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ح���س���ن ع���ب���د ال��ح��م��ي��دص���������ف���������اء ذي�����������اب

م الفنان الت�سكيلي العراقي فهمي القي�سي منوذجًا  قدَّ
للفنان امللتزم الذي مل يبحث عن ال�سهرة، ول الأجماد 
الت���ي تاأتي على ح�س���اب الفن، ب���ل كان فناننًا ل يعنى 
اإل بالتجدي���د وبتج�س���يد اأعمال���ه بتقني���ات خمتلف���ة، 
ومغاي���رة، ب���دءًا م���ن الكارت���ون، م���رورًا بالت�ساميم 
والكرافي���ك، ولي�س انتهاًء بخطوطه التي باتت عالمة 

من عالمات الفن العراقي.
فالقي�س���ي ال���ذي رحل فج���اأًة يوم اأم����س يف العا�سمة 
بغداد، عن عمر يناهز ال�75 عامًا، كان من اجليل الذي 
غيَّ م�سار الت�سكيل العراقي، رفقة جواد �سليم وفائق 
ح�سن و�ساكر ح�سن اآل �سعيد وحممد مهر الدين..غي 
اأنه ابتعد كثيًا عن الأ�سواء، وجعل له عاملني ل ثالث 
لهم���ا: الر�سم وحمبة النا����س، ح�سب ما اأعلن اأكرث من 

ة على �سفحته يف مواقع التوا�سل الجتماعي. مرَّ
�سه���ادة  بنيل���ه  الأكادمي���ي  م�س���واره  القي�س���ي  ب���داأ 
الدبل���وم يف الت�سمي���م يف �سناعة الكارت���ون )اأملانيا 
الدميقراطية( عام 1965، وعمل مديرًا لق�سم الت�سميم 
يف �سركة �سناعة الكارتون عام 1967، كما اأنه اأ�س�س 
ق�س���م الت�سميم يف معر�س بغ���داد الدويل والإ�سراف 
عليه لغاية عام 1997، ف�ساًل عن ع�سويته يف جمعية 
الت�سكيلي���ني العراقيني منذ ع���ام 1972، حتى اأ�سبح 
مدي���رًا لق�س���م الت�ساميم يف )ال���دار العربية للطباعة( 
ال�ساب���ق، وتاأ�سي�س���ه كال���يي وقاعة )نظ���ر( للفنون 

التي اأ�سرف عليها حتى عام 1989.
ع���رف ع���ن فهم���ي القي�س���ي نزوع���ه نح���و ال�سوفي���ة 
يف تكوينات���ه، ورمزيت���ه العالي���ة الت���ي كان مبتغاها 
التعبيي لأن تتح���ول يف اأعماله من طريقة فنية اإىل 
حتديد عن�سر التوظيف واجلمال وا�ستثمار روؤية لها 
حممولت الفكر والأ�سل���وب معا؛ ح�سبما يرى الناقد 
الت�سكيلي خ�سي الزي���دي، م�سيفًا اأن الت�سوير لديه 
تتنازع علي���ه عدة مناذج لها م�سحة واأجواء جتريبية 
ترتك���ب من وح���دات يغل���ب عليه���ا هاج����س �سويف، 
اإ�ساف���ة اإىل طرازي���ة جتريدي���ة. ويب���ني الزي���دي اأن 
احل���روف الت���ي ي�سيفه���ا القي�س���ي ت�سه���م يف اإعطاء 
العم���ل �سمة جمالية تلزمن���ا الإيحاء بو�سفه���ا �سياقًا 
توظيفي���ًا وروؤيوي���ًا جتن���ح �سطوت���ه التعبيي���ة اإىل 
تقدمي معيارية مرئية حتافظ على اأطياف حممولتها 
الدللية. اأم���ا ق�سية القي�س���ي الأ�سا�سية فال تكمن يف 
ال�س���كل فح�سب، بل يتعدى الأمر اإىل اإبداء مرونة يف 
التعبي مع احلف���اظ على وحدات الن�س���وة ال�سوفية 
وجتلي���ات مركزه���ا وخطابها يف الر�س���م، ومن اأغلب 
ال�سم���ات اأنها ته���يء لتحرير �سكل تقلي���دي من نزعته 
عل���ى نحو يق���دم هوي���ة خا�س���ة باأ�سل���وب ا�ستعاري 
تكت�سب كثافة ال�سكل فيه غنائية وجدانية بينما يبقى 

ال�سي���اق التنويري والروؤي���وي حمافظا على جتان�س 
ب���ث �سيفرات وجتلي���ات م�سادره الرتاثي���ة واأ�سوله 
املعرفي���ة والتزاوج الأكرث اأهمي���ة ي�سيد �سرح روؤيته 
من خ���الل التوج���ه الع���ام ال���ذي يهيئه الفن���ان حلمل 
مدل���ولت التذك���ي بالرمزي���ة واحلروفي���ة وانعطاف 
جماله���ا املو�س���ع �سم���ن �سياغ���ة تعبيي���ة تو�سع من 
رقع���ة النفت���اح على ك�س���ب اإرادة التقني���ة وا�ستقراء 
نطاق احلداثة من خالل املزج بني املفارقات يف العمل 

الواحد فما الر�سالة يف ذلك..
التكوين���ات الت���ي ي�س���ي اإليه���ا القي�س���ي ل تخلو من 
اعتق���اد اأو تخطي���ط عل���ى م�ستوى الوع���ي وال�سعور 
ال�سط���ح  يف  الرمزي���ة  تل���ك  واإ�سق���اط  مب�سوؤولي���ة 
الت�سوي���ري، وم���ن مقام ه���ذه الروؤية تتطل���ع حقيقة 
الر�س���م ونزعت���ه وتو�سيع اأفق���ه ومو�سوع���ه، كما اأن 
هناك مرجعية ل بد م���ن التوقف عندها، حينما ن�سي 
اإىل التكوي���ن الفن���ي واجلمايل لهذا ال�س���م، فهي يف 

ظاهرها تبدو وكاأنه���ا اأكرث رونقًا يف ال�سكل وجتديد 
ان�سجام���ه التعب���يي، اإل اأن باطنيته���ا ت�سي���د نظرية 
تق���دم منوذجًا حيًا يواجه حزمة م���ن الأفكار امل�سادة 
يتملكه���ا الهاج����س الأخالق���ي حيال مو�س���وع الر�سم 
يف الوق���ت املعا�س���ر وم���ا الغاي���ة من وج���وده وماذا 
يخاط���ب يف ظل ظروف تتغي بفع���ل ماكنة القت�ساد 
واحل���رب مع���ًا. ي�سم���ح الن�س التعب���يي هنا يف لغة 
التخاط���ب الب�سري بت�سييد �س���كل مينحنا قناعة باأن 
ت�س���ورات الر�س���وم وانتقائيته���ا لتوظي���ف الأمكن���ة 
والأزمن���ة ت�ستقطب مداخل كث���ية لتوثيق الأثر بني 
الفك���ري واجلمايل، وفهمي القي�سي- ح�سب ما ي�سي 
الزيدي- مم���ن ينظرون اإىل ه���ذا التجان�س والإيقاع 
الب�س���ري مبرجعي���ة تت�ساعف فيها ال���روؤى وتتحرك 
جمال اخل�سوب���ة واخليال يف مناط���ق ح�سا�سة على 

ح�ساب املو�سوعي واجلمايل..
بعد عقود من جتربة القي�سي، علينا اأن نتفهم الأ�س�س 
التي يجته���د القي�سي على اإعطائه���ا ت�سويرًا تزيينيا 
بنظ���رة ر�س���م عراقي���ة بحت���ة، وجناح���ه يف جتدي���د 
�س���رورة الف���ن الت���ي ب���دت ت�س���كل هاج�سًا ل���ه يبقيه 
قريبًا من بواعث البنائي���ة ال�سحيحة واأ�سالة الر�سم 

وا�ستجابته لتوظيف الواقع.
�سج���ت على ال�سط���ح الت�سويري يف اأعم���ال القي�سي 
ت�ساري����س تعبيي���ة متي���ل بطبيعته���ا اإىل التح���ول 
والنت�س���ار، ويبدو جليًا جماله���ا الفني وكاأنه ي�ستمد 
ج���ذوره من ت���راث ح���ي اإىل جانب الحتف���اظ بالقيم 
اجلمالية، فهناك الطابع التزويقي وال�ستعاري الذي 
ي�سي���ف مل�سة من �ساأنها تعميق املا�سي بالنفتاح على 
تداخ���الت الأ�سلوبية احلديثة وم���ا مييز موقفها الآن 
ه���و اأن م�ستوياته���ا وتقنياته���ا تخل���ق ج���وًا طبيعيًا 
ب���دون اأن تفقد املعنى املر�سوم له، فمي���زة هذا الفنان 
اأن���ه انتقائي يبحث يف اخل�سو�سية التي ت�سكل هدفًا 

