � � �ك � � �ت � ��اب

ق����ال����وا يف م�����ؤي����د ن��ع��م��ة..
ر�سوماته تدمي التجربة اجلديدة
ان الر�سوم الكاريكاتريية للفنان م�ؤيد
نعمة رمبا كانت تفوق ب�ش�أن ت�أثريها يف
نف�س املتلقي ،ما حتتويه الكثري من املقاالت
واعمدة الراي التي حتاول الت�صدي لل�ش�أن
ال�سيا�سي العام يف العراق مبا حمل من
خيبات و�أهوال بعد عام  ،2003ويف
جمتمع ي�سعى للخال�ص من قب�ضة العنف
نحو جتربة جديدة يف البناء ال�صحيح.
ال�شاعر /ح�سام ال�سراي

قامة �شاخمة
ميثل م�ؤيد نعمة قامة �شاخمة يف تاريخ
الفن الت�شكيلي العراقي عموم ًا ويف تاريخ
فن الكاريكاتري ور�سوم االطفال ب�شكل
خا�ص ،وان هذا االحتفاء حق على الفن
العراقي قبل ان يكون ا�ستحقاق ًا لالرث
الذي تركه فناننا االول.
ر�سام الكاريكاتري /خ�ضري
احلمريي

ر�سوماته ق�صائد
كل ر�سوماته كانت تنبع من طني نقي..طني
االر�ض املعجون فيها باخال�ص ومودة ..مل
يكن ير�سم كان يكتب..ويكتب ر�سوم مثل
الق�صائد..والق�ص�ص ،والروايات ،حكايات

ج�سدها الكاريكاتري ،حكايات �ستظل خالدة
يف الذاكرة.
الروائي /علي حدا د

جتربة خالقة
م�ؤيد نعمة فنان مهم يف فن الكاريكاتري
هذا الفن احل�سا�س الذي يج�سد مو�ضوعات
كبرية يف اقل عدد من املفردات ،ويلتقط
امل�ؤ�شرات امل�ؤثرة يف احلياة.
�أحيي م�ؤيد نعمة و�أحيي جتربته اخلالقة،
و�أمتنى ان يحظى فنه املبدع باالهتمام
والبحث والدرا�سة لأنه ينطوي على
معطيات كثرية واجنازات فنية ت�ستحق

عادل كامل
االحتفاء والتقدير..
ال�شاعر /منذر عبد احلر

منجزه مهم وكبري

عبد الرحيم يا�سر

خ�ضري احلمريي

ف�ؤاد �شاكر

منذر عبداحلر

قا�سم حمزة

ترك هذا الفنان منجز ًا مهم ًا وكان م�ؤثر ًا
وفعا ًال يف ال�ساحة حيث ان اهم اال�سباب
امل�ؤدية لذلك هو تناقل منجزه ب�سهولة.
وفقدانه جعلنا يف ذهول ،نبحث عنه يف
كل مكان ،ع�سى ان نتلم�س ظله.
الفنان الت�شكيلي/حممد م�سري

متميز بر�سوماته
االحتفاء مب�ؤيد نعمة ،هو احتفاء بفن
الكاريكاتري العراقي امل�ؤثر �سيا�سي ًا
واجتماعي ًا .منذ ان بد�أ م�ؤيد ن�شر ر�سوماته
يف بداية ال�سبعينيات ،كان يرتك انطباع ًا
متثل يف دقة ت�شخي�ص مو�ضوعات
ر�سوماته ،لهذا كان بالفعل متميز ًا عن
�أقرانه ر�سامي الكاريكاتري.
ال�شاعر� /آ�شتي احمد خ�ضر

عبداخلالق كيطان
ما زال حي ًا
الفنان القدير م�ؤيد نعمة يعد �أبرز
ممثلي احلداثة يف مدر�سة الكاريكاتري
العراقية ،ومن هذه الزاوية ي�صبح رحيله
املفاجئ خ�سارة حقيقية لهذه املدر�سة.
وي�صبح االحتفاء بتجربته احتفاء بلحظة
الكاريكاتري يف الرتاجيديا العراقية ..واذا

حممد م�سري

ح�سام ال�سراي

كنا جنيد تكرمي االموات كثقافة تقليدية فان
م�ؤيد نعمة �سيبقى حم�سوب ًا على االحياء.
ال�شاعر /عبد اخلالق كيطان

فنان عاملي
قر�أت خرب ًا عن موت م�ؤيد نعمة يف جريدة

�آ�شتي �أحمد خ�ضر

بعمان .كان اخلرب بالن�سبة يل غري مقبول،
م�ؤيد نعمة برغم القمع الذي عا�شه ال اعتقد
ب�أن احد ًا ي�صل اىل امكانيته حتى من
النوادر الت�شكيليني يف العامل لكن هكذا
ع�شنا وهكذا قمعنا وهكذا هكذا..
الفنان الت�شكيلي� /صاحب احمد

