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ليـ�س وداعـا
مـحـمــد عـــارف
علي النجار

علي عبد االمريعجام

ما ان تنتهي مقطوعة "الفجر" التي كتبتها عازفة
البيانو وامل�ؤلفة العراقية االرمنية اال�صل بياتري�س
�أوهان�سيان ،حتى تربز كلمة واحدة من ال�سامع
توجز جوهر املقطوعة وت�أثريها :مده�ش.
ان االمر لي�س جمرد تقنية عالية يف التعامل مع
لوحة املفاتيح يف الآلة التي �أ�سرت ابنة بغداد ،بل
هي م�س�ألة التعبري العميق التي لطاملا كانت عالمة
على املوهبة الكبرية لأوهان�سيان ،لي�ست كعازفة
بيانو وح�سب بل ،بو�صفها م�ؤلفة مو�سيقية �أي�ضا .انها
اي�ضا تقدم مثاال على ان املو�سيقيني من دول ال�شرق
لي�سوا جمرد عازفني جيدين ،بل ميكن ان يكونوا
م�ؤلفني حمرتمني ملقطوعات تقع يف �صلب ن�سيج
املو�سيقى "الكال�سيكية" الغربية.

وانطالق ��ا م ��ن ه ��ذا املدخ ��ل كان للراحل ��ة
�أوهان�سيان التي توفيت قبل فرتة يف الواليات
املتح ��دة ،ت�أثريها الفاع ��ل يف تعزيز املو�سيقى
الكال�سيكي ��ة الغربية يف العراق "يف املو�سيقى
الكال�سيكي ��ة الغربي ��ة  ،كن ��ت �أول مو�سيق ��ي
عراقي يواج ��ه االوروبي�ي�ن بطريقة حمرتفة"
 ،وكان ��ت حمقة متاما يف قوله ��ا ،خا�صة عندما
نعل ��م �أن بياتري�س ولدت فيم ��ا كان العراق بد�أ
للت ��و اهتمام ��ا عميق ��ا يف فنون الع ��امل الغربي
وثقافته.
كان ��ت يف املدر�س ��ة االبتدائية عندم ��ا مت ان�شاء
معهد الفنون اجلميلة يف عام  ، 1936وتقدمت
بطل ��ب لالن�ضمام اليه يف وق ��ت الحق ،ورف�ض
طلبها لأنه ��ا كانت �صغرية ج ��دا "كانت �شروط
القب ��ول يف املعه ��د تق�ضي ب� ��أن يك ��ون الطالب
حائ ��ز ًا عل ��ى �شه ��ادة الدرا�سة الإبتدائي ��ة ،و�أن
يق ��ل عمره ع ��ن � 13سنة .هنا تق ��ول بياتري�س:
دخل ��تُ �إىل املقابلة �أمام جلنة املعهد املكوَّ نة من
الأ�سات ��ذة ال�شري ��ف حميي الدين حي ��در ،مدير
املعه ��د ،وحنا بطر� ��س ،معاون املدي ��ر ،و�أ�ستاذ
البيانو الروماين جوليان هرتز .قدّمني الأ�ستاذ
حن ��ا وا�صف ًا �إياي بـ "�شوب ��ان املوهبة املبكرة"
مع ِّزز ًا طلب �إنتمائي للمعهد ،كوين موهوبة يف
العزف .قدمتُ عدد ًا م ��ن القطع والتمارين �أمام
اللجن ��ة ب�شكل جي ��د ،فنال ��ت �إ�ستح�سانها .لكن
اللجنة وج ��دت عائق ًا �أمام ��ي لقبويل يف املعهد
ب�سب ��ب �صغ ��ر ال�س ��ن ،وك ��وين ال �أزال تلمي ��ذة
ُّ
وبتدخل ت�شجيعي م ��ن الأ�ستاذ حنا
�إبتدائي ��ة.
بطر� ��س ،مت قب ��ويل �إ�ستثنا ًء من �ش ��رط العمر.
وهك ��ذا بد�أت الدرا�س ��ة الفنية بال�ش ��كل العلمي
اجلي ��د عل ��ى ي ��د الأ�ست ��اذ الروم ��اين جولي ��ان

