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تكتب مقدمة هذا العدد السيدة مي مظفر الباحثة يف تاريخ الفن العراقي
يكّرس العدد احلالي من مجلة ماكو موضوعاته للبحث يف سيرة وإبداع ثالث فنانات متيزن، نسويا وفنيا، بصورة ما بالريادة 
النسوية والفنية ضمن احلركة التشكيلية احلديثة يف العراق، وذاع صيتهن يف مديات عاملية أبعد. إنهن فنانات بامتياز، اتخذن 
من الفن أسلوب حياة، ومارسن العمل بدأب متواصل حتى الرمق األخير. مديحة عمر السورية املولودة يف العقد األول من 
القرن العشرين، اكتسبت اجلنسية العراقية مع عائلتها منذ تأسيس الدولة العراقية احلديثة، هي أول عراقية حتصل على 
بعثة دراسية يف التربية الفنية إلى إنكلترا. رسامة عرفت بكونها أول من استخدم احلرف العربي يف اللوحة الفنية احلديثة 

يف العالم العربي وأصدرت بيانا رافق معرضها الشخصي يف واشنطن للتعريف برؤيتها الفنية. ومن املؤسف أن قلة املراجع عنها بالعربية وّلد إرباكا 
لدى الباحثني يف التحقق من سيرتها الفنية. ومن جيل الحق، تأتي نزيهة سليم البغدادية العريقة، الرسامة البارعة واألستاذة، وتصبح أول امرأة 
عراقية حتصل على شهادة أكادميية بالفنون اجلميلة من باريس. إنها بحق فنانة متمكنة، ظل الرسم متنفسها وسر مقاومتها للفواجع والصعاب 
التي تعرضت لها يف احلقبتني األخيرتني من حياتها. الثالثة هي نهى الراضي الستينية املتميزة بتفردها وسط املجتمع العراقي شخصا وفنا. 
استطاعت بإصرارها وأصالتها العراقية احلفاظ على شخصيتها الفنية طوال حياتها، ولطاملا حّيرت النقاد العراقيني وكبار اخلّزافني، بني رفض 
وقبول، بتناولها احلر ملوضوعاتها املستلهمة من التراث الشعبي والتاريخي لوادي الرافدين، ومن بعد منمنماتها الغرافيكية، وأعمال الرسم النابعة 
من بساطة التصوير وروح الدعابة، فضال عن توثيقها أدبا وفنا، للمأساة اإلنسانية التي عاشها ويعيشها العراقيون بسبب ما حلقهم من دمار منذ 

تسعينيات القرن املاضي. ويف العدد أيضا ملحق مكرس إلبداع الفنان الستيني البارع طالب مكي الذي وافته املنية مؤخرا.
مي مظفر
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نزيهة سليم –  بغداد يف القلب
)اسطنبول 1927-بغداد 2008(  

مي مظفر

يوم  مبكر  عمر  يف  سليم  نزيهة  الفنانة  عرفُت 
راهبات  مدرسة  يف  للرسم  مدّرسة  ُعّينت 
معها  أمضينا  للتو من فرنسا.  قادمة  التقدمة، 
سنة دراسية واحدة رّكزت فيها على تعليمنا فن 
التخطيط ورسم الزخارف بأشكالها الهندسية 
املتعددة. ثم شاءت الصدف أن أقترب منها أكثر 
التشكيلي  الفني  الوسط  داخل  وجودي  بحكم 
منذ مطلع السبعينيات من القرن املاضي لتصبح 
األستاذة نزيهة واحدة من الصديقات املقربات، 
والسيما وأنها كانت زميلة زوجي رافع الناصري 
إلى  ترددنا  وطاملا  اجلميلة.  الفنون  معهد  يف 
بذاكرة  والغنية  الوزيرية  يف  البغدادية  دارها 
جذور احلركة الفنية احلديثة. وهي دار أخيها 
فيه  عاشت  الذي  سليم  جواد  الكبير  الفنان 
الفنانة ووالدتها حتى نهاية حياتها، فقد كانت 
آخر من غادر احلياة من هذه األسرة البغدادية 

األصيلة.
نشأت نزيهة سليم يف أحياء بغداد العريقة يف 
احليدرخانة، وسط أجواء ثقافية وفنية. فالوالد 
فنان،  رّسام  املوصلي  اخلالدي  سليم  محمد 
وجواد  وسعاد  رشاد  فنانون:  جميعهم  وأبناؤه 
تسلسل  يف  اخلامسة  كانت  التي  ونزيهة  ونزار 
األخوة والبنت الوحيدة املدللة بني من عاش من 
األخوة السبعة، اثنان منهم توفيا يف سن مبكرة 
جدا، وثالثهم رشاد تويف يف ريعان شبابه. وقد 
أجريتها  مقابلة  يف  سليم  سعاد  الفنان  حدثني 
معه يف بغداد يف 1992 عن تلك الدار والنشأة 

واألجواء: 
زخارف  شفنا  عيونا  )فتحنا(  فكينا  إحنا   «
منطقتنا  جدا.  مؤثرة  والبيئة  شناشيل،  وشفنا 

احليدرخانة.  مقابل جامع  باحليدرخانة،  كانت 
بيت كبير فيه أشياء شعبية، حتى بير كان فيها، 
بقجة.  نسميها  كنا  وحديقة  وسطي،  حوض 
والدي عنده مجلس كل يوم خميس من األسبوع 
مسرحيات  ويسّوون  شخصيات  فيه  يجتمعون 
كما  بغداد.  جالغي  وحفالت  شعر  ويلقون 
يتناقشون يف أمور السياسة وغيرها. كان والدي 
يرسم وأخواني كلهم رشاد وجواد ونزار ونزيهة. 
ووالدتي تطرز وتسّوي شغالت حلوة. وملا جينا 
إلى بغداد )التحق احلاج محمد سليم بزمالئه 
الضباط العرب بعد قيام احلكومة الوطنية يف 
جاب  العشرين(  القرن  من  العشرينيات  مطلع 
األلوان  معه  )أي:جلب  بويه  الياغلي  وياه  أبويه 
الزيتية( وبدأ يرسم هنا واحنا منه تعلمنا.« كما 
ويقرأه،  العراقي  املقام  يتذوق  كان  الوالد  أن 

ويحسن جتويد القرآن الكرمي.
تعلم احلاج محمد سليم فن التخطيط والرسم 
العسكري  التدريب  مرحلة  خالل  إسطنبول  يف 
ضمن دروس كانت تلقى عليهم يف الطوبوغرافيا، 
التي  نزيهة  فيهم  مبا  جميعا  األخوة  به  وتأثر 
كان يوليها رعاية خاصة لعلها شكلت االنتباهة 
األولى لها وتركزت حولها جتربتها يف فن الرسم. 
ومثل هذا االهتمام والتشجيع يعد ظاهرة مبكرة 
لتعامل األب مع ابنته بالتساوي مع أبنائه رشاد 
تكبير  يعلمهم  الوالد  كان  ونزار.  وجواد  وسعاد 
بسحب  مستقيم  خط  وجر  باملربعات،  الصور 
يقطعوا  ان  على  اليمني  إلى  اليسار  من  القلم 
على  وتدريبهم  ذلك،  من  ينتهوا  حتى  انفاسهم 

التظليل وقياس األحجام. 
البدء يف محترف فني  إًذا تأسست منذ  نزيهة 

غير  العائلة  من  وتشجيعاً  دعماً  وألقت  مهني، 
مسبوق المرأة يف ذلك الوقت. كان من الطبيعي 
الفنون  معهد  يف  بعد  فيما  طريقها  تكمل  أن 
حيث  األول  الفني  املختبر  بغداد،  يف  اجلميلة 
بعثة  لتفوقها على  1947 وحصلت  تخرجت يف 
الفنون  معهد  يف  دراستها  لتكمل  فرنسا  إلى 
منها  وانتهت  )البوزار(  باريس  يف  اجلميلة 
أول  سليم  نزيهة  كانت   .1951 أيضا يف  بتفوق 
فنانة حتصل على بعثة حكومية لدراسة الفنون 
التشكيلية مع زميلتها الفنانة نزيهة رشيد التي 
كانت  ذلك  قبل  أمريكا.  يف  للدراسة  أوفدت 
مجال  على  تقتصر  لإلناث  املخصصة  البعثات 
من  أول  عمر  مديحة  والفنانة  الفنية،  التربية 
-1930( إنكلترا  إلى  البعثة  هذه  على  حصل 
1933( بترشيح من العالمة ساطع احلصري. يف 
باريس تخّصصت نزيهة سليم برسم اجلداريات 
»فرناند  املعروف  الفرنسي  الفنان  يد  على 
ليجيه«، وكان بإمكانها البقاء هناك لكنها آثرت 
العودة إلى العراق. ثم أُوفدت الحقا بزمالة ملدة 
عام واحد إلى أملانيا الشرقية للتخصص برسوم 
املزججات  على  كما  املسرح  ورسوم  األطفال 

والتطعيم باألنامل )2(. 
احلركة  بلغت  العشرين  القرن  منتصف  يف 
فنانيها  وجهود  غليانها  ذروة  العراق  يف  الفنية 
شخصية  حتقيق  إلى  للتوصل  التحديث  رواد 
فنية ذات طابع عراقي وظهور فكرة اجلماعات 
الفنية.  وقد كانت جماعة بغداد للفن احلديث 
إثارة  أكثر اجلماعات  التي أسسها جواد سليم 
أول  يف  طرحه  الذي  األول  البيان  منذ  للجدل 
معرض للجماعة يف 1951 وما تاله من إضافات 

نزيهة سليم. زيت على القماش. حتى وهي وحيدة ظلت ترسم حارسة ميراث جواد
مجموعة خاصة.
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آل  حسن  شاكر  الفنان  زميله  طرحها  الحقة 
سعيد. تلك كانت مقدمة غير مسبوقة يف بغداد 
عن  فضاًل  الفن.  يف  احلداثة  مبعنى  للتعريف 
من  حققته  وما  املتوالية  اجلماعة  معارض  أن 
جناح كبير كشفت عن طرح موقف جديد يف فن 

الرسم واحتفاظ كل فنان من أعضائها بأسلوبه 
اخلاص وحرية أدائه. 

فنانة جادة  أنها  إلى  نزيهة سليم  تشير مسيرة 
يف مسعاها الفني، ولم تفتر حماستها على مدى 
العقود، إلى جانب دورها التعليمي املؤسس يف 

معهد الفنون اجلميلة يف بغداد، وما أسهمت به 
أكادميية  يف  منها  تطلب  كانت  محاضرات  من 
لقد  بشهادة طالبها.  وجه،  أفضل  الفنون على 
كانت نزيهة أول رسامة يف تاريخ احلركة الفنية 
يف العراق حتترف الفن وتكرّرس له حياتها، وهو 

ما جعلها منوذجاً وقدوة.
يف استعراض أعمالها منذ بداية حياتها الفنية 
احلياة  مالمح  بتصوير  ولعاً  الفنانة  تظهر 
العراقية مع التركيز على موضوعات املرأة أينما 
وهي  العصرية  املرأة  فهي  كانت.  وكيفما  كانت 
األم احلنون واملعلمة اجلادة والعاملة والفالحة 
املكافحة. لقد صّورت الفنانة األعراس واألفراح 
واحليرة  والهم  البؤس  صّورت  كما  ببهجة 
قصص  لوحاتها  يف  الواحدة.  العائلة  داخل 
بنقاء  يشي  كبير  بتعاطف  عنها  تعبر  وحكايات 
 « سليم:  نزار  الفنان  يصفها  كما  الفنانة.  روح 
والبورتريت،  الشخوص  رسوم  إلى  باإلضافة 
العراقية  املرأة  املفضلة هي عوالم  فإن عواملها 
يف أمناط حياتها. إذ تأتي مواضيعها كدراسات 
احلسّية  واملشاركة  بالعطف  مليئة  ومالحظات 
ببريق  وملئها  تبسيط األشكال  يتوخى  بأسلوب 
من األلوان كأفراح النساء وشباك بنت الشلبي 
وليلة  اللحف  صانع  وعند  األهوار  يف  واملرأة 
الدخلة، وبأسلوب تعبيري خالقة اجلو العراقي 
األصيل بشمولية وتركيز بنائي من حيث اللون 

والتركيب)3(«.
إلى  باريس  من  عودتها  لدى  نزيهة  انتمت 
أخيها  جانب  إلى  احلديث  للفن  بغداد  جماعة 
نزار، وواظبت على املشاركة يف جميع املعارض 
باستثناء املعرض األول. ويف تلك املشاركة، وال 
التي  وبراعتها  الفنانة  بقدرة  اعتراف  شك، 
جعلتها تعرض إل جانب مبدعني كبار. كانت قد 
عرفت منذ البداية بأعمالها ذات النهج الواقعي 
واالنطباعي أحيانا يف رسم البورتريهات واألمكنة 
واملشاهد املستوحاة من املجتمع العراقي عامة 
والبغدادي خاصة. غير أنه بدا من الواضح لدى 
يف  وقعت  نزيهة  أن  جواد،  من جتربة  اقترابها 

فخ أخيها املبدع الكبير حني وجدت يف أسلوبه 
معرض  أول  يف  جتلى  ما  وهو  سحرها.  ما 
للفن احلديث يف  بغداد  به مع جماعة  شاركت 
يخبرنا  كما  البغدادية  للموضوعات  معاجلتها 
الدكتور خالد القصاب يف كتابه »ذكريات فنية« 

وهو يستعرض املشاركني يف املعرض وأعمالهم: 
يف  احلياة  عن  صوراً  سليم  نزيهة  »وعرضت 
بغداد بأسلوب مقارب ألسلوب أخيها«. ولطاملا 
نبهها جواد كما يظهر، وطلب منها جتنب تقليده 
كما ورد يف آخر وأهم مقابلة أجريت معها من 

نزيهة سليم. 1963
زيت على القماش،  x 54 42 سم

مجموعة خاصة

نزيهة سليم. 2000
زيت على القماش،  x 48.5 38 سم

مجموعة حسني حربه، تورينو
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قبل  بغداد  يف  احملسن  فاطمة  األستاذة  قبل 
وفاتها بوقت قصير: إذ ورد على لسان الفنانة 
قولها: » يف البداية احتضنني والدي وكنت أقلده 
يف الرسم، ثم أصبحُت أقلد جواد وأستهدي به. 
أذكر مرة عرضت عليه لوحتي )سوق الصاغة( 
وأسلوبها يتبع أسلوبه أي بغدادياته، فأدار وجهه 
ونظر بعصبية وقال: ملاذا تقلدين عملي. قلُت: 
يصدق  لن  فقال:  األسلوب.  هذا  أحببت  ألنني 
إنني رسمتها  إنها من عملك وسيقولون  الناس 

ووضعت عليها اسمك«)4(.
ترى لو لم تكن نزيهة على ذلك القرب واالهتمام 
من أخيها جواد هل كانت ستبدع فناً خاصاً بها، 
أم أنها كانت ستظل تدور يف فلك املوضوعات 
تصويرها  يف  برعت  التي  الواقعية  البغدادية 
والتعاطف معها؟ بوسع من يعرف الفنانة نزيهة 
سليم أن يدرك أن مفاهيم احلداثة التي طرحها 
لم  رمبا  أمر  شاكر حسن  وطورها  سليم  جواد 
تستطع الفنانة استيعابه وتوظيفه بإدراك أعمق 
ميكّنها من إبداع عمل. كما يبدو لي أنها كانت 
على الدوام بحاجة إلى منوذج حتتذي به. بل هي 
تعترف بأنها يف البدء قلّدت والدها الذي رعاها، 
وأحبت أعمال مودلياني يف باريس فرسمت مثله 
)كما يف لوحتها عاشقان يف ضوء القمر 1947(، 
رسم  يف  التبسيط  إلى  تلجأ  أن  أرادت  وحني 
موضوعاتها مستخدمة تكوينات شبه هندسية، 
فتبعته  سليم  جواد  رسوم  يف  منوذجها  وجدت 
إلى درجة متقاربة جدا وغير مقبولة يف بعض 
يف  للفنانة حضور  كان  فقد  ذلك  مع  األحيان. 
املعارض اجلماعية بأعمال خاصة بها إلى جانب 
شهرتها  األمر  نهاية  يف  لها  حقق  االتباع،  هذا 
ووضعها بني املرموقني من الفنانني العراقيني. 

نزيهة سليم فنانة لم تنقطع عن ممارسة الرسم 
الظروف  يف كل مراحل حياتها، حتى يف أسوأ 
وأقسى الصعوبات التي واجهتها يف كبرها حني 
غدت وحيدة ومقطوعة من األهل والصحبة يف 
بغداد  يف  احلياة  شروط  فيه  تدنت  مترٍد  زمن 
إلى أقل املستويات. لقد آثرت حارسة إرث جواد 
سليم أن تظل متمسكة ببيت أخيها ومقيمة فيه 
الرأفة  قلوبهم  يف  ظلت  بالندرة ممن  مستعينة 
بيت  حارسة  لكن  التبغدد.  وروح  والسماحة 
حولها  من  واختفت  منها  العظم  وهن  اجلمال 
التي نشأت عليها وألفتها  كل مقومات اجلمال 

نزيهة سليم. 2003
زيت على القماش،  x 40 30 سم
مجموعة خاصة
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النهب  وشيوع  املدينة  اجتياح  بعد  حياتها  يف 
واالعتداء .. وحلول املاساة.  

من  الفترة  هذه  تخل  لم  ذلك  من  الرغم  على 
ذات  بعضها  متنوعة،  أعماالً  الفنانة  إجناز 
ألوان مبهجة. لكنها كادت أيضا أن توثق ما هو 
جدير بالتعبير عن حقيقة حالها يف تلك املرحلة 
الصعبة من وجودها. فصورت جانبا من احلالة 
الكامل  االستسالم  إليها:  انتهت  التي  القامتة 
والعجز  واليأس  باحليرة  واالحساس  للقدر، 
محاطة  وحيدة  المرأة  املجدي  غير  واالنتظار 
بأجواء رمادية أو زرقاء باهتة، حتّدق يف فضاء 
مغلق ومعتم، وما كان إال إرهاصاً ملصيرها يف 

نهاية األمر.
املراجع:

1- الفنانة نزيهة سليم – الفن العراقي املعاصر، 
نزار سليم، وزارة اإلعالم، بغداد 1974.  

:- Ingram, D 2
 The Awakened Women in Iraq, Third  -
 Note: The first ;140 .p ]1983 ,World Centre
 two women to be granted scholarships were
 Naziha Rashid and Naziha Salim, sometimes

known as “the two Nazihas
3- فاطمة احملسن، صحيفة املدى، بغداد

4- الفن العراقي املعاصر، نزار سليم.
      

عّمان حزيران 2022
نزيهة سليم. 2000  

زيت على القماش،  x 60 50 سم
مجموعة حسني حربه، تورينو

نزيهة سليم. 1994
زيت على القماش،  x 78 87 سم

مجموعة االبراهيمي، عمان
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نزيهة سليم. 1947
زيت على القماش،  x 54 42 سم

مجموعة حسني حربه، تورينو

نزيهة سليم. 
زيت على القماش،  x 74 42 سم
مجموعة خاصة
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يف حي الوزيرية ببغداد، وهو من األحياء 
الراقية، أو هكذا علّي أن أتعرف عليه كما 
هو يف ذاكرتي، وجدت نفسي موشكة على 
دخول قصة أشبه بقصص أدغار آالن بو، 

فيها من الواقع املجروح، قدر ما فيها من 
اخليال الذي يبعث على الدهشة. كان الباب 
الرئيسي مواربًا لبيت عتيق تراكمت األتربة 

حوله وتداعت حديقته األمامية. زجاج 
نوافذه مكسور وأبوابه شبه مخلوعة.

 هو بيت نزيهة سليم الرسامة العراقية، 
أو هو بيت عائلة جواد سليم الذي طاملا 

تّعرف العراقيون عليه يف صور قدمية جلواد 
وأهله. نقرت الباب وتقدم دليلي وهو من 
معارفها أو أصدقاء العائلة. ها أنا أدخل 

القصة من زاوية أخرى بدت أكثر تراجيدية، 
نزيهة سليم بثيابها الرثة وسط باحة 

بيت بغدادي قدمي، كل شيء فيه ُترك كما 
هو منذ عقود طويلة، وهي بالكاد حتمل 
بقاياها لتواجهنا مبا تبقى لها ولبيتها 

من تاريخ، إرث عائلة أجنبت مجموعة من 
الفنانني وأسست ملدرسة سميت يف كتب 
النقد مدرسة الرواد، ثم مدرسة بغداد 

للفن احلديث. هذا البيت الذي سكنه جواد 
سليم وأخوته سعاد ورشاد ونزار ونزيهة، 

هو يف األصل بيت محمد سليم الضابط 
الذي عاد من استنبول أيام تأسيس الدولة 
العراقية، وأسهم مع مجموعة من الفنانني 

يف وضع اللبنات األولى لفن التشكيل 
العراقي.

