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األفق الـثقــايف اجلــديــد ..مـعلقــون أكـثــر ومـنـتجـــون أقل
أحــمـــــــد سعــــــداوي

ال شك يف ان ع ــاملنــا املعــاصــر يــشهــد،
وب ـشـكل مـت ــزاي ــد ،هـيـمـن ــة الف ــاعلـني
الـثـ ــانـ ــويـني يف الــثقـ ــافـ ــة اومـ ــا ميـكـن
تسـميتـه باملـدراء الثـقافـيني ،اكثـر من
الهـيـمـنـ ــة الـتـقلـيـ ــديـ ــة الـتـي كـ ــانـت
للـمــثقفـني ،عل ــى االقل وفق الـصــورة
الـتـي عـمـمــتهـ ــا احلـ ــداثـ ــة حل ـضـ ــور
املــثقـف داخل اخل ـط ـ ــاب الـت ـ ــأثـي ـ ــري
ال ــذي يـن ــسجه ،والـط ــابع الـتغـيـي ــري
(االنـقالبــي) لهـ ــذا اخل ـطـ ــاب ،ضـمـن
املـنــطق الـتـت ــابعـي لـت ــاريخ احل ــداث ــة
نف ـ ــسه ـ ــا ،وال ـتــي مت ـ ــرحـل تقـ ـ ــدمه ـ ــا
بـ ــاح ـ ــراقهـ ــا وت ــصفـيــتهـ ــا مـ ــراحـلهـ ــا
السابقة دائماً.

املـ ــدراء الــثقـ ــافـيـ ــون يـتـ ــوزعـ ــون االن،
داخل بـنيــة جــديــدة متــام ـاً فــرضـتهــا
ثـورة املعلومـاتيـة واالتصـاالت وتعميم
قيم الـعوملـة االقتـصاديـة والسـياسـية،
وينــشطــون ضمـن فضـاء ثقــايف ميثل
بحـ ــد ذاتـه إلغـ ــاءً أو تغـيـيـ ــراً جـ ــذري ـ ـاً
لـلف ـض ــاء الـثق ــايف الـتـقلـي ــدي ال ــذي
كـانـت تتـم فيه عـمليــة انتــاج الثقـافـة
واستهالكها.
إن مدراء الـثقافة يف فضاء املابعديات
املهـيـمـن عـ ــاملـي ـ ـاً يـتـكـ ــرسـ ــون ب ـصــيغ
عـديـدة ،فـنجـد مـثالً شــارح الفلـسفـة
مـحل الفـيل ـس ــوف ،وال ــذي ي ـسـتعـي ــد
بـفـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـ ـ ــة وجـ ـ ـ ـ ـ ــرأة أط ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــاف
الـ ــسفـ ـس ـطـ ــائـيــني علـن ـ ـاً ،فـيــتحـ ــرك
بالمبـاالة كامـلة ازاء تـاريخ الـفلسـفة،
وم ـنـ ـطـقه ال ـت ـتـ ـ ــابعــي ،ل ــيغ ـ ــدو ه ـ ــذا
الـ ـت ـ ـ ـ ــاريـخ ل ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــارح مـج ـ ـ ـ ــرد
(صيـدلية) ـ واملفردة من دريدا ـ يختار
م ــنه ـ ــا م ـ ــا ي ـ ـش ـ ــاء ل ـي ـ ـشــكل م ـ ــوقـفه
الفلــسفـي ،ألن كل مــا يف الــصي ــدليــة
غـ ــدا ميــتلـك القـيـم ـ ــة نفـ ــسه ـ ــا بعـ ــد
انحالل التاريخ الذي يجمعها.
جنــد ايض ـاً املعلق الـسيــاسي مـشكالً ـ
ضـمن فـضـاء االتـصـال الــواسع ـ الراء
اجلـماهيـر ،بدالً مـن السيـاسي نفسه،

هـ ـ ــذا االخ ـيـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ارتهــن ايـ ـض ـ ـ ـاً
لصورته داخل وسائل االعالم.
وضـمـن هـ ــذا الف ـضـ ــاء تعـ ــود س ـطـ ــوة
الشفـاهي ازاء الكتـابي ،ويعاد تـنميط
الثقـافات الـشعبيـة ومزجهـا وتركـيبها
مع الـثقــافــة الع ــامليــة بــأشكــال هـشــة
آلالف امل ـ ـ ـ ـ ـ ــرات ،حتـقـق ح ـ ـ ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ـ ـ ــات
االسـتـهالك اجلـم ــاهـي ــري ،وال تـفك ــر
بــاخلل ــود اكثــر مـن خلــود نــسخ ــة من
صحيفة يومية.
إن حفلة غنائية حية مثالً ،هي صورة
اصليـة ،فــاملطـرب يغـني االن ويف هـذه
اللـحظـة امــامي علـى خـشبـة املـسـرح،
لكن التـأثير الذي تخلقه اغنيته ـ ويا
لـلغ ـ ــراب ـ ــة ـ ال ي ـب ـ ــدو س ـ ــوى اســتع ـ ــادة
للكثافـة السحـرية لالغـنية نفـسها يف
(الفـي ـ ــدي ـ ــو كلـيـب) .ه ـ ــذه الـكـث ـ ــاف ـ ــة
الـ ــسح ـ ــري ـ ــة ذات الـ ـط ـ ــابـع الالزم ـنــي
والـف ـ ـ ــوق مـك ـ ـ ــان ــي ،فـ ـنـح ــن حل ـ ـظ ـ ـ ــة
م ـ ـشـ ـ ــاهـ ـ ــدة االغ ـن ـيـ ـ ــة علـ ـ ــى الق ـنـ ـ ــاة
التلفـزيـونيـة ال نفكـر مبـوقـع االغنيـة
(اجلغـ ــرايف) او زمـن غـن ـ ــائه ـ ــا ،فهـمـ ــا
افتراضيان ،وهذا يستدعي القول بان
االغنية يف الفـيديو كلـيب ذات طبيعة
افتــراضيـة هـشـة ،لـكن هــذه الطـبيعـة
االفت ــراضي ــة اكثــر ق ــوة من (االغـنيــة