يتيح له البح���ث والتنقيب يف الأ�سول احلية للرتاث 
وهي ت�سي مبحاذاة التجديد، وتبدو املتابعة الفكرية 
�ساق���ة بع�س ال�سيء، لكن م���ع فهمي القي�سي وخربته 
ن���رى فن���ًا يتج���اوز الإ�س���ارة ال�سعب���ة واإنت���اج طابع 
جم���ايل ل ي�سي���غ لنا ذائق���ة ونظرة متلوؤه���ا الده�سة 

والفتنان بروؤية العمل الفني.
م���ن جان���ب اآخر، يق���دم الناق���د الت�سكيل���ي ح�سن عبد 
القي�س���ي،  فهم���ي  الفن���ان  روؤاه يف جترب���ة  احلمي���د 
مو�سحًا اأن �سطوع جدية منحاه، ووئيد �سعي خطاه 
يف تر�سيم وتدعيم مالمح وعي عملي- اإجرائي، تكلل 
بدراية مدعومة بنباهة موهبة نحو حمافل الت�سميم 
وخماب���ئ  الطباع���ة  وحيثي���ات  الفن���ي،  والإخ���راج 
ممراته���ا واآليات ال�سيط���رة عليه، ومب���ا مياثل اأفعال 
التخطي���ط )املاكيت( فيما يخ����س التمهيد لبناء لوحة 
معينة.. وي�سيف: لقد ت�سنى للقي�سي اأن يتعرف على 
جممل تلك الأمور عن قرب مذيل بذكاء حاد، مييل يف 
الغالب نحو تقلي���ب جمرات م�ساعره النبيلة وحتفيز 
�سالم���ة نواياه الق�سدية، بوهج ما تتمتع ذائقته بقدر 
خارق من التمرد اخلفي الذي ي�سكن قيعان تلك الروح 
احلية والنقي���ة، يف خال�سات تعاملها مع اللون وفهم 
خوا�س���ه ودرجات حتولت���ه وبهاء متاثل���ه وجدوى 
ان�سه���ار م���ع درج���ات وخوا����س ومنا�سي���ب وجدان 
ودواخل هذا الفنان الذي تخطف اأعماله عني امل�ساهد 
اأو الرائ���ي ومتلك لب���ه، حيال وه���ج ون�ساعة تتوحد 
فيه���ا فتنة وجالل األوان���ه الباهرة )اأكريل���ك/ اأحبار/ 
با�ستي���ل/ معاج���ني( ف�ساًل ع���ن قدرة فائق���ة ومرا�س 
دقي���ق ومتطور ج���دا ع���رب ا�ستخدام ح���اذق لعمليات 
)الير- بري�س( وغزارة ما يرت�سح ويتدفق من �سحر 
نب�س���ات، وتنويعات، وا�سرتجاع���ات، تاأملية، تنظف 
)مداخ���ن الروح( وتغ�سل اأوجاعها م���ن اأقذاء واأدران 
وغب���ار و�سوائ���ب وخملف���ات احل���روب وملحقاته���ا، 
ب���ل كل م���ا ي�سيب احلياة م���ن خطل اأو خل���ل وفقدان 
ت���وازن، ج���راء اأناني���ة وهمجي���ة البع�س م���ن اأولئك 
الذي���ن ل يحتملون اأو يتح�س�س���ون متع التناغم ولذة 
الت�سالح ون�سوة الت�س���اق الإن�ساين مع الآخر، فيما 
يعاك�س القي�سي اجتاه تل���ك املعادلة املعادية للجمال، 
ويبادله���ا بنه���ج مغاير عرب قدرة ت�سدي���ه وقوة باأ�سه 

يف املوا�سلة على �سخ احلياة باجلميل والنافع.
ل ت���دع مرت�سمات ولوحات القي�س���ي ف�ساًل عن كل ما 
اأجن���ز من كتب فني���ة )اآرت- ب���وك( وت�ساميم داخلية 
ملب���اين ومكات���ب )اأنتين���ال- ديزاي���ن( اأدن���ى جم���ال 
للتما����س والنيل م���ن ملمو�سات لوحات���ه ومهمو�سات 
ب���وح األوانها، وانهمارات �ساللته���ا وحيوية اأفكارها 
يف  الرا�سخ���ة  اأ�سكال���ه  خ�سو�سي���ة  م���ع  املن�سجم���ة 
�سم���يه الإبداع���ي و�سب���ل التعب���ي عن ثناي���ا وعيه 
الوطني وموقفه اإزاء ما يح�سل يف بلده وما يتعر�س 
وتعر�س اإليه من ويالت وم�ساعب، تت�سح وتتمحور 
يف ن�سي���ج وطبيع���ة م���ا ت�سب���و اإلي���ه تل���ك الأ�س���كال 
والعالق���ات، الت���ي ل تقف اإل عند ح���دود ما يريد هو، 
وم���ا ين���وي ويتطلع وف���ق مق���درات ذل���ك الن�سباط 
الع���ايل والوعي الراكز يف متممات ونتائج ما يح�سد 
– نهاية املطاف- لتخرج لوحته بكامل اأبهتها وطغيان 
تباهيه���ا اجلم���ايل اخلال����س، مذيلة بخط���وط طرية 
واثق���ة واإ�س���ارات برم���وز تراثي���ة حمكوم���ة ب�سبائك 
وم�سك���وكات اإ�سالمية، تتعا�س���ر )من املعا�سرة( فيها 
مف���ردات اأعماله- الأخية بالأخ����س- وتبتهج بن�سق 
حروفي���ات وتفوي�سات �سكلي���ه، ت�سعرها خارجة من 

قامو�س خا�س ل يليق اإل بتجربة فهمي القي�سي.
عن/ )القد�س العربي(

بدءًا... علينا و�سع جملة من التقديرات احل�سية، 
ب�ساأن ما يتعلق بقيم وقواعد التعامالت الإبداعية 
التمي���ز  الفني،ومتطلب���ات  الوع���ي  ن���واجت  م���ع 
مابني)التجري���د الفل�سفي(الذي ي�سع���ى اإليه اأغلب 
فال�سف���ة اجلمال،م���ن الذين مييل���ون اىل ت�سنيف 
اأو ت�سري���ح )طبق���ات املعنى( لالأعم���ال واملنجزات 
الفنية،وف���ق اعتباره���ا نتاجات متخيل���ة تربهن-

م���ن وجه���ة نظرهم-عل���ى قدرتها وبراع���ة تفوقها 
عل���ى امل���ادة الأ�سا�سية اأو ت�سيوؤاته���ا الطبيعية يف 
احلياة)الفيزيقا(،ومابني نواجت ما تريد اأن ت�سل 
اإلية روؤى واآفاق وتطلعات الفنان،يف حتديد م�سالك 
ال�سي بحث���ا عما مييزه ع���ن جوهر)الفن( مبعنى 
تداخ���ل الذاتي فيه،مع املو�سوع���ي و�سول لهدف 
اأ�سمى واأبعد،مما حتدده اأطر)الإ�ستطيقا( بحدود 
نظرته���ا النهائي���ة الأ�سي���ق،اىل مهارة)ال�سنع���ة(

وف���ق قيا�سات ح�س���اب تقديراته���ا التقليدية لقيمة 
املنجز الفني،بف�ساءاته���ا املفتوحة وعمق مدياته 

التخيلية، بال حدود.
عل���ى خط���ى وه���دي ه���ذا الدرب،تتح���د نظرتن���ا 
�سوب تقيم جتربة الفنان الت�سكيلي الكبي)فهمي 
تل���وذ بجم���ع جوان���ب الحتم���اء  القي�سي(وه���ي 
والع���رتاف بقيم اجلمال)اجلم���ال الذي هو دائما 
بحاحة اىل احلقيقية(-كما نذكر،ونلح على التذكي 
بذل���ك- عرب خوال�س منطلقاته الروحية والذهنية 
ودربت���ه التج�سيدية على بذل كل ما يف و�سعه،من 
تطلعات،م���ن  و�س���دق  مواه���ب  وعم���ق  مل���كات 
اأج���ل اإع���الء �س���اأن اجلمال ال���ذي ي���رى وي�سبو و 
يدافع عن���ه منذ قرابة ن�س���ف قرن،حتى يف اأق�سى 
ح���دود التعبي-باأعماله-عن مكام���ن القبح اأو نبذ 
�سلوكي���ات الع���داء وتلوين���ات ال�س���ر وتدحرجاته 
ال�سيطاني���ة،وكل م���ا يحد ومينع م���ن تقدم احلياة 
وتدفقاته���ا احل�سارية،والتي يع���ي فيها)فهمي(-