هرت ��ز ،وتخرجتُ يف الع ��ام  ،1944بدبلوم فن
�ال بدرجة �إمتي ��از" .وقبل الثاني ��ة ع�شرة من
ع� ٍ
العمر كانت ال�صغرية اوهان�سيان تقدم حفالت
�أ�سبوعية يف حمطة �إذاعة بغداد!
مو�سيقى وحرية
ال �ش ��يء يعرب عن حرك ��ة امل ��ر�أة العراقية نحو
احلرية واحلقوق  ،مثل ن�ش ��اط املر�أة العراقية
يف جم ��ال املو�سيقى ،حيث باالم ��كان اكت�شاف
ع�ش ��رات املغني ��ات واملو�سيقي ��ات يف الع ��راق
للف�ت�رة م ��ن االربعيني ��ات حت ��ى الثمانيني ��ات
م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي .ن�س ��اء موهوب ��ات مل
يعك� ��س ن�شاطهن الفني جم ��رد جوانب احلرية
وامل�س ��اواة ولك ��ن �أي�ضا كان يعك� ��س جانبا من
عملي ��ة حتدي ��ث بلده ��ن .وانطالق ��ا م ��ن ه ��ذا
ف ��ان بياتري� ��س �أوهان�سيان امل�ستن�ي�رة ت�ضيء
لن ��ا م�س ��ار ام ��ر�أة عراقية تتطلع نح ��و احلرية
واحلق ��وق .فه ��ي ن�ش� ��أت يف ظ ��روف عندم ��ا
كان ��ت احلكوم ��ة العراقية خ�ل�ال العه ��د امللكي
توف ��ر املن ��ح الدرا�سية لتعل ��م الفن ��ون االدائية
 ،وه ��و ما �سم ��ح له ��ا بالدرا�س ��ة يف الأكادميية
امللكي ��ة للمو�سيقى بلندن .وم ��ن هناك توجهت
�إىل نيوي ��ورك للدرا�س ��ة يف مدر�س ��ة جولي ��ارد
للمو�سيق ��ى� .أخ�ي�را عادت �إىل الع ��راق يف عام
 1961لت�صب ��ح العازف ��ة الرئي�سي ��ة للبيانو يف
الفرقة ال�سيمفونية الوطنية العراقية.
الع ��راق واالنتم ��اء العراق ��ي مل يكون ��ا خي ��ارا
ثاني ��ا له ��ا رغ ��م انه ��ا ول ��دت يف بغ ��داد لأبوين
ارمينيني،فالأب والأم فرا من الإبادة اجلماعية
للأرم ��ن عندما كان ��ا �صغارا .والده ��ا كان عمل

حما�سب ��ا يف �شرك ��ة النف ��ط  ،وهو م ��ا عنى �أن
تعي� ��ش العائل ��ة ب�ش ��كل جي ��د و�س ��ط ت�شجي ��ع
والده ��ا و�أ�شقائها لها يف درا�سة املو�سيقى .من
هذه النقطة اتخ ��ذت بياتري�س البيانو كو�سيلة
للتعبري عن حياتها وبلدها.
واذ نتوق ��ف كي نلقي نظ ��رة على حياتها عندما
زارت �شقيقه ��ا يف والية ميني�سوت ��ا االمريكية
العام  .1959جند عبارته ��ا امل�ؤثرة " :اجلميع
ق ��ال يل عليك البق ��اء يف �أم�ي�ركا  ،ولكن �صوت
داخل ��ي ق ��ال يل يج ��ب �أن اع ��ود �إىل الع ��راق
وتعلي ��م ابناء بلدي ح ��ب املو�سيقى .املو�سيقى
الكال�سيكي ��ة كان ��ت للتو قد عرف ��ت يف العراق،
وانه ��ا بحاجة اىل ا�شخا� ��ص مثلي هناك للعمل
عل ��ى ازدهاره ��ا " .يف الع ��ام  1959حزم ��ت
حقائبه ��ا عل ��ى م�ت�ن ال�سفين ��ة "كوي ��ن م ��اري"
و�أبحرت اىل لندن  ،ومن ثم اىل العراق.
بيانو يف ليايل ال�صواريخ
احلدث الأك�ث�ر �إثارة يف حي ��اة بياتري�س ،جاء
يف الع ��ام  ، 1980عندم ��ا كتب ��ت �أول مقطوعة
مو�سيقي ��ة غربي ��ة بتاثري احل ��رب وهواج�سها،
فه ��ي كان ��ت تكت ��ب عمله ��ا وتعزفه عل ��ى �ضوء
ال�شم ��وع ب�سبب فر�ض التعتي ��م ليال يف ال�ستة
�أ�شه ��ر الأوىل م ��ن احل ��رب العراقي ��ة االيرانية
 ،وتت�أل ��ف بياتري� ��س الت ��ي متار�سه ��ا �أ�ض ��واء
ال�شم ��وع .وم ��ا ان اكتملت املقطوع ��ة ،حتى مت
توزيعه ��ا لالورك�س�ت�را ،وعزفه ��ا ،وبثه ��ا ع�ب�ر
التلفزي ��ون .جناحه ��ا يف ت�ألي ��ف املقطوعة تلك
�شجعه ��ا عل ��ى كتاب ��ة �سبع ��ة اعم ��ال �أخرى بني
عام ��ي  1990و  ،1994حي ��ث احلي ��اة ب ��د�أت