االصل) كـما تبـدو على خـشبة املـسرح
وبحضـور (جسد) املـتلقي نفسه ،وهي
مت ــثل ع ــمل ـي ـ ـ ــة قلــب ك ـ ـ ــامل ملـكـ ـ ــانـ ـ ــة
احلـقيـقي والــواقعـي ازاء االفت ــراضي
وغيـر الــواقعي .ويف الـشكل املـوسـيقي
والغـنــائـي اجلــدي ــد يكــون املـطــرب او
املطـربـة بــؤرة افتــراضيــة لصــانع غيـر
تقلـيدي هـو مهنـدس الصـوت ومخرج
املؤثرات الصورية.
وبـ ــأمك ــانـن ــا ت ــوســيع مف ــردة الــتعلـيق
ل ـتـ ـ ـش ـمـل كل امل ـ ـ ــواقع ال ـتـقل ـيـ ـ ــديـ ـ ــة
للفـاعـلني الـثقـافـيني ،ومـن نتــائجهـا
هيمنة الصحافة على الثقافة ،وليس
الـعكــس ،ف ــداخل الــصح ــاف ــة يج ــري
خـلق اجتـ ــاهـ ــات الــثقـ ــافـ ــة ،بـ ــاعـتـبـ ــار
الـصحافـة ـ كطبـيعة اسـاسيـة ـ تعلـيقاً
واسعـاً على الثقـافة ذا شكل تـبسيطي
غـيـ ــر تخ ـص ـصــي ،يك ــون فـيه (احمل ــرر
الــثق ــايف) ممــثالً ألبـ ــرز ادوار الفـ ــاعل
الثقايف اجلديد.
كـمثــال علــى ذلك جتــدر االشــارة الــى
واحــدة مـن اشهــر املـهن يف الـصحــافــة
العــامليــة حــالي ـاً ،أال وهي مـهنــة قــارئ
الكتب او املعلق عليها ،ولبعض هؤالء
املعـلقـني هـيـمـنـ ــة كـبـيـ ــرة لــتحـ ــديـ ــد
اجتاهات تسويق الكتب ورواجها.

وداخل عـالم متشعب ومتـشابك تغدو
امكــانيـة اخـتيــار الكتــاب املنـاسـب عن
طـريق زيـارة املكـتبـة ضـئيلـة جـداً ازاء
االمك ــانـي ــات الكـبـي ــرة الـتـي حتـققه ــا
الـ ـ ــوسـ ـ ــائـ ــط االعالم ـيـ ـ ــة ،والـ ـصـحف
بـالـذات ،يف حتـديـد اجتـاهـات القـراءة
واقـتنــاء الكـتب ،فال احـد يـريـد شـراء
كـتــاب سـيكـتــشف بع ــد الق ــراءة انه ال
يستحق الشراء او القراءة.
إن دخ ــول الـثق ــاف ــة نـط ــاق الـت ــسلـيع
بقــوة كـبيــرة جعـل من حــركــة الـســوق
واجتــاهــاتهــا مـظلــة جــديــدة الزدهــار
ال ـ ـثـقـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــديـالً عـ ــن م ـ ـ ـظـلـ ـ ـ ـ ــة
االي ـ ــدي ـ ــول ـ ــوج ـي ـ ــات او اخلـ ـط ـ ــاب ـ ــات
ال ـ ـش ـم ـ ــول ـي ـ ــة ال ـتــي ي ـن ـ ــدرج خ ـط ـ ــاب
احلداثـة ضمنهـا ايضـاً ،هذا اخلـطاب
الذي جـعل من (االستهالكـي جداً) او
(ال ـ ــشع ـبــي) م ــتالزم ـ ـ ـاً مع االب ـتـ ـ ــذال
واالنـحدار الـذوقي ،لصـالح النخـبوي
والعسير على االستهالك والفهم.
ولكـن تـ ــرسخ قـيــم ثق ــافـي ــة ج ــدي ــدة
عاملياً بالتساوق مع النمو االقتصادي
الـع ـ ـ ــاملــي ،واالن ـتـح ـ ـ ــار ال ـ ـ ــذي ق ـ ـ ــادت
احلـداثة نفـسها اليـه ،باستنفـادها كل
الـ ــسعـي بـ ــاجتـ ــاه االمـ ــام ،والـ ــوصـ ــول
بالـتالي الـى العدم اجلمـالي واملعريف،