وعلى نحو اإبداعي خا�س- طرائق الدفاع عن ذلك 
اجلمال النابت يف بي���ت الأحزان كما يف �سيل من 
ر�سومات لتخطيطات مبهرة،مغمو�سة بحزن فاحم 
واأ�سى مالزم للوع���ة �ساخطة انطبعت على وجوه 
الأطفال،م���ن اأولئ���ك املت�سول���ني الذي���ن يتوزعون 
مابني تقاطعات الطرق،اأو عند الأ�سارات املرورية 

كان ق���د نفذه���ا )فهم���ي( باأق���الم ال�سمع)البا�ستل( 
ليماث���ل فيه���ا من حج���م ال���رباءة املت�سخ���ة بهموم 
قب���ح واقع حياة ه���وؤلء الأبرياء،ان���ه يقرتح �سبل 
و�سياغ���ات جدي���دة يحده���ا وميهد له���ا من خالل 
خ�سائ����س التعبي والرتميز باحل���ذف والإ�سافة 
الق���ادرة اعم���ال على الإتي���ان بن���واجت وموا�سيع 
مرتع���ة بال�سوء،ومتو�سئة مبي���اه ينابيع األوانه 
الباذخ���ة، رغم عتمة وم���رارة احلدث ال���ذي �سعى 
اإيجاب���ي،  وحتري����س  وعن���اد  لت�سجيله،بعناي���ة 
نق���اء  به���اء  مع���ادلت  خل���ق  مه���ام  تبني���ه  ج���راء 
ال�سكل)الفورم(بثوابت مقوماته من ن�سب وتناغي 
األ���وان واأجراآءات ت�سمي���م حمنك،غاية يف الرفعة 
وال�سمو والأناقة النادرة،التي اأفردت لل�سكل مهابة 
ح�س���وره الطاغي،وم���ا ميي���ز لوحات)القي�س���ي(
وعمق جمريات �سخ�سيت���ه وهويته الفنية،وعمق 
انتمائ���ه لروح املحلية-البغدادي���ة اخلا�سة باأبعاد 
جتربته،بعي���دا ع���ن تالم�س���ات اأية جترب���ة اأخرى 
ق���د تتماث���ل معه-بق�س���د اأو دون ق�س���د- مل���ا فيه���ا 
الو�سوح،ح���ني  م���ن خ�سائ�س)النقاوة(ومفات���ن 
يتج�سد على اأعلى درجات اليقظة وحذر العنفوان 
الذي يحر����س عليه)فهمي(،وي�سيد م�ساند جتربة 
حم���ورا  من���ه  وجتعل���ه  باجلم���ال  تتل���ذذ  حفل���ت 
كونيا،رباعي الأبعاد،فف�سال عن الطول والعر�س 
والعم���ق املتماث���ل يف اأي عم���ل فن���ي ر�سني،فيم���ا 
يتوغل البع���د الرابع-يف عم���وم اأعماله- متماهيا 
م���ع وف���رة املعن���ى وف�سائ���ل الفك���رة الإن�ساني���ة 
وحمتوي���ات  ممتل���كات  تتو�س���د  الت���ي  املح�س���ة 
ب�سحن���ات  امل�س���ورة  التعبيي���ة  لوحات���ه  ن�سي���ج 
عاطفي���ة غارقة بلحظات �سدقيتها،دون اأدنى دوي 
اأو�سجي���ج،ودون رف���ع اأي���ة يافط���ة دعايئة،ت�سي 
لأن  عقيدة)دوغمائي���ة(  اأي���ة  �س���وب  اأوتوؤ�س���ر 
لأن  القي�سي(-مبجملها-ت�سع���ى  لوحات)فهم���ي 
حتيي عقيدة الإمي���ان باجلمال احلقيقي واحرتام 

اإن�سانية الإن�سان.
بالعودة...للتدقي���ق يف ثناي���ا ومفا�س���ل جترب���ة 
)فهم���ي القي�س���ي( تلك الت���ي يعود قط���اف ثمراتها 
الب�سرية،ومراتع ن�سجها اىل نهاية �ستينات القرن 
الفائت،�سنلمح �سطوع جدية منحاه،ووئيد �سعي 

خط���اه يف تر�سي���م وتدعي���م مالمح وع���ي عملي-
اجرائي،تكل���ل بدراي���ة مدعوم���ة بنباه���ة موهب���ة 
نحو حماف���ل الت�سميم والإخراج الفني،وحيثيات 
ال�سيط���رة  الطباع���ة وخماب���ئ ممراته���ا واآلي���ات 
عليه،ومب���ا مياث���ل اأفع���ال التخطيط)املاكيت(فيما 
يخ����س التمهي���د لبن���اء لوح���ة معينة،لق���د ت�سن���ى 
ل�)فهم���ي( اأن يتع���رف على جممل تل���ك الأمور عن 
قرب مذيل بذكاء حاد،مييل يف الغالب نحو تقليب 
جم���رات م�ساع���ره النبيلة وحتفي���ز �سالمة نواياه 
الق�سدية،بوه���ج ما تتمتع ذائقت���ه بقدر خارق من 
التمرد اخلفي الذي ي�سكن قيعان تلك الروح احلية 
والنقي���ة،يف خال�س���ات تعامله���ا م���ع الل���ون وفهم 
خوا�سه ودرجات حتولته وبهاء متاثله وجدوى 
ان�سه���ار مع درجات وخوا����س ومنا�سيب وجدان 
ودواخ���ل ه���ذا الفن���ان ال���ذي تخط���ف اأعماله عني 
امل�ساهد اأو الرائي ومتلك لبه،حيال وهج ون�ساعة 
تتوحد فيها فتنة وج���الل األوانه الباهرة)اأكريلك/
اأحبار/با�ستيل/معاج���ني( ف�س���ال عن ق���درة فائقة 
ا�ستخ���دام  ع���رب  ومرا����س دقي���ق ومتط���ور ج���دا 
ح���اذق لعمليات)الآير-بري�س( وغزارة ما يرت�سح 
ويتدفق من �سحر نب�سات،وتنويعات،وا�سرتجاعا
ت،تاأملية،تنظف)مداخن الروح(وتغ�سل اأوجاعها 
م���ن اأق���ذاء واأدران وغب���ار و�سوائ���ب وخملف���ات 
احل���روب وملحقاتها،ب���ل كل م���ا ي�سي���ب احلي���اة 
م���ن خط���ل اأوخل���ل وفق���دان توازن،ج���راء اأنانية 
وهمجية البع�س م���ن اأولئك الذين ل يحتملون اأو 
يتح�س�س���ون مت���ع التناغم ول���ذة الت�سالح ون�سوة 
الت�ساق الإن�ساين مع الآخر،فيما يعاك�س )فهمي( 
اجتاه تلك املعادلة املعادية للجمال،ويبادلها بنهج 
مغياير-متاما-ع���رب قدرة ت�سدي���ه وقوة باأ�سه يف 
املوا�سلة على �سخ احلي���اة باجلميل والنافع،كما 
اأتاأمله يقول،م���ا كان يقوله)بيكا�سو( بفخر؛)اأنا ل 

اأبحث... اأنا اأجد( 
لت���دع مرت�سمات ولوحات )فهم���ي القي�سي(ف�سال 
عن كل ما اأجنز من كتب فنية)اآرت-بوك( وت�ساميم 
داخلي���ة ملب���اين ومكاتب)اأنتينال-ديزاين(اأدن���ى 
جم���ال للتما����س والني���ل م���ن ملمو�س���ات لوحات���ه 
ومهمو�س���ات ب���وح األوانها،وانهم���ارات �ساللتها 