ت�ضيق ب�سب ��ب �صواريخ "عا�صف ��ة ال�صحراء"
والهجمات الالحق ��ة ،لكن ذلك مل يكن قد او�صل
الظ ��روف حدا م ��ن ال�س ��وء بحي ��ث يدفعها هي
و�شقيقتها �سيتا اىل مغادرة البالد ،بل ا�ستمرت
باحياء حفالت مو�سيقية داخل البالد وخارجها.
وكان عر�ضه ��ا الفن ��ي الأخ�ي�ر يف العراق حمله
الع ��ام  ، 1994عندما �شارك ��ت لل�سنة اخلام�سة
على التوايل  ،يف مهرجان بابل الدويل  .هناك
 ،وج ��دت بياتري� ��س اوهان�سي ��ان نف�سه ��ا تعرب
امواج ��ا من الزمن لتح ��ط يف واحد من املعابد
البابلي ��ة وب ��دال من الع ��زف عل ��ى البيانو كانت
تعزف على القيث ��ارة الذهبية العراقية القدمية
انغام ��ا كونت مقطوعته ��ا " مقدمة حلمورابي"
 ،الت ��ي ا�ستلهمته ��ا م ��ن اول وا�ض ��ع ل�شريع ��ة
قانونية يف تاريخ الب�شرية :حمورابي.
يف الع ��ام  1994تب ��دو بياتري� ��س يف االجتاه
املناق� ��ض متام ��ا مل ��ا اقدم ��ت علي ��ه يف الع ��ام
 ،1959فهي اذا كانت رف�ضت البقاء يف امريكا
ك ��ي تلبي "نداء العودة العمي ��ق اىل العراق"،
لكنه ��ا جت ��د نف�سه ��ا بع ��د  45عام ��ا ت�صطح ��ب
�شقيقته ��ا لالنتق ��ال �إىل الوالي ��ات املتح ��دة
والعي�ش مع �شقيقهما .بياتري�س مل تكن قادرة
عل ��ى ان حتم ��ل الكثري معها ،فاخ ��ذت ما يعني
له ��ا مالمح م ��ن اجنازها االن�س ��اين والفكري:
برامج حفالتها القدمية وامليداليات واالو�سمة
واجلوائ ��ز الت ��ي ا�ستحقته ��ا ع ��ن اك�ث�ر م ��ن
خم�س�ي�ن عاما من املو�سيق ��ى يف وطنها ،لكنها
تركت وراءها �صديقه ��ا املخل�ص :بيانو كبري ًا
من نوع "�شتاينواي"� ،أودعته عند انا�س تثق
بهم على امل ا�ستعادته يوما ما.
يف ام�ي�ركا �أ�صبح ��ت نوع ��ا م ��ن ال�سف�ي�ر

الثق ��ايف العراقي  ،وغالبا م ��ا متكنت من خلق
�صداق ��ات حي ��ث ف�ش ��ل ال�سا�س ��ة ،عزف ��ت يف
فرقة اورك�سرتالي ��ة خا�صة بوالية ميني�سوتا،
وخ�ب�رت انامله ��ا مفاتي ��ح بيانوه ��ات كثرية،
اال ان اال�ش ��واق مل تخف ��ت للبيان ��و خا�صته ��ا،
وب ��د�أت من ��ذ ف�ت�رة ات�ص ��االت م ��ع امريكي�ي�ن
وعراقي�ي�ن ك ��ي ي�سمح ��وا له ��ا بنق ��ل حياته ��ا
العراقي ��ة وقد اخت�ص ��رت يف بيانو مودع عند
ا�صدق ��اء ببغ ��داد .طالت االت�ص ��االت وتعددت
االعرتا�ض ��ات ،اال ان البيان ��و ال ��ذي كان ��ت
قدي�س ��ة املو�سيقى الرفيعة يف بغداد قد ابدعت
علي ��ه احلى االنغ ��ام ،ب ��د�أ رحلة اخل ��روج من
�صمت ��ه كي يفرح ثانية باال�صاب ��ع الندية التي
اغوت ��ه وداعبته كث�ي�را .وفيما كن ��ت اقول يف
حف ��ل اقامت ��ه بوا�شنط ��ن م�ؤ�س�س ��ات امريكية
وعراقية بعد ايام على وف ��اة العازفة وامل�ؤلفة
املو�سيقي ��ة " :بياتري� ��س ...لإميانك اىل االبد
بالع ��راق  ،ال�ستع ��دادك الع ��ايل بالت�ضحي ��ة ،
�أرقدي ب�سالم فانت كنز وطني للعراق  ،وكتب
التاريخ واملو�سيق ��ى العراقية �ستخلدك" ،وما
ان انهيت كلمتي حتى ابلغني القن�صل الثقايف
يف ال�سف ��ارة العراقي ��ة بوا�شنط ��ن ،د  .ه ��ادي
اخلليل ��ي ب ��ان بيان ��و بياتري� ��س اوهان�سي ��ان
و�ص ��ل م ��ن بغ ��داد قب ��ل اي ��ام ..حينه ��ا كان ��ت
�صاحبة "الفج ��ر" ترقد يف مقربة ،ال ا�صابعها
رق ��ت على البيانو من جديد ،وال املفاتيح غنت
�شوقها بعد انتظار.
�شاع ��ر وناقد مو�سيقي عراقي مقيم يف امريكا
والن� ��ص مكت ��وب ا�ص�ل�ا باالجنليزي ��ة وق ��دم
خالل احتفاء اقامته امللحقية الثقافية العراقية
بوا�شنطن تكرميا للراحلة.