قـاد الـى ادراك اعـمق حلقـيقـة انـه لم
يعد هنالك مجهول جمالي او معريف
يـراد سحب (اجلمهـور) اليه ،ولـم تعد
هنالك من معرفة اسمى من الثقافة،
مـتعــالـيــة او ش ــريف ــة تغــدو الـثقــافــة
هياجاً دعائياً لها.
أن السجال الذي تعتاش عليه احلياة
الــثقـ ــافـيـ ــة ،كـ ــانــت تق ـ ــوده (حق ـ ــائق)
عميقـة تتصـارع مع بعضهـا ألكتـساب
(الـشرعيـة احلصريـة) ،وبسقـوط هذه
احلقـ ــائق جـمــيع ـ ـاً ضـمـن مـن ـطـقهـ ــا
النـسـبي اخلــاص ،وكــونهــا ال تخـتلف
عن بعـضها إال يف طـبيعتهـا السـردية،
فـان طـبيعـة الـسجــال الثقــايف تغيـرت
لـيغــدو بـحث ـاً عن املـصلحــة والفــائــدة
اآلنية ،ولـيغدو الـنقد الـثقايف وصـفياً
بـ ـ ـش ـ ـ ــدة ،يـكـ ـ ـشـف عــن االخ ـتـالف ـ ـ ــات
وال ـت ـمـ ـ ــايـ ـ ــزات ومـ ـ ـس ـتـ ـ ــويـ ـ ــات مت ــثل
الـنـصـي ــات ال ـس ــابق ــة ،ولـيغ ــدو ايـضـ ـاً
انطـباعيـاً يحمل احلكم الـشخصي ال
حكم النظرية.
ومـن امل ــؤسف رمبــا بــالـن ـسـبــة لـنــا ،ان
املنتجني الثقافيني ملزمون االن اكثر
م ــن أي وق ــت مـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــى ،لـلـ ـتـفـ ـ ـ ـ ــاه ــم
والــتعـ ــامـل بجـ ــديـ ــة مع اشـتـ ــراطـ ــات
الف ـضـ ــاء الــثقـ ــايف اجلـ ــديـ ــد ال ـضـ ــاج

واحملـتـ ـشـ ــد بـ ــالفـ ــاعلـني الــثقـ ــافـيـني
الثـانـويـني او اولئك الـذين (يـديـرون)
عـمليــة انتــاج الثقـافــة .ألننــا لم نعـد
ب ـ ــذات امل ـ ـس ـ ــاف ـ ــة م ــن الع ـ ــالــم ،ورغــم
اخـتـ ــراقه لـنـ ــا كـمـ ـسـتـهلـكـني ،لـكـنـنـ ــا
كـمنـتجني وفــاعلني ثقـافيـني نبـدو يف
جزيرة قصية اكثر فاكثر.
ويف مجـال الكـتابـة االبداعـية فـبينـما
حت ــركـن ــا املـث ــالـي ــة وال ــروم ــانـتــيكـي ــة
الع ــالـي ــة الـتــي تغـلفـن ــا ب ــان ــشغ ــاالت
شـكلـيــة بــاهـظــة ،يـنخــرط املـبــدعــون
علــى الـضفــة االخــرى مـن العــالـم يف
حــوار حقيـقي مع اآللــة االستـهالكيـة
الـضخـم ــة للـثقــافــة ويـتجــاوب ــون مع
اشتــراطــاتهــا ،الن ذلك وحــده املـنفــذ
للتأثيـر اخلاص الذي ينشدونه ،ذلك
ال ـت ـ ـ ــأث ـي ـ ـ ــر امل ـ ـ ــرصـع بـكـل اخل ـب ـ ـ ــرات
اجل ـم ـ ــال ـي ـ ــة ،والـ ـ ــذي ال يه ـ ــدف ال ـ ــى
االق ـن ـ ـ ــاع الـفـك ـ ـ ــري او االس ـت ـم ـ ـ ــال ـ ـ ــة
االيديـولوجيـة ،بل هو يسعـى لتفتيت
الفـكـ ـ ــر االك ـثـ ـ ــر حـ ـضـ ـ ــوراً وزعـ ـ ــزعـ ـ ــة
ال ـس ــرديـ ــات املغـلق ــة الـتـي ت ـطـ ــرحه ــا
الـبـن ــى ال ـسـي ــاسـي ــة او االجـتـم ــاعـي ــة
الـعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة ،م ــن خـالل اعـالء قـ ـيـ ـمـ ـ ـ ــة
االسـ ـتـهـالك واملـ ـتـعـ ـ ـ ــة اجلـ ـمـ ـ ـ ــالـ ـيـ ـ ـ ــة
الفردية.