تتصدر جدار الباحة األيسر لوحة زيتية 
ملنظر طبيعي بتوقيع محمد سليم مؤرخة 
يف العام 1934، ولوحة أخرى لعازف غيتار 

رسمها جواد سليم ألستاذه االسباني يف 
األربعينات، وعلى اجلدار األمين وضعت 

نزيهة سليم لوحتها اللبوة اجلريحة 
ورسمتها يف الثمانينات.

جلست الفنانة لتقابلنا حتت بورتريته 
بالزيت لفتاة يف العشرين وهي صورة 

لها رسمها نزار ألخته يف اخلمسينيات، 
ويف تقاطع الزاوية املقابلة علقت قطعة 
مزخرفة من مزار شيعي ذكرتني بصورة 

قدمية جلواد سليم تظهر فيها هذه القطعة 
خلفه.

بادرتني نزيهة بجفاء "من أنت؟" 
فعرفتها بنفسي وأنا أملح عصفورين من فضة 

عتيقة يقفان على  خصلة شعرها، كانت ترتدي 
تنورة عريضة مثل طالبة عادت من املدرسة 

للتو مع قميص أبيض بأكمام عارية غطته 
بآخر من نسيج حريري قدمي. كيف لي أن 

أبدأ، أمن املاضي أم من احلاضر، وكل ما يف 
البيت يرحل إلى اخللف. علّي ان أرّكب الصورة 

كي أعيد ترتيبها يف اطار أقل قسوة. كنت 
أحاول ان ال استبق األمر بسؤال يلح علّي: "قبل 

أكثر من عشرين عاماً سمعت ان هذا املكان 
سيتحول إلى متحف يحفظ تراث العائلة، 

فلماذا حتول إلى خربة؟" ولكني أثرت الصمت 
بعد أن شلتني املفاجأة.

قالت: "كنت وحدي يف البيت عندما حدثت 
احلرب، كان القصف يعصف بالبيت، وأنا 

بدون طباخ أو ثالجة، وال أملك حتى راديو كي 
أعرف األخبار، كنت وحدي خائفة وال أحد 

سأل عني".
املؤكد انها كانت وحدها منذ زمن طويل، فهي 
هنا يف عزلتها تتحرك وسط الغبار بني متاثيل 

ولوحات وبقايا سكيتشات وفخاريات، بني 
مطبوعات ومجالت وأدلة معارض ولوحات 

مطوية وأخرى منشورة. أما األثاث فهو لبيت 
يوشك على الرحيل، عدا باحة البيت التي 

حتوي مساند وكراسي من نوع فاخر حافظ 

غبار العزلة وصمت املكان

فاطمة احملسن

نزيهة سليم. 1956
زيت على القماش،  x 79.58.5 سم

مجموعة حسني حربه، تورينو
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على بقاياه نصف قرن، هناك غرفة شبه 
فارغة تركن يف زواياها بعض ما تبقى من أثاث 

وكراكيب وأكياس طحني.
من يحتجز من، نزيهة حتتجز البيت، أم البيت 
يحتجز نزيهة؟ هذا السؤال الصعب يتبادر إلى 

الذهن. فنزيهة سليم التي قاربت الثمانني، 
يبدو انها عجزت منذ زمن طويل عن احملافظة 

على بيت عائلتها، وال أحد غيرها يستطيع 
ما لم تستطعه هي، ولكن املؤكد ان املسؤولية 
تقع يف النهاية على عاتق الدولة وعلى عاتق 

الفنانني العراقيني وخاصة أولئك الذين كانوا 
يف موقع التأثير رسمياً. مركز صدام للفنون، 

الذي نهب وحرق، كان يحوي كما قال لنا بعض 
األصدقاء، موقعاً خاصاً لعائلة سليم، وهو من 

أكثر األجنحة أهمية يف املركز.
قلت لها ملاذا لم يحولوا هذا املكان  إلى 

متحف، وملاذا لم يكرموا فنانة مثل نزيهة 
وينتشلوها من احلاجة؟

أطلقت ضحكة مجلجلة ال تناسب وهن 
جسدها وقالت: "ملاذا أكرم أو يُعتنى ببيتنا 

وأنا لم أصبح منتمية أو أرسمهم. كنت استلم 
راتباً تقاعدياً يبلغ  7دينارات كل ثالثة أشهر، 
وهو مبلغ ال يسد رمق يومني، بعد أن أصبح 
الدينار ال يساوي قرشاً يف هذا الزمن، ولوال 

استمراري على بيع لوحاتي أو استالمي بعض 
املبالغ من األهل ملت من اجلوع. لقد سرقوا 

لوحات جلواد سليم وباعوها يف قطر ميكنك 
الذهاب إلى مركز الفنون هناك ملشاهدتها، انا 

امرأة  وحيدة ومنهكة وهذا سهل عليهم أمر 
اهمالي أو التالعب بتراث عائلتي. سأحكي 
لك هذه القصة: شاهدت مرة أنديرا غاندي 

يف معرض من املعارض العاملية، فاعجبت 
بلوحة لي كنت اعتز بها، وأرادت ان تشتريها، 
فامتنعت ولكني طلبت توقيعها، فوافقت للتو. 

ويف مرة من املرات ذهبت إلى مركز صدام 
للفنون، فوجدت الرئيس هناك، تقدمت كي 
أصافحه فمنعتني احلماية، وعندما سمحوا 
لي صافحني ب ود، فقلت له "أنا أخت جواد 

سليم" هز رأسه وابتسم. خرجت من هذا 

اللقاء فاستقبلني الفنانون كل واحد فيهم يسأل 
عن املبلغ الذي منحني إياه أو املكرمة التي 

أضفاها علّي، فأجبتهم: الشيء. وهكذا ترين 
ان تكرمي صدام للفنانني ال يشابه ما يحدث يف 

بقية أنحاء العالم. فبيتنا هذا ليس فقط
بيت عائلة الفنانني املعروفني، بل هو من 

تصميم رائد املعمار يف العراق مدحت علي 
مظلوم.هذه الكلمات أثبتت ان نزيهة مازالت 
متلك الكثير من الصفاء الذهني، وهي قادرة 

على االجابة عن أسئلتي شرط أن ال يتعكر 
مزاجها.

سألتها: متى تركت الرسم؟
قالت: أنا إلى اآلن أرسم لم أغادرالرسم يوماً، 
قبل سنتني شاركت بآخر معرض مع مجموعة 

من الفنانني العراقيني.
لنعد إلى الوراء، قبل أن تذهبي إلى الدراسة يف 
معهد الفنون اجلميلة بباريس )البوزار( بدأت 

الرسم، كيف حدث هذا؟
بدأت الرسم يف فترة مبكرة، كان أبي املشجع 

األول، أذكر مرة وكنت فتاة صغيرة، دخلت 
عليه بالقهوة وكان لديه ضيف، فسألني: ماذا 

رسمت هذا اليوم؟ فاستغرب الضيف هذا 
الكالم وقال ملاذا ترسم الفتاة وهذه الهواية ال 

تناسبها، فشرح لي والدي أهمية أن تتهذب 
الفتاة بفن راق مثل الرسم، وضرورة ان تعلن 

عن مواهبها ان كانت متلكها.
يف البداية احتضنني والدي وكنت أقلده يف 

الرسم، ثم أصبحت أقلد جواد اوأستهدي به. 
أذكر مرة عرضت عليه لوحتي )سوق الصاغة( 

وأسلوبها يتبع أسلوبه أي بغدادياته، فأدار 
وجهه ونظر بعصبية وقال: ملاذا تقلدين عملي. 

قلت: ألنني أحببت هذا األسلوب. فقال: لن 
يصدق الناس انها من عملك وسيقولون انني 

رسمتها ووضعت عليها اسمك.
وهل حدث هذا حقًا؟

قالت: نعم، حدث هذا مرات، فاملرأة عادة 
تتهم برجل يرسم لها، فكيف ان كانت أخت 
مجموعة من الفنانني. طبعاً هذا األمر لم 

يثنني عن اتباع مدرسة بغداد للفن احلديث، 

نزيهة سليم.
زيت على القماش، مجموعة 
متحف الفن احلديث. بغداد
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ألنها األفضل واألنسب لنا، انها مدرسة متيز 
نفسها ليس بني الدول العربية بل باملقارنة مع 

الفن العاملي.
كان والدي استاذي األول ثم جواد سليم، ثم 
عند دراستي يف البوزار يف االربعينات وكنت 

أول عربية تدرس الفن هناك، تأثرت باستاذي 
فرنانرد ليجيه الفنان املعروف ثم عملت 

بورتريتات تأثراً مبوديلياني وأسلوبه. عندما 
عدت إلى بغداد يف اخلمسينات، استأنفت 

مشروع رسم النساء، الذي بدأت به على 
النهج الواقعي أول األمر، أعطي للريفيات 
وبائعات اللنب مبلغاً من املال وأطلب منهن 
اجللوس أمامي، وكل صديقاتي وطالباتي 

رسمتهن، فكانت بعض معارضي تسبب 
اشكاليات  عائلية، فالعوائل احملافظة ترفض 

صور بناتهن، فأضطر المتناع عن عرضها، 
وهكذا كنت اذهب أنا إلى األسواق واجلوامع 

والطقوس الشعبية ومنها عزاء احلسني 
واألعراس وغيرها. كانت احلياة يف عراق 

األربعينات واخلمسينات تضج بالفن واملعارض 
والثقافة، وكنت أشارك فيها وتدفعني مزيد 

من اجلدية واالهتمام بعملي، ومع انني بدأت 
كمدرسة للبنات ببغداد بعد تخرجي يف معهد 

املعلمات، إال ان عودتي من باريس بشهادة فنية 
نقلتني إلى تدريس الفن يف اكادميية الفنون، 

فتخرجت أجيال من الفنانني على يدي وبينهم 
من أصبح مشهوراً. كنت مهتمة باجلانب 

االجتماعي يف احلياة العراقية ذهبت إلى املدن 
واألرياف بصحبة الفنانني، كنا نطلب املواضيع 

ونستمدها
ليس من احلياة البغدادية فقط، بل من كل 

املدن العراقية حتى األهوار كنا نذهب إليها 
ونصورها كي نعود بحصيلة جديدة.

نزيهة سليم من أوائل الفنانات العراقيات 
املشاركات يف النهضة التشكيلية التي بدأت 

معاملها تتوضح يف األربعينيات واخلمسينيات، 
ولم تسبقها أو تعاصرها من النساء سوى 

مديحة عمر التي أدخلت اخلط على اللوحة 
قبل كل الفنانني العراقيني، وحاولت التنظير 

لهذا االجراء، وهي اآلن جتاوزت الثمانني 
وتقيم يف أميركا. ومديحة عمر غادرت العراق 

يف فترة مبكرة وانغمرت بدراسة اخلط 
العربي وصلته بالرسم، وتنقلت يف معاهد 

عاملية مختلفة، وعادت إلى العراق يف فترات 
متباعدة، األمر الذي أدى إلى محاولة تناسي 

جهدها، أو طمسه من قبل الفنانني الذين 
عدوا أنفسهم رواداً يف هذا امليدان وبينهم 

شاكر حسن آل سعيد. يف حني بقيت نزيهة 
سليم ضمن النسيج الفني العراقي، قد يختلف 

النقاد حول مستوى النتاج الذي قدمته، 
ولكن موقعها بقي مصاناً ضمن هذا االطار، 
وتؤخذ ربتها ضمن سياق ربة آل سليم التي 

وضع اسسها األخ األكبر جواد، أي مواضيعه 
املستمدة من احلياة البغدادية وحكاياتها 

وموروثها الشعري كان جواد سليم من أوائل 
احملاولني ابراز هوية محددة للتشكيل العراقية، 

وثبت عنها يف مصادر منوعة، فمن منمنمات 
يحيى الواسطي التي أعاد اكتشاف آلياتها، 
وهي برأيه متثل االمتداد األنسب حلرفية 

الفنان الشعري البغدادي، إلى حضارة ما بني 
النهرين التي شغلت الفنانني العراقيني، إلى 

الفن الفطري املرافق للطقوس املنقوشة على 
األقمشة واجلدران. هذه املدرسة حاولت 
االفادة من أساليب مدارس الفن العاملي 

وانعكست آثار حداثة مطلع القرن العشرين 
عليها وخاصة تأثيرات بيكاسو الواضحة يف 

مختلف أطواره. نزيهة سليم جربت ضمن هذا 
االطار الكيفية التي تالئم فيها الطابع احمللي 

مبواضيعه وأشكاله وشيفراته مع األساليب 
احلديثة. اختصار اخلطوة وهندستها أو فن 
القياس باملسطرة والدائرة كي تالئم أطراف 

املنظور الذي يحول دون متثل اخلصيصة 
احلقيقية للشكل، هذا ما ميكن ان يدركه املرء 

يف املرحلة الثانية لشغل نزيهة، فمرحلتها 

يف البداية احتضنني والدي وكنت 
أقلده يف الرسم، ثم أصبحت أقلد جواد 

اوأستهدي به.
 أذكر مرة عرضت عليه لوحتي )سوق الصاغة( 

وأسلوبها يتبع أسلوبه
 أي بغدادياته، فأدار وجهه

 ونظر بعصبية وقال: ملاذا تقلدين 
عملي. قلت: ألنني أحببت هذا 

األسلوب. فقال: لن يصدق 
الناس انها من عملك 

وسيقولون انني رسمتها ووضعت
 عليها اسمك

نزيهة سليم. 
زيت على القماش، مجموعة

 متحف الفن احلديث. بغداد
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 نزيهة سليم جربت ضمن
 هذا االطار الكيفية التي تالئم 
فيها الطابع احمللي 
مبواضيعه وأشكاله وشيفراته 
مع األساليب احلديثة. 
اختصار اخلطوة وهندستها 
أو فن القياس باملسطرة 
والدائرة كي تالئم
 أطراف املنظور الذي يحول دون متثل 
اخلصيصة احلقيقية للشكل

نزيهة سليم.
زيت على القماش، مجموعة 
متحف الفن احلديث. بغداد
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األولى متثلت بواقعية ركزت فيها على رسم 
البورتريت. كل مآرب الفن العراقي التي 

اعقبت احلرب العاملية الثانية كانت تستقي 
أساليبها من مدارس الرسم التي نهضت مطلع 

القرن العشرين يف فرنسا ويف املقدمة منها 
التكعيبية والسوريالية. غير ان نزيهة لم متض 

بعيداً يف غريبها، فهي تتمسك مبواضيعها 
العائلية والشعبية، وفيه الكثير من البساطة، 

ولعل لوحتها التي مع التعبيرية إلى ريد اخلطو 
واختصارها هي احلل األفضل للحساسية 

األنثوية التي شغلت معظم الرسامات 
العراقيات، عدا مديحة عمر التي بقيت إلى 

اليوم حالة خاصة يف غربة التشكيل النسائي 
العربي. فنساء نزيهة سليم أو جوها العائلي، 
أو حتى صورة املكان لديها، إذا جردناها من 

مرجعيتها األسلوبية التي تعود إلى التأثير 
األوروبي، تنطوي  على موقف عاطفي، ولعل 

لوحتها )حوار عائلي( واحدة من األعمال 
التعبيرية التي تفيض باحلساسية األنثوية 

الرقيقة، مع اقتصاد اخلطو وريد الشخصيات 
من واقعية مفترضة. يف لوحة نزيهة سليم 
مترين على االقتراب من السليقة. فمزاج 

اللوحة منبسط وال يندفع واملشاعر العنيفة أو 
االنفعال، ويتساوق مع محلية التعبير وحسية 

الفطرة.
بعد مسيرة نصف قرن، شاركت نزيهة سليم 
يف الكثير من املعارض املهمة، وكانت امرأة 

محظوظة، عاشت العصر الثقايف الذهبي يف 
االربعينات واخلمسينات،

حيث كان بيتهم، هذا البيت الذي تسكنه اآلن، 
ملتقى الكتاب والفنانني من مهتمني باملوسيقى 
الكالسيكية إلى املعماريني والنحات والشعراء 
وكّتاب القصة، دخل الزمن إليه وخرج مزهواً 

بوجود اخوة احتضنوها ورعوا ربتها، ولكن 
املوت رحل بهم بعيداً عنها، فبقيت وحيدة، 

مثلما قيض لها أول األمر عندما جاءت بعد 
ستة اخوة، الفتاة التي فرح بها األب أكثر من 

فرحه بأوالده. لعل نزيهة سليم يف وحدتها 
اآلن، ويف هذا البيت الذي يوشك على الرحيل 

وال يشفع له ماضيه العريق، متثل كمشهد 
واحد من مشاهد العراق، سفينة تصارع املوج 
بدون صوار وال عدة تقذف بها إلى بر األمان.

املدى
2011/07/06

نزيهة سليم.
زيت على القماش، مجموعة خاصة

نزيهة سليم. 1975
زيت على القماش،  x 90 75 سم
مجموعة مؤسسة كندة. الرياض
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بشأن الريادة يف استلهام احلرف أو استخدامه 
يف  يتنافسان  رائدان  ثمة  الفنية،  اللوحة  يف 
والثاني  الفنان جميل حمودي،  األول هو  ذلك، 
هي مديحة عمر. يف جميع املصادر العراقية يف 
الفن التشكيلي تقدم مديحة عمر كرائدة أولى، 
وهو ما يؤكده على نحو حاسم شاكر حسن آل 
سعيد، أكثر الفنانني املعنيني بهذا الشأن، ومن 
»أسهمت   : يقول  الواحد.  البعد  تيار  مؤسسي 
السيدة مديحة عمر منذ األربعينات يف البحث 
عن احلرف العربي عبر الفن التشكيلي متوخية 
واحد  كبعد  اإلبداعية  طاقاته  عن  الكشف 
وكرمز حياتي«. كما يشير إلى أهميتها »كونها 
محله  يف  احلرف  لوضع  األوائل  الرواد  من 

املالئم كأحد عناصر اإلبداع للفكر املعاصر«
من وجهة النظر التي نتوخاها ال تشكل الريادة 
واألهم  حتقيبي،  أو  تاريخي  تسجيل  سوى 
التي  والطريقة  الفني،  األسلوب  هو  ذلك  من 

استخدم فيها احلرف العربي. 
ولدت الفنانة مديحة حسن حتسني، وهذا هو 
اسمها قبل أن تتزوج من الدبلوماسي العراقي 
ياسني عمر، عام 1908 يف مدينة حلب. انتقلت 
باملدرسة  والتحقت  صغرها،  يف  العراق  إلى 
عام  يف  زواجها  بعد  اسطنبول.  يف  السلطانية 

1939 انتقلت مع زوجها إلى واشنطن . 
غموض   – الفنية  مسيرتها  الغموض  يكتنف 
للمؤسسة  املؤسفة  وبالنهاية  باإلهمال،  مدعوم 
الفنية وارشيفها البصري واملعلواتي الذي تبدد 

الذي  والفوضى  االميركي  االحتالل  بسبب 
الفنانة  التي سجلتها  املعلومات  أن  إال  رافقته. 
يف مطوى معرضها لعام 1981 يف صالة الرواق 
تخرجت  اآلتية:   املمعلومات  إلى  تشير  ببغداد 
لندن  يف  املعلمات  دار  )ماراياغري(  كلية  من 
يف  دراسية  إجازة  على  وحصلت   ،1933 عام 
لندن وباريس عام  1934 . درست النقد الفني 
 .  1943 عام  أميركا،   ، تاون  جورج  جامعة  يف 
الرسم  يف  البكالوريوس  شهادة  على  وحصلت 
والنحت من كلية الكوركوران للفنون اجلميلة يف 
واشنطن عام 1950. وثمة معلومات غير مؤكدة 
أنها درست الرسم يف أكادميية الفنون اجلميلة 
وأصبحت رئيسة القسم ثم غادرته عام 1942 . 
طويلة  وقائمة  املعلومات  هذه  دمجنا  ما  إذا 
واشنطن  يف  لها  أقيمت  شخصية  معارض  من 
واسطنبول،  فرانسيسكو،  وسان  ونيويورك 
مشاركات  مع  وبغداد،   ، واخلرطوم  وبيروت، 
إزاء  إننا  نستنتج  متنوعة،  معارض  يف  واسعة 
وأعمالها  اخلبرة  من  الكثير  اكتسبت  فنانة 
يف  والفنية  الثقافية  األوساط  باهتمام  حظيت 

أماكن متباعدة.  
الفنانني  من  كثير  عن  عمر  مديحة  تختلف  ال 
الغرب  يف  القومية  ثقافتهم  يكتشوف  الذين 
أو  حضارية  صدمة  عن  سواء  الدراسة،  أثناء 
هناك  إنهم  روحية.  جتربة  أو  ثقايف  اعتزاز 
ايام  يف  مشاهداتهم  يسترجعون  الغرب،  يف 
يف  وتهويالتها  الزخارف  ألعاجيب  صباهم 