ف���ع���ال���ي���ات م���ه���رج���ان ط��ي��ب��ة ال��ث��ق��اف��ـ��ي ف���ـ���ي الأق�������ص���ر
الأق�صر /خا�ص

يقي ��م املجل�س الأعلى للأق�صر بالتعاون
مع احت ��اد كت ��اب م�صر مهرج ��ان طيبة
الثقايف ال ��دويل يف الفرتة بني � 14إىل
 17نوفمرب القادم حتت رعاية الدكتور
�سم�ي�ر ف ��رج رئي� ��س املجل� ��س الأعل ��ى
للأق�صر وحممد �سلماوي رئي�س احتاد
كتاب م�صر والأمني العام الحتاد الكتاب
الع ��رب وير�أ�س ��ه الأدي ��ب الكب�ي�ر بهاء
طاه ��ر  ،وتت�ضم ��ن فعالي ��ات املهرج ��ان
امل�ؤمت ��ر الأدبي ال ��ذي يناق�ش من خالل

اثني ع�شر بحث ًا الرتاث ال�شعبي و�أثره
يف الإبداع وقد �شارك يف كتابة البحوث
ع ��دد من النق ��اد والأكادمييني من م�صر
وبع�ض البالد العربية وقد انتهت جلنة
الأبح ��اث الت ��ي ت�ضم الأ�ست ��اذ الدكتور
حمم ��د �أب ��و الف�ض ��ل ب ��دران والدكتور
جم ��ال الت�ل�اوي والدكت ��ور مدح ��ت
اجلي ��ار و�أي�ضا الأ�ست ��اذ الدكتور �أحمد
�شم�س الدي ��ن احلجاجي من قراءة عدد
كب�ي�ر م ��ن البح ��وث املقدم ��ة و�ست�ضع

قريب� � ًا اللم�س ��ات الأخ�ي�رة لدفعه ��ا �إىل
جلنة الن�شر الت ��ي ت�ضم ك ًال من ال�شاعر
�أحم ��د ف�ض ��ل �شبل ��ول والروائ ��ي �سيد
الوكيل والأديب ح�شمت يو�سف لتقوم
بطباع ��ة كت ��اب الأبح ��اث وي�صدرع ��ن
املهرج ��ان ه ��ذا الع ��ام الع ��دد الأول من
�سل�سل ��ة كت ��اب طيب ��ة وه ��و جمموع ��ة
�شعري ��ة لل�شاع ��ر �أحم ��د ف� ��ؤاد جويل ��ي
بعن ��وان " كت ��اب املح ��و " كما وجهت
اللجنة املنظمة الدعوة للقا�ص العراقي

وارد ب ��در ال�سامل حل�ض ��ور املهرجان ؛
وعلى هام�ش امل�ؤمت ��ر وبالتوازي معه
ت�شارك فرق الفن ��ون ال�شعبية والربابة
واملزم ��ار البل ��دي والعب ��و التحطي ��ب
واملرم ��اح والك ��ف والإن�ش ��اد ال�شعب ��ي
والفنانون التلقائيون من �أبناء املناطق
الريفي ��ة يف الأق�ص ��ر وجنوعه ��ا �إىل
جانب معار�ض للكتب واحلرف البيئية
والرتاثي ��ة؛ وتنظ ��م �أمان ��ة امل�ؤمت ��ر
الت ��ي ير�أ�سها ال�شاعر ح�س�ي�ن القباحي

عدد ًا م ��ن اللقاءات الفكري ��ة والأن�شطة
الثقافية والفني ��ة يف �أماكن متفرقة يف
ال�ساح ��ات واملقاهي ال�شعبي ��ة والقرى
والنجوع ومراك ��ز ال�شباب كما ت�شارك
الفنادق والبواخر ال�سياحية والقوارب
ال�شراعي ��ة يف التعري ��ف ب�أن�شط ��ة
وفعالي ��ات املهرجان وعر� ��ض ترجمات
لنم ��اذج م ��ن الأعمال الإبداعي ��ة لبع�ض
امل�شاركني من �أبناء الأق�صر وال�ضيوف
امل�شاركني.