وحيوية اأفكارها املن�سجمة مع خ�سو�سية اأ�سكاله 
الرا�سخ���ة يف �سم���يه الإبداع���ي و�سب���ل التعبي 
ع���ن ثنايا وعيه الوطني وموقف���ه باإزاء ما يح�سل 
يف بل���ده وم���ا يتعر����س وتعر�س الي���ه من ويالت 
وم�ساعب،تت�س���ح وتتمح���ور يف ن�سي���ج وطبيعة 
م���ا ت�سبو اإليه تل���ك الأ�س���كال والعالقات،والتي ل 
تقف اإلأ عند حدود ما يريد هو،وما ينوي و يتطلع 
وف���ق مق���درات ذل���ك الأن�سب���اط الع���ايل والوع���ي 
الراك���ز يف متمم���ات ونتائ���ج م���ا يح�سد-نهاي���ة 
املط���اف- لتخ���رج لوحته بكام���ل اأبهته���ا وطغيان 
تباهيه���ا اجلمايل اخلال�س،مذيل���ة بخطوط طرية 
واثق���ة واإ�سارات برموز تراثي���ة حمكومة ب�سبائك 
وم�سكوكات اإ�سالمية،تتعا�سر)من املعا�سرة(فيها 
مفردات اأعماله-الأخية بالأخ�س-وتبتهج بن�سق 
حروفي���ات وتفوي�س���ات �سكليه،ت�سعره���ا خارجة 
م���ن قامو����س خا����س ل يلي���ق اإل بتجربة)فهم���ي(
و�سجي���ة  طريقت���ه  عل���ى  الف���ن  اح���رتف  ال���ذي 
ق���رر  واليقظ،ي���وم  املره���ف  اجلم���ايل  تفك���يه 
افتت���اح م�سغل���ه ال�سخ�سي)اأوتلي���ه- نظر(-بداية 
الت�سعينات-لينظ���ر م���ن نواف���ذه،اىل كي���ف ين���ال 
الفن���ان حري���ة احلقة،والتمهي���د لعرو����س اأعماله 
و�سم���و ان�سغالته،بعي���دا ع���ن حاج���ة املوؤ�س�س���ة 
الر�سمية،وليك���ن ذلك امل�سغل اأو تلك القاعة حمفزا 
للعدي���د من كبار الت�سكيليني م���ن طراز)حممد مهر 
الرتك(وغيه���م  ناجي(و)لي���زا  الدين(و)اأك���رم 
يف اإقام���ة عرو����س ومعار����س عل���ى ج���دران هذه 
القاعة-املفخ���رة، ولتغدو حلم���ا للفنانني الآخرين 
يف عر����س نتاجاته���م يف)اأاأنق(قاع���ة عر����س يف 
الع���راق رغ���م اأن م�ساحته���ا مل تتج���اوز الأربع���ة 
اأو اخلم�س���ة اأمتار،طبع���ا اىل جان���ب قاع���ة بغداد 
للفن���ون الت���ي اأ�س�سته���ا الفنان���ة القديرة)�سم���ية 
عبدالوه���اب( يف نف�س تل���ك الفرتة،لكن م�ساحتها 
تف���وق كث���يا م�ساحة)نظر(،تلك القاع���ة التي اأكل 
عليه���ا الده���ر و�سرب،كان���ت ق���د �سه���دت معار�س 
�سخ�سي���ة و�سخ�سي���ة لعدد كبي م���ن الفنانني من 
خمتل���ف الأجيال،نذكر-هنا-للتذك���ي عل���ى �سبيل 
املث���ال )هناء مال الله/كرمي ر�سن/�سعد الق�ساب/

خالد وهل( واخرين.

التشكيلي العراقي فهمي القيسي…
تداخل الصوفية والحروفية بتقنيات جديدة

متكئات الجمال لدى )فهمي القيسي(.. 
أناقة الشكل... فضائل المعنى

بدءًا...علينا وضع جملة من 

التقديرات الحسية، بشأن ما 

يتعلق بقيم وقواعد التعامالت 

اإلبداعية مع نواتج الوعي 

الفني،ومتطلبات التميز 

مابني)التجريد الفلسفي(

الذي يسعى إليه أغلب فالسفة 

الجامل،من الذين مييلون اىل 

تصنيف أو ترشيح )طبقات 

املعنى( لألعامل واملنجزات
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ق��ح��ط��ان ج���اس���م ج���واد

شداد 
عبد القهار 

"ان لفهم���ي القي�س���ي 
مدر�س���ة خا�س���ة، فهو ملون 

بطاب���ع  اعمال���ه  وتتمي���ز  ممت���از، 
كعن�س���ر  الت�سمي���م  اأدخ���ل  حي���ث  ت�سميم���ي، 
ا�سا�س���ي يف اعمال���ه، وا�ستخ���دم الوان���ا نقي���ة، 
العربي���ة  املعار����س  م���ن  العدي���د  يف  و�س���ارك 

والعاملية واملحلية.«

قاسم سبتي 
يجب اأن ن�سي ان جتارب القي�سي مميزة ولت�سبه 
جت���ارب اأخرى، ف���كل ان�س���ان ي�ساه���د لوحاته ل 
ي�ستطي���ع اإل ان يقول فهم���ي القي�سي، فاللوحات 
حتمل روحه."واأكد �سبتي"كانت جتربة القي�سي 
تقنينا اكرث من جتريب، فهو م�سمم معروف منذ 
بداياته، وقد جاء القي�سي �سمن جيل مميز ي�سم 
ا�سم���اء كب���ية يف ال�ستينات من الق���رن املا�سي، 
وهو نتاج جترب���ة ذاتيه ومل يعك�س ظالل فنانني 

اخرين 
اأن القي�سي ا�ستط���اع تاأكيد جتربته رغم �سعوبة 
املناف�س���ة م���ع ابن���اء جيل���ه الذين ع���ّدوا من اكرب 
ال�سم���اء الت�سكيلي���ة، الت���ي ازدحم���ت يف و�سط 
الف���ن الت�سكيل���ي اآنذاك، ولك���ن القي�س���ي وبذكاء 
ابتع���د عن كل جت���ارب الخرين واثب���ت جتربته 
اخلا�س���ة به."واأ�سار"من ال�سع���ب اأن ن�سدق اأن 
القي�سي غادرنا فهو خ�سارة كبية للذين يعرفون 

كم هو نبيل.«

هيثم حسن 
اأن ا�ستاي���ل القي�سي خا����س بر�سم اللوحات، فهو 
متج���دد وا�ستط���اع اأن يثبت معنى كب���ي لأعماله 
داخ���ل حرك���ة الفن���ون، وه���و لي�س م���ن املكرثين 
بتق���دمي العم���ال ولكنه يق���دم طروح���ات مميزة 

وخا�سة لتتكرر 
خ�س���ارة القي�س���ي ل تعو����س، فه���و ت�سكيلي من 
الطراز الول وعيًا وفك���رًا واجنازًا."ُم�سيفًا"اأن 
خ���رب وفاته موؤ�سف ج���دًا ولكن ه���ذه هي احلياة 
فه���و خ�سارة كبية للو�س���ط الت�سكيلي واجلميع 

يعرف هذا.«

ندى الحسناوي
القي�سي مل يرتك فجوة بينه وبني اجليل اجلديد 
م���ن الفنان���ني الت�سكيلي���ني، فهو قري���ب من جيل 
ال�سباب و�سديق لهم، كما اأنه داعم لإبداعاتهم"اإن 
كان���ت ت�ستح���ق الإ�س���ادة والدع���م، وه���و  ميتلك 

روحية فن���ان خا�سة واإمكانات كبية، كما اأنه ما 
يزال قادرًا على العطاء وبحب عمله 

 عالء بشير   
  عرفت���ه اإن�سان���ا ليحم���ل قلب���ه ال ح���ب اخل���ي 
عفي���ف  والل�س���ان.  ال�سم���ي  نظي���ف  لالآخري���ن. 
النف����س. �س���ادق الني���ة. �سهم وويف وق���د حملت 
لوحات���ه �سفاته جميعا. رحم���ه الله والهم حمبيه 

ال�سرب

زياد جاسم :
 مل���اذا رحلت مبك���را ا�ست���اذي و�سديقي وحبيبي 

فهمي القي�س؟قبلة على جبينك بنف�س الدفء الذي 
كن���ت تقبلني به عند لقائك.. انا كنت �ساهدا عليك 
عندما كنت تبحثت ع���ن نف�سك دائما مع الآخرين 

ويف الآخرين.. كاأنك منهم وكاأنهم منك..
: احببن���اك جميعا، ملاذا رحلت وتركتنا؟ �سنبكيك 
و ندعو لك بالرحمة يا من ر�سمت الب�سمة بالم�س 
بينن���ا يف جميع جل�ساتك.. املوت حق رغم مرارة 
الف���راق يا ابا علي.. بغداد اليوم تبكيك بحرقة و 
م���رارة... في���ا ربنا ل حترمه م���ن لطفك ورحمتك 
الوا�سع���ة و اأ�سكنه ف�سيح جنات���ك.... يا رب األهم 
ذوي���ه ال�سرب و ال�سل���وان.. يا رب �سربنا و�سرب 
اأحبابه و كل من يعرفه. اإنا لله و اإنا اإليه راجعون 

من القلب.
 