الفـنــانــون الـتــشكـيلـيـــون العــراقـيــون  ..تـــاريخ األســى والـتحــدي

كــــــــــرمي الـــنـجــــــــــار

املـتـتـبـع الف ـطـن مل ـس ــار احل ــرك ــة الـت ــشكــيلـي ــة
العــراقـيــة ال بــد وأن تـثـيــره ظــاهــرة االنـت ـشــار
ال ــواسع ألع ــداد ه ــائل ــة مـن الفـن ــانـني ال ــذيـن
ميـتلكون اإلصرار على تعميق اجلدة واحلداثة
والــبحـث الـ ــدائـب عـن الــتقـنـيـ ــات واخلـ ــامـ ــات
املتـنوعـة واملوضـوعة الـرصينـة ،دون اإلغراق يف
املبـاشرة ..سواء عبر املـذاهب الفنية التي تنهل
مـن الــتجـ ــريـ ــد أو ال ـ ــواقعـيـ ــة أو الــتعـبـيـ ــريـ ــة
التجـريـديــة أو بقيـة املـذاهب واملـدارس الفـنيـة
األخرى كالسريالـية واالنطباعية والتكعيبية..
وغيـرهـا ،وذلـك منـذ أسـس رواد الـفن العــراقي
احلــديـث اللـبنــة األولــى لفـن معــاصــر بعــد أن
تعــمقـت جت ـ ــارب بع ــضهـم نـتــيج ـ ــة الــبعـث ـ ــات
ال ــدراسـي ــة لع ــواصـم أوروبـي ــة ع ــريق ــة يف ه ــذا
اجملـ ــال "لـنـ ــدن ،بـ ــاري ــس ،رومـ ــا" مـنـ ــذ بـ ــدايـ ــة
ثالثيـنيـات القـرن املــاضي (أكــرم شكـري ،فـائق
حــسن ،عـط ــا صبــري ،حــافـظ ال ــدروبي وجــواد
سلـيـم) وآخــريـن واوصلــوا م ـسـي ــرتهـم الفـنـيــة
بـذات القـوة والعمق كـالفنــان االنطبـاعي رشـاد
حــامت مــدرس الــرسم يف إحــدى مــدارس بغــداد
آن ــذاك وال ــذي تـ ــدرب عل ــى ي ــديـه الكـثـي ــر مـن
الفنـانـني ،والفنــان محمـود صبـري الـذي درس
علم االجتماع يف بريطانيا.
ومـن احملطـات املهمـة يف تعـزيـز قـدرة التـشكيل
العــراقي علـى الـتطـور تــأسيـس معهــد الفنـون
اجلـ ـمـ ـيـلـ ـ ـ ــة يف بـغـ ـ ـ ــداد عـ ـ ـ ــام  1936كـ ـمـعـهـ ـ ـ ــد
للـم ــوسـيق ــى ،ثـم تـط ــوي ــره ع ــام  1940لــيك ــون
ش ــامـال ملع ـظـم الفـن ــون اجلـمـيل ــة ك ــالـتـمـثـيل
والـ ـ ـ ــرس ــم والـ ـنـح ــت .كـ ـ ـ ــذلــك تـ ـ ـ ــأسـ ـيـ ـ ــس أول
الــتجــمع ــات لـلفـن الـت ــشكــيلــي الع ــراقـي وهـي
جــمعـي ـ ــة أص ـ ــدق ـ ــاء الفـن يف ع ـ ــام  1941الـتـي
أسسهـا أكرم شكري ،وكـذلك تأثيـرات مجموعة
الفـن ــانـني الـب ــولـن ــديـني االنـطـب ــاعـيـني ال ــذيـن
قدموا إلى العراق عام 1943.
وشهـدت بـدايـة عقـد اخلمـسيـنيـات والدة ثالث

جمـاعـات فـنيــة مهمـة مـا زالت اثـارهـا واضحـة
علــى مـســار بعـض الـفنــانـني وأعمــالـهم ،وكــان
عل ــى رأس ه ــذه اجلـم ــاع ــات كل مـن الفـن ــانـني
ف ــائق ح ـسـن وج ــواد سلـيـم وح ــافـظ ال ــدروبـي
(جمـاعة الـرواد ،جمـاعة بغـداد للفن احلـديث،
وجماعة االنطباعيني).
ويــأتـي عقــد ال ـسـتـيـنـيــات ومــا عــرف عـن هــذا
اجلـيل من متـرد يف االسـالـيب والــوعي وصـراع
األفكـار ليقلب مفاهـيم كبيرة يف فـهم العملية
الـفنية وقـيمها ،بـتعدد التجـمعات الفنـية التي
بنت رؤاهـا الفكريـة واألسلوبيـة من خضم ذاك
الصـراع الثقـايف واإلنسـاني ،كمـا لعب التنـظير
الـفنـي والفلـسفـي علــى إبــراز تلـك اجلمــاعــات
(اجملـدديـن ،الفن املعـاصـر ،آدم وحـواء ،جمـاعـة
اجلنــوب ،وجمـاعـة كـركــوك وجمـاعـة  14متـوز،
الـت ــشكـيلـيـني ،امل ــدرس ــة الع ــراقـي ــة احل ــديـث ــة،
جمـاعـة الـزاويـة ،الـرؤيـة اجلـديــدة ،والبـدايـة،
جمــاعــة البـصــرة ..الخ) ومــا حلقهــا يف بــدايــة
العقـد الـسـبعيـني مـن والدة جمـاعـات فـنيـة لم
تـ ـسـتـمـ ــر طـ ــويـال ،كجـمـ ــاعـ ــة الــبعـ ــد الـ ــواحـ ــد
واالكــادمييـني وجمـاعـة الـظل وجمـاعـة املـثلث
وج ـم ـ ــاع ـ ــة ال ـنـجف وج ـم ـ ــاعـ ـ ــة األربعـ ـ ــة ،تلـك
اجلمـاعـات لم تـستمـر طـويـال نتيجـة ملتغيـرات
عـ ــديـ ــدة ،مــنهـ ــا مـ ــا يــتعـلق بـ ــالـ ــواقع الــثقـ ــايف
والسياسي واالجتمـاعي املتقلب ،ومنها طبيعة
وبـنية الشخصية الفنيـة العراقية ..التي تنحو
نـحـ ـ ـ ــو إثـ ـبـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــذات واالسـلـ ـ ـ ــوب املـغـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــر
واخلصوصية الفنية الـتي متيز فناناً عن آخر.
لـ ــذا نـ ــرى ان انحـ ـسـ ــار تلـك اجلـمـ ــاعـ ــات جـ ــاء
نـتـيج ــة لـظ ــروف م ــوض ــوعـي ــة ،وأخ ــرى ذاتـي ــة
بحـتـ ــة ،كـمـ ــا أن الـ ــوضع الـ ـسـيـ ــاســي العـ ــراقـي
املتـقلب سـاعـد هـو اآلخـر علـى تـشـتيـت رابطـة
اجلمـاعات وبـروز أسمـاء مهـمة لـم تنضـو حتت
يـ ـ ــافـ ـطـ ـ ــة ال ـتـك ـتـالت الف ـن ـيـ ـ ــة ،داخـل العـ ـ ــراق
وخـارجه ،بعد الهـجرة الواسعـة جملموعـة كبيرة
مــن الفـنـ ــانـني أواخـ ــر الـ ـســبعـيـنـيـ ــات نـتــيجـ ــة
ملـواقـفهم املعـارضـة للـنظـام الـدكتـاتـوري الـذي
ح ـ ــاول أن يجـي ـ ــر العــملـي ـ ــة الفـنـيـ ــة أله ـ ــدافه
االيـديولوجـية والدعـائية احلـربية ضـد جيران
العراق.
فخالل عقـد الثمـانينـيات ومـا تاله كان الفـنان
العـ ــراقـي داخـل العـ ــراق ي ـصـ ــارع أوال مــن أجل
الـبقــاء أمــام دائــرة املــوت الــرخيـص الـتي أكـلت
الكثيـر من شبـاب العراق أبـان احلرب العـراقية
االيــرانـيــة .وثــانـيــة مـن أجل دميــومــة اإلبــداع
وتـ ــواصلـه مع املــنجـ ــز العـ ــاملـي ،فـكـ ــان الفـنـ ــان
يجــاه ــد كي ال تـتلــوث فــرشــاته بــالـضغــوطــات