لي� ��س فقدان املبدع �سوى نبوءة لوالدة جديدة ,لكنها ويف كل الأحوال
�س ��وف تبقى والدة ع�سرية مبا حتمله م ��ن موا�صفات رمبا تعيد للذهن
�سرية الفقيد بتالوين جديدة .فقدان فر�سان الرعيل الت�شكيلي العراقي
احلدي ��ث الأول ويف �أزمنة متقاربة ي�شكل خ�س ��ارة م�ضافة خل�ساراتنا
الثقافية والإن�سانية التي ال تزال ت�ستنزف ما تبقى من الإرث احلداثي
العراق ��ي .والفن ��ان حممد عارف كم ��ا �سابقيه يف الرحي ��ل للعامل الآخر
�شاك ��ر ح�س ��ن �آل �سعي ��د و�إ�سماعي ��ل فتاح ال�ت�رك و�سعد �شاك ��ر وقبلهم
كاظ ��م حيدر تركوا بع ��د رحيلهم �إرثا هو يف معظم ��ه �أ�ساطري خلت من
وثائقيته ��ا بع ��د ك ��م اخلراب ال ��ذي حل ��ق بنتاجهم يف زم ��ن التحوالت
الدراماتيكية ال�سيا�سية و�سط ��وة ثقافة ال�سلب الهمجية .ح�سنة حممد
عارف تكمن يف ورعه الثقايف الذي �أورثه رقة هي غريبة بع�ض ال�شيء
ع ��ن الو�سط الت�شكيل ��ي امل�شاك�س .رق ��ة تلب�ست نتاجه �أي�ض ��ا بفائ�ضها
الوج ��داين .وداعته �أبعدته عن مغامرات بع� ��ض �أقرانه احلداثوية حد
نهاياتها الق�صي ��ة واملمكنة ح�سب مهارات ت�صوراته ��م ,لكنها مل ت�سلبه
عوامله الأخرى التي غابت عن معظم البحث الت�شكيلي العراقي .عوامل
الأ�سط ��ورة حينم ��ا تغو�ص يف عم ��ق الوقائ ��ع املتغافل عنه ��ا .وقائعه
اخلا�صة مل تنف�صل عن وقائع التاريخ احلداثي الكرد�ستاين يف بع�ض
من ت�صادمات تواريخه وحميط غري حمايد.
�إن ت�شكل ��ت احلداث ��ة الت�شكيلية العراقية عرب خط ��وط طول وعر�ض
الت�شكيل احلداثي العامل ��ي .فان التجربة الواقعية اال�شرتاكية مل ترتك
�س ��وى ب�صمات قليلة على منجزه .و�أف�ض ��ل ممثليها(رغم حتفظي على
ا�ستن�ساخ التجربة) هو حممد ع ��ارف� .إذ �أن خريج االحتاد ال�سوفيتي
ال�ساب ��ق الآخر(�شم�س الدي ��ن فار�س ) اغتيل مبكرا� .أم ��ا ماهود احمد,
فرغ ��م درا�سته الفن يف ه ��ذا البلد �إال �أن نتاجه مغرق بت�أثريات الر�سوم
اجلداري ��ة املك�سيكية رغم ما عل ��ق بها من ت�أثريات ثقافية ملن�ش�أ درا�سته
ال�سوفيتي ��ة .لق ��د ا�ستخل� ��ص حممد ع ��ارف در�سه الت�شكيل ��ي مبحاذاة
حمي ��ط �أنا�سه تنقيب ��ا عن جوهر اجلمال املخفي خل ��ف �سحناتهم وبني
تالفي ��ف �أرديتهم ممار�سا لعبة التخفي ب�ي�ن ثنايا �أطياف ملونتهم وهو
املول ��ع دوما باجلمال� ,ساع ��ده على �إجادة التنقي ��ب يف كنزه اجلمايل
مهارات �أدائي ��ة مل تخطئ هدفها طوال حياته املكتظة �إبداعا .لقد توزع
ارثه(مب ��ا انه �أ�صبح الآن �أرثا) ما ب�ي�ن ولعه الأ�سطوري كم�ؤرخ ثقايف
ت�شكيل ��ي وبيئة بك ��ر هي بيئ ��ة منبته وب ��دون �إغفال لغن ��ى الفولكلور
الكرد�ستاين.
ر�سوم ��ات املغ ��دور �شم� ��س الدي ��ن فار� ��س اجلدارية تتمت ��ع ب�صالبة
حتي ��ل �إىل موادها الأولي ��ة الإن�شائية املعمارية وبذل ��ك فهي تفتقد رقة
م�شخ�صاته ��ا ,عل ��ى ال�ض ��د من �شخو�ص ع ��ارف املطواع ��ة لأداء عاطفة
فائ�ض ��ة �أك�سبته ��ا رق ��ة م�ضاعف ��ة .ف�شخو�ص ��ه رغ ��م �سط ��وة مالحمه ��ا
الأ�سطوري ��ة وعنف احل ��دث �إال �أنها من عجينة �أخ ��رى تن�أى با�ستمرار
ع ��ن الإف�صاح عن عنفها الداخل ��ي رغم م�شروعيته ,وكلم ��ا �أتطلع �إليها