مديحة عمر .. املنسّية!
حروف تتشبه بالنبات ونبات يتشبه باحلروف

سهيل سامي نادر

مديحة عمر. 1994
الوان مائية على كارتون،  x 40 35 سم

مجموعة االبراهيمي، عمان
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مديحة عمر 1979
مواد مختلفة على الورق.  x 30 40 سم
مجموعة االبراهيمي
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مديحة عمر. 1994
الوان مائية على كارتون،  x 55 45 سم

مجموعة االبراهيمي، عمان

مديحة عمر. 1994
مواد مختلفة على الورق،  x 30 35 سم
مجموعة االبراهيمي، عمان
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وسيجدون  واألزقة،  واألضرحة  اجلوامع 
قرائنها من متاثيل ورسوم ومنمنمات وزخارف 
املتخصصة.  واملنشورات  الغرب  متاحف  يف 
التأمل  على  وقادرين  منتجني  لفنانني  بالنسبة 
عن  التخلي  ميكن  ال  ثقافتني  وجود  بطبيعة 
والنوستاجليا  الشوق  سيقترن  منها،  واحدة 
الثقايف، احلروف، وأحيانا  املعادل  بالبحث عن 
كلها  التماثيل،  تعبيرية  الزخارف،  الكلمات، 
سيجري تناولها بتنسيق فني حداثوي لتدمج يف 
اللوحة الفنية مع الصبغة واألنسجة والعالمات 
والتكييفات  والنفسية  العاطفية  الشخصية 
الفولكلور.  اجلديدة ألشكال احلروف وعناصر 
هذا ما حدث جلواد سليم الذي أعاد اكتشاف 
املنمنمات ورسوم الواسطي البغدادي ، وهذا ما 
حدث جلميل حمودي الذي بدا كأنه يتحدث عن 
أنيس من عالم صباه يف غربته، وشاكر حسن 
آل سعيد الذي غادر فرنسا مستاًء ويف خياالته 
ألوان بسط السماوة الفالحي،  مواد هائلة من 
وااللوان احلزينة لالرض والعاملني فيها، أنواع 
عن  فضال  واحلروف  والشخوص  األنسجة 

املفاهيم، ثم ليحلق بعيدا.  
هذا ما حدث ملديحة عمر . ننقل هنا ما كتبته 

يف تقدمي معرضها الذي أشرنا اليه: 
» لقد شاهدت الفّن احلديث ودرسته مبقابلته 
دوماً بينه وبني الفّن العربي يف الشرق األوسط. 
فوجدت األخير أيضاً بهّي األلوان، ساحراً، ويف 
الوقت نفسه معّقداً ومزخرفاً، حتى شعرت أّنه 
من الضروري أن تتهيأ لهذا الفّن اخلالد دفعة 
قوية تخرجه مّما هو عليه من اجلمود، وحتّرره 
من السطحية، وتقّربه من فّن عصرنا احلاضر 

املّتصف بجدية التعبير واحلركة والقلق«. 
أساسيتني  فكرتني  التقدمي  هذا  يف  جند 
من  ومزخرف  معقد  ساحر  فن  مترابطتني: 
جهة، وأهمية أن نحرره من السطحية واجلمود 
تضم  ثانية.  جهة  من  عصرنا  فن  من  وتقريبه 
استخدام  عن  عاماً  برنامجاً  الفكرتان  هاتان 
فكرة  وحتى  بل  اللوحة،  يف  واستلهامه  احلرف 
البعد الواحد من حيث ظهورها من دون تأويالت 
شاكر حسن. أشّدد هنا على أنها متثل برنامجاً 

نحن  واحلال  الفردية.  التمثيالت  وليس  عاماً 
التنفيذ،  الى  إزاء خطاطة عمل شقت طريقها 
وقدمت ضروباً من الفهم واألساليب واملعاجلات 
الفنية  املواد  يف  وتنوعاً  الشخصية،  والرموز 
واإلسقاطات الشكلية والعاطفية، كما أن فنانني 

كباراً صاغوا من خاللها مغامراتهم الفنية.  
بيد إننا نالحظ يف عبارتها السابقة وجود حكم 
قيمة يتمثل بوصفها فنا بالسطحية - فن نؤجل 
باالسم.  حتدده  لم  الفنانة  ألن  لهنيهة  تسميته 
القياسي  احلريف  فن اخلط  تقصد  إنها  نرجح 
التهاويل  والتكرار، فضال عن  بالرتابة  املتصف 
دون  من  الوحدات  نفس  تكرر  التي  الزخرفية 
إفالت عناصرها لتنداح بحرية يف  عالم الرسم 
الباحثة  املنطلقة  تنسيقاته  سياق  ويف  احلديث 
والعاطفة  واملوضوعية  الشخصية  الرموز  يف 
واالحتدامات الدرامية بني األشكال وخلفياتها. 
لكن أيا ما قصدته، فإن عملية دمج احلرف على 
معاصرة  لوحة  يف  طريقه  شّق  جمالية  أسس 
هائل  خزين  من  ثقافية  عناصر  باستعارة 
قياسي،  حريف  سلوك  أي  من  سراحها  مطلق 
القدمي يشيد  نقد  إن  باهر.  وباستخدام فردي 

جسراً القتراحات جتديدية متنوعة.
واقع احلال أن ذلك الوصف الذي علقنا عليه، 
سيُحسب على  حتديد عناصر قدمية تبّث فيه 
روحاً جديدة، هي روح احلداثة.، وهي يف سياق 
من  جاءت  محددة  بجمل  تغطيه  نفسه،  النص 

ذاكرتها وعاطفتها وحّسها الثقايف والفني. 
باخلطوط  طفولتي  يف  أعجبت  طاملا  تقول:« 
العربية املتشابكة على أبواب املساجد احمليطة 
يف  رأيت  لقد  بها.  وسحرت  واملآذن  بالقباب 
منازل دمشق القدمية سقوفاً وجدران مزخرفة، 
وكذلك رأيت اآلثار الباقية يف األقطار العربية 

ومتتعت مبنظرها« . 
الفهم واالستزادة من  وتواصل رحلة يف جتربة 
أرض  يف  األم  لغتها  بحروف  اخلاصة  املعرفة 
الغربة:« ولقد ذهبت إلى أميركا وتعلمت أموراً 
أخرى عن تاريخ اخلط العربي، وتبينت األهمية 
ووقفت  العربية،  للحروف  القدمية  اجلوهرية 
ما  وعلى  العصور،  خالل  الطويلة  رحلتها  على 

مديحة عمر. 1994
زيت على القماش ملصق على مقوى،
  x 30 40 سم
مجموعة االبراهيمي، عمان
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إلى  انتهت  تغييرات كثيرة حتى  طرأ عليها من 
الشكل الذي جندها عليها اليوم«. 

بني  تنتقل  نراها  واملبشرين  املعجبني  كل  ومثل 
متعالية،  رموزاً  بوصفها  للحروف،  مثالية  رؤية 
عن  الشخصية  وانطباعاتها  وصفها  وبني 

احلروف بوصفها ذات قابلية للتشكل واملطاوعة، 
بني  ما  التشكيلية  املراوحة  يف  وإمكانياتها 
إعادة  إمكانية  بني  املعروف،  والشكل  التجريد 
املعاصرة  اللوحة  يف  الدمج  وإعادة  التشكيل 

مبوحياتها اخلاصة. 

تاريخ  بوجود  لها،  جملة  آخر  من  واعتبارا 
للحروف ، وأنها باتت على الشكل الذي نراها 
اليوم، تكتب قائلة:« .. أوحى لي ذلك أن  فيها 
اخلط العربي هو عبارة عن معان مجردة، والذي 
إليه  ينظر  اال  يجب  والذي  رمزي،  جوهره  هو 
كأنه مجرد أبعاد وأشكال هندسية، فهذه الفكرة 
الفني،  التصميم  نظر  وجهة  من  اعتقادي،  يف 
يف  حريته  وتسلبه  حرف  كل  فردية  إلى  تسيء 
التعبير وفرديته، ومتنع أن يكون تصميما فنيا، 
العربي  اخلط  حروف  من  حرف  كل  بان  ذلك 
فيه القابلية الكافية وله شخصية متحركة قادرة 
على أن تكون صورة مجردة، وفوق ذلك فإن له 
تلك الصفة الفردية الظاهرة التي تساعد على 
صنع صورة كاملة تعطي معنى خاصاً أو فكرة، 

أو هي متثل حادثاً جديداً أو قدمياً« . 
احلقيقة أن الوصف األخير ميثل أسلوب الفنانة 
يف حتوير حروف منتقاة وجدت فيها تلك القابلية 
والشخصية املتحركة، وإمكانية دمجها يف صورة 
كاملة، أي يف لوحة متنح لها فضاًء خاصاً تظهر 

فيه كشخصية مميزة، كما سوف نوضح. 
 وتواصل مديحة عمر يف عرض رؤيتها، متوصلة 
ويبدو  احلروف.  بعض  شخصيات  وصف  إلى 
أنها تواصل تقليداً تراثياً شبه صويف أسبغ على 
كما يف  دينية  بعض احلروف مداليل محددة،  
حرف األلف مثال، أو باالقتران الصوتي كما يف 

حرف العني . 
تواصل قائلة:« إني ألرى أن كل حرف من حروف 
العربية كصورة مجردة يؤدي معنى خاصاً، وأن 
التعبير تصبح  تلك احلروف على اختالفها يف 
شخصية  له  )الياء(  فحرف  لإللهام.  مصدرا 
جبارة تعبر عن معان كثيرة، وحرف )ع( الذي ال 
نظير له يف األبجدية اإلنكليزية هو حرف قوي 
فعال يتضمن يف اللغة العربية معنيني مختلفني، 
فهو من جهة يعني نبع العني، ومن جهة أخرى 
الناس. وأما حرف  بها  التي يبصر  العني  يعني 

)ل( فهو يعطي حركات رقيقة موسيقية«. 
للحروف  املثيرة  رؤيتها  عمر  مديحة  وتختتم 
فنها  يف  جتريه  الذي  التحويل  نوع  إلى  لتشير 

مديحة عمر. 1950
زيت على القماش ملصق على  

كارتون  x 40 30 سم
مجموعة االبراهيمي، عمان.

مديحة عمر. 1994
زيت على القماش ملصق على 

 كارتون،  x 45 35 سم
مجموعة االبراهيمي، عمان
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احلرويف وبتواضع امرأة كانت قد قطعت شوطاً 
يف جتربتها الفنية. 

جعلت  فقد  بذلك،  آمنت  وقد  أما   .. تقول:« 
من احلروف العربية قواعد لرسومي، فأخذت 
بسيطة  سطحية  أشكال  من  حتويلها  يف  أدرج 
إلى صور للفكر متحركة معبرة. ومع أن فكرتي 
هذه ما زالت يف دور التجربة، إاّل إنني اكتشفت 
أن يف احلروف العربية إمكانات تؤثر يف سائر 
إليها  ينظرون  وجتعلهم  الفن  أرباب  من  الناس 
على أنها صور تتضمن معاني وأفكاراً ال مجرد 

خطوط ملونة«. 
ببساطة  عمر جتربتها  مديحة  الفنانة  عرضت 
من دون أن متارس تنظيراً إال يف حدود التعريف 
باحلروف بوصفها أكثر مما تبدو، وهي تدعونا 
نراها  أن  إلى  تدعونا  بل  كذلك،  نراها  أن  إلى 
يف سياق الفن احلديث، وهذا مهم، ويلتقي يف 
بغداد  جلماعة  احمللي  باملشروع  معينة  حدود 
التعابير  بني  ما  جمع  الذي  احلديث  للفن 

واملشاهد احمللية والفن احلديث. 
واقع احلال إننا ال نعرف الكثير عن فنها، ألنها 
قضت فترة طويلة من حياتها يف اخلارج، ورمبا 
بغداد،  يف  معرضني  أو  واحداً  معرضاً  أقامت 
والكتابة عنها بوصفها رائدة يف استلهام احلرف 
باللوحة فقط هو من صاغ شهرتها وحّدد إطار 
املعرفة بفنها يف حدود تلك التجربة وحدها. إن 
آل  العراقية، وشاكر حسن  اجلماعة احلروفية 

سعيد بوجه خاص حّددا لنا هذا اإلطار. 
فسنجد  احلرويف  اإلطار  هذا  اعتمدنا  ما  إذا 

عدة معاجلات فنية على النحو األتي: 
- تندمج احلروف يف عالم نباتي ال تتبني فيه 
احلروف بوضوح، وتتشاكل، أو تصنع تعريشات 
أو  معها،  وتتماهى  مفتوحة  مائية  وورود  نباتية 
تتحول احلروف فيها الى ورود بوقية على خلفية 
والفنطازيا  التغريب  من  جوا  يخلق  مبا  سوداء 

الساحرة.    
- أعمال مدهشة يف نظامها البنائي التشكيلي، 
يكون  يكاد  بنائياً  عماًل  تشكل  احلروف  حيث 
مدّونة موسيقية أو مدينة أحالم غريبة. يف هذا 
األفكار  مع  منسجم  هناك عمل جميل  السياق 

احلروف.  بعض  بشأن شخصية  صاغتها  التي 
إن شخصية حرف العني ستمارس دوراً مهيمناً 
املفتوح  بفمه  تتالعب  ثم  اللوحة،  يسار  على 
الذي  )ل(  الالم  حرف  مع  متعاشقاً  وتكرره، 
انطوى يف )ال( متكررة، وثمة عشرات العالمات 
الصغيرة التي ال نتبني إن كانت غصناً أو ثماراً 
متقشف  البناء  هذا  أن  املثير  األمر  ساقطة. 
فاترة  بيضاء  واخلطوط  فاألشكال  اللون،  يف 
على خلفية سوداء. إن وضع حركة البناء تشق 
طريقها يف عمق اللون األسود، فكأننا يف مدينة 

تضيء أنوارها يف الليل! 
كأنها  أخطبوطية  نباتية  حروفية  تكوينات   -

سالل على خلفيات ملونة. 
- حروف مقذوفة على سطح من دون أي تنظيم 

 !
التي  والكويف  الرقعة  خطي  من  استلهامات 
مرة  عاجلتهما  احلرفّية  مرجعياتهما  بسبب 
بناء  تركيبي يف  بطريقة فولكلورية ومرة بشكل 

سيء . 
فيما عدا هذا، وهو قليل جدا مقارنة بتاريخها 
الفني وجتربتها الواسعة ، فإن العديد من رسومها 
متكن  إلى  تشير  احلرف،  استلهام  إطار  خارج 
الشخصيات  ومتثيل  الشخوص  رسم  يف  حريف 
إننا ال  املؤسف  ومن  اختزالية.  تعبيرية  لغة  يف 

منتلك من هذه النماذج اال القليل.  
وتعريشات  نباتات  ثمة عمل ملديحة عمر ميثل 
أبيض كالح على ورقة ذات  بلون  شائكة نفذت 
لون أصيل خليط من األزرق والبنفسجي الليلي، 
ال تدري إن كانت تستلهم فيها ليونة احلرف أم 
ليونة النبات وقوته واستقالله. إنه عمل يذكرني 
بأعمال فنانات عراقيات تولعن برسم النباتات 
ال  واألمر  العطار.  وليلى  سعاد  مثل  والغابات، 
من  ونوع  بل   ، املوضوع  مادة  مقارنة يف  يخص 
الى الطبيعة. وفيما جند عند  الهروب االنثوي 
االخيرتني انفجارات واحتدامات وحرائق حتى 
غير  عمر  مديحة  متتلك  ال  الهروب،  هذا  يف 
السكون الليلي لنباتات تتشبه باحلروف وحروف 

تتشبه بالنباتات! 
                

مديحة عمر. 1994
الوان مائية على كارتون،  x 30 40 سم

مجموعة االبراهيمي، عمان
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العراقية،  النقدية  املدونة  خطابات  يف  ينظر 
والعربية، الى جتربة الفنانة مديحة عمر«1908-

2006« بقدر الفت من األحادية، والتي مت تعليلها، 
يضاهي  من جتريد  يخلو  ال  تصور  وفق  غالبا، 
التثمني  أو  التقدير  أن  ذلك  لوحاتها.  جتريدية 
سيالزم جتربتها،  والذي  املدونة،  هذه  قبل  من 
يف  توثيقية،  بصفة  محملة  دائماً،  أبقاها،  قد 
كونها أول فنانة ضّمنت احلرف العربي كعنصر 
شكلي يف أعمالها الفنية. ليس ثمة قراءة أخرى 
عنها خارج هذا التداول: مرجعياتها، التحوالت 
أو حتى دالالت  التي غمرت جتربتها، تطورها، 
هذا التضمني وبعده اجلمالي، حتى يتراءى، لنا 
بأن من أوجد الفنانة هو جتمع » البعد الواحد!« 

الذي انظمت إليه بعد عقدين من الزمن.
مازالت  عمر  مديحة  إلى  النظرة  أن  أفترض 
جراء  تعزز  والذي  االلتباس،  هذا  بأثر  حتيا 
تداخل زمنني: زمن تاريخي معلن، كونها الرائدة 
بها،  التعريف  جرى  ما  وهو  األولى،  احلروفية 
بذريعة هذا التأسيس. وزمن آخر، غامض، هو 
الزمن اجلمالي الذي يتوارى يف جتربتها الفنية، 

الناقد  قبل  من  عنه  الكشف  دون  من  ولكن 
واملمارسة النقدية.

النقد  مدونة  يف  مديحة  الفنانة  تذكر  لطاملا 
الفني بكونها حروفية بامتياز، تعيني تأخر عليها 
إقامتها  منذ  السنني،  من  العقدين  يقارب  ملا 
ملعرضها الشخصي يف العالم 1949، يف مكتبة 
الباحث  من  وبتشجيع  واشنطن،  تاون/  جورج 
أتينغهاوزن، وحتى  ريتشارد  الفن اإلسالمي  يف 
انضمامها إلى جتمع البعد الواحد الذي تأسس 
لم  كهذا  تعييناً  أن  يبدو  لكن   .1971 العام  يف 
يكن شاغلها، يف أن تكون تأسيسية ملمارسة فنية 
البعد  بغداد«  يف  نشأ  فني  جتمع  ويف  الحقة، 
الواحد« كتب بيانه فنان آخر هو« شاكر حسن 
آل سعيد،   1963-2004 «، فيما كانت حني هي 

تنجز لوحاتها يف مكان بعيد، يف واشنطن. 
لهذه  الريادة  عمر  مديحة  الفنانة  تدّعي  لم 
املمارسة، كما لم تزاحم عليها أحد من الفنانني.
يف مقابل هذا الزمن الوثائقي، الذي يتم التصريح 
آخر شديد اخلصوصية،  زمن  ثمة  دائما،  عنه 
والذي  الفنية،  مسيرتها  بطبيعة  متاماً  معني 

يف  احلضور  التباس  عمر:  مديحة 
زمنني مختلفني

سعد القصاب

مديحة عمر . 1949
 مواد مختلفة على الورق
x 60.5. 46 سم.
مجموعة حسني حربه، تورينو
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عن  الغامضة  والتصريحات  التخمني،  يشوبه 
لقراءات  التام  والغياب شبه  الفنية،  مرجعياتها 
موثوقة عن جتربتها، وأقوال مقتضبة، منسوبة 

إليها ومجتزأة من لقاءات صحفية نادرة.  
لم نطالع بيانها املعنون » اخلط العربي عنصر 
يف  كتبته  الذي  التجريدي«  الفن  يف  إلهام 
بدايات اخلمسينيات يف واشنطن بعد معرضها 
أثاره  الذي  ما  نعرف  وال  األول.  الشخصي 
معرضها الشخصي الثاني الذي أقيم يف بغداد 
يف العام 1952 يف »معرض ابن سينا«. ماذا كانت 
ردود أفعال الوسط الفني الناشئ وقتئذ، جتاه 
احلرف؟  ثيمة  فيها  استخدمت  التي  أعمالها 
لكتاب  قراءتها  ميكن  هل  محّير:  سؤال  وثمة 
اخلط  جماليات  درست  نابوت«  »نابية  باحثة 
والرقش العربي يف دول املغرب العربي، يف أن 
تكون نقطة حتّول جوهري يف خيارها اإلبداعي، 
وهي التي درست الفن يف بريطانيا وأمريكا، يف 

أربعينيات وخمسينيات القرن املنصرم؟ 
تلك بعض أسئلة تشوب طبيعة جتربتها، وجلهة 

أي قراءة نقدية تسعى لتقديرها.
ثمة نقصان فادح هنا. مرة لعدم انغمار الفنانة 
مديحة عمر يف فضاء احملترف العراقي، وعديد 
حتوالته منذ جيل الرواد حتى ما قبل رحيلها، 
رمبا بسب كونها قد آثرت العيش خارج العراق. 
ومرة ثانية، لكون النقد الفني، قد أرتضى النظر 
اليها ضمن إطار » جتمع البعد الواحد«، واكتفى 
بعدم الرغبة يف أن تغادر موقعها هذا، بل البقاء 

فيه دائما. 
ال أفترض أن الناقد هو من أبقى التباساً كهذا، 
حتاول  التي  االهتمامات  صلب  يف  قائما  وظل 
إن  الرائدة.  الفنانة  هذه  جتربة  من  االقتراب 
ليضم  موضوعية،  أكثر  لتساؤل  يتسع  االمر 
مغزى ودواعي املعرفة التي نرجتيها من جتارب 
الفن العراقي والتي لطاملا، وما زلنا، نعاينها وفق 
وغير  بل  ومتداخل،  مرتبك  تصنيف  من  منط 
حتى  لنقل  أو  الرغبة،  عدم  يف  بدءاً  متجذر. 
عدم القدرة يف بناء ما ميكن تسميته بـ » احلقل 

مديحة عمر . 1984
زيت على املوزنايت x.91.61 سم.
مجموعة حسني حربه، تورينو

مديحة عمر. 1965
صحن سيراميك، قطر  13 سم
مجموعة االبراهيمي، عمان
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املؤسسة  »الفنان،  فيه  ينضوي  الذي  الفني«، 
الفنية، وناقد الفن« وفق عالقة تقترض التطلب 
باالكتفاء  واستبدالها  والتخصص،  واجلدلية 
بتقديرات غير موثوقة، وهو األمر الذي تورط 
خلط  عبر  لدينا،  الفني  والنقد  الناقد  فيه 
الوثيقة مع التقومي النقدي العابر، مع مقدمات 
وحتى  الفنية،  واملتابعات  الغامضة،  الكاتلوكات 

تقوالت الفنانني يف حوارتهم الصحفية.
أزعم أن طريقة النظر يف تثمني جتربة الفنانة 
مديحة عمر وتقديرها، هي ذاتها، إحدى أمثلتنا 
األكثر امتثاالً حلالة االلتباس واالرتباك، وعدم 
عند  الرائد،  الفنانة  هذه  أبقينا  فلقد  التجذر. 
التي  الوثيقة  اليها  تشير  التي  التلميحات  تلك 
يف  تأسيسية  بكونها  عنها،  اآلخرون  كتبها 

استخدام احلرف العربي يف اللوحة الفنية. 
ذلك هو ما نعرفه عنها، يف ظل غياب الوثيقة 

احلقيقة التي كتبتها الفنانة عن نفسها!     