الـرهـيبـة الـتي كـانت مــسلطـة نحـوه وجـره إلـى
مـن ــطق املـ ــاكـنـ ــة الـ ــدعـ ــائـيـ ــة ..ورغـم كـل تلـك
الضغوطـات الهائلة ،إبتـداء من شروط القبول
الـسيـاسيـة التعـسفيــة التي ال عالقـة لهـا بـروح
اإلبـداع الـتي يــواجههـا طالب الـفن يف معـاهـد
واكادمييـات الفنون اجلميلـة ،وتعرض عدد من
الفنانني للسجن والـتصفيات ،ومن جانب آخر
تقدمي املغـريات بـسخاء لإلجنـرار خلف تنـفيذ
أعمــال نصـبيـة وجـداريـة تـزيـنيـة يف الـسـاحـات
ويف قـصــور ودوائــر الـط ــاغيــة ومتـجيــد صــورته
الك ــاحل ــة .إال إنـن ــا كـن ــا ن ـش ــاه ــد بـني الفـيـن ــة
واالخــرى معــارض شخــصيــة لـفن ــانني كـســروا
تلـك الق ــاع ــدة ال ـش ــاذة وأثـبـت ــوا ال ــروح احلـي ــة
لإلبـداع العـراقـي رغم إنـقطــاع البعـض الكـبيـر
مــنهـم عـن الـت ـ ــواصل مـع املع ـ ــارض الع ـ ــاملـي ـ ــة
واالشتـراك فيهـا ،فكـانت نتـاجـاتهم حقـا تعبـر
عـن أص ــال ــة م ــا ب ــذره اال ــرواد واألجـي ــال الـتـي
حلقتهم..
نـ ـسـت ــشف مــن ذلك ح ــركـي ــة وت ـطـ ــور الفـن ــون
ال ـتـ ـ ـشـك ـيـل ـي ـ ـ ــة (رســم ونـحــت وس ـي ـ ـ ــرام ـيـك)
وبــإنــدفــاعــة قــويــة ،هـي تعـبـيــر صــادق عـن مــا
يعــانـيه الفـن ــان يف مجـتـمع قــاســى مـن نـظــام
متـخلف ال يفـهم الـعمـليــة الـثقــافيــة والفـنيــة
والـت ــرب ــوي ــة إال مب ــا يفـي ــد أغ ــراضه ،ونـتـيج ــة
لــذلك أنـشـطــر اإلبــداع العــراقـي داخل وخــارج
العــراق (وهنـا أنـا ال أعـني بـأفـضليـة أحــدهمـا
عل ــى اآلخ ــر) بق ــدر ت ـس ــاوق املـنج ــز مع ال ــروح
العـراقيـة احليـة وتطلعـاتهــا يف البحث الـدائب
عن اجلـديـد وتـواصال مـع املنجـز العــاملي بهـذا
الشأن.
املـسـألــة األكثـر أهـميـة يف هـذا املـوضـوع ،والـتي
لـم يتطـرق لهـا النـقاد والـباحـثون بـشكل واسع
هي تــوزع عــدد كـبي ــر من الـفنــانـني العــراقـيني
"مـن مخـتلف األجـي ــال" علــى املـنــايف ســواء يف
ال ــدول الع ــربـي ــة وأوروب ــا وام ــريك ــا واسـت ــرالـي ــا
وكـن ـ ــدا ..وبعــض الـ ــدول االخـ ــرى ..مــنهـم مـن
جتــاوز منفــاه األربعــة عقـود كــالفنـان الـرائـد "
مـحمــود صبــري " والــرائــد مـحمــد مـكيــة ومن
تــبعهـم يف م ــا بع ــد مـن الفـن ــانـني اآلخ ــريـن يف
نهايـة ستينيات وسبعينـيات القرن املاضي على
سـبـيل املـثــال ال احلـصــر ك ــالفـنــانـني :ال ــراحل
أرداش كـاكافيـان ،الراحـل إبراهيم زايـر ،الراحل
فــائق حــسني ،مـظفــر النــواب ،ضيــاء العـزاوي،
يحـي ــى ال ـشــيخ ،صالح جـي ــاد ،فـيــصل لعـيـبـي،
نعمان هـادي ،جودت حسيـب ،صالح اجلميعي،
مـظه ــر أحمــد ،فــؤاد الـطــائـي ،عفـيفــة لـعيـبي،
جبـر علـوان ،قـاسـم السـاعـدي ،سلـيم عبـد اهلل،