خالد المبارك:
الفن���ان القي�س���ي م�سمم م���ن الط���راز الول ومن 
جيل ال�ستينات من القرن املا�سي وع�سو جمعية 
الفناني���ني الت�سكيلي���ني العراقي���ني موؤ�س�س قاعة 
ن�س���ر للفن���ون الت�سكيلية و�ساه���م يف الكثي من 
الن�سطة الفنية و�سمم الع�سرات من البو�سرتات 
الفني���ة وارتبط ا�سمه بدائ���رة املعار�س العراقية 
ويف معر�س بغداد ال���دويل ومنذ ال�سبعينات...

وله م�س���اركات يف اغلب معار����س دائرة الفنون 
الت�سكيلي���ة وجمعي���ة الفنان���ني ونقاب���ة الفنانني 
بغ���داد  يف  الفي���ة  العر����س  قاع���ات  اغل���ب  ويف 
والردن والم���ارات ولبنان...واقتني���ت اعمال���ه 

يف العديد من دول العامل.

عزيز خيون 
�سوت���ك ال�ساح���ك كان ي�سيء هاتف���ي بعباراتك 
البغدادية احللوة، وعند افتتاح اّي مكاملة هاتفية 
بيني وبين���ك، اأبا علي العزيز، بع���د اأن عزَّ اللقاء 
)ب�سب���ب مناخ���ات الدميقراطية ال�ساخن���ة جدًا(، 
كن���َت ت�سبقن���ي بخا�سّي���ة تعليقك املحّب���ب )اأهاًل 
با�سا، ا�سوكت ان�سوفك اعيوين(، واأُجيُب فِرحًا، 
اأنَك حرٌّ يف اختيار الزمان واملكان، واملوعُد كان، 

مقهى )ر�سا علوان(، يف الكرادة املحرو�سة.
ن���دوق الألوان اجلميل، �سانع  فهمي القي�سي، �سُ
البهج���ه يف الل���ون، ويف اأّي م���كان حت���لُّ في���ه، 
حت���ى اخلراب يف لوحاتك، واأن���ت توّثق بغدادنا 
املهيب���ة، وما اأ�سابها م���ن اأوجاع، كن���َت ُت�سُر اأن 
تكون الألوان �سفيفة واأنيق���ة، حتى اأنني اأطلقُت 
على اإح���دى لوحاتك ت�سمي���ة )اأخلراب اجلميل(، 
وهتف���َت حينه���ا وعل���ى طريقت���ك )األله ع���زو، هم 
خ���راب وهم جمي���ل، برّبي حل���وه..(، اأيها امللّوُن 
الع���ذب فهم���ي، كم كنَت تن���ادي اأن ترف���ل بغدادنا 
مب���ا ت�ستحُق م���ن جمال، وان���َت العا�س���ق لبغداد 
ه���ذه املدينة الأُ�سط���ورة العني���دة والع�سّية على 
الرتوي����س، كم عدد املرات الت���ي كنَت ت�سيح بها 
واأن���َت ُتهاتفني..)ع���زاوي اإحنه ما ن���در انعوف 
بغ���داد، ب����س انغادره���ا امن���وت، ه���اي احلبيبه، 
معقول���ه انعوفها(، واأُجيبك فهم���ي، )اأبو عالوي 

العزيز، اإحنه ال�سمچ وبغداد دجلتنه(.
اأحق���ًا ترحُل عنا، ع���ن بغ���دادك دون وداع؟، اأحقًا 
حترمن���ا م���ن ابت�سامت���ك العذب���ة الربيئ���ة وبهذا 

الإنخطاف املريع......
فهمي القي�سي، م���ع ال�سالمه اأخويه، مع ال�سالمه 
اعيوين، مع ال�سالمه اأغات���ي، مع ال�سالمه با�سا، 

مع ال�سالمه �سانع البهجه...
ولتمطر عليك ال�سماء رحمًة وُحنّواآ...

يف حماول���ة للتع���رف عل���ى هواج����س الكثي من 
الفنان���ني وتطلعاتهم واآرائه���م يف الفن واحلياة 
،اخرتنا الفنان الت�سكيلي فهمي القي�سي لنواجهه 
با�سئلتن���ا التي تت�سم���ن �سوؤاًل واح���دًا ويجيب 
عنه���ا الفن���ان ال�سيف بثالثة اأجوبة ل���كل �سوؤال. 

فلنقراأ معًا اإجابات القي�سي. 

يف حماول���ة للتع���رف عل���ى هواج����س الكثي من 
الفنان���ني وتطلعاتهم واآرائه���م يف الفن واحلياة 
،اخرتنا الفنان الت�سكيلي فهمي القي�سي لنواجهه 
با�سئلتن���ا التي تت�سم���ن �سوؤاًل واح���دًا ويجيب 

عنها الفنان ال�سيف بثالثة اأجوبة لكل �سوؤال.
فلنقراأ معًا اإجابات القي�سي.

* اهم ثالثة احداث فنية يف حياتك؟
- تاأ�سي�س���ي لقاعة نظر عام 1990 ،بيع معر�سي 
الول 1990،اول مهرجان للفن الت�سكيلي العاملي 

البينايل عام 1986.
العراقية؟  الغنية  يف  اغنيات  ثالث  اهم  • ما 

- اغني���ة عبا����س جميل)م���اين �سحت مي���ة احا، 
اغني���ة ر�س���ا علي ا�ساأل���وه، اغني���ة يحيى حمدي 

اجينه ومالكينه(.
عراقية؟ م�سرحيات  ثالث  اهم  • ما 

ب���ني اجل���د واله���زل،  البي���ك وال�سائق،بغ���داد   -
ال�سريع���ة وهي من اعمال الفن���ان القدير يو�سف 

العاين. 
تزورها؟ اأن  حتب  العراق  يف  اماكن  • ثالثة 

- بيتن���ا يف حمل���ة البو�سب���ل، مدر�س���ة املهدي���ة 
يف �س���ارع الم���ني، مدر�سة  التفي����س الهلية يف 

العاقولية.
اليك؟ مقربون  ا�سدقاء  • ثالثة 

- �سداد عبد القهار، زوجتي، حبيبتي! 
بها؟ تتاأثر  تواريخ  • ثالثة 

- ولدت���ي يف ع���ام 1939 افتتاح قاع���ة نظر عام 
1990،مهرجان بغداد عام 1986.

نف�سك؟ اىل  ان�سانية  �سخ�سيات  ثالث  • احب 
- ناظم رمزي، هيثم فتح الله، وفهمي القي�سي.

دائمًا؟ متار�سها  ان  حتب  هوايات  • ثالث 

- الر�سم ،الر�سم ،الر�سم.
منها؟ تت�ساءم  ا�سياء  • ثالثة 

- املبالغة يف كيل املديح ،الكذب، النفاق.
الرجل؟ يف  جتذبك  ا�سياء  • ثالثة 

- الناقة املتكاملة ،التوا�سع ، ال�سدق.
الرجل؟ يف  تكرهها  ا�سياء  • ثالثة 

- الرثثرة ،املت�سابي،حديث النعمة.
املراأة؟ يف  حتبها  ا�سياء  • ثالثة 

- اجلمال املتوازن ،الناقة، الوفاء.
املراأة؟ يف  تكرهها  اأ�سياء  • ثالثة 

- املت�سابي���ة، الرثث���ارة، الت���ي حت���اول الظهور 
بغي حقيقتها

الطبيعة؟ يف  حتبها  اأ�سياء  • ثالثة 
- املطر،الهدوء،الثلج او الوفر عند نزوله

الطبيعة؟ يف  تكرهها  ا�سياء  • ثالثة 
- ان�س���داد املج���اري اثن���اء املطر، اك���ره كل �سيء 

يتعلق بالطبيعة بعد عام2003 ،الغبار.
* ثالث امنيات؟

- ان يع���ود المان اىل بالدنا، قلة الحزاب، ان ل 
تطول فرتة حكم الرئي�س يف العراق.