      

مديحة عمر 1958
كرايون وشمع على الورق
x.50.65.سم
مجموعة حسني حربه، تورينو

مديحة عمر 1949
مواد مختلفة على الورق
x.34.42.5 سم
مجموعة حسني حربه، تورينو

مديحة عمر 1988
زيت على القماش x.94.64 سم.
مجموعة حسني حربه، تورينو
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يحملنا احلديث عن الفنانة مديحة عمر )حلب 
1908- عّمان 2005( إلى العقود األولى من 

نشأة الدولة العراقية، مع تنصيب امللك فيصل 
األول ملكا على العراق، حني قدمت إلى بغداد 
يف صباها برفقة والدتها وأختها املتزوجة من 
احلاكم العسكري السابق علي جودت األيوبي 

ورئيسا للوزراء الحقا)1(، لتستوطن مع العائلة 
يف بغداد وحتصل على اجلنسية العراقية.

كان لي شرف التعرف إلى مديحة عمر منذ 
نهاية السبعينات واالقتراب منها فيما بعد 
إنسانة وفنانة، وطاملا حدثتني عن نفسها 
وجتاربها. كانت من املعجبني جدا بأعمال 

رافع الناصري الذي يكن لها كل احترام 
وتقدير، ونشأت بينهما صداقة جميلة عززت 

من عالقتنا. مديحة عمر، كما عرفتها، 
سيدة منوذجية يف رقيها وتهذيبها وتواضعها 

اجلم. لها من نقاء الروح ما ينعكس يف 
مجمل سلوكها. على الرغم من أنها أمضت 

سنوات طويلة متنقلة بني بغداد وأمريكا 
تبعا لعمل زوجها، أحبت بغداد منذ صباها 
ومتسكت بانتمائها للعراق لكنها اضطرت 

للهجرة ثانية بعد حرب اخلليج لإلقامة مع 
ابنتها هالة ياسني التي كانت تعمل مع منظمة 
األمم املتحدة يف نيويورك. التقينا صدفة يف 
عّمان يف 1992، كانت قادمة يف زيارة خاصة 

وقصيرة. فأجريت معها لقاء جميال، اتفقنا أن 
نكمله لكنها غادرت ولم أحظ بلقائها ثانية.

املمتع يف تاريخ مديحة عمر التنوع يف ظروف 
نشأتها ودراستها وأمكنة إقامتها. فهي 

املولودة يف حلب تنتمي إلى عائلة ذات أصول 
شركسية، من »الشابزوغ« الذين كانوا يعدون 

أمراء بالدهم واضطروا إلى النزوح من روسيا 
فرارا من إجبارهم على التنصر، ثم توزعوا 

بني إسطنبول وسوريا، فسكنت عائلة الوالد يف 
حلب حيث تزوج والدها من والدتها السورية 

ذات األصول العربية. 
تنقلت مديحة يف طفولتها بني مدارس مختلفة، 

فذهبت إلى مدرسة أملانية يف سوريا، ثم إلى 
مدرسة إجنليزية يف بيروت أمضت ثالث 
سنوات، بعدها أكملت املرحلة املتوسطة 

بالتركية يف إسطنبول، وعادت إلى بيروت 
إلكمال املرحلة الثانوية، بعدها استقرت مع 

العائلة يف بغداد. وإذ كانت وزارة املعارف 
العراقية بحاجة إلى مدرسات يتعلمن يف 

اخلارج، حصلت مديحة على بعثة إلى إنكلترا 
بترشيح من العالمة ساطع احلصري لدراسة 

التربية الفنية مع مرشحة أخرى مسيحية، 
وهما أول فتاتني حتصالن على بعثة دراسية 

لثالث سنوات 1930-1933. كان طموحها 
أن تدرس الفنون اجلميلة، وهو أمر لم يكن 
متاحا آنذاك للفتيات. لكن من حسن احلظ 

 Maria Grey Training أن الدراسة يف
College تولي اهتماما كبيرا لتدريس الفنون 

اجلميلة كونها عنصرا أساسيا يف التربية. 

حصلت مديحة على املرتبة األولى يف التخرج، 
وعلى هذا األساس طرحوا أعمالها للمناقشة 

فحصلت على درجة شرف، نظرا ألنها مع 
تأثرها بالفن األوربي، لم تتخل عن طابعها 

الشرقي يف التصميم واأللوان بل متكنت من 
املزج بينهما.

تولت الفنانة مسؤوليات تربوية يف بغداد 
ونّسبت إلى تطبيقات دار املعلمات، وحتت 

إدارة أمت السعيد آنذاك، تلتها اللبنانية أليس 
قندلفت، ومن بعد تولت مديحة إدارة الدار 
على مدى سنوات. من املعروف أن احلكومة 
العراقية املؤسسة حديثا استعانت بالكفاءات 
التدريسية العربية، وكان من بني من قدموا 
إلى بغداد الست أمت السعيد، خالة مديحة 
عمر، وتولت مناصب تربوية مهمة لإلناث. 
الست أمت خريجة إسطنبول ومتخصصة 

بالعلوم التربوية التي من الصعب آنذاك إيجاد 
تخصص مثله )2(. 

حدثتني مديحة عمر عن جتربتها التعليمية 
يف بغداد وإعطائها دروسا يف الرسم للطالبات 
ضمن املنهج التعليمي املقرر: »كنت أطلب عمل 

نقوش وزخارف ملوضوع معني، أشوف عمل 
قسم منهن فوق العادة. بعدين أكتشف أن 

الصورة منقولة. أحيانا أطلب رسم بورتريت 
أو منظر ليضفن له من اخليال. نزيهة سليم 
كانت واحدة من الطالبات. مرة وضعت أمام 

الطالبات )دمية( وطلبت رسمها، كنت أريد أن 

مديحة عمر –  استنطاق احلرف العربي

مديحة عمر، مواد مختلفة على الورق.1980
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أعرف قدرتهن على رسم الوجوه، كانت نزيهة 
عاملة كويس كثير. لهذا أقول إن نزيهة كانت 
كويسة.« ويف وصفها ألجواء املدرسة قالت: 

»إنها كانت مثل حديقة للعب والصداقة حتى 
أن البنات لم يكن يردن ترك املدرسة من شدة 

استمتاعهن.« 
قدمت مديحة عمر إلى بغداد مع العائلة يف 
1923، وسكنوا يف شارع أبو نؤاس، ولم يكن 

معبدا. وجدْت املجتمع محافظا، مع ذلك 
لم ترتد العباءة قط. كانت آنذاك تدرس يف 

بيروت وتقطع الصحراء  برا للوصول إلى 
بغداد يف أثناء العطل. أحبت بغداد وآثرت 

العيش فيها على الرغم من أنها تلقت عرضا  
يف لندن لتدريس الفن لألطفال. عاشت يف 

بيئة ثقافية مرموقة يف دار اختها، زوجة علي 
جودت األيوبي، وهي رسامة أيضا ودائما 

تشجع ابنها نزار على الرسم. تعّرفت مديحة 
إلى الفنانني العراقيني مثل أكرم شكري وفائق 

حسن لكنها لم تقترب من الوسط الفني كما 
تقول. عرفْت جواد سليم وهو يف سن مبكر، 
كان يتردد على دارهم لقربه من نزار. فتقول 

إنها اهتمت به وكثيرا ما تلّقى توجيهاتها 
ونصائحها يف تلك املرحلة، وحني وجدته يكثر 

من نقل الصور، نصحته باالبتعاد عن النقل 
ألنه أصبح رساما متمكنا جدا آنذاك كما 

تؤكد.
لم يفتر ولع الفنانة مديحة عمر من ممارسة 
الرسم، ولم تتنازل عن طموحها يف التحصيل 

العلمي، وهو ما لم يتوفر لها إال يف واشنطن 
حني رافقت زوجها الدبلوماسي ياسني عمر 

منذ مطلع األربعني من القرن املاضي. فتقول: 
»جلست يف مطلع اخلمسني تلميذة ملدة ست أو 

سبع سنوات يف:
 Concoran School of Art- Washington-

.MFA ويف  1959 نالت شهادة »D.C
يف بداية حياتها الفنية رسمت موضوعات 
من الواقع والبورتريت واملناظر الطبيعية 

متأثرة بالفن األوربي. ويف أثناء تنقلها بني 
لندن وباريس وواشنطن، أصبحت على صلة 

باإلبداع احلديث واجتاهاته. ثم صادف أن وقع 
بني يديها نسخة من كتاب عن اخلط العربي 
اجلميل وفنونه لباحثة عراقية. وملا كانت هي 

باألساس مولعة بفنون اخلط والزخرفة العربية 
واإلسالمية وألوانها املشرقة، وقعت حتت 

مديحة عمر. مواد مختلفة على الورق 1947.
مجموعة خاصة.

الفنانة مديحة عمر، مصر ، اخلمسينات.

الفنانة مديحة عمر مع زوجها وابنتها

4849



سحر هذا الفن مبا أوحى لها من إمكانيات 
استخدام احلروف العربية يف تكوين األعمال 

التجريدية بوصفها عنصر جمال وتعبير. 
وسرعان ما أجنزت مجموعة من األعمال 

الفنية أدمجت فيها احلرف العربي بخطوط 
تكويناتها التجريدية املتداخلة بتركيبة من 
دوائر ومنحنيات ينبثق واحدها من اآلخر، 

يظهر احلرف العربي من بني حركاتها 
الدينامية. حني عرضت بعض ما أجنزت 

على أستاذ تاريخ الفن البروفيسور ريتشارد 
أتكنهاوزن Richard Ettinghausen الذي 

كانت على تواصل معه، قال لها: »استمري على 
هذا النهج، إذ لم يسبق ألحد قبلك طرقه«، 
وشجعها على إقامة معرض ألعمالها )3(. 
يف 1949 أقامت معرضا يف إحدى قاعات 

مكتبة جورج تاون العامة يف واشنطن، شمل 
22 عمال يظهر فيه احلرف العربي عنصرا من 
عناصر تكوين اللوحة. ويف بادرة غير مسبوقة 
بني الفنانني العراقيني، أرفقت املعرض ببيان 

بينت فيه وجهة نظرها وما استنتجته من 
مقارنتها بني الفنني الغربي والشرقي: »وجدُت 

األخير بهي األلوان وساحرا بدوره ومعقدا 
ومزخرفا يف الوقت نفسه حتى شعرت، أنه 

من الضروري أن تتهيأ لهذا الفن اخلالد َدفعة 
قوية تخرجه مما عليه من جمود وحترره 

من السطحية، وتقربه من عصرنا احلاضر 
املتصف بجدية التعبير واحلركة والقلق)4(.« 

باإلمكان اعتبار تلك املرحلة يف واشنطن بداية 
احتراف مديحة عمر للفن وبناء شخصيتها. 
فمن تلك اخلطوة بدأت تقيم معارض خاصة 

وتشارك يف معارض جماعية يف أمريكا أوال ثم 
يف مناطق أخرى من العالم. 

كان أول ظهور لها يف بغداد مشاركتها يف 
معرض ابن سينا اجلماعي )5( الذي أقيم 

يف معهد الفنون اجلميلة يف 1952 إلى 
جانب الفنانني العراقيني املعروفني آنذاك. 

لكن اسمها لم يحتل مكانه يف الوسط الفني 
العراقي إال يف مطلع السبعينيات يف معرض 

البعد الواحد يف 1971، مع شيوع ظاهرة 
استخدام احلرف العربي من قبل الفنانني 

احملدثني، وما دار من جدل حول الريادة يف 
استخدامه. علما بأنها سبق أن أقامت معرضا 

شخصيا يف املتحف الوطني للفن احلديث 
يف بغداد 1968. كما أن تاريخ الفنانة يشير 
إلى أن نشاطها يف إقامة معارض شخصية 
أو ومشاركاتها يف معارض جماعية من أول 

معرض شخصي لها يف 1949، أغلبها يف 
واشنطن ثم يف ميريالند ونيويورك وبغداد 

وإسطنبول وبيروت ولندن، كان آخرها معرضا 
شخصيا لها يف واشنطن يف 1994 حيث 

انتقلت من بغداد لإلقامة مع ابنتها. 
اكتسبت مديحة عمر شهرتها عندما شاركت 
مبعرض البعد الواحد يف 1971، السيما من 
خالل السجال الطويل الذي دار حول مسألة 

الريادة يف استخدام احلرف العربي، أو ما 

يعرف ب«احلروفية«. إذ يقول شربل داغر 
يف حسمه لألمر: » منيل إلى االعتقاد بأن 

الفنانة مديحة عمر هي الرائدة األولى، ألن 
األساسي يف هذا املجال ال يقتصر فقط 

على معرفة تاريخ أول لوحة حروفية عربية 
)وإسالمية( وحسب، بل على التأكد من هذه 
الوجهة وثبوتها يف جتارب الفنانني األوائل. 

يف حني أن جتربة الفنان جميل حمودي 
تقتصر على أعمال محدودة، كانت مديحة 

عمر تخصص معرضا كامال ألعمالها )أكثر 
من 22 عمال(، وحني كان جميل حمودي يتعثر 

ويتلمس يف باريس هذه التجربة، ويجرب 
أسلوبا بني السوريالية والتكعيبية، كانت مديحة 

عمر حتكم العالقة بني »التجريد« و«احلرف 
العربي« وهو ما يشير إليه بجالء موضوع مثل 

معروضات معرضها األول، إضافة إلى أن 
بيانها الفني الذي صاحب هذا املعرض ميثل 
وعيا نظريا ميتاز بقدر من التبلور والوضوح 
قلما انشغل به أو صاغه أي فنان حرويف يف 
تلك السنوات. كما أن جتربة عمر انحازت 
سلفا، ليس إلى احلروفية وحسب، وبدون 

أي تردد، بل إلى اللوحة احلديثة، بتقنياتها 
وأغراضها ومشكالتها )6(.«

كان آخر نشاطات مديحة عمر إقامة معرضها 
الشخصي االستعادي يف بغداد يف 1988 

حيث عرضت أعماال متتد على مدى نصف 

مديحة عمر، زيت على القماش.  1961
x 60 90 سم. مجموعة بارجيل للفنون، الشارقة.

مديحة عمر، زيت على القماش.  1966
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قرن بدءا من 1931. ذلك ما جعل من املمكن 
تتبع اخليط الذي يربط بني مراحلها املختلفة 

ومعاجلاتها للموضوع. فقد شمل أعمالها 
التشخيصية والتجريدية التي تشي بجدية 
العمل وحرفيته مع التأثرات املختلفة التي 
مرت بها جتربتها. ويف الوقت الذي شملت 

فيه موضوعاتها التشخيصية جوانب من 
مشاهد إنسانية وطبيعية وبورتريهات، يف 

أمكنة مختلفة تظهر اهتمام الفنانة باحمليط 

الذي حتل فيه، ومدى تعاطفها مع املوضوع 
واختياراتها املنتقاة، فإنها تعكس الطبيعة 
املتحفظة لها يف أدائها، وهو ما كان يالئم 

يف نظري شخصيتها وحوارها الهادئ املتأني 
وتبسطها وغموضها، هو ما جبلت عليه منذ 

نشأتها. فهي من جيل تربى على خلق ومبادئ 
أخذت تزول تدريجيا على مدى العقود الطويلة 

التي شهدتها. ذلك ما استنبطه الفنان شاكر 
حسن يف قراءته ألعمالها، فيرى: » أن القضية 

األساسية يف مسؤولية السيدة عمر الفنية 
تعتمد على »االستسرار« أو »التخفي يف صلب 
الرؤية الفنية ومثل هذا املوقف اإلنساني الذي 
ينبع بالطبع من طبيعة املرأة يف الوجود يتخذ 

لديها مظهرا شكالنيا بل عدة مظاهر يف 
التعبير الفني...)7(«

أهمية أعمال مديحة عمر تتركز والشك يف 
التكوينات التجريدية واحلروفية. فاستخدامها 

للحرف منذ بداياته يختلف كليا عن تلك 

التي ظهرت يف الغرب أوال، ثم بدأت تظهر 
يف جتارب الفنانني العراقيني والعرب عامة. 
فهي لم تستخدم الكلمة أو اجلملة مثال بقد 

ما ركّزت على احلرف والتواءاته وجرسه 
اللفظي. فتأثر الفنانة باحلرف انبثق من 
حالة ذهنية وجمالية معا. إنها تسعى إلى 

استنطاق احلرف وتراه رمزا لغويا كما تراه 
كيانا قائما بذاته. ذلك ما ورد يف بيانها: » 

أرى أن يف كل حرف من حروف العربية صورة 
مجردة تؤدي معنى خاصا، وألن هذه احلروف 

تصبح على اختالفها يف التعبير مصدرا 
لإللهام:     فحرف »الياء«، له شخصية بارزة 

جبارة تعبر عن معان كثيرة، وحرف »العني« 
الذي ال يعرف مقابل له يف اإلجنليزية، حرف 
قوي فّعال، يؤدي يف العربية معنيني مختلفني، 

فهو عني املاء والعني التي يبصر بها الناس، 
وحرف »الالم« يعطي حركات رقيقة موسيقية. 
أما وأن آمنت بذلك، فقد جعلت من احلروف 

العربية قواعد لرسومي التجريدية، عاملة 

على حتويلها من أشكال سطحية بسيطة إلى 
صور معبرة عن الفكر. ومع أن فكرتي هذه ما 
زالت يف مجال التجربة، إال أنني اكتشفت أن 
يف احلروف العربية إمكانيات تؤثر يف سائر 

الناس من أرباب الفن، وجتعلهم ينظرون إليها 
على أنها صور تتضمن معاٍن وأفكارا، ال مجرد 

خطوط ملونة.)8(«
تستلهم مديحة عمر موضوعاتها من تأمالتها 

لظواهر طبيعية وكونية، وتضاريس أرضية، 
وقد تغوص يف أعماق البحار أو تقتحم 

مبخيلتها فضاء ليليا تستنبط منه ما يزخر به 
من كيانات مضيئة ومعتمة مشبعة بالفانتازيا. 