اكت�ش ��ف روح الر�س ��ام تطوف ع�ب�ر ظاللها .فاجلرح وه ��و �شرخ عميق
يت�سرب ��ل معظ ��م �شخو� ��ص ه ��ذه املالح ��م قاب ��ل ع ��ن الإف�ص ��اح بعنف
م ��واز ,لكنه يبق ��ى ملجما وبحدود ما يريده الر�س ��ام من دعوة لل�سالم,
ف�شخو�ص ��ه غالبا ما تنعطف �صوب حمائم ه ��ي طفولة �أجيال جديدة ال
حتم ��ل ال�صخرة كما �سيزيف ,ب ��ل تخزنها تذكارات حليوات قادمة .لقد
ا�ستح ��ق عارف �أ�ستاذيته الريادية للت�شكي ��ل الكردي عن جدارة ,وفتح
الب ��اب عل ��ى م�صراعيه لتج ��ارب قادمة �أرجو �أن ال تغف ��ل تراثه بقدر ما
تعم ��ق �أطيافه .وان ال تن�سى �أو تتغافل على موروثة الثقايف الإن�ساين
الوجداين .ف ��ارث الواقع والواقع املتخيل لهذا الر�سام الواقعي الفقيد
يبقى لي�س بالإمكان �إغفال �أهميته يف م�سرية الت�شكيل الكردي العراقي
و�سوف يبقى ملكا م�شاعا لنا كلنا.
لر�س ��وم الطبيع ��ة ق�صة �أخرى يف الت�شكي ��ل العراقي ,ولقد تراوحت
�أهمية نتاج الفنانني الطبيعي هذا مابني الإجادة واالبتكار والت�أثر بعد
�أن �أ�صبح ��ت ممار�سة اجتماعي ��ة عند الرواد .لكن القط ��ب املهم والذي
ه ��و م ��ن خارج ه ��ذه اجلماع ��ة هو املرح ��وم خال ��د اجل ��ادر .ر�سومات
اجل ��ادر دوما معف ��رة الأجواء بغ�ب�رة لونية هي جزء من غ�ب�رة البيئة
العراقي ��ة ,مثلم ��ا كان ��ت ر�سوماته مكتظ ��ة بخطوط تعبريي ��ة هي جزء
م ��ن كثافة عجين ��ة ملونته ,لذلك مل تخف ر�سومات ��ه ب�شكل عام خلفيتها
الكرافيتي ��ة ومه ��ارة كادر لقطاته امليدانية املحيطي ��ة واخللوية .حممد
ع ��ارف ه ��و الآخر اغرم بر�س ��م الطبيعة .لكنها طبيعة م ��ن بيئة �أخرى.
وماب�ي�ن جن ��وب الع ��راق و�شمال ��ه الكرد�ست ��اين فروق ��ات بيئية كبرية
ه ��ي كم ��ا ب�ي�ن ال�سه ��ل واجلب ��ل .وحت ��ى يف بنية م ��واد �سكن ��ه .وهذه
الفروقات عل ��ى �أو�ضحها يف ر�سومات هذين الفنانني .فالطيف اللوين
عن ��د اجلادر لي�س كما عند ع ��ارف .لذلك تبدو ملون ��ة البيئة عند حممد
ع ��ارف قريب ��ة من ملون ��ة الأردي ��ة الفولكلوري ��ة الكردي ��ة الزاهية على
خلفي ��ة بيا�ض الثل ��ج ال�شتوي .فاملنازل ال يتع ��دى كونها رقعة مقتطعة
من البيئة املحيط ��ة و�أ�سقفها بع�ض من ح�شائ�شها .وان �أعوزته امللونة
فال�شخو� ��ص املحيطة بال�سك ��ن كفيلة بنرث زهرها(وه ��و املولع ب�سحر
املمار�س ��ات الفولكلوري ��ة وتوثيقها ر�سما)  .ه ��ذه الر�سوم هي هجينة
مابني واقعية الر�سام وانطباعية البيئة� ,إذ اللون نثار ال امتداد كما هو
يف �سه ��ل اجلنوب .لقد �أجاد الفنان يف �إم�ساك ��ه باملقدرة الت�شخي�صية
ومتان ��ة امللون ��ة وت ��رك لن ��ا در�س ��ا يف الر�سم البيئ ��ي لي�س م ��ن ال�سهل
�إغفال ��ه .وختاما يبقى ال�س�ؤال يح�ي�رين :من هو الأهم ,هل هو الفنان,
�أم منتج ��ه! اعتقد ب ��ان الإجابة على هكذا �س�ؤال ه ��ي �إجابة بديهية وال
تقب ��ل اخلط� ��أ ,لكن بالن�سب ��ة ملحمد عارف فاين اعتقد ب ��ان اجلواب هو
كالهما يف نف�س الأهمية.
*� ..أث ��ارين خ�ب�ر قر�أته عن وف ��اة الفنان حممد ع ��ارف .لقد كان جمرد
خ�ب�ر عن �أ�ستاذ ف ��ن .لكن من هو حممد ع ��ارف الإن�سان ال ��ذي فقدناه.
�أرجعتني الذكرى لأيامي العراقية ولإطاللة ملحمد عارف الذي اعرفه.