سعــاد العطـار ،كـاظـم اخلليفـة ،كـرمي االسـدي،
ريـب ــار جالل ،ك ــاظـم ال ــداخل ،ك ــاظـم شـمه ــود،
سـيرداد علي عزيز ،مـدحت علي ،أحمد االمير،
ق ــرنـي ،أن ــاهـيـت ك ــوركـيــس ،آزاد ك ــرمي ،جـعف ــر
كــاكي ،بهـاء الـديـن أحمـد ،سالم الـشيـخ ،عقيل
اآلوســي ،محـمـ ــد جـيـ ــوان ،ك ـ ــامل م ـص ــطفـ ــى،
صادق الـصائغ ،وليـد سبتـي ،عباس بـاني ،مكي
ح ـ ـس ــني ،جالل رؤوف ،راش ـ ــد ع ـب ـ ــاس ،ري ـب ـ ــوار
سعـي ــد ،ص ــادق طعـم ــة ،ن ــاظـم رم ــزي ،ي ــوسف
النـاصر ،فـالح غاطـي ،حميـد الشـمري ،مـوسى
اخلـمـي ـسـي ،عـب ــد ال ــرحـمـن اجل ــاب ــري ،ه ــانـي
مـظهر ،اسماعـيل زاير ،حسني أبـو املعالي ،اللة
ع ـب ـ ـ ــدا أمــني ...،وآخ ـ ـ ــريــن ال ميـكــن ح ـ ـص ـ ـ ــر
أسمائهم يف هذا املقال.
كـما شهدت املنـايف يف شتى جهات العـالم نزيفاً
آخــر من الهجـرة العـراقيـة ومن ضـمنهـا أعـداد
هائلة من املبدعني املثقفني والكتاب والفنانني
خالل احلــرب العــراقيـة االيــرانيــة وبعـد حـرب
اخللــيج الـث ـ ــانـي ـ ــة ،وحل ـ ــد الـلح ـظ ـ ــة .ومــنهـم
الفـنــان ــون (رافع الـنــاصــري ،جــودت الــربـيعـي،
سلمـان عبـاس ،علي طـالب ،إبـراهـيم العبـدلي،
سـلمــان البـصـري ،نــاظم حـامـد ،عـلي الـنجـار،
هـ ــاشـم ال ـطـ ــويـل ،داوود سلـمـ ــان ،تـ ــركـي عـبـ ــد
االمـيـ ــر ،محـمـ ــد فـ ــرادي ،زيـ ــاد حـيـ ــدر ،عـ ــونـي
سامي ،نـدمي محسن ،علي جبـار ،رسول صادق،
كـرمي رشيد ،جعفـر طاعـون ..والكثيـر الذين ال
ميكن حصر أسمائهم).
فكـان جميـع هؤالء الفـنانـني ،ورغم الصعـوبات
الـتي واجههـا البعـض منهم نـبراسـا مضيـئا يف
إشاعـة نور اإلبـداع العـراقي علـى جميع أقـطار
املعمورة.
وسأقدم هنـا دليال على حيويـة الفنان العراقي
وتـواصل إبداعه ،بقـراءة مختـصرة لـواحدة من
هــذه التجـارب الـتي تـنمـو بــاضطـراد يف بلـدان
أوروبــا ،ويف جمـيع دول املهجــر العــراقي ،وآخـذ
جتربـة الفنانني العـراقيني املقيمـني يف هولندا
علـى سبـيل املثـال ال احلصـر ،مـؤمال أن اتنـاول
يف مقـاالت الحقـة جتـارب الفنـانني العــراقيني
يف دول املهجر واملنايف األخرى.
يف هولنـدا وخالل األعوام العـشر املـاضية أزداد
توافد طالـبي اإلقامة واللجوء العراقيني ،ومن
ضـمنهم اعـداد واسعــة من املثقـفني والفنـانني،
حتـى جتـاوز عــدد الفنـانـني التـشـكيلـيني مـنهم
هنا نـحو  80فناناً ومن أجيـال مختلفة ،ابتداء
مـن اجليل الـسـتيـني ومـا بعــده ،فهنـاك يـوجـد
ثالثـة من مبـدعي الـستـينيـات وأسـاتـذة تتلمـذ
علــى ايــديهـم الكـثيــر من الـفنــانني ،ومــا زالــوا