تكويناتها تلتحم يف دوائر وانحناءات يتجلى 
احلرف من بينها ال بشكله املستقل وإمنا بكونه 
جزءا ال يتجزأ من هذا التكوين أو ذاك. وتكاد 

أشكالها املركبة يف الوقت نفسه تكشف تأثرات 
باملدارس احلديثة، كالسوريالية والتكعيبية على 

سبيل املثال. يف أعمال أخرى يظهر احلرف 
بوضوح واستقاللية وسط فضاء متراٍم يشي 

مديحة عمر، مواد مختلفة على الورق.  1966
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بنزوع الفنانة إلى الصفاء واالختزال، وأيضا 
إلى حاالت من التصوف ومتجيد اخلالق 
يف خلقه، فيظهر احلرف مستقال وعفويا 
ومقروءا، حامال دالالته اللفظية والشكلية.
يف 2003 انتقلت مديحة عمر لإلقامة يف 

عمان بعد أن أنهت ابنتها اخلدمة يف مفوضية 
األمم املتحدة يف نيويورك. وتكرميا لها أقامت 

األميرة وجدان الهاشمي معرضا صغيرا 
لها جمعت لوحاته مما حملت معها ومما 

توفر من أعمالها يف املتحف الوطني األردني 
واملجموعات اخلاصة. لم أستطع حضور 

االفتتاح، لكنني زرته الحقا أذكر أنه كان يف 
قاعة صغيرة. حاولت االتصال بها ملعرفة 
أوضاعها ولقائها إن أمكن، فأحزنني أن 

أجدها قد فقدت ذاكرتها ولم تعرفني، بل لم 
تعد تعرف أحدا كما أخبرتني ابنتها السيدة 

هالة. كانت قد بلغت اخلامسة والتسعني، وبعد 
عامني ودعت احلياة التي كّرستها لفنها وتركت 
أعمالها تشهد على ريادتها موزعة يف متاحف 

عربية وأخرى مختلفة يف العالم.
فبقي حوارنا غير مكتمل.

 عّمان، حزيران 2022

1-تولى األيوبي منصب رئيس الوزراء يف 
العراق ثالث مرات، كان آخرها يف 1957.
2-أمت السعيد 1901-1956 تولت مهنة 
التدريس يف املدارس الثانوية للبنات، ثم 

أصبحت مديرة لدار املعلمات االبتدائية يف 
بغداد، ثم تولت منصب مديرة للتعليم النسوي 
بوزارة املعارف يف اململكة العراقية. ثم عينت 

عميدة لكلية امللكة عالية لدى تأسيسها يف 
1948. ولها اهتمام باألدب العربي موثق يف 
املنشورات والرسائل. توفيت يف بغداد عام 

1956 م، وشيعت مبوكب مهيب حضره أعيان 
البلد ودفنت يف مقبرة اخليزران. ويكبيديا 

أمت السعيد على محّرك غوغل.
3- من أرشيف املتحف األردني للفنون 

اجلميلة، عمان – مديحة عمر.
مديحة عمر: »اخلط العربي عنصر   -4

استلهام يف الفن التجريدي«- »احلروفية 
العربية فن وهوية«، شربل داغر، شركة 
املطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، ط 

1-1990 ص 140.
5-يف 1952 أقيم يف بغداد مهرجان ابن سينا 

امللّقب ب«شيخ الرئيس« بحضور مكّثف من 
العلماء العرب واملؤرخني. وكان من أعضاء 

اللجنة العليا لتنظيم أعمال املهرجان كل من 
املؤّرخني عبد العزيز الّدوري وجواد علي 

وغيرهم. اجتمع كّل هؤالء يف مهرجان دام 
ثمانية أيام يف بغداد ارتأت جلان العمل 

تخليدها يف كتاب سّموه “الكتاب الّذهبي” 
يلّخص ما جرى بها من أبحاث علمّية قاموا 

بتلخيصها وحّتى جلسات الّشاي وأحاديث 
الّصباح. ثمانية أّيام حافلة اشتملت على 

أكثر من أربعني محاضرة علمّية والعديد من 
األنشطة الّثقافّية الّصباحّية واملسائّية اّلتي 

مّت جزء منها يف البالط امللكّي. يف اليوم 
الثاني من املهرجان افتتح مبعرض كتاب ابن 
سينا ومعرض فّني يف معهد الفنون اجلميلة. 

https://blog.nli.org.il/ar/the-golden-
/book

6-شربل داغر، احلروفية العربية، ص 30-29.
7-شاكر حسن آل سعيدـ، مقاالت يف التنظير 

والنقد الفني، دار الشؤون الثقافية، بغداد 
1994، ص110.

8-من بيان مديحة عمر، احلروفية العربية، 
شربل داغر، ص141.

مديحة عمر، زيت على الورق.  
x 49 59 سم. مجموعة خاصة.
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استدراج املخيلة وتنوع االنساق التعبيرية يف 
جتربة نهى الراضي
مكي عمران

ما بني شيئية العمل الفني التي تشكل تخوم 
مكانيته القاّرة يف سطوح متثله بوصفها الطبقة 
السطحية ـ أي املعلن من األثر الفني - للتلقي، 

وطبقته األستطيقية،هناك جرس خفي ميثل 
روح العمل الفني وكمون ألغازه، حيث ينتشي 

النص بلذائذ وجوده من ذات الفنان، وكأن 
الذات هنا ترسم  خطوطها يف مرمر الوجود 

عبر العمل الفني وتفاصيله. هذه الروحية التي 
تستدرج املخيلة يف أسارها ليلج العمل الفني 

عالم البوح واالرتياب واإلقناع واحلسرة ، وبذا 
يصبح العمل ك)حكمة مسلحة(.

حتيلنا الفنانة نهى الراضي )2004-1941( 
عبر تعدد أنساقها التعبيرية وتنوع منجزها 
الفني ما بني قيمومته املادية، كمعطيات من 

جناسات مختلفة مبا انطوت عليه من جتربة 
ووعي فني قد خبرتنه من حلاق معريف وفعل 
جتريبي متواصل، وما انطوت عليه من كشف 

اركيولوجي يف ماهوية األشياء واللقى ، مانحة 
املتلقي أكثر من فرصة يف متعة االندهاش 
)مبعثرها الغرائبي( من هذا العالم والتي 

حافظت على ترديد مقوالته اخلفية يف 
وسائلها  التعبيرية محرزة تفردها يف انزياحات 

النسق اخلزيف بشكل خاص عن ثبوتية 
معطياته القاّرة . 

 تتسم دمى اخلزف لديها بطفلية خيالية 
تستدرج مخيلة نظرة، بتخيل حدسي وليس 
استرجاعي مطابق يف متون نصها اخلزيف 

املفارق لنمط ساد يف التعبير الفني ـ خزف 
أدمن بنية التكور واالحتواء يف تقريراته 

املتعاقبة شكلياً، وصياغاته الالزوردية والبنية 
املشوبة اخضراراً لونياً .

نهى الراضي تُعيد لنا رهافة االنتباه إلى درجة 
الصفر يف اخلزف مبتون جمالية شّكلت قطائع 

مع السائد من بدهية النسق الشكلي، راحت 
تبحث عن معاثرها اجلمالية اركيولوجيا، 

وهي حتسن اإلصغاء  ملوسيقى احلضارات 
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العراقية، بوعي ستيني جامح مهووساً بالهوية، 
مانحة أعمالها فتنة االختالف، ولذة التجريب، 

بحدوس تخيلية.
دمى خزفية قد تشكلت يف الوعيها اجلمعي، 

كتغذية استرجاعية، تسترد عافية أشكالها من 
حنني مبثوث بحوارية ليست خافية مع الدمى 

الطينية للقرى الزراعية البكرية يف العراق قبل 
التدوين ،ويف متون امليثالوجية ، كتمائم عسى 

أن )تقيد املوت( يف  طمي لدن .  
 حقا »هنا وهناك يف العقل صناديق أمينة 

حلفظ شذرات املاضي« على حد تعبير 
برجسون

إال أن دمى الراضي ال حتمل هذا اجلدل 

املرير واملأزوم ، تتساوق أشكالها بنعومة وترف 
مصغية لعالم بريء يحمل وعوداً بالسعادة يف 

عالم ال يكترث كثيراً بذلك، وزمان ال ميكن 
التعويل فيه على الفن السترداد ذلك الوعد، 

إال أن الراضي بسجال معاند تراهن على ذلك، 
من خالل متحفها املبتكر- )متحف السعادة 

(،عندما  اتخذت من الفن تأكيداً للذات 
ومشروعاً للحياة، واملجازفة بكل ما سواه، 

إذ سخرت كل إمكانياتها للبوح اجلمالي يف 
أكسسواراتها وزّيها ـ  من زهرة تدمي املكوث 
على شعرها، أقراط ، قالئد وأساور ملونة، 
إلى الشروع فطرياً للسكن يف الطبيعة بعيداً 

عن صخب املدينة ارمتاساً يف النقاء ببستان 
يف )الصليخ ( - جنينة بأطراف  بغداد، وكأنها 

تسترد البراءة األولى، وتَعمد احلنني للطبيعة 
بعيداً عن صخب العواصم التي طرزت 

محطاتها املتتالية  يف الهند وانكلترا وبيروت .
وسوف تكون لهذا البستان سرديات مبثوثة يف 

أعمالها ويومياتها الشهيرة ) يوميات بغداد 
1998، دار الساقي ( *  )الشكل- 1(. وجعل 

إصدار كتابها هذا مدعاة لهجرة العراق، حيث 
اختارت املكوث األبدي يف بيروت التي خبرتها 

ودرست اخلزف يف اجلامعة األميركية فيها 
لألعوام  )1971-1975(  وأقامت معرضها 

اخلزيف األول، ومشاركاتها العديدة التي لفتت 

االنتباه لتجربتها اخلزفية.                                                      
تسرب اجلمال يف تفاصيلها من لقى راحت 

تؤثث وجودها بوله يف أدراج مخّيلتها وخزائنها 
، حيث تلج الراضي الطبيعة بكل عناصرها 
لتشيد من عناصرها متون خطابها اجلمالي 

يف )حكمة  احلياة( تستدرج الطيور واألسماك 
والنخيالت، واألحجار ،والوجوه البريئة. 

)الشكل- 2( يف ظاهراتية انطلوجية لتحليل 
)العالم احمليط(. فالفنانة يشغلها )الكائن ـ 

هنا ( بكل ما يحفل من تنوع ومصاهرة وتنافذ 
وجتاذب واختالف يف عناصره .  

عالمات شّكلت وثوقيتها بطرف بسيط من 

املشابهة كعالمات فردية، يحيلنا مأولوها 
خبرياً ملوضوعها كعالمات رمزية. فاملأول 
الديناميكي مينحنا ذلك التصور كأيقونات 
رمزية، أنها حيوات مصاحبة مت تدجينها 

وأنسنتها ذاتياً من قبل الفنانة ،واستدرجتها 
من مشاهداتها اليومية ومن خزائن الذاكرة 

لبوحها اجلمالي احتفاء بتكراراتها املعلنةـ 
كائنات تزخرف املرايا الذاتية، فعوضاً عن 
الصقل يف مرايا اغتراب الذات مبحيطها 
)أنقى من مرآة الغريبة( *  )الشكل- 3( 

تعيد تنقية مراياها باالفتتان بلذائذ التزويق، 
وازدحام مفردات احليوات املتعددة مع 

زخارف خطّية وهندسية ونباتية تتراسل 
بصرياً يف حنني متناص مع زخارف فخاريات 
حضارة حسونة )من أوائل األلف الثامن إلى 
أواخر األلف السادس قبل امليالد(، وحضارة 

سامراء ) 5300 ق.م (، وحضارة حلف بحدود 
)5000- 4500( ق.م تقريبا. يف عملها اخلزيف 

لفتاتني جتلسان على مقعد نصف دائري، 
)الشكل-4( حتاول الراضي اإلمساك بتالبيب 

حوارية نسوية بنسق مبثوث من عالمات 
ذات صوغ جمالي ينسلخ عن طرازية التعبير 
اخلزيف املألوف  بسطوحه الصقيلة هندسية 

الطابع نحو أفق تعبيري أقرب إلى النحت 
)النحت الفخاري ( لتفتح أدراج ذاكرة تأريخية 
مستدعية أمناطاً تعبيرية تتماهى مع التماثيل 

الفخارية للنسوة يف عصر حلف  )5000 ـ 

شكل 2 نهى الراضي. عمل خزيف

نهى الراضي يف لباس  الهاشمي البغدادي

شكل 1.غالفني لكتابها ) يوميات بغداد(

شكل 3 نهى الراضي،عمل خزيف ) مرآة(

1 الشكل 
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4500( ق.م حيث األيادي املختزلة )مدببة 
النهايات( وبذات الطريقة يف وضع األيادي إلى 

جانبي اجلسم تقريبا مع منح الفتاتني وفرة 
جمالية يف التعبير عن زّيهما وطريقة تصفيف 
الشعر املسترسل. جتدر اإلشارة إلى أنه ) مت 

اكتشاف بعض مناذجها )التماثيل الفخارية 
النسوية( وقد جلست على مقاعد دائرية 

مخصصة لعملي الوالدة( 
إن الطبيعة احمليطية زاخرة بعالماتها من 

حصى وأجزاء صخور مفتتة، وأشكال طيور،  
تسربت بخفة يف متون نصوص الراضي، 

حيث تعشق وتعيش، بشاعرية » نُّفذت ببدائية 
ذات هاجس صويف..فأشكالها أقرب إلى 

دمى األطفال، إال أن وعيها النقدي يتوازن 

مع خيالها ..وهكذا لديها العالم مجموعة 
من الظاهرات تعمل بقوى جاذبية تنتمي إلى 

السحر واجلمال« .  
»الشاعريعيش حلم اليقظة يِقظاً«يف العالم 

على حد تعبير ) باشالر(، الفنانة تواجه 
مشكالت إنسانية، إنها جتمع الكون كله حول 

ويف شيء. كل ماتختزنه من لقى يف معاثر 
الوجود يف صناديق وخزائن الذات وأعماق 

أحالم األلفة ، حيث تندفع هذه اللقى كجواهر 
يف علبة األشياء الثمينة مكثفة أبعاد الزمان 

الثالثة فيها. 
)الشكل -5( لبّطة قد تكورت بهيئة صخرة 

، جانست شكليهما بتكثيف لتمنحنا هذا 
الزخم من التأمل يف صورة متخيلة التخضع 

حملك الواقع )ايقونياً( وهي ليست ببعيدة عن 
ظالل شكل األوزان واملكاييل التي استخدمت 
يف احلضارات الرافدينية املتعاقبة، والسيما 
املتأخرة منها. ويف )الشكل -6(عمل خزيف 

لطائرين متقابلني، يتماهى اخليالي والواقعي 
واحلضاري يف هذا النص اجلمالي، بطريقة 

إظهار لونية تذّكرنا بألوان اخلزف اإلسالمي، 
سيادة اللون األزرق الالزوردي مع حرص يف 

ملء فراغات الشكل بنثار املفردات الزخرفية 
العديدة، ما يلفت النظر طريقة وقوفهما 

بدون أطراف وأرجل ، بل استعاضت الفنانة 
عنهما بكتلة مضافة جلسديهما وهي تهمس 

لنا عن تشاكل مثير لالنتباه لعمل خزيف 
سومري يستعير فيه السومري شكل )البط( 

 شكل 5 نهى الراضي. 1990
نحت خزفيي،  x 27 x 13 17 سم
مجموعة االبراهيمي، عمان

شكل 4 نهى الراضي، نحت خزيف.
مجموعة قيس االوقاتي، نيويورك
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وإحالته لإلناء النذري ُطلي من اخلارج بلون 
أحمر واللون األصفر لبعض التفاصيل، واقفاً 
بكتلة كأسية الشكل، مع إشارة ذكية لألرجل 
زخرفياً، وبوجود فتحة يف أعلى الظهر تعزز 

من وظائفيته كبنية احتواء لسوائل نذرية.
)الشكل-7(. 

 تسترد اخلزافة نهى الراضي عافية األشياء 
بالتركيز عليها وفق حدوسها املمزوجة مبخيلة 

خصبة، وكأن السلسلة التأريخية تنتقل عن 
طريق أشياء ملموسة، فأعمالها محّطة بّث 
الهتماماتها والتي تنقل سلوكها يف الوقت 

نفسه، مع خطوط اتصالها باملاضي الضاغط 
رؤيوياً يف جتربتها ومعمداً ألنساقها التعبيرية. 

فاملناضد التي ساهمت يف إعادة االنتباه 
جمالياً إلشكالها بهندسيتها القاّرة، وبتنويعات 

زخرفية ولونية، شّكلت نسغاً يف منجزها الفني 
الذي يعيد لنا االنتباه لنماذج األلفة واحلنني 

حلواراتنا احلميمة مع جالسنا. فهذه املناضد 
بأشكالها  املختلفة تعيد لنا الشعور بأهمية 

أماكن األلفة يف حياتنا النفسية والتي تعززها 
صحبتنا لهذه األشياء احلميمة، حني جتعلنا 

نتكور حولها لتعميق اإلحساس بالهناءة والرضا 
.)الشكالن 8، 9( 

 إن وعي الفنانة مقترن بوعي شيء ما، ألن 
الوعي أو اخلبرة تنطوي دائماً على موضوعها 

وتكون موجهة بقصد فهم معناه. فالظواهر 
محط اهتمام الفنانة حيث أحسنت اإلصغاء 

إلى صوت األشياء وملمسها، صالبتها 
ونعومتها، ألوانها، رنينها، وأنغامها اخلفية، 
متتد عميقاً بتجربتها للواقع ونثار الطبيعة 

التي لم ترغب اإلنسالخ عنهما، مثلما لم تقدر 
أن تفعل ذلك تاريخياً بوصفها فنانة تدمي زخم 

عالئقها مع نصوص املاضي وتتشربها يف 
صحائف متونها املنجزة كأبعاد ثقافية، وكأنها 

تذكي زخم بقاء هذه األثريات التراثية يف 
الدوام، من خالل تردد صداها يف وعي الفنانة 
واألجيال الالحقة ، حيث تبقى كنوز حضارتنا 

 شكل 6 نهى الراضي، نحت خزيف
مجموعة خاصة

 شكل 7 نهى الراضي، اناء نذري
مجموعة خاصة

 شكل 8 نهى الراضي، منضدة خزفية
مجموعة قيس االوقاتي، نيويورك
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ممثلة إبداعياً يف التجارب الفنية، حاملة 
لتواريخها وعاملها التي انحدرت منه يف وعي 

جمالي وتقنات إظهار معاصرة، هذا التواصل 
احلضاري لدى الفنانة والتي حاولت أن جتعل 
املاضي يحيا معنا ومألوفاً لدينا، هو مايدعوه 
.  fusion of horizons»جادامر »تالحم اآلفاق
حاولت الفنانة أن متنح عملها اخلزيف صياغة 

جمالية تنثه العالمات والزخارف الهندسية 
واخلطوط املستقيمة واملتعرجة والثقوب 

العديدة مع ترحيل لصياغة معمارية بابلية 
حديثة نلمحها يف أسوار بابل وشارع املوكب 

وبوابة عشتار، أعني صيغة التدرج أسفل 
قواعد املنضدة لديها )الشكل -8 ، والشكل 

الثاني -9( ميّد باحلنني تأريخياً لنسق تكويني 
وزخريف لشكل إحدى ألعاب التسلية السومرية، 
تشبه لعبة )الطاولي( أملعاصرة )الشكل -10(. 

هذا التالحم التأريخي يف أعمالها يؤكد 
صلتها احلميمة بكنوز حضارتنا العراقية التي 

الحقتها مبكراً أينما وجدت يف متاحف العالم، 
باإلضافة إلى صلتها بأعمال التنقيب اآلثاري 
من خالل مرافقتها لشقيقتها اآلثارية )سلمى 

الراضي(  ، وشغفها املبكر باآلثار أثناء نشأتها 
يف الهند، وتنامى هذا االهتمام باالتصال 

املباشر باملتاحف الكبرى التي حتتفظ بكنوزنا 
احلضارية، منذ سنوات دراستها لفن اخلزف 

يف مدرسة )بيام شاور( ومعهد )شيلسي( 
للفخاريات بلندن. حتاول الفنان إعادة صياغة 

املسافة االجتماعية لألشياء يف محيطها 
الطبيعي، وكأنها تعيد لنا تنظيم عاملنا الثقايف، 
مبنح هذه األشياء املبعثرة وجوداً جمالياً يدمي 

زخم دميومتها عند العرض بوصفه حدثاً 
انطولوجياً. تلك االنتباهات املشفوعة بشغف 

جتاه الهامشي وامللقى والالمثير سوف يتتنامي 
ليشكل هاجساً إبداعياً للفنانة يف إقامة 

معرض فني، يُشكل نقلة يف الرؤى واألسلوب 
والتجريب عن مناخ إبداعها  اخلزيف.

أعمال تتسم بطابعها التركيبي، قطع حديد من 
)سكراب (احلياة ومراراتها، أجزاء خشبية قد 
مسها اإلهمال والترك، جتربة تنث منها روائح 
احلروب والدمار واحلصارات اللئيمة يف وطن 
قد أدمن املوت فيه بكل خلية ومفصل وصار 

اإلهمال شاهداً.هذه التجربة سوف تشكل 
معرضها يف دارة الفنون بعمان عام 1995. 