�سخ�سيتك؟ يف  ميزات  • ثالث 
- احب الخرين ،التوا�سع ،ار�سم لنف�سي.

�سخ�سيتك؟ يف  عيوب  • ثالثة 
م���ن  اتع���ظ  الخري���ن،ل  يف  الزائ���دة  الثق���ة   -

اخطائي،الت�سرع يف بع�س  القرارات. 
الفن؟ يف  حتبها  ا�سياء  • ثالثة 

- احلرك���ة الوا�سع���ة والنت�س���ار يف الفن،العمل 
ال�ستف���زازي والإبداع���ي  للمتلق���ي ،العمل الذي 

يفر�س نف�سه ويتميز على اللوحات الخرى.
الفن؟ يف  تكرهها  ا�سياء  • ثالثة 

- م���ع ال�س���ف ان كلي���ة الفن���ون ل تخ���رج م���ن 
ي�ستح���ق من الفنانني، ع���دم ن�سائح الخرين من 

قبل الفنانني ال�سباب،الدخالء على الفن. 
قراأتها؟ كتب  • ثالثة 

- رواية ال�ساعة اخلام�س���ة والع�سرون، جماميع 
زم���ن  يف  احل���ب  دروي����س،  ملحم���ود  �سعري���ة 

الكوليا.
بها؟ تاأثرت  فنية  �سخ�سيات  • ثالث 

- ناظم رمزي ،خالد اجلادر، �سالح اجلميعي 
دائمًا.  تتابعها  �سحف  • ثالثة 

- املدى،امل�سرق،الغد 
دائمًا؟ تزورها  ان  حتب  مدن  • ثالث 

- طوكيو ،وا�سنطن، براغ.

ن�صر هذا احلوار يف �صحيفة املدى عام 2015

قال������وا 

سؤال و3 أجوبة.. فهمي القيسي: 

ال اتعظ من أخطائي واكره الدخالء على الفن
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موازيني حسان  د. 

آالء الخ���������يرو

 وبعدها ات�سعت الدرا�سه فيه وكذلك 
مت فت���ح بع����س الأق�س���ام الت���ي متد 
الثقاف���ة العراقي���ه بزه���و وجم���ال. ً 
ق���د تكون ه���ذه مقدم���ة مقتظبة جدا 
ير�س���خ  بالذك���ر..  اجلدي���ر  ان  ال 
ه���وؤلء الفنانني امام التق���دم بال�سن 
وتعب العم���ر واملر�س املنهك وعنما 
قدم���وه، يتنا�س���ى البع����س الكث���ي 
ال�سوؤال عن اأ�ساتذتهم، ينهزم الكثي 
ام���ام ّ التوا�س���ل مع م���ن علمهم الت ً 
ذوق الفني وتعل���م التعبي اجلمايل 
والب���داع، عجبا عل���ى نا�س ين�سون 
ان  عل���ى  اب�س���م  معلميه���م،  جمي���ل 
هوؤلء تعلم���وا على الأخ���ذ فقط ول 
يعرفون العطاء. ّ اي���ام واأيام انادي 
ا�ستاذن���ا عب���د احلب���ار البن���ا رقي���د 
الفرا����س، ل يود �سيء �س���وى روؤية 
طالب���ه واأحبت���ه، ويبع���ث الر�سائ���ل 

والتحاي���ا للجميع، ويو�سي باحلب 
يختف���ي  واأي���ام  اي���ام  والت�سام���ح، 
ال�ستاذ الرائع البا�سا فهمي القي�سي 
ول يط���ل علي���ه احد، ين���زوي ببيته 
مذكرات���ه  بتقلي���ب  منغم���ر  اله���ادئ 
الوردية، يتلم�س �سفحات الذكريات 
بكل رقة ت�سبه اأعماله الرقيقه وكاأنه 
يل���ون بري�س���ة طاوو����س ب���كل حب، 
لك���ن يظل ً الف���وؤاد يحت���اج اىل كلمة 
طيب���ة حنون����ة م����ن اأحبت����ه و طالبه 
وزمالئ����ه، ومل ان�س����ى اب����دا يك����ون 
اول احلا�سرين عند افتتاح معر�س 
وبي����ده حزمة زهور متث����ل رقة قلبه 
وعفت����ه، تعلمن����ا م����ن احلي����اة فق����ط 
العط����اء ومل نطل����ب �س����وى ال�س����الم 
واحل����ب،ٍ  ن����ودع بقلب ب����ارد روائع 
الت�سكيل العراقي والفن ومن ي�سنع 
للي����وم  ذك����راه  يف  حت����ى  اجلم����ال، 

الأربع����ني مل يتذك����رك ا�ست����اذ جب����ار 
اح����د، ع�ساك بخي، وان����ت تظل اأب 
ومعل����م فا�سل لينتظ����ر من �سخ�س 
�س����يء وان����ت تظ����ل معن����ى ال�س����الم 
والعط����اء، فرتكت م����ن املقتنيات من 
اجم����ل اعمالك وان����ا ا�سه����د.. ا�سكر 
امانتك ب����ي وروؤيتي لآخ����ر ما تبقى 
م����ن  حقب����ة  الرائع����ة،  اعمال����ك  م����ن 
الب�سم����ات والذكري����ات كان����ت انه����ا 
لي�ست فقط اعمال فنيه، انها لك تكن 
فقط اعم����ال نحتية او ر�س����م، نودع 
الرائع����ني بكل اأ�س����ى ولمنلك �سوى 
دوران الراأ�����س ميني وي�سار، اعجب 
عل����ى الب�سر كي����ف يتنا�سى من علمه 
ح����رف و�سرب����ة فاأ�س عل����ى �سخرة 
وملح����ة فر�ساة عل����ى قما�سة.. ً وداعا  
ا�ستاذي جبار البنا.. وداعا ا�ستاذنا 

البا�سا فهمي القي�سي

اأم���ام اأعم���ال الفن���ان فهم���ي القي�سي، 
نط���رح عل���ى اأنف�سن���ا للوهل���ة الأوىل 
اأ�سئلة عدي���دة: اأثرانا اأمام طفل يلهو 
بالألع���اب اأم اأم���ام مو�سيق���ي ي�ستمر 
بالعزف بع���د اأن تقطعت بع�س اأوتار 
قيثارته؟ ث���م نكت�سف اأمل هذا العا�سق 
الكبي لوطنه ولبغداد بالذات وحزنه 

الدفني على حبيبته اجلريحة...
بغ���داد، ل���ه، الآن لي�ست حقيق���ة، اإنها 
فك���رة ت�سكن خالي���ا وجدان���ه ي�سعى 
طفولت���ه  يف  عرفه���ا  كم���ا  لر�سمه���ا 
وحفظه���ا يف ذاكرت���ه، لكنه يعجز عن 
ذل���ك، لأن���ه فق���د الكثي م���ن مالحمها 

التي م�سحتها املحن واحلرائق.
�ساعت مالمح بغ���داد مع�سوقته التي 

كان يخ���رب ت�ساري�سها عن ظهر قلب. 
فلم يبق لديه اإل اأن يهدم اأغلب عوامله 
الهاجعة يف اأعم���اق ذاكرته الطفولية 
ويف ق���اع وجدان���ه ول يندم على ذلك 

فالواقع تغي ومعطياته اأي�سًا.
يح���اول فهم���ي اأن يعي���د بن���اء عوامله 
املفق���ودة، يف اأعمال جديدة فيكت�سف 
اأن���ه، دون اإرادته ي�سب���غ عليها اأبعادًا 
فجيعت���ه  تربره���ا  جدي���دة،  كارثي���ة 
احلياتي���ة يف دني���ا مفعم���ة بالدم���ار 
وته���دمي ال���روح وي�سود فيه���ا القلق 
من املجهول، فتب���دو لوحته اجلديدة 
وكاأنها خارجة م���ن رحم العدم لتميل 
اإىل مرحلة ما قبل ت�س���كل الأ�سياء... 
وم���ع ذلك فاإننا حني منعن فيها النظر 

والفك���ر نكت�سف اأن هذا الطفل الكبي 
م���ا زال يحاف���ظ عل���ى بقي���ة م���ن حلم 
ومن اأمل نراه يف البقع البي�س التي 
تفر����س ذاتها لتك�سر اإيقاعات الأحمر 
والأ�س���ود واأطيافهما اأو مداخل تتيح 
لنا الولوج اإىل اللوحة والتجوال يف 
خطوطها واألوانها لكت�ساف اأ�سرارها 
ومرجعياتها اجلمالية، وعندها نلمح 
عنا�س���ر عدي���دة ورم���وزًا تق���ع علينا 
م�سوؤولية تاأويلها، كما نكت�سف خلف 
القلق الذي يعانيه الفنان �سفاء روح 
وتوق اإىل عامل اأجمل ونزعة �سوفية 
تتب���دى يف العدي���د من اأ�سكال���ه التي 
تتوجه نحو الأعلى ويف حروفه التي 

تخفي الكثي من مالحمها.