يـرفــدون التـشـكيل بـإبـداعــات متـواصلــة (علي
طـالـب ،سلمـان الـبصـري ،تـركـي عبــد االميـر).
ويف اجلــانب اآلخــر هنـاك عـدد ال بـأس بـه من
فنـاني الـسبعـينيـات (قـاسـم السـاعـدي ،عفيفـة
لعـيـبـي ،به ــاء ال ــديـن أحـمـ ــد ،رمل ــة اجل ــاسـم،
ي ــوسف غ ــاطـي ،زي ــاد حـي ــدر ،ف ــاضل الـب ــدري،
بــرهــان ص ــالح ،مـنق ــذ سعـيــد ،ب ـشـي ــر مهــدي،
حسـام الـديـن العقيـقي ،اسمـاعيل زايـر ،قـرني،
ح ـسـن عـب ــود ،مهـن ــد الـعالق ،سع ــد علـي ،علـي
رشيد ،كمال خريش وسعاد ستار عمر)
ومن الـثمـانـينـيني (آراس كـرمي ،نـدمي محـسن،
ستـار كـاووش ،محمـد قـريش ،كـوالر مـصطفـى،
اميان عبـد اهلل ،آشتي شيخـاني ،صادق كـويش،
سعـدي الـرحـال ،فـاضل نعمـة ،عبيـر اخلـطيب،
رزاق ح ـسـن ،غـي ــد الـب ــدران ،ح ــام ــد الـص ــراف،
جالل علــوان ،أنــاهـي ــد عل ــوان ،محـمــد ح ـسـني
عبـداهلل ،نـاصـر مـؤنـس ،كفــاح محمــود ،وسعـد
جـاسم الـزبيـدي) .ومن اجليل األحـدث (حارث
مـثنــى ،نعـيم عــويــد ،عــراق الـســاعــدي ،حـســام
الـ ــديـن كـ ــاكـي ،ريـ ــاض هـ ــوبـي ،صـ ــائــب خلــيل،
هــوشيــار سعيـد ،صالح حـيثــاني ،أور الـبصـري،
آراز طالب ،هيوا كرمي ..وآخرون).
تـشهــد العـديـد مـن الغــاليـريـات ومـراكـز الـفن
واملـتـ ــاحف اله ــولـن ــدي ــة ،عل ــى حقـيق ــة إت ـس ــاع
ظاهـرة إبداعـات الفنـانني الـعراقـيني ،بتـنوعـها
وغناهـا ودفق اإلجنازات الكـبيرة الـتي تواكـبها.
وال تنحـصــر التجـربــة مبجمـوعــة محــددة من
الفـنــانـني ،بـل تكــاد ت ـشـمل جـمـيعهـم ،حـيـث ال
مي ــر اسبــوع أو شهــر طــوال العــام دون أن يكــون
هناك معرض شخصي أو مشاركة هنا أو هناك
يف املـدن الهـولنـديــة اخملتلفــة لفنـان عـراقي أو
أكثر.
ال يعـنـي ه ــذا سهــولــة احلـص ــول علــى فــرصــة
العـرض لدى املـؤسسـات الفنيـة املنتـشرة بـكثرة
يف بل ــد مـثل ه ــولـن ــدا يـضـم ع ــددا واسع ــا مـن
االك ــادميـي ــات الفـنـي ــة وع ــددا ال حـص ــر له مـن
الفـنــانـني ،بقــدر مــا ي ـشـيــر إلــى ق ــدرة الفـنــان
العـ ــراقـي وامـكـ ــانـ ــاته اإلبـ ــداعـيـ ــة الـكـبـيـ ــرة يف
زح ـ ــزح ـ ــة ال ـ ـس ـت ـ ــار امل ـنــيع ال ـ ــذي ت ــضعـه تلـك
امل ــؤس ـس ــات أم ــام الق ــادم اجل ــدي ــد وش ــروطه ــا
الـقاسـية الـتي حتكم عـلى مـتانـة العـمل الفني
واختالفه وخلقه ..ومثل هـذه املؤسـسات إذا لم
تكتـشف اجلديـد واملغايـر لدى الفنـان ال تشغل
له حيـزاً يف بـرامج عـروضهـا احملجـوزة أغـلبهـا
علـى مـدى سـنتـني أو أكثـر وال تغـامــر بتقـدميه
إلـ ــى جــمهـ ــورهـ ــا الـ ــواعـي لـلعــملـي ـ ــة الفـنـيـ ــة
وابعادها.
مـن هنــا ت ــأتي أهـميــة ت ــأشيــر هــذه الـظــاهــرة،
وأعنـي بها احلـضور الـفاعل والـواسع للفنـانني
العــراقيـني علـى الـسـاحــة الفـنيــة الهــولنـديـة،
ورمب ـ ـ ــا أوسـع م ــن ذلـك يف بـعـ ــض األح ـ ـ ــاي ــني،
واسـمـيه ــا ظ ــاه ــرة ألنه ــا أصـبحـت حقـيق ــة ال
ميـكن إغفـالهـا مـن كل منـصف ومتـابع يف بلـد
مـتنــوع الثقـافـات واالعــراق ،حيـث مضـى علـى
وجـود بعض اجلاليات فـيه عدة عقود ونيف لم
تقــدم الكـثيـر ممـا قـدمـه الفنـانـون العــراقيـون
علــى صـعيــد اإلجنــاز واجملــازفــة وإثبــات الــذات
الفنـية خالل سنني معدودة ،وطائفة كبيرة من
هــؤالء تـصــارعـت حتــى مع ذواتهــا ومع الــواقع
الـذي أوجــدت نفـسهــا فيـه ،حيـث معـانـاة عـدم
االستقرار واالعتراف الرسمي باقامتهم.
وهنـاك عـوامل عـديـدة تـؤكـد ومتـنت عمق هـذه
الظاهرة منها:
•يكـاد يكـون أغلـب الفنــانني العــراقيـني هم
مـن خ ـ ــريجــي معـ ــاهـ ــد واكـ ــادميـي ـ ــات الفـنـ ــون
العـراقيـة واالوروبيـة قبل وجـودهم يف هـولنـدا،
مما عزز مكانتـهم وعمق جتربتهم الفنية التي
صقلـت وتشـذبت وأصبـحت لهم سـمات خـاصة
متيزهم وتشير ملنجزهم.
•وجـود عدد ال بـأس به من الفنـانني الـذين