وكأن املعرض صدى املرارات اليومية لشعب 
عالق بني سندان السلطة ومطرقة القررات 

الدولية املهلكة والظاملة بكافة مستوياتها، حتى 
أصبح املوت واخلراب والتدمير املمنهج قدراً 

على هذا الشعب، واجب اإلدمان عليه. )الشكل 
)11-

من طرائف أعمالها اجلميلة: جدارية شباك 
الصيد )دعبول الصياد ,1982(، )األشكال 

12-13( نصب خزيف يف  شارع حيفا يف منطقة 
)السمك( بالشواكة ، 

 هذا العمل يشعرنا باالمتنان لصيادي دجلة 
احمليطني باملكان، والعنوان عتبة لذلك، ويف 
تلك املنطقة العاّجة بهم وبتفاصيل مهنتهم 

وأدواتها، ترجمت الفنانة هذا الشعور بعمل 
خزيف ملجموعة من الشباك املنثورة على جدار 

من الطوب احمللي، بتناغم لوني مابني زرقة 

الشكل 9 نهى الراضي، منضدة خزفية.
مجموعة خاصة.

الشكل 10  لعبة عراقية قدمية.
مجوعة متحف االثار، بغداد

الشكل 11  نهى الراضي، عمل تركيبي
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الشباك ولون الطابوق، وقد ازدانت الشباك 
بقطع الفلني واحلبال امللونة وكأنها تزين ثوباً 
لعرس قادم. بهذه الروح، متنح اخلزافة نهى 
الراضي أعمالها وجوداً آسراً، وكأن األشياء 

جزء منها ومن وجودها. هذا التماهي يف 
صياغة األشياء، بتلك النسقية تدمي عالئقنا 

معها ،وكأننا ننتمي إليها، وهي بعض من 
تشكلنا الثقايف واالجتماعي واإلنساني 

انطولوجياً. عمل جميل أخذ منه اإلهمال كما 
يف باقي مفاصل احلياة مأخذاً، مستوحشاً 

بغربته وحيداً يئن وسط خرائب متناسلة. هذا 
العمل كثيراً ما لفت االنتباه إليه بالرغم من 
حجمه الصغير يف محيط شاهق وزاوية إلى 

حد ما مركونة، وقد غطته ظالل األشجار غير 
املهندمة والتي خنقت جماليته يف  هيمنتها.

قدمت الفنانه نهى الراضي الكثير ملا يشير إلى 
تفردها األسلوبي يف اخلزف وطرافة منجزها 

التعبيري املمغنط بتلقائية بدائية يف طابعه 
التعبيري، وبسجال دؤوب مع خزينها الثقايف 

املتعدد املشارب ملخيلة جتوب يف عواملها 
مابني الشرق، من الهند وإيران والعراق، نحو 

الغرب. هذا الزخم سوف يلقي بظالله يف 
غنى التجربة التي  سنحت ظروفها اخلاصة 
أن تُسهم يف تلقي معارفها األكادميية مبراكز 

حضارية مائزة، لندن ،بغداد ،وبيروت. وعززت 
من حضورها بعديد املشاركات العاملية والعربية 

واحمللية، حيث لفتت االنتباه إلى جتربتها  
مبكراً، منذ مشاركتها يف املعرض الذي أاقامته 
اجلمعية اإلنكليزية العربية يف لندن عام 962 

للفنانني العرب ، ثم قامت بعرض أعمالها 
يف قاعة بيرت ببرلني 1964،وبعد عام عند 

عودتها إلى بغداد أقامت معرضها الشخصي 
األول يف قاعة الواسطي )1965(، وعلى قاعة 

السلطان يف الكويت أقامت معرضها الشخصي 
يف العام )1970(، وتوالت مشاركاتها اخلارجية 

واحمللية.

نهى الراضي، منضدة سيراميكية.
مجموعة خاصة

نهى الراضي، صحن سيراميكي.

مجموعة خاصة..
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  يف الثمانينات من القرن املاضي اتخذت  
قراراً مثيرا للدهشة، وهي يف قمة متركزها 

بوصفها واحدة من أبرز العالمات يف اخلزف 
العراقي احلديث ، إذ قررت اعتزال اخلزف 
وكأنها وصلت إلى تخوم آخر محطة تعبيرية 

لها يف عالم اخلزف، ولرمبا رغبتها امللّحة يف 
التعبير عن كوامن ذاتها بشكل مباشر، وسرعة 
اإلجناز على الصعيد التقني يف محيط  مأزوم 
دوماً. آخذين بااحلسبان مستلزمات ومتطلبات 

فن اخلزف من إعداد وتهيئة، ونتائج، والبعد 
الزمني املطلوب، إزاء  مشاعر جياشة تروم 

البوح بها بإحلاح الظروف احمليطة ـ الشديدة 
الضراوة. تقول »لم أعد أملك القدرة على 

التعبير، وعلّي أن أجد طريقاً آخر.« . جلأت 
إذن إلى فن الرسم والكرافيك  لتعيد تشكيل 

ذاكرة األشياء واملفردات التي احبت يف جتربة 

الشكل 12  نهى الراضي، جدارية صيد السمك، شارع 
حيفا. بغداد

نهى الراضي،جانب من احدى معارضها السيراميكية

الشكل 13 نهى الراضى اثناء عملها على جدارية صيد 
السمك
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ترتد يف بعض معطياتها لتقنيات طباعة 
األقمشة التقليدية يف الهند، وبعض املناطق 

يف أفريقيا، وللصيغة البنائية لأللواح النذرية 
السومرية يف العصر الذهبي )2800-2371 ق. 

م (. 
 أعمال تتكررفيها األشكال احليوانية واألشجار 

والزخارف اخلطّية والنباتية، وهي ال تبتعد 
بصياغتها عن مجموعة املرايا اخلزفية التي 
أجنزتها سابقاً لكن بروح شفيفة حتمل طابع 
اخلامة وتقنية اإلظهار الكرافيكية املختلفة، 

وتستعير من مصورات محيطها الطبيعي 
واالجتماعي صورها التعبيرية، صوراً ذاتية أو 
ألشخاص تردد حضورهم بأهمية يف حياتها 

وهي التتوانى عن كتابة أسماء ومفردات تشكل 
نسغاً يف  لغتها التدوينية تعبيرياً ، كتذكارات 
من يومياتها. وبعض أعمالها حتمل مفردات 

توثق احلرب واحلظر empargo بتواريخ 
محددة )الشكل -14( مع تسيد النخلة كدال 

عراقي وسط العمل نفذت بصيغة طابع بريدي 
يحمل على جوانبه احمليطة مفارقات وغرائب 
هذا الوطن. متنحنا هذه األعمال فكرة عن  

التلقائية العالية، وقدرة الفنانة يف تنويع مياسم 
اشتغاالتها بطالقة عالية، مع احلفاظ على 
روحها النافذة يف تلك األعمال وكأنها ذاتها 
املتجددة واملتحولة واملعاندة يف رسم مرابع 

للجمال يف وطن تتالقفه املنايا كل حني، وقد 
أدمن قادته على اختيار دور احلّطاب عندما 

يكون املفكريني واملبدعني أشجاراً مثمرة ، 
حتى صار قدر املبدعني املنايف، وما رفاتهم 

موزعة يف األقاصي إال شهود إدانة. أثناء 
احلرب كتبت مذكراتها اليومية عن جحيم 

تهى الزاضي مع الفنان اللبناني أمني الباشابغداد، وغادرت العراق نهائياً، ولم جتد متسعاً 

الشكل 14  نهى الراضي، عمل خزيف

جانب من معرضها يف صالة
 سلطان يف الكويت

نهى الراضي، نحت خزيف، 
مجموعة اجلادرجي، لندن
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نهى الراضي، صحن خزيف،
مجموعة االوقاتي، نيويورك

نهى الراضي يف مشغلها يف بغداد
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نهى الراضي،زيت على القماش،  شجرة يف منطقة 
توسكاني.

نهى الراضي،زيت على القماش،  شجرة يف 
منطقة توسكاني.
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نهى الراضي مع مجموعة من اعمالها ذات االشكال 
النحتية املتنوعة

نهى الراضي يف مشغلها يف  بغداد
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نهى الراضي ، حاوية خزفية، مجموعة
اجلادرجي، لندن

نهى الراضي، عمل طباعي، حفر على النحاس 1998.
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من الوقت للسفر إلى مدريد لالحتفاء بتوقيع 
نسختها املترجمة إلى اإلسبانية من يومياتها، 
فقد باغتها املوت باملرض اخلبيث حالها حال 

اآلالف من العراقيني الذين أصيبوا بهذا 
املرض جراء هول وكمية  القنابل واملنّضبة 

إشعاعياً حملو الشعب العراقي، ودفنت املبدعة 
يف مقبرة ببيروت لتلتحق بركب املبدعيني 

واملفكرين العراقيني يف جبانات الغربة عام 
2004 وهو عام الفقدانات املريرة لإلبداع 

العراقي، فأقامت صديقتها الفنانة املسرحية 
اللبنانية نضال األشقر معرضاً تكرميياً لها يف 

قاعة مسرح املدينة بيروت، ووضعت يف مقدمة 
املعرض صورة كبيرة لنهى الراضي جتلس أمام 

عتبة دارها   )الشكل-15(، الدار الذي نهب 
عام 2006، كما نهبت خزائن العراق وتأريخه 

الثقايف واحلضاري بعد 2003. مت تكرمي 
الفنانة من قبل بلدية قرطبة بإطالق اسم أحد 
شوارعها باسمها. )الشكل - 18(. نرفق  بعض 

املصورات من  جتربتها واهتماماتها بالزي 
أيضاً .

الهوامش : 
1- جاستون باشالر :جماليات املكان ، ترجمة 

غالب هلسا،وزارة الثقافة واإلعالم ، 108.
2- أصدرت كتابها )يوميات بغداد ( بثالث 
أجزاء )احلرب ، احلصار ، املنفى ( يف دار 

الساقي ،لندن ،1998، وكانت قد نشرت 

يومياتها يف الغاردينيان اللندنية عام 1991.
3- ) أنقى من مرآة الغريبة ( مثل عربي  

يضرب يف شدة عزلة املرأة واغترابها مبحيطها 
بلجوئها الى الذات من خالل شدة اهتمامها 

بنقاء مرآتها يف التنظيف ا ملستمر .حوارية مع 
الذات يدميها نقاء املرآة . 

4- زهير صاحب ، ملحمة العراق ،دراسة يف 
فنون عصر فجر احلضارة العراقية ، 2017، 

ص 221. 
5- عادل كامل : التشكيل العراقي ، التأسيس 
والتنوع ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 

2000 ، ص 103.
6- زهير صاحب : ملحمة العراق ، املصدر 

السابق ، ص 245.
7- هانز ،جيورج جادامر : جتلي اجلميل 

ومقاالت أخرى ، تر ودراسة وشروح ، سعيد 
توفيق ، املجلس األعلى للثقافة ، طبع بالهيئة 

العامة لشؤن املطابع األميرية ، 1997، ص 34. 
http://www.jehat.com/ar/ ، 8- مي مظفر

Tashkeel/maqalat/Pages/n_radi.html
9- جتدر اإلشارة الى ان الفنانة بدأت 

ممارسة جتاربها يف فن احلفر والكرافيك يف 
محترف الفنان رافع الناصري يف بغداد ، ثم 

يف محترف دارة الفنون يف عمان ، وكما تذكر 
الكاتبة مي مظفر . 

http//:www.jehat.com/ar/ ، 10- مي مظفر
Tashkeel/maqalat/Pages/n_radi.html

11- فاطمة احملسن، مدونتها بالفيس بوك
 

نهى الراضي، صحن خزيف.
مجموعة االوقاتي، نيويورك

الشكل 15  نهى الراضي، جتلس امام عتبة دار 
املسرحية نضال اشقو
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مقبرة الفنانة نهى الراضي األفتراضية
علي النجار

من خالل تنقالتها املستمرة بني بغداد- 
وعواصم عربية وعاملية عديدة، بستان عائلتها 

ومحترفها - كانت خالل كل ذلك تتزود مبعرفة 
تقنية آنا وآنا آخر تتفرغ لتنفيذ أعمالها. خالل 

كل تلك احلقب، استطاعت أن تنمي معارفها 
بشكل عمودي - حرفة اخلزف - وبشكل افقي 
- ثقافة محيطية – يف الوقت الذي كانت فيه 

تتمتع بهيئة رقيقة ومسلك متزن.
أعمالها اخلزفية بشكل عام حتيلنا ملنطقة 

- الفن التشكيلي النسوي - مبا يحيط هذا 
املصطلح من التباس، لكنه يحتفقظ بجدارته 
يف التشكيل العراقي. هذا املصطلح املقارب 
بعض الشئ ملصطلح - األدب النسوي - مع 

فروقات يف العدة واملنطلقات واألهداف. 
ما يشير إليه يف أعمال - نهى - هو نسيج 
سطوح أعمالها وزخارفه أو جتلياته، كذلك 

أطياف ملونتها البهيجة املتجانسة، مبصادرها 
الفولكلورية املدنية، ويف الوقت نفسه تبدو فيه 
أشكال أعمالها قريبة بعض الشيء من منطية 
أعمال األنتيك ومحتويات دكاكينه. إال أنها ال 
متت البتذالها بشيء، بل مجرد مواصفات أو 
تشبيهات عامة، مع ذلك تبقى حتمل تفردها 

مبا تكتنزه من مقدرة واضحة على تفسير 
املوروث احمللي، وال تفقد شروط تقييمها 

كأعمال فنية تأخذ حيزها ضمن اجناز اخلزف 
العراقي.

كانت الفنانة - نهى الراضي - تتقن حرفتها 
وتتالعب بتالوين نتاجها، وما أنتجته من 

أعمال خزفية يتقاطع ومنتج خزفية عراقية 
أخرى هي - سهام السعودي –. ففي الوقت 

الذي كانت أعمال - نهى - تزهو بخفتها 
وتعدد تالوين زجاجها، كانت اأمال - سهام - 

تنوء بثقل كتلها وتقولب مفرداتها املوظفة أصال 
جلدران اإلنشاءات املعمارية التي لم تستطع يف 
معظم محاوالتها كسر رتابتها احملدودة، كذلك 
اقتصار مصادرها على املوروث األثري الديني 
- تزجيج القباب - وسيادة التركواز. وهو حال 

درج عليه معظم خزافينا.
من خالل رصدي لتجربة - نهى الراضي - 

ومبا تيسر لي من مشاهدات متفرقة ألعمالها، 
وعلى مدى زمن ليس بالقصير، وحتى حرب 

اخلليج، لم أتوقع خالله أن يحدث شيء يعكر 
سالسة وصفاء نتاجها، ولم أتوقع أيضا أن 
تتصدع يف يوم من األيام دواخلها املتطامنة، 
وأن تفاجئنا بتحول غير متوقع يف نتاجها. 

حرب اخلليج وحدها بصدمتها الرهيبة من 
حقق ذلك. لقد بحثت بعد هذا الزمن عن 

معادل تعبيري لهذا الرعب والدمار الشامل. 
كانت حصيلة أيام القصف األربعني خراباً 

وتلوثاً عاماً. بدا العراق حلظة انتهاء العمليات 
العسكرية مقبرة لألحياء، إضافة لدمار البنية 
التحتية وما صاحبها من إحالة إلى عصور ما 
قبل احلضارة. لم تسلم حتى الصحراء، فلقد 

افترشتها أشالء آدمية توسدت مقابر األسلحة 
اخلفيفة والثقيلة، املثقبة واملهترئة، والسماء 

سحابة سموم خلفتها أسلحة دمار احللفاء. لم 
يكن الزمن زمناً، وال املكان مكاناً، كان خراباً 
رقمياً لم تعهده البشرية من قبل. آلة صماء 

تدحرجت من جنوب العراق حتى شماله. كان 
الوقت مير دخاناً أسود وصواعق من حديد 

ترّج األبدان. وكانت النفوس الالئبة حتتمي 
مبا تبقى من شظايا ذواتها... يف هذا اجلو 
املشحون رعباً، بدأت- نهى- تدون أيامها، 

او حلظاتها املعيشة. مدونات تؤرخ لالنهيار 
الكبيرالزاحف بعناد وتتنبأ مبا سيكون الحقا.

أيام الرعب التقطتها من عاديات احلياة التي 
استطاعت األمساك ببعضها عبر حطام وتفتت 

املألوف، وعبر صدمة الدمار املتساقط على 
بغداد والعراق من سماء رصاصية او نحاسية. 
لم تكن هذه املذكرات اال متهيدا لعمل ابداعي.
إن كان النحت العراقي املعاصر - واملعاصرة 

مجازاً - مكتفياً ومنكفئاً على ذاته بحدود 
اجلسد - الرجل - املرأة - الثور - احلصان 
- وما يسبغ على هيئاتها من صياغات هي 

االخرى محسوبة ومكررة وال تخلو من استاذية 
وشطارة، فإنه بقي غافاًل يف الوقت نفسه عما 

يصيب هذه الهيئات التشخيصية من تصدع 
وإزاحة، أو إحالة ملفهومية جديدة. سواء 

بتوظيف مواد جديدة، أو بصياغات مبتكرة. 
واألنتباه ملا حدث من انفراط لعقد األسلوبية 

حتت ضغط وسائل األعالم - امليديا - العابرة 
للقارات، وهيمنة الثقافة العاملية، أو املعوملة، 
مبا أتاحته من وسائل االتصال اخلارقة ومن 
سيولة املعلومة وشموليتها. عالم اليوم تشكل 

جزئياته برامجيات خارقة تغطي مساحة 
االقتصاد والعلم والثقافة، وكل شيء يخطر 

على البال. وتدلنا أحيانا على عوالم فانتازية 
أغرب من اخليال. إزاء هكذا عالم صغير 

ومدهش، ماذا تفعل - نهى - لتحيل صدمة 

نهى الراضي يف مشغلها يف بغداد
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حرب اخلليح إلى عمل يوازيها، وكل املخلوقات 
النحتية العراقية ال تفي حقه، بل ال تستطيع 

أن تدل عليه بأي شكل من األشكال؟ 
إذاً عليها أن جتد مخرجاً إن كانت الكتابة 

غطت عالم الوقائع وتداعيات احمليط 
من يدل على بئر األلم؟ ما دامت احلرب مقبرة 
احلياة واحلضارة، فلتبحث عن مقبرة مجازية، 

أو افتراضية، فوجدت ضالتها يف مقبرة حطام 
األالت و السيارات - السكراب-

دارة الفنون يف عمان، بناية أثرية تتكون من 
عدة طبقات متدرجة، تصلح كفضاء عرض 
تشكيلي تقليدي، كما تصلح لعرض اخلراب 

وسط فضائها املنحوت املتدرج. يف هذا 
الفضاء نثرت - نهى - أجزاء عملها، كأحشاء 

للموت، أو كأخطبوط مهشم موصولة أجزاؤه 
بأنابيب صدئة، أو كقنابر متفجرات، أو 

جماجم معدنية خاوية، أو نثار من عث احلرب 
املعدني.

عمل كهذا بوسع حجمه وتعدد وحداته، 
وغرابتها، يصلح كعرض ألكثر من فضاء، سواء 
داخلي أو خارجي، وال يخفي يف الوقت نفسه 

دالالته. إنه يؤرح يف الوقت نفسه لكشف جديد 
يف مجال النحت أو التشكيل العراقي، ويبقى 
األقرب إلى معاصرتنا من كم البرونز القابع 
يف عروض ومشاغل ومساحات مدن العراق، 

متاثيل وشواخص. النادر منها صنع مجده 
البيئي والزمني، وعلى التشكيل العراقي أن 

يبحث ملا يصلح ألوقاتنا اجلديدة، مبا يوازي 
لوعتنا، أو مبا يشير إلى جتاوزها.

إن كان عمل نهى الراضي تعبيراً عن زمن 
الوجع العراقي الفاجعي املهدور ابان حرب 

اخلليج، فأمامنا اآلن أكداس من حطام حقيقي 
معفر بدماء اناسنا، يفترش مساحة العراق 

أطنانا من حطام السيارات املفجرة والعبوات 
امللغومة واإلطالقات الغادرة.

وإن كانت - مخلوقات الدمار الشامل - إشارة 
أو حدساً تنبؤيا ملا تخبئه السنوات القادمة 

من دمار أعظم، فقد صدقت النبوءة. يبقى أن 
نتفحص بروية هذا العمل من أجل أن نستدل 

على فاعليته األدائية والتعبيرية..

1- يف هدا العمل مت اإلعالء من شأن الهامش، 
وقراءته قراءة جديدة منطلقة من تفعيل خباياه 

املكتظة اعتراضاً وصخباً دفيناً. بينما كان 
سابقا نقيضا للمتعارف/ أو املعلى من شأنه. 

إن لم يبق نفاية أعمالنا القصية.
2- لم تكن طريقة عرضه نسقاً متعارفاً عليه، 

بل كان عبثاً وسط مكان مهيأ له
3- كان أيضاً قراءة تفكيكية لداللة احلرب 

التدميرية
4-  املادة األولية املستعملة يف العمل، هي 

التي اشتغلته، وليس العكس كما هي األعمال 
التشكيلية التقليدية

5- أخيرا، فالعمل بهيئته العامة، ابتكر 
اخليالي واخلارق واملدهش.