فــ�ؤاد �شــاكـــر فــي مــلــتــقـــى الــخـــمـــيـــ�س

ابــــطــــالــــه مـــطــــعــــونــــون بـــالــــ�ضــــوء والــــفــــــقـــــر !..
حممود النمر

�ضي ��ف ملتق ��ى اخلمي� ��س االبداعي،عل ��ى قاع ��ة اجلواه ��ري
يف احت ��اد االدب ��اء والكت ��اب العراقيني،الفوتوغ ��رايف املبدع
ف� ��ؤاد �شاكر،وق ��دم اجلل�س ��ة االعالم ��ي احم ��د املظفرال ��ذي
رح ��ب باملحتفى به وال�ضي ��وف قائ ًال  :الي ��وم �ضيفنا م�صور
فوتوغ ��رايف ير�صد احلياة من زواي ��ا خمتلفة ،زوايا تخرتق
العتم ��ة لت�صط ��اد ال�ضوء،ال�ض ��وء ال ��ذي يل ��وح كامل ��ر�آة على
بي ��وت الفق ��راء املعدوم�ي�ن الذي ��ن تن ��وء كواهله ��م بال�ضي ��م
والفق ��ر والفجيعة واال�ست�ل�اب والتهمي�ش ،ف� ��ؤاد �شاكر يلقي
�شباك العد�سة لي�صط ��اد االنك�سارات املحتدمة من ازقة املحلة
ال�شعبية،ابطال ��ه تظهر عل ��ى وجوههم �ش ��روخ الزمن املتعب
،ع ��اد ف�ؤاد �شاك ��ر اىل �شارع املتنبي بع ��د ان هاجر اىل امريكا
وق�ض ��ى هن ��اك يف الغرب ��ة مدة ارب ��ع �سن ��وات فقد فيه ��ا اعز
ا�صدقائ ��ه ويف ع ��ام  2001وطئ ��ت قدم ��اه ار� ��ض الوطن من
جديد،لي�صور معامل بغداد �شارع ال�سعدون والر�شيد واملحلة
البغدادي ��ة ،ول ��د يف بغ ��داد عام 1949ب ��د�أ رحلت ��ه الفنية عام
1962اهتم بت�صوي ��ر الطبيعة واحداث احلياة ،اقام اكرث من
ثالثني معر�ضا �شخ�صيا .