يـحملــون همـا فكـريـا وإبــداعيــا متجــذرا ميتـد
ألربعـ ـ ــة عق ـ ــود ويــتج ـ ــاوزهـ ـ ــا ،مع حـ ـض ـ ــورهــم
وتواصلهم الفني الفاعل.
•غ ـنـ ـ ــى جت ـ ـ ــارب العـ ـ ــديـ ـ ــد م ــن الف ـنـ ـ ــانــني
العـراقـيني الــذين تـنقلــوا من بلـد عــربي آلخـر
وصلتهم العميقة باملنجز احلضاري الفني.
•مـ ـشـ ــارك ـ ــات ومع ـ ــارض الفـن ـ ــان العـ ــراقـي
اخل ــارجيــة ،وحـضــوره الف ــاعل يف املهــرجــانــات
والبـيناالت الفنـية العاملـية يف هذه العـاصمة أو
تلك.
•إنـتبــاه النقــد والبـحث الفـني الهــولنـدي "
وإن بــشكل محـدود " لهــذه الظـاهــرة ودراستهـا
عـ ـنـ ـ ـ ــد بـعـ ــض ،كـ ـمـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ــدث مـع الـ ـنـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــد (
)FLORIS SCHREVERوتـقـ ـ ـ ـ ـ ــدميـ ــه
عـدة محـاضــرات عن الفـن التـشكـيلي العـراقي
يف جـامعة اليـدن وغيرهـا من األماكـن ..كذلك
إشارات النـاقد ميخـائيل زميان وبعـض مديري
املتاحـف الهولنـدية التـي أقيمت داخلهـا بعض
املعـارض الـشخـصيـة واجلمـاعيــة إلتسـاع رقعـة
العروض الفنية العراقـية وما يحمله الفنانون
من خبـرة ودربـة فنيـة تـؤهلـهم ملنـافسـة الفنـان
االوروبي.
يضاف إلـى كل ذلك األرث الرافـديني الغني يف
أعمال السومريـني والبابليني واآلشوريني التي
تــشبعـت روح الفنــان بهـا ،كــذلك االصــرار علـى
النـحت يف صخـر اإلبـداع الـصلــد ،واملتـأتـي من
عـمق االسـئلــة الـتـي حتــوط بــاملـب ــدع العــراقـي
وجتره بـقوة إلـى املنـابع احلـقيقيـة التي حتـفز
اخمليلـة وتــدخله يف مـواجهـة احلـداثـة الفـنيـة
الـتـي نـ ـش ـ ــأت علــيهـ ــا أجـي ـ ــال الفــن العـ ــراقـي
املعـاصــر منـذ زرع الـرواد بــذرة االكتـشــاف ،ومن
ثـم مت ــرد م ــا بع ــد ال ــرواد ونـب ــذهـم لالس ــالـيـب
الكالسيكية الواقعـية الساذجة ،وحتى التجاوز
احلــر والتــام يف بعـض االحــايـني علــى املــدارس
واملذاهب الفنـية التي مـا عادت تصلح لـطبيعة
تـفكـيـ ــر الفـن ــان وع ـص ــره ال ـشـ ــائك ،مـع تع ــدد
اخلـامــات والتقـنيـات احلــديثــة التـي اكتـشفهـا
الكـثـيــر ب ــأنفــسهـم ،إضــافــة إلــى إت ـس ــاع رقعــة
احلـريـة الـشخـصيــة والفكـريـة الـتي لـم تتـوفـر
داخل بلداننا.
مـن هـنـ ــا وضـع الفـنـ ــان العـ ــراقــي علـ ــى احملـك
وجتـاوز عقـدة اآلخـر وهـيمـنته ،وبـشكل خـاص
إذا علـمـن ــا أن ن ـظـ ــام العـ ــرض الفـنــي يخـتـلف
متــامــا عـن املعــايـيــر الـتـي كــان يـتعــامـل معهــا
الفنـان واملـتلقي يف بلـداننـا ..فصـاالت العـرض
تخـضع لـشــروط العـرض والـطلـب والتـســويق،
إضـافــة للـشــرط الفـني اإلبــداعي .وقـد جتـاوز
الـك ـث ـي ـ ــر م ــنهــم ذلـك ،ح ـيــث ت ـتـ ـصـ ـ ــدر بع ــض
االعمــال العــراقيـة اآلن قــائمـة مـراكــز الفنـون
والغــالـيــريــات املـنـت ـشــرة يف امل ــدن الهــولـنــديــة
الـكبرى ..وبتنـا نرى مجمـوعة أعمـال للفنانني
بهاء الدين أحمد وقاسم الساعدي وسعد علي
وبـشيـر وعفيفـة لـعيبـي ومنقـذ سعيـد ومحمـد
حسني عبـد اهلل ومحمد قـريش ونـدمي محسن
وعـوني سـامي وصـادق الفـراجي وستـار كـاووش
وآراس ك ـ ــرمي وعلـي رشـيـ ــد وهـ ــوشـي ـ ــار سعـيـ ــد
وفاضل نـعمة وآخـرين مع مجمـوعة كبـيرة من
كبار فناني هولندا املعاصرين.
عـبــر هــذا الـتــواصـل الكـمـي الغـنـي بــالـتجــارب
الفـنـي ــة اخملــتلف ــة لـم ي ـسـتــطع الـنق ــد الفـنـي
مـواكبـة العـديــد من العــروض ودراستهـا دراسـة
نقـديـة حتـليـليـة فـاحـصـة ،حـيث جـاءت أغـلب
املـتـ ــابع ــات أق ــرب إل ــى الــتغ ـطـي ــة ال ـصـحفـي ــة
الـســريعــة ،ممــا شـكل قـصــورا يف هــذا اجلــانـب
نحن أحـوج كثيـرا لتجـاوزه ،خصـوصا ان لـدينا
مجـم ــوع ــة طـيـب ــة مـن الـنق ــاد ،ومـن الفـن ــانـني
الـنق ــاد الق ــريـبـني ج ــدا مـن العـملـي ــة الفـنـي ــة
الذين تـقع على عاتقهم مسؤولـية متابعة هذه
الظاهرة ودراسة التجارب كل على حدة.