املدى  7- 4- 2021

نهى الراضي، صحن خزيف.
مجموعة يقضان اجلادرجي، عمان

نهى الراضي ، مواد مختلفة على اخلشب
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رحلت عام 2004 بعد صراع مع املرض 
اخلبيث. جاء رحيلها بعد مرور أربعني يوماً 
على وفاة مواطنها الفنان إسماعيل الترك 

الذي صعقه املرض نفسه. وقبلها بأيام أحيا 
الوسط الفني يف عّمان أربعينية الدكتور خالد 
القصاب، أحد جماعة الرواد وذاكرتهم احلّية، 

فيما لم تكد متضي ستة أشهر على رحيل 
شيخ الفنانني شاكر حسن آل سعيد. فكأننا 
يف حضرة موسم مأسوي يحصد املبدعني 

العراقيني، فيما بالدهم تعيش أّيام حتّوالتها 
الصعبة .

ومن يعرف نهى الراضي )2004-1941( 
يعرف أي جوهر نقي كانت متلك هذه الفنانة، 
وأي روح وّهاجة. ولعّل ذلك كان سر اجنذاب 

الكثيرين إليها من شخصيات فكرية وفنية 
عربية وعاملية. لقد جعلت من الفن مالذاً 
لوجودها ومرآة نقية لشخصيتها الفريدة، 

وكانت بحق جسراً سالكاً بني العراق الساكن 
يف وجدانها، إرثاً وحضارة وشعباً، وبني تراث 

الشرق الذي وجدت فيه منوذجاً يُحتذى، 
والغرب الذي اكتسبت منه علومه وتقنياته 

الفنية. أمضت نهى طفولتها يف الهند، حيث 
كان والدها سفير العراق لسنوات طويلة، 

وتلقت تعليمها يف املدارس اإلنكليزية هناك، 
قبل أن تنتقل إلى لندن وتكمل تعليمها 

التخصصي يف فن اخلزف، ثم تستقر يف 

بغداد.
سافرت إلى إنكلترا عام 1958 ودرست فن 

اخلزف يف مدرسة بيام شاور للفنون ومعهد 
تشيلسي للفخاريات، ثم أنهت تعليمها يف 

اجلامعة األمريكية يف بيروت 1961 - 1963 
م. وانصرفت خالل الفترة 1971 - 1975 

لألعمال الفنية والتدريس يف بغداد، وأقامت 
العديد من املعارض الشخصية يف بغداد 

وعواصم أخرى يف الوطن العربي ودول العالم. 
عرض إنتاجها يف معرض الفنانني العرب عام 

1962 يف مقر اجلمعية اإلنكليزية العربية 
بلندن، كما عرض إنتاجها سنة 1964 يف قاعة 

ويرث يف برلني.
أقامت معرضاً شخصياً للسيراميك يف قاعة 

الواسطي عام 1965، كما أقامت معرضاً 
شخصياً إلنتاجها يف السيراميك يف قاعة 

جمعية الهالل االحمر. نّفذت جدارية »دعبول 
الّسماك« يف ساحة االحتفاالت الكبرى وشارع 

حيفا التي أزيلت مؤخراً، وأقامت معرضاً 
شخصياً يف قاعة األورفلي 1985، أعقبته 
مبعرض مشترك )اربعة خزافني( يف قاعة 

األورفلي 1986.
نهى الراضي فنانة جتلت موهبتها يف فن 

اخلزف، وكانت خّزافة من الطراز األول بني 
اخلزافني العراقيني والعرب لتكامل صنعتها، 
وطرافة األفكار التي استوحتها من املوروث 
احمللي، وصاغتها صياغة أخاذة يف جمالها.

يف الهند تفتحت نهى على التراث الثقايف 
والشعبي الهندي الغني، وأعادت إنتاجه يف 

الفن. 
نشأت يف وسط ثقايف، ودأبت منذ صغرها 
على االتصال باآلثار العراقية أينما وجدت 

يف متاحف العالم، وتوثقت صلتها يف ما بعد 
بأعمال التنقيب من خالل مرافقتها لشقيقتها 
عاملة اآلثار املعروفة الدكتورة سلمى الراضي. 
لقد وضعها ذلك الوعي املبكر باملوروث احمللي 

والشرقي على الطريق الصحيح للتميز يف وقت 
كانت األنظار فيه ال تتطلع إال حلضارة الغرب.
يف دراستها الفنية يف لندن مترست نهى على 
استخدام التقنيات احلديثة واكتسبت اجلرأة 

يف اإلبتكار وحرية الطرح. ظلت أعمالها 
تفاجئ جمهور الوافدين إلى معرضها بجدة 

طرحها، وطرافة موضوعاتها وإحساسها 
العالي باجلمال. غير أن نهى، ويف مطلع عقد 
الثمانينات من القرن املاضي، صحت ذات يوم 

لتتخذ قراراً خطيراً شّكل منعطفاً هائاًل يف 
حياتها الفنية. لقد قررت أن تتخلى عن فن 

اخلزف مدركة أنها وصلت إلى نهاية الطريق. 
وبكل جرأة تنازلت عن موقعها الريادي، لتعود 

ثانية إلى أول الطريق، وتقف مثل تلميذة 
مبتدئة تتهجى أبجدية اللغة الفنية وتتمرن على 

الرسم، وتتعرف إلى فنون اخلط واستخدام 
الزيت وتقنيات التصوير. وسرعان ما وجدت 

شيئاً من ضالتها يف فن احلفر والطباعة 

نهى الراضي...القمر اخلزيف
إميان البستاني

نهى الراضي، لوح خزيف 1985
x 50 70 سم. مجموعة مؤسسة بارجيل 

للفنون، الشارقة
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)الغرافيك(.
كان الفن لدى نهى طريقة حياة، فال تدخل 

مضماراً إال وكانت شخصيتها تتحكم فيه. يف 
فن التصوير جلأت إلى موضوعات أثيرة إلى 

نفسها: تصوير الناس احمليطني بها، والطبيعة 
التي تعشقها وتبتدع مفرداتها باستيحاء من 

مشاهد طبيعية عراقية، وبرؤية شخصية تعيد 
اكتشاف املشهد من ذاكرة خالقة.

قادها عشقها إلى أن تشيد دارها وسط 
بستان غني بأشجار النخيل والبرتقال 

والنارجن والرمان يف شمال بغداد. وهي الدار 
التي عايشت فيها أحداث حرب اخلليج 

الثانية، وسجلت يف كتابها الشهير “يوميات 
بغداد” مفردات حياة يومية يف أدنى حاالتها 

اإلنسانية، حتت وطأة احلصار والقصف.
أنتجت نهى مجموعة أعمال تصّور مشاهد 

متخيلة من الطبيعة، وصوراً ألصدقاء تتمثلهم 
دائماً داخل مشهد طبيعي، فيه الكثير من 
الطرافة، ومبسحة مقاربة للفن الفطري. 

وقد يحار الناقد يف تصنيف هذه األعمال 
وتقوميها، غير أنه لن يخرج إال بقناعة واحدة: 
تلك هي نهى الفنانة التي تعبر عن شخصيتها 

الفريدة من خالل فنها أيا كانت وسيلته. إذ 
اعتادت الفنانة التعبير باألشكال املجسدة 

ثالثية األبعاد، ومترست على مصاحبة رحالت 
االستكشاف اآلثارية، والمست التاريخ بيديها، 
وقلبت أحجاره، كانت قادرة على التوصل إلى 

لغة بديلة تستنبط مفرداتها من األرض.
وحتقق لها ذلك من خالل استخدام األحجار 

التي بحثت عنها يف بغداد وعمان وبيروت، 
وأينما حلّت يف عواصم العالم. فانطلقت 

جتربتها اجلديدة يف استخدام احلجر وتلوينه 
وتركيبه، وصقل سطوحه، وإضفاء مالمح 

بشرية أو غير بشرية على تكويناته. يف هذه 
التجربة وجدت نهى نهجاً توافقياً ما بني فن 

اخلزف وفن الرسم. بل عادت بشكل أو بآخر 

إلى استنطاق الطبيعة، وإعادة إنتاجها برؤية 
نابعة من إحساسها باالنتماء إليها والتعامل 

معها تعاماًل مفرطاً يف إنسانيته.
واحلال إنها قبل تلك املرحلة كانت قد توصلت 

إلى لغة تعبيرية أخرى، وجدت مفرداتها يف 
قطع الغيار التالفة للسيارات، أو ما يصل إلى 

يديها من مواد معدنية مهملة كانت تلقاها على 
قارعة الطريق. أوحت لها هذه األشكال التي 
قدمتها يف معرض شخصي يف بغداد، ثم يف 

عمان )“دارة الفنون” صيف 1995( ما ميكن 

أن يكون قد آل إليه حال شعب محاصر بني 
قبضة داخلية جبارة، وقبضة خارجية لم تقم 

لإلنسانية أي اعتبار. لقد حتّول العراقيون يف 
الداخل إلى أشكال مفرغة تالفة، ناهيك عن 

نظرة الفزع واألسى املنبعثة من مالمح كائنات 
يف مسيرة احتجاجية صامتة .

ومع اشتداد سنوات احلصار، وبعد صدور 
كتابها ذائع الصيت “يوميات بغدادية” 

اختارت نهى اإلقامة يف بيروت، املدينة التي 
أمضت فيها الفنانة بعضاً من سنوات شبابها 

تدرس فن اخلزف يف اجلامعة األمير كية 
وشهدت أول معارضها اخلزفية، وراج اسمها 
يف فضاءاتها الفنية قبل أي مكان آخر. ويف 

بيروت انطفأت شعلة روحها الوهاجة .
ألفت كتابها )يوميات بغداد( باللغة اإلنكليزية، 

صدر عن دار الساقي 1998، واعتبر من 
الكتب التي حققت أفضل املبيعات يف العالم.  
يقع الكتاب يف ثالثة فصول أساسية: احلرب 

واحلصارواملنفى. ومن جّراء االهتمام الذي 
قوبلت به طبعات الكتاب أوضحت قائلة إنني 

نهى الراضي يف مشغلها يف بيروت

نهى الراضي مع صديقتها املسرحية اللبنانية نضال 
أشقر، يف السبعينات
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مهتمة بالكتابة، ولست كاتبة، لكني تأكدت 
من إنني أصبت مكمن األحاسيس حني 

أعدت قراءة ما كتبت بعد نشره. وكانت قد 
نشرت يومياتها يف الغارديان اللندنية عام 

1991)وظلت تنشر يومياتها عن احلرب حتى 
وفاتها(، كما تولت مجلة الناقد اللندنية نشر 

الترجمة العربية لليوميات .
يف الفصل األول الذي تبدأ كتابته مع أول 
القصف عام 1991 تنشغل نهى يف وصف 

البيئة احمليطة باملنزل يف منطقة الصليخ قرب 
األعظمية حيث كانت تعيش. »كانت النخالت 

الوحيدات التي أحببت حزينات ورمبا أكثر 
رعباً من القصف ..حتى اني أراهن مثل نساء 

منفوشات الشعر«. ثم تواصل رسم عالقات 
الناس وتعاونهم وتزاورهم خالل الظرف 

الصعب، وتلقي الضوء على وشائج الصالت 
احلميمة بني الناس من األصدقاء واألقارب، 

وسط جنون املوت الذي استمر خمسة وأربعني 
يوماً من القصف .

»كنت أفّضل أن ال أنام، وكنت أرى شبح 
األشياء أو ظلّها يف ضوء انقطاع املاء 

والكهرباء..ونبض احلياة أيضاً«. وهي إذ 
تواصل رصد تفاصيل احلياة ترمي نظرها 

وغيرهم حتى جاء التتار ليبيدوا كل شيء يف 
القرن الثالث عشر. تقول: »لكن العراقيني 

أطلقوا طاقة البقاء، وعاشوا إلى اليوم ليروا 
حروباً أخرى تستهدف حضارتهم«.

يف فصل املنفى تكتب نهى الراضي يوميات 
رحيلها وتنقلها من عاصمة إلى أخرى، وترصد 

الهواتف وحوارات الناس الذين تعاطفوا 
مع البالد، فيما يقوم الطاغية بكل ما يدمي 

سلطته حتى لو كان ذلك على حساب الشعب 
واستقراره. حتكي يف هذا الفصل عن هجرة 
العشرات، بل واملئات واآلآلف من العراقيني 
الذين صادفتهم، مثلما حتكي عن األصدقاء 

الذين هاجروا ومضوا يبحثون عن خبر ورسالة 
ومعلومة تطمئنهم على بعض من غوائل الزمن 

والهجرات واألقاصي. تتعرف على صديق 
ذهب لشراء اللحم من جزار قريب، وهناك 

وجد رجاًل يقّطع اللحم بهدوء يف زاوية احملل 
خلف الطاولة، وعندما سأل اجلزار من يكون 
قال له: هذا جّراح عراقي لم يجد ما يعمله 
بسبب البطالة غير أن يجرب حظه يف هذه 

املهنة!

إلى كل طرف، إلى كل احليوات، حتى القطط 
والكالب واملخلوقات الصغيرة وهي تلوب يف 

ظل النار والقتل املفتوح كما تقول.
ويف فصل احلصار تكون قد خبأت أسرار 

أوراق يومياتها ألنها تريد السفر، وهي تخاف 
انكشاف أسرار كتابتها التي اخذت منحى آخر 

بعد أن رافقت فريقا تلفزيونياً أميركياً إلى 
مدن عديدة حتت القصف وإلى مواقع آثارية 
مهمة » كنت طوال الطريق حول البالد أتأّمل 
اخلراب الذي شمل كل شيء من حضارة بلغ 
عمرها ستة آالف سنة. لم أكن أبكي لكنني 

كنت أنزف يف أعماقي (. وألن يومياتها غالية، 
وقريبة إلى نفسها ، حرصت على تصويرها 
عند صاحب املكتبة الذي يتمتع بثقتها .إنها 

تسمعه يقول بعد أن أعلنت األمم املتحدة 
قرارات العقوبات بحق العراق : »ال تقلقي 

كثيراً ..أنا أرى العراقيني جميعاً يعانون من 
احلاجة واألسى، لكني أؤكد لك أنهم سيبقون 

وسيحيون، وسأبقى أنا أيضاً. وتؤكد نهى 
طاقة البقاء لدى العراقيني الذين رأوا أهواالً 
على مدى القرون يوم كانت اجليوش الغازية 
تقبل من كل مكان لتخرب املدن ومتحو آثار 
احلضارات كما فعل امليديون واألخمينيون 

نهى الراضي يف مشغلها يف بغداد.

نهى الراضي مع املعماري رفعة اجلادرجي، 
ترى نهى الراضي أن حالة املهاجرين والهاربني الستينات

من احلروب »صورة لشتات العراقي يف كل 
مكان«، ثم تالحظ أن العراقي : » ..ال يشقى 
طوال الوقت لإلتيان مبا يثبت كفاءته إذا كان 

يف بالده، أما يف الغربة فإن عليه أن يفعل ذلك 
آالف املرات«. 

تابعت نهى الراضي كتابة اليوميات والرسائل 
وتلقي املعلومات وفحصها، وكانت على اتصال 

ببالدها يف املنفى ويف الداخل، بحيث جاءت 
كل طبعة من كتابها مزّيدة ومنقحة. احتوت 

الطبعة الرابعة التي لم تظهر بعد على يوميات 
احلرب األخيرة التي أسقطت النظام، منذ 

أن وطأت أقدام غارنر أرض الناصرية وأقام 
هناك عند آثار آور خيمة كبيرة عقد فيها أول 
مؤمتر عند موطىء إبراهيم اخلليل. تساءلت: 

»ملاذا اختار غارنر هذا املكان ..اليس من معنى 
داللي إلبراهيم جديد يحتل العراق اليوم!«. 

قامت الغارديان ومعهد دراسات احلرب بنشر 
يوميات نهى الراضي بعد أن خسرناها كإنسانة 

وفنانة وشاهدة وصاحبة رؤى. وسيظل كتابها 
)يوميات بغداد( من أكثر الكتب قرباً إلى 

الشجن الذي يحمله العراقي يف احلضور 
والغياب يف البالد ويف املنايف .

توفيت نهى الراضي يوم 31 أغسطس 2004 
يف بيروت، فيما كانت تهم بالسفرإلى إسبانيا 
حلضور حفل إطالق كتابها باإلسبانية. كانت 

تعاني من سرطان الدم. لروحها الرحمة ولفنها 
الرفعة. تتجسد ذكراها يف تلك األبيات الرائعة 

البن زريق البغدادي املتوفى عام 420 التي 
وجدت بعضا منها: 

أستودع اهلل يف بغداد لي قمـراً
بالكرخ من فلك األزرار مطلعه

ودعته وبـودي أن تـودعـنـي
روح احلياة وأنـي ال أودعـه

وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحى
وأدمعي مستهـالت وأدمـعـه

وكم تشفع فـي أن ال أفـارقـه
وللضرورة حال ال تشـفـعـه
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وردة بيضاء أو حمراء تزّين شعرها األسود 
القصير، ابتسامة عذبة ال تفارق شفتيها، 

أساور وقالئد فضية وثياب فضفاضة زاهية 
األلوان، تلك هي الصورة التي رسخت بذهن 

كل من عرف نهى الراضي بخفة روحها 
وعفويتها وذكائها اللماح وطاقاتها اخلاّلقة 

وإصرارها على إشغال كل حلظة من وجودها 
باإلبداع. هي نتاج مزيج من ثقافات شرقية 

وغربية. فهي بسلوكها الطبيعي املنفتح 
ومظهرها الزاهي أبدا ال تشبه أحدا، بل تكاد 

تكون فريدة يف املجتمع العراقي.
»إنها تبتسم اآلن خلالقها«. بهذه الكلمات 
اختزل عالم الذرة العراقي عماد خدوري 

صورة نهى الراضي )1941-2004( وهو ينعي 
الفنانة واإلنسانة والصديقة. وما أصدق 

وصفه. لم تكن جتدها إال ضاحكة مرحة، 
متكتمة على أسى يومض يف عينيها الداكنتني. 
نهى بلورة نقية جتلت يف فضاء احلياة اليومية، 

ورحلت بكل هدوء. 
نشأت نهى يف بيئة نخبوية مثقفة، وذهبت إلى 

مدارس إنكليزية ويف محيط مغاير ملدينتها 

بغداد، لكن انتماءها للعراق، تاريخا وأرضا 
ومزاجا، بدا متأصال فيها، متجليا مبواقفها 
املبدئية يف احلياة وتعبيرها الفني. والدها 
محمد سليم الراضي من أوائل العراقيني 

الذين تلقوا تعليمهم يف أمريكا. عمل سفيرا 
للحكومة العراقية يف العهد امللكي يف كل من 

لبنان وإيران والهند. والدتها السيدة سعاد 
منير عباس شخصية فذة، تلقت تعليمها يف 
بيروت يف العقد الثالث من القرن العشرين، 
نهمة للثقافة، زوجة سفير تليق بتمثيل بلد 

عريق بإرثه. يف الستينات من القرن املاضي 
تولت رئاسة الفرع النسائي للهالل األحمر 
العراقي، وأدخلت إلى برامجه االجتماعية 

واإلنسانية نشاطا ثقافيا غير مسبوق شمل 
عروضا مسرحية وموسيقية. وسط أجواء 
ثقافية ومنفتحة كهذه توفرت فرص حياة 

تتالءم وطاقات األبناء. فتخصصت سلمى بعلم 
اآلثار، وعباد بالهندسة املعمارية، بينما اجتهت 

نهى إلى الفنون اجلميلة واخلزف حتديدا، 
واعتمدت الطني مادة تعبير ألحالمها امللونة. 
لعل ذلك الولع والشعور باالنتماء إلى الطبيعة 

هو ما دعا نهى الراضي إلى أن تشّيد لها يف 
منتصف الثمانينات من القرن املاضي منزال 

يف شمال بغداد )منطقة الصليخ( وسط بستان 
يحوي حسب وصفها: »ست وستني نخلة، 

ومائة وواحد وستني شجرة برتقال، وفحول 
نخيل ثالثة هم الذكور الوحيدون املقيمون«، 
كما ذكرت يف كتابها املمتع »يوميات بغداد« 

الذي كتبته يف تلك الدار خالل حرب اخلليج 
)كانون الثاني 1991 م(. رمبا كانت إقامتها يف 
الهند وهي بعد صبية حني كان والدها سفير 

العراق، قد أّصلت يف ذاتها الشيء الكثير 
من تقاليد ذلك البلد العريق وفلسفاته، على 

الرغم من أنها كانت تتلقى علومها يف مدرسة 
إنكليزية. ومن املؤكد أن تلك التأثيرات ظلت 

متأصلة فيها بعد أن واصلت دراستها يف 
إنكلترا، وانعكست يف إبداعها الفني على مدى 

السنوات التالية، وطبعت سلوكها ومظهرها.
حني انتقلت إلى لندن إلكمال تعليمها، أبدعت 

نهى فنا نابعا من شخصية مستقلة كما لو 
كانت نبتة فريدة يف بستان. لدى عودتها يف 

الستينيات، أمضت نهى سنوات قليلة يف 

نهى الراضي .. الطني احلر

مي مظّفر

نهى الراضي يف مشغلها يف بغداد
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بغداد، أقامت لها مشغال مجّهزا بفرن كهربائي 
ملمارسة عملها.  كما كانت يف الوقت نفسه 

ترافق أختها سلمى إلى املواقع األثرية للقيام 
بعمليات التنقيب واحلفر بإشراف علماء 

متخصصني عراقيني وأجانب. ذلك ما أضفى 
على جتربتها الفنية بعدا ثقافيا وعمليا معا. 
ثم غادرت ثانية مع العائلة إلى بيروت حيث 
أقامت حتى منتصف  السبعينات، مارست 

خاللها التدريس يف اجلامعة األمريكية، 
ولبيروت كل الفضل بترويج أعمالها اجلميلة.