رمبا تب���دو لوحات���ه انيق���ة وجميلة ج���دا، ولكنها 
تخف���ي احزان���ا وموا�سي���ع متاأ�سي���ة او مفجوعة 
ولك���ن مقدرت���ه وموقف���ه يجع���ل م���ن ركام الهموم 
واأن���واع الآلم تاأليف���ات جمالية غاي���ة يف الروعة، 
احلداثي���ة  الفن���ون  يف  ذل���ك؟.  يك���ون  فكي���ف 
واملعا�سرة توج���د نظريات معنية مبمكنات احالة 
عنا�سر القبح اىل �سيغ جمالية، وحتويل تواريخ 
ال�س���ى اىل نوع من ال�سراق والم���ل، بيد ان ذلك 
يتاأت���ي من خالل الروؤية  واملوقف من التاريخ بكل 
م���ا يت�سمن من اح���داث ومفارق���ات والفنان فهمي 
القي�سي ادرك هذه احلقيقة واجنز لوحات مرهفة 
وكاأن ن�ساأته���ا الت�سويري���ة جمرتحة م���ن الطبيعة 
ولعله���ا م�ستل���ة م���ن �سور الك���وان الخ���رى، اي 
ان الفن���ان ين���زع دائما لكي يرينا م���ا مل تعتد عليه 
اعيننا روؤيت���ه وي�سعى دائما اىل ابت���كار ال�سكال 

اجلديدة التي متثل قيما فنية اخاذة.
ان تتب���ع م�س���ية الفن���ان الراح���ل فهم���ي القي�سي 
تف�س���ي بنا اىل �سنوات العق���د ال�ساد�س من القرن 
املا�سي، اذ كان التناف�س الفني على ا�سده يف ايام 
املوجة ال�ساخبة ولكنه ا�ستطاع تاأكيد ح�سوره من 
خالل تاأ�سي�سه لعدد من القاعات الفنية ومنها قاعة 
عني واإقام���ة الأن�سط���ة الفنية والثقافي���ة املختلفة 
وكذلك ا�سهاماته املهمة يف املعار�س الوطنية التي 

كانت تقام يف داخل وخارج العراق.
ان���ه فن���ان كب���ي يتمتع بق���در ع���ال عل���ى املناورة 
بق�سيت���ه وتطلعه املتح���رر من العق���د وال�سواغل، 
ويب���دو ان احلي���اة ت�س���ي يف اجتاه بينم���ا ي�سي 
الفن���ان فهم���ي القي�س���ي يف اجتاه اخ���رى خمالف 
ويب���دو كمث���ل كوكب متب���ارق يف ال�سم���اء لي�سبه 
بقي���ة الكواكب. ان الفنان فهم���ي القي�سي ا�ستطاع 

الإجاب���ة ع���ن جمي���ع ا�سئل���ة الف���ن بوع���ي ا�سايف 
وحرية وجراأة وو�س���وح لنه كان �سادقا مع ذاته 

وكذلك �سادقا مع الخرين.
الرم���وز  اأح���د  القي�س���ي  فهم���ي  الفن���ان  اأن  يذك���ر 
الت�سكيلي���ة الب���ارزة يف العراق، ينتم���ي اإىل جيل 
ال�ستيني���ات وق���د �س���ارك يف العديد م���ن املعار�س 
ال�سخ�سي���ة وامل�سرتكة على مدى خم�سني عامًا من 
عمره الفن���ي، وا�ستهر بر�سم البيئة واحلروفيات، 

كم���ا تاأث���ر يف مراح���ل خمتلفة م���ن حيات���ه الفنية 
ببع����س كبار الفنانني، وجعل���ت منه مدر�سة قائمة 
بذاته���ا بعي���دًا ع���ن كل امل�سمي���ات. عا�س���ر الفنان 
الراح���ل القي�س���ي جيل ال���رواد وما بع���ده وظهور 
مدار����س وجماع���ات ع���دة يف ال�ساح���ة الت�سكيلية 
العراقية كجماعة الرواد التي اأ�س�سها فائق ح�سن، 
اإىل جماع���ة الر�سامني النطباعي���ني بقيادة حافظ 
الدروبي، والبعد الواح���د ل�ساكر ح�سن اآل �سعيد، 
وغيها، ا�ستط���اع ان ير�سخ  جتربت���ه الت�سكيلية 
برغ���م انه مل يدر����س التخ�س�س فه���و حمل �سهادة 
)املاني���ا  الكارت���ون  �سناع���ة  يف  ت�سمي���م  دبل���وم 
الدميقراطي���ة(1965، وكان مديرًا لق�سم الت�سميم 
�سركة �سناعة الكارت���ون 1967كما كان له الف�سل 
يف تاأ�سي����س ق�س���م الت�سمي���م يف معر����س بغ���داد 
ال���دويل والإ�سراف عليه لغاية 1997، وهو ع�سو 
جمعية الت�سكيليني العراقيني 1972 وع�سو نقابة 
الفنان���ني العراقيني 1972 ومدير ق�س���م الت�سميم 
ال���دار العربي���ة للطباع���ة تاأ�سي����س جال���يي، نظر 
للفن���ون والإ�س���راف على اإدارت���ه 1989، اأقام عدة 
معار����س �سخ�سي���ة يف بغ���داد وعمان ب���ني عامي 
1991 و 1997. كم���ا حاز على ع���دة جوائز مهمة 
من اأهمها: اجلائزة الكربى لالحتاد الفرواآ�سيوي 
للمعار����س الدولي���ة 1975، اجلائ���رة التقديري���ة 
للمل�سق���ات اجلداري���ة الحتاد ال���دويل للمعار�س 
1977 وجوائ���ز اخرى م���ن وزارة الثقافة ونقابة 

الفنانني العراقيني.

فهمي القيسي... وصيغة 

الجمالية  

فهمي القيسي يعيد بناء عوالمه المفقودة

 ناقد �صوري

بصمات اساتذة..ال تنسى بلمح البصر

أرثيكم بكل امل..وامتنان ملا تعلمته منكم..