ث ��م حتدث الفنان ف� ��ؤاد �شاكر عن جتربت ��ه قائال:يف اخلام�سة
من عمري ،عندما كنت الع ��ب يف املحلة" بالكريات الزجاجية
"يف دائرة �ضيقة مرتبة،ومن خالل تلك الكريات كنت انظر
اىل قر� ��ص ال�شم�س ف�أرى كل �ش ��يء بعيني ك�أنه مدن من بلور
مل ي ��ره اح ��د من قبل ��ي ،وقد اعزو ذل ��ك اىل حاجت ��ي للتذوق
اجلم ��ايل واملتعة التي حتدثها االلوان الزجاجية النقية ،وانا
م ��ن ال�صعب ان اتذكر متى وكيف انتقلنا من ذلك احلي لكنني
ا�ستطيع ان ا�ؤكد اننا ك�أ�سرة تنقلنا ببغداد يف حوايل ع�شرة
بي ��وت يف احيائها القدمية ومما اتذك ��ره اي�ضا انني قد كتبت
عل ��ى جدرانها اجمل انا�شيدي وحكاياتي وامنياتي التي كتب
له ��ا ان تك ��ون م�ؤجلة،،وحت ��ى اليفوتن ��ي ف ��اين الميكنني ان
ان�سى حملة –باب ال�شي ��خ –وف�ضوة عرب –ورا�س ال�سجية
–وال�صدرية –وعكد االكراد -وقنرب علي –التي تعلمت يف
مدار�سها القراءة والكتابة وكذلك حملة ال�سعدون من بعد.
وق ��ر�أ ال�شاع ��ر عدن ��ان الف�ضل ��ي ورق ��ة �أ�شار فيه ��ا اىل جتربة
الفوتوغ ��رايف �شاكر يف فن الت�صوير وق ��ال انا الاعرف كيف
فك ��ر ا�صدقائ ��ي يف ان يحتفوا برج ��ل كل مايحمله من خطاب
مف ��اده احالة الواقع برغم دمويته اىل ن�شوة تفر�ضها �سطوته
التي جتربنا على موافقته يف امالءاته و�شروطه التي تت�ضمن
–انظروا ت�سلموا من القهر.
فيم ��ا ا�سرتج ��ع بع� ��ض الذكري ��ات الفوتوغ ��رايف عبدعل ��ي
مناح ��ي عن عالقته بف� ��ؤاد �شاكر منذ ع ��ام 1974وكان �ضليعا
بف ��ن الرتو� ��ش عل ��ى –النجتيف-لل�ص ��ورة ال�شخ�صي ��ة
–البورتري ��ت –ا�ضاف ��ة اىل براعت ��ه يف ت�صحي ��ح ال�صورة
ال�شخ�صي ��ة –البوزت ��ف-وكان اي�ض ��ا م�ص ��ورا يجي ��د قراءة
الوج ��وه بكفاءة مقت ��درة وخا�ص ��ة ال�شخ�صي ��ات التي ت�شكل

�صعوب ��ة يف الوق ��وف ام ��ام الكامريا حيث يتف�ن�ن يف ا�سقاط
االن ��ارة عليه ��ا برباع ��ة ودراي ��ة فني ��ة ونف�سية وبع ��د �سنتني
م ��ن تعارفن ��ا ويف ع ��ام �1967صرنا نعمل �سوي ��ة يف ال�شركة
العام ��ة للمق ��اوالت االن�شائي ��ة ،اهتم ف� ��ؤاد بت�صوي ��ر الواقع
ال ��ذي جعل منه مبدعا كبريا واق ��ام معار�ض عديدة وم�شرتكة
معي ومع الزم�ل�اء االخرين ،وكانت جهوده الكبرية يف جعل
التقني ��ة الفوتوغرافية يف ال�ص ��ورة هي اال�سا�س يف خلق فن
فوتوغ ��رايف متميز ،فكانت الغرفة املظلمة –الدراك روم-هي
مكان حتمي�ضه ��ا بعد الكامريا،ف�ؤاد �شاك ��ر كان ير�سم ابطاله
وم�شاهداته بال�ضوء.
واكد القا�ص والفوتوغرايف كفاح االمني :ان ف�ؤاد �شاكر يهتم
بامل ��كان البغ ��دادي ان �صح التعبري وهو ابن ه ��ذا املكان وهو
منت � ٍ�م اىل املدر�س ��ة الواقعية ال�شاعرية ،ت ��كاد تكون فرن�سية
او رو�سية،وه ��ي تزي ��ح قدر االم ��كان الوقائع باجت ��اه احللم
تعي ��د بن ��اء الواقع ذات ��ه باجت ��اه التماهي �،صراع ��ات الواقع
لي�ست كال�صراع الطبقي ولكنه ال�صراع الب�صري ،ميلأ روحك
�شاعري ��ة ،الع�ي�ن الفوتوغرافية التي ميتلكها ه ��ي خروج من
املكان ب ��كل تناق�ضاته وبكل ق�سوته رفع ��ه اىل م�صاف ال�شعر
وهذا مايجعلك ان تتامل اعمال ف�ؤاد .
وا�سرت�س ��ل الفوتوغرايف ه ��ادي النجارباحلديث عن جتربة
املحتف ��ى ب ��ه وق ��ال ان الاري ��د ان احتدث عن اي �ش ��يء �سوى
ذك ��ر عالقة ف� ��ؤاد �شاكر بال�ض ��وء والظل ،ان ارى ه ��ذا الفنان
من خالل ه ��ذا املو�ضوع وكذلك اعم ��ال اال�سود واالبي�ض وال
ارى الوان� � ًا عادي ��ة بل ه ��ي اعمال راقية جدا ،انه ��ا العتمة يف
اعمال ��ه ،فهو من امل�صوري ��ن القالئل الذي ��ن يتناولون العتمة
ب�شكل خالق .