قدم الكثري من األشممخاص املبدعني بصممامت اضافة الكثري 

الكثممري لتتطور الثقافة العراقيه وبالخصوص الفن التشممكييل 

العراقممي، منهم مممن درس يف الغرب وعمماد اىل الوطن ليك 

يرثي بلده عن ما تعلمه ودرسه واستفاد من الثقافة واملعرفة 

يف غربتممه، رجعوا واضافوا الكثري من تقدم الفن التشممكييل 

العراقي بكل حب وصدق بدون اي تقصري او انانية، منهم من 

تكاتف وأسسمموا الرصح العظيم الذي يعد اهم رصح ثقايف 

متخصص بالفن التشممكييل واملوسمميقى وهممو معهد الفنون 

الجميلة عام ١٩٣٦،



خ�����ض�����ّي�����ر ال������زي������دي

وتتنازع ال�سطح الت�سويري عدة مناذج 
لها م�سحة واأجواء جتريبية ترتكب من 
وح����دات يغل����ب عليه����ا هاج�س����ا �سوفيا 
اإىل طرازي����ة جتريدي����ة وه����ذا  اإ�ساف����ة 
التداخ����ل يف ال�س����كل وامل�سم����ون تبدو 
كتلت����ه تركيبي����ة تتجان�س فيه����ا الألوان 
الرباقة مع التلقائية واملبتغى الهند�سي 
لتح����ولت ال�س����كل الأخ����ي وت�سه����م هنا 
تعدد وكرثة احل����روف يف اإعطاء العمل 
�سم����ة جمالي����ة تلزمنا الإيح����اء بو�سفها 
�سياقا توظيفيا وروؤيويا جتنح �سطوته 
التعبيي����ة اإىل تق����دمي معياري����ة مرئي����ة 
حتافظ على اأطياف حممولتها الدللية 
وواحد مثل فهمي القي�سي تكمن ق�سيته 
الأ�سا�سي����ة لي�س����ت يف ال�س����كل فح�س����ب 
مرون����ة  اإب����داء  اإىل  الأم����ر  يتع����دى  ب����ل 
يف التعب����ي م����ع احلفاظ عل����ى وحدات 
الن�س����وة ال�سوفي����ة وجتلي����ات مركزها 
وخطابها يف الر�سم ومن اغلب ال�سمات 
اأنه����ا تهي����ئ لتحري����ر �س����كل تقلي����دي من 
نزعت����ه عل����ى نح����و يق����دم هوي����ة خا�سة 
كثاف����ة  تكت�س����ب  ا�ستع����اري  باأ�سل����وب 
ال�س����كل فيه غنائية وجدانية بينما يبقى 
ال�سياق التنوي����ري والروؤيوي حمافظا 
عل����ى جتان�����س ب����ث �سف����رات وجتلي����ات 
م�س����ادره الرتاثي����ة واأ�سول����ه املعرفي����ة 
والت����زاوج الأك����رث اأهمي����ة ي�سي����د �سرح 
روؤيت����ه من خ����الل التوج����ه الع����ام الذي 
يهيئ����ه الفنان حلم����ل مدل����ولت التذكي 
بالرمزية واحلروفية وانعطاف جمالها 
املو�سع �سم����ن �سياغ����ة تعبيية تو�سع 

م����ن رقع����ة النفت����اح عل����ى ك�س����ب اإرادة 
التقني����ة وا�ستق����راء نط����اق احلداثة من 
خ����الل امل����زج ب����ني املفارق����ات يف العمل 
الواحد فم����ا الر�سالة يف ذل����ك؟ اأن اغلب 
الأعم����ال الت����ي تث����ي اإعجابن����ا ت�سن����ف 
عل����ى اإنه����ا تعبيي����ة واأخالقي����ة وجمال 
الفن مو�س����ع يف هذا النط����اق ف�سال عن 
اإنن����ا دائم����ا ن�سي اإىل حماكاته����ا الواقع 
احلي لن����ا وكثيا م����ا ي�ساح����ب روؤيتنا 
له����ا الده�س����ة والتف�سي املختل����ف بيننا 
لك����ن  انطباع����ه وهواج�س����ه  كل ح�س����ب 

يبق����ى العم����ل ع�سيا عل����ى الإم�س����اك به 
دون معرف����ة نظري����ة الفن����ان وغايته من 
الف����ن ون����ادرا ما يخلو العم����ل الفني من 
غائية لك����ن يتوجب يف نهاية املطاف اأن 
يعط����ي ر�سالت����ه التعبيي����ة واجلمالية. 
م����ن هنا ب����دت عالم����ة الر�س����م ال�سويف 
وخمالطته����ا جت�سيد حد�سي����ة جتريدية 
اأكرث مالزم����ة لتق�سي حقيق����ة احلوا�س 
الأم����ر  ويل����زم  اختالجاته����ا  وت�س����ور 
معرف����ة )الروح����ي( يف باطني����ة العم����ل 
وم����ا يوؤدي����ه العتقاد ال�سائ����د من فكرته 

اخلالق����ة لهذا اأرى اأن كل تلك التكوينات 
ل  القي�س����ي  فهم����ي  اإليه����ا  ي�س����ي  الت����ي 
تخل����و م����ن )اعتق����اد( اأو تخطي����ط عل����ى 
م�ست����وى الوعي وال�سع����ور مب�سوؤولية 
 fahmi alkaisyfahmi واإ�سقاط
ال�سطح  يف  الرمزي����ة  2تل����ك   alkaisi
الت�سوي����ري وم����ن مق����ام ه����ذه الروؤي����ة 
تتطلع حقيقة الر�س����م ونزعته وتو�سيع 
افق����ه ومو�سوعه وهن����اك مرجعية ل بد 
م����ن التوق����ف عنده����ا حينما ن�س����ي اإىل 
التكوي����ن الفن����ي واجلمايل له����ذا ال�سم 
فه����ي يف ظاهره����ا تب����دو وكاأنه����ا اأك����رث 
رونق����ا يف ال�س����كل وجتدي����د ان�سجام����ه 
التعب����يي اإل اأن باطنيتها ت�سيد نظرية 
تق����دم منوذج����ا حي����ا يواج����ه حزمة من 
الهاج�����س  يتملكه����ا  امل�س����ادة  الأف����كار 
الأخالق����ي حي����ال مو�سوع����ة الر�سم يف 
الوقت املعا�سر وم����ا الغاية من وجوده 
وم����اذا يخاط����ب يف ظ����ل ظ����روف تتغي 
بفع����ل ماكن����ة القت�س����اد واحل����رب مع����ا

2-fahmi-alkaisi
ي�سم����ح الن�����س التعب����يي هن����ا يف لغة 
�س����كل  بت�سيي����د  الب�س����ري  التخاط����ب 
مينحن����ا قناعة ب����ان ت�س����ورات الر�سوم 
وانتقائيتها لتوظي����ف الأمكنة والأزمنة 
ت�ستقط����ب مداخل كث����ية لتوثيق الأثر 
بني الفكري واجلم����ايل وفهمي القي�سي 
التجان�����س  ه����ذا  اإىل  ينظ����رون  مم����ن 
والإيقاع الب�س����ري مبرجعية تت�ساعف 
فيه����ا الروؤى وتتحرك جم����ال اخل�سوبة 
واخليال يف مناطق ح�سا�سة على ح�ساب 

املو�سوعي واجلمايل والذي يهمنا هنا 
م����دى ا�ستجاب����ة املتلق����ي له����ذه الروؤي����ة 
وت�سعي����د نربتها التجديدي����ة مبقدورنا 
الي����وم اأن نتفه����م الأ�س�����س الت����ي يجتهد 
القي�س����ي على اإعطائه����ا ت�سويرا تزيني 
بنظرة ر�سم عراقي����ة بحتة وجناحه يف 
جتديد �سرورة الفن بدت ت�سكل هاج�سا 
ل����ه يبقي����ه قريب����ا م����ن بواع����ث البنائي����ة 
ال�سحيحة واأ�سال����ة الر�سم وا�ستجابته 
لتوظي����ف الواق����ع.. لق����د �سج����ت عل����ى 
ال�سطح الت�سويري ت�ساري�س تعبيية 
متيل بطبيعته����ا اإىل التحول والنت�سار 
وكاأن����ه  الفن����ي  جماله����ا  جلي����ا  ويب����دو 
اإىل  ح����ي  ت����راث  م����ن  ج����ذوره  ي�ستم����د 
جانب الحتفاظ بالقي����م اجلمالية هناك 
الطاب����ع التزويق����ي وال�ستع����اري الذي 
ي�سي����ف مل�سة من �ساأنه����ا تعميق املا�سي 
بالنفت����اح عل����ى تداخ����الت الأ�سلوبي����ة 
احلديث����ة وم����ا ميي����ز موقفه����ا الآن ه����و 
اأن م�ستوياته����ا وتقنياته����ا تخل����ق جوا 
طبيعي����ا دون اأن تفق����د املعن����ى املر�سوم 
له فميزة ه����ذا الفنان انه انتقائي يبحث 
يف اخل�سو�سية التي ت�سكل هدفا يتيح 
له البح����ث والتنقيب يف الأ�سول احلية 
لل����رتاث وه����ي ت�سي مبح����اذاة التجديد 
وتب����دو املتابع����ة الفكري����ة �ساق����ة بع�س 
ال�سيء لكن مع فهم����ي القي�سي وخربته 
ن����رى فن����ا يتج����اوز الإ�س����ارة ال�سعب����ة 
واإنتاج طاب����ع جمايل ل ي�سيغ لنا ذائقة 
والفتن����ان  الده�س����ة  متلوؤه����ا  ونظ����رة 

بروؤية العمل الفني

 تحوالت الشكل والرمز الصوفي في أعمال 
فهمي القيسي

تحتل النزعة الصوفية والحروفية بشكل ملفت أساسا 

ثابتمما يف تكوينات فهمممي القيممي وامللفت يف تلك 

مبتغاهمما  الذي الرمزيممة  التعبممريي 

مممن  فيممه  تتحممول 

تخلممص  طريقممة 

إىل تحديممد عنرص 

والجامل  التوظيف 

رؤيا  اسممتثامر  إىل 

محممموالت  لهمما 

واألسلوب  الفكر 

معا.