بدأت نهى حياتها الفنية خزافة تسعى إلى 
تقدمي فن مفعم برسالته اجلمالية لتتوغل من 

خالله إلى صميم احلياة اليومية. فنها قائم 
على اإلتقان يف العمل، تزييني وتوظيفي عموما 
وإن لم يخل من مشاهد تعبيرية. ولطاملا كانت 

هذه رسالة الفن اإلسالمي وفنون الشرق 
عامة. لعل ذلك ما حّير النقاد واملثقفني يف 
العراق آنذاك. فمنهم من وجد أعمالها ال 

حتمل رسالة تعبيرية، فوقف موقف الرفض أو 
احلياد. بينما وجد آخرون أنها مخلصة لتقاليد 

هذا الفن وتاريخه وتسعى لتطويعه وربطه 
باإلرث الشعبي، كاملعلم الكبير فاالنتينوس. 

مضت نهى قدما وبثقة كاملة مؤمنة برسالتها 
الفنية.

لعل روح الدعابة التي طبعت أعمال نهى 
الفنية، واألدبية فيما بعد، ساعدت على تعزيز 

املوقف السلبي منها. لكنها واصلت إبداعها 
مبزيد من اإلصرار بتجسيد أفكار وأشكال 

مبتكرة قائمة على استلهام موضوعات عراقية 
شعبية ال تخلو من الظرف وخفة الدم. 

فأبدعت مجسمات تنم عن حرفة دقيقة عالية 
وجمال أّخاذ، كما استطاعت، بغزارة إنتاجها، 

وطرافة أفكارها وحّسها املمّيز بالتصميم 
وانتقائها اجلريء لأللوان، أن تقتحم عالم 

الفنون بقوة وتشكل وحدها ظاهرة ال ميكن 
التغاضي عنها قبل أن تعلن بكل جرأة وقناعة 

عن طالقها األبدي املفاجئ للطني الذي أحبت 
وأبدعت فيه، وبعد أن شق اسمها فضاء  

العالم الفني مقترنا بأعلى مستويات اجلمال. 
لقد جاء قرارها احلاسم هذا مع منتصف 

الثمانينات من القرن املاضي، ألسباب محض 
صحية، عقب آخر معرض شخصي لها يف 
قاعة األورفلي يف بغداد. لكن نهى الراضي 

نحلة دؤوبة ال يستقيم وجودها بغير الفن. رمبا 
أمضت بعض الوقت شغلته بتصميم املالبس: 

العباءات النسائية حتديدا بالتعاون مع مصممة 
األزياء السيدة سهى البكري، قبل أن متضي 

مبشروع مكمل ومغاير. 
قررت نهى أن تتعلم فن الرسم من جديد. وكان 
لها يف دارها اجلميلة التي شيدتها فضاء كاٍف 

لتنظيم سلسلة دروس عملية لها وملن يرغب من 
األصدقاء باالنضمام إليها حتت إشراف الفنان 

واألستاذ القدير إبراهيم العبدلي. فتجلت 
شخصية نهى وروحها املرحة مرة أخرى يف ما 

أنتجت من أعمال وبورتريهات. بدءا، أخذت 
ترسم األصدقاء أينما حظت بوجودهم، 

وأنتجت سلسلة من أعمال ذات بعدين فيها 
من البدائية بقدر ما فيها من فن الكاريكاتير. 

لكنها متكنت من االمساك بروح الشخصية. 
ولم تكتف نهى بدروس الرسم، بل بدأت حتضر 

إلى محترف رافع الناصري الذي أقامه يف 
فضاء بجوار قاعة األورفلي يف 1987، وبدأت 

بالتدرب على فن احلفر والطباعة )الغرافيك(، 
ثم واصلت العمل الحقا مع الناصري يف 

محترف دارة الفنون متى ما تسنى لها حني 
حتل يف عمان. وأنتجت أعماال منمنمة جميلة 

صورت فيها الطبيعة واألمكنة العراقية، مؤكدة 
أن سلوكها يف احلياة والفن واحد ال انفصام 

بينهما. 
مع أحداث حرب اخلليج )1991م( وسنوات 

احلصار، وقع التحول الدرامي يف حياة 
العراقيني وأدى إلى أكبر هجرة جماعية 

نهى الراضي، زيت على اخلشب
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حصلت لغاية ذلك التاريخ، فضال عن اإلمعان 
يف الضغط على الناس من الداخل واخلارج 

وتدني مستوى العيش اليومي. أصرت نهى أن 
ال تغادر العراق، وتنحى بالالئمة على كل من 
وجد فرصة حياة يف اخلارج. دفعتها معايشة 

تلك العقوبة، التي لم يسبق لها مثيل يف العالم، 
إلى مهاجمة الغرب والكشف عن املأساة 

اإلنسانية التي حلقت بشعب ال ذنب له. وهذا 
ما فّجر لديها ينبوعا من األفكار والرؤى يف 

مشروعني خاّلقني أحدهما أدبي واآلخر فني. 
فخالل ستة أسابيع من القصف العنيف على 

بغداد، صاحبه التدمير املتواصل حملطات 
الكهرباء واملاء وقطع االتصاالت، استضافت 
نهى يف دارها ست عشرة صديقة وصديق، 

كما دأبت على تدوين يوميات احلرب.  لم تكن 
نهى تتوقع أن هذه اليوميات ستحمل اسمها 
إلى العالم، وجتعل منها- هي التي ال حتسن 

فن التأليف األدبي_ كاتبة يشار إليها يف 
»موسوعة األدب العاملي«، وترجم الكتاب إلى 
عدد من اللغات، بل لدى وفاتها بعد سنوات، 

نعتها كبريات الصحف األمريكية والبريطانية، 
بأقالم كبار الصحفيني يف النيويورك تاميس 

نهى الراضي، من معروضاتها يف 
دارة الفنون، عمان

نهى الراضي،عمل طباعي 1997
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جانب من قاعات دارة الفنون، عمان
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والواشنطن بوست واإلندبندت وغيرها. كما 
وصفه الراحل إدوارد سعيد »بالكتاب املمتاز«، 

قائال إنه بحث عن كتب تتعامل مع العراق 
بوصفه بلدا حقيقيا وليس هدفا استراتيجيا، 
فوجد كتابا واحدا هو »يوميات بغداد« لنهى 

الراضي.
 باشرت نهى كتابة يومياتها يف اليوم الثالث 

من القصف املرّوع لدول التحالف، ودّونت 
تفاصيل حياة يومية لستة عشر شخصا، نساء 

ورجاال، جتمعوا يف دارها يستمدون األمان 
من بعضهم على مدى اثنني وأربعني يوما من 

القصف املرّوع املتواصل، حتت ظروف معيشية 
متدنية أحالت حياة الناس بني ليلة وضحاها 

من حال إلى حال، حياة تخلو من الكهرباء 
واملاء ووسائل االتصال. وبكل ما يف وصفها 
من عفوية وصدق، أبدعت نهى برسم صورة 

حّية لقدرة العراقيني، أيا كانت مستوياتهم 
االجتماعية، على التكّيف والصبر والتحمل. 
ويف الوقت نفسه عّبرت عن غضبها، بعفوية 

وصدق، معتمدة أسلوبها الساخر، كاشفة عن 
موقفها املعارض لسياسة النظام احلاكم، بقدر 

عدائها الشديد للسياسة األمريكية. وأيضا، 
عّبرت عن قلقها على مصير الناس بقدر 

قلقها على الكائنات احلّية األخرى، حيوانات 
ونباتات، من عواقب تأثير املواد الكيماوية 

السامة التي غمرت أجواء العراق، تلك التي 
أدت يف نهاية األمر إلى التلوث الكبير وتفشي 
األورام السرطانية التي أصبحت نهى إحدى 

ضحاياها. فتقول: »ماتت كل طيور احلب حتت 
القصف الشديد، مئات منهم ماتوا إن لم يكن 

آالف، وبقي بعض الناجني يحلّقون ذاهلني«.
أرادت نهى أن تعبر بأسلوب مبتكر وساخر عن 

الظلم الذي حلق بالناس ودّمر أرواحهم قبل 
أجسادهم. اكتشفت يف القطع املستهلكة من 

غيار السيارات لغة تتماهى مع حال العراقيني. 
فتقول: »وشرعُت ببناء عاملي اجلديد، وتكوين 

 my جماعات من الناس، هم ناسي أنا
people«. وأقامت بها عددا من املعارض يف 

بغداد وعمان وبيروت بابتكار مجسمات مركبة 
قوامها تلك القطع املستهلكة التي جمعتها من 
أمكنة بيع السكراب، واختارت أن يتزامن أول 
عرض ل«مخلوقات الدمار الشامل« يف بغداد 
مع زيارة »رالف أكيوس« املسؤول آنذاك عن 

تفتيش أسلحة الدمار الشامل يف العراق.
ضمن مهرجان دارة الفنون »صيف 1995« 

أقامت نهى يف الفضاء املفتوح للدارة معرضا 
لألعمال التي أجنزتها مؤخرا، شمل إلى جانب 

موضوع مسيرة »مخلوقات الدمار الشامل« 
ضمت أشكاال مكونة من قطع غيار السيارات 
واألنابيب املعدنية التالفة إلى جانب مجموعة 

من األحجار امللونة البحرية وغير البحرية 
التي تعيد إلى األذهان أعمال نهى اخلزفية. ال 

داعي للقول إن معرضها هذا تضمن من روح 
السخرية والتهكم والعبثية ما فاق كل أعمالها 

السابقة. بل كان أبرز فقرات هذا املعرض 
ما مّثل املسيرة االحتجاجية للشعب العراقي 
خاطبت بها العالم. لقد صنعت نهى من تلك 

القطع املعدنية، مجموعة نساء ورجال وأطفال 
ألبستهم مالبس ملّونه، وزينت باألصباغ وجوه 

النساء منهم وألبستهن احللي. كما صنعت 
أطفاال ورجاال وعربات ونباتات وحيوانات 

وأفاع وزهور يف مزج غريب، إشارة الستمرارية 
احلياة واإلصرار على البقاء على الرغم من 

أنهم مجرد كائنات هشة يتطلعون بعيون تنطق 
بالفزع واحليرة والقلق إلى شيء ما يف املجهول 
قد يأتي أو ال يأتي. لعل نهى استلهمت كائناتها 

من مناذج قادمة من أعماق التاريخ لتضعنا 
أمام ساللة معاصرة لإلله السومري )آبو(، 

فاجلزع الذي تنطق به الوجوه يحمل التهديد 
ذاته الذي كان يسيطر على حدس القدماء من 

املصير الغامض الذي يواجه البشر.
غادرت نهى الراضي العراق يف منتصف 

التسعينات، بعد أن أصدرت كتابا ثانيا واصلت 
فيه يوميات احلصار وجاء دون مستوى كتابها 

األول. بعد أن أقامت حوالي عام يف عمان، 
استقرت يف بيروت وأقامت معرضا على 

من معروضاتها اخلزفية املتنوعة
والتي عرضتها يف دارة الفنون، عمان



106108

ساحل البحر قوامه أحجار انتقتها من أماكن 
مختلفة وعاجلت سطوحها باأللوان، ثم أضفت 

عليها بعض املالمح لتتخذ هيئة طيور أو 
كائنات مائية، أرادتها أن حتاور السماء واملاء 

وتتفاعل مع عوامل اجلو، فهي من الطبيعة 
وإليها تعود. حني عادت نهى فيما بعد ب إلى 

بغداد وجدت بلدا محتال ومنتهكا ومدّمرا 
يواجه مصيرا أشد غموضا، فغادرته بقلب 

منكسر.
لقد أمضت نهى حياتها يف سباق مع الزمن، 

وكانت دائمة التطلع لتنفيذ مشروع يشغل 
بالها. ولطاملا تساءلُت عما تخفيه أعماقها من 
أسرار األنثى التي تتجلى فيها بشكل مختلف 

عن غيرها من النساء، وما الذي يكمن وراء 
انهماكها باستغالل كل حلظة من حلظات 

احلياة يف مشروع إنساني أو ثقايف. كان دائما 
لدي إحساس بأنها تتكتم على سر عميق لم 
تفصح عنه؟ حني التقيتها للمرة األخيرة يف 
باريس نهاية عام 2003 كانت نهى على علم 

بأن أيامها القادمة معدودة، وأن سرطان الدم 
النادر الذي أصيبت به )سرطان يصيب واحدا 

من كل مليون(، مع ذلك قالت إنها ستأتي 
صيفا إلى عّمان لتمارس فن احلفر. لكنها 
غادرت إلى مكان آخر حاملة معها زهرتها 

وابتسامتها، رمبا لتكون يف رحاب بستان 
أجمل.

عّمان – حزيران 2022

من معروضاتها النحتية ذات املواد املتنوعة
والتي عرضتها يف دارة الفنون، عمان
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الكتابة عن صديق يضعني يف محنة، والسيما 
إذا ارتبطت معه بصداقة حميمة. أما وإن 
كانت صديقة كنهى الراضي فاألمر يحتاج 
إلى توجيه الكلمات نحو ذكراها العطرة،  

واسترجاع صورتها العزيزة من ذاكرتي 
ومعرفتي بها. 

عرفت نهى الراضي لعقود عدة. جمعنا الفكر 
الواحد ومنط العيش احلر. كدُت أن أقول 

اإلحساس بالعبث، أو اللعب مع الوجود، ويف 
احلياة رمبا نكون عابثني ألسباب مختلفة. 

كانت أعمال نهى الراضي الفنية، سواء كانت 
رسوماً أو فخاريات أو نسيجاً أو حلى، تعكس 

مبجملها مثل ذلك العبث اخلاص بالوجود، 
واحلس الدائم بالضيق وترك عالمة. امتد  

ذلك اإلحساس على كتاباتها النثرية والشعرية،  
وباللغة التي اتقنتها وهي اإلنكليزية.

 
كنت مؤمتناً على أسرارها وكتاباتها الشعرية 

وبعض أوراقها. ولسبب ما كانت تريد أن 
حتفظها عندي، وكأنها توقعت أنها سترحل 

قبلي. البد أنها موجودة مع أوراقي يف بغداد، 
هذا إن لم يرمها احلارس السوهاجي يف دجلة، 

وإن لم تأكلها اإلرضة التي عبثت هي األخرى 
بأوراقي وكتبي، ما جعلني أرميها و أرشيفي 

املعماري إلى دجلة الذي اعتاد ابتالع الرخيص 
والغالي يف تاريخه املهيب. 

نهى إنسانة فذة. الفن عندها منط عيش 
وامتداد للتصرف واملواقف. امتلكت حّساً 
بالعناد، ال تتنازل وال تساوم، مختلفة عن 
وعي، وتدمي اختالفها عن طريق انتاجها 

املتنوع وإحساسها بفرديتها املميزة. فيما عدا 
هذا، ثمة براءة متأصلة فيها، براءة قد تكون 

طاغية إلى حد أن يبدو فطرياً، على غير عادة 
الفنانني واملثقفني الذين ينمون وعيا متقصداً 

يتابع أهدافه.  
وما من تناقض بني براءتها ووعيها باالختالف، 

ألنها يف النهاية تنتهي إلى وضع كل براهينها 
يف انتاج جديد. إنها ملتزمة يف رؤاها بدرجة 
كبيرة، هذا منحاها ونهجها. وإذا ما حتدثنا 
عن أسلوبها فيمكن القول أنه يجسد رؤاها 

ونزعتها التهكمية الـ » ما بعد احلداثية«. تطلق 
يف عملها االستعارة واإلميان بالقيم اجلمالية . 
فنها مرتبط بنمط عيشها، تعيشه بإخالص يف 
حياتها اليومية، نراه يف ملبسها وترتيب حلّيها، 
وزخرفة أعمالها اخلزفية، واهتماماتها املتعددة 

الذي أوصلها إلى تصميمها األزياء. لرمبا لم 
تشتهر كونها مصممة أزياء محترفة!.

يف جميع اعمال نهى ثمة خزين من الصور 
والتركة الثرة، والوعي باألشياء، واحملاكاة 

التهكمية. 

تفتقد يف رسومها القياس االيجابي، ويطغي 
عليه روح املوضوع، تضفي روحه قبل أن تنقل 
شكله، وروح املوضوع هو اللب املختزل. يتضح 

هذا يف منتوجها التشخيصي، كالبورتريهات 
و الرسوم الشخصية والعائلية. ها هنا يظهر 
االختزال الكلي يف سبيل إظهار روحية وهوية 

املشخص. لقد جنحت يف ذلك كثيراً، ومن هنا 
اكتسبت فرادتها وشخصيتها يف جميع أنساق 

اإلبداع.
 

يف نهاية الستينات، ويف أول معرض لها 
للفخار أقيم يف قاعة الهالل االحمر، قدمت 

نهى انتاجها املختلف الذي أثار الكثير من 
التساؤالت والنقاشات بشأن هويته وتصنيفه، 
إذ جاء خارج التوقعات ويحمل جدة خاصة. 
أتذكر يف ليلتها أن أستاذنا رفعة اجلادرجي، 
وهو ذو العني الثاقبة يف الفنون عامة، طلب 
مني أن أخبر نهى أنها دخلت تاريخ احلركة 
الفنية يف العراق، من أول معرض لها وهي 

الزالت يافعة خريجة مدرسة تشيلسي للخزف.

معاذ األلوسي

نهى الراضي:
 عناد وبراءة وبحث فني ال يخلو من تهكم!

نهى الراضي يف مشغلها يف بيروت
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اختزنت نهى الراضي يف ذاكرتها الكثير 
من القيم السيسيولوجيا للمجتمع العراقي، 
احلضري والريفي، وقائمة كبيرة بتعابيره. 
من هنا روح اإلبداع عندها، وتنوع إنتاجها، 

فضال عن اختزاليتها التي تهتم بروح املوضوع 
أكثر من القيمة الشكلية. من هنا لم تعر نهى 

االهتمام بالتقنية بوصفها عاماًل مهماً يف 
صياغة الفكرة. ويف هذا السياق اختيار املواد 
واتقان العمل، لذا تفتقر أعمالها إلى املظهر 

الصنعي،  خاصة يف السيراميك والرسم. كانت 
الروحية واملغزى هما املقصودان يف صياغاتها 

أوالً وأخيراً. وللتدليل على هذا لم يستوعب 
رواد السيراميك يف العراق عدم استعمال نهى 
»للويل الدوار« الـ »چرخ« وهو اآللة الرئيسة يف 

صنع السيراميك منذ وجوده.

عند نهى الراضي الكاتبة يطغى السرد 
على البالغة. وأرى أن ذلك ناجت عن لغتها 
االنكليزية. فمجمل تعليمها وقراءاتها جرى 
بهذه اللغة. واملعروف أنها عاشت ودرست 

يف مدارس نيو دلهي ذات الثقافة االنكليزية 
االرستقراطية املتميزة، مع أختها اآلثارية 

املعروفة سلمى الراضي، إذ ظلتا هناك بعد أن 
جرى نقل والدها السفير محمد سليم الراضي 

من نيودلهي، فتركهما برعاية صارمة، أتعبت 
صديقي عدنان رؤوف القنصل حينذاك. 

أفتقد نهى كثيرا، افتقد مشاكساتها وروحها 
الطرية، مثلما أفتقد صخرة من اخلزف بقطر 

50 سم ُفخرت بالنار واحملبة، أهدتها لي 
وانتصبت يف حوش داري املكعب. هذه الصخرة 
حطمها جندي أميركي محتل بأخمص بندقيته 

بفظاظة، أثناء تفتيش داري مبزاعم وجود 
أسلحة! 

  

نهى الراضي يف مشغلها يف بغداد
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»إلى أن يحّل املوت، ُكلّها حياة«. قال ذلك 
دون كيخوته، بطل رواية الكاتب األسباني 
سرفانتس. إضافة كلمة »جميلة« إلى هذه 

العبارة املأثورة جتعلها عنوان السيرة الذاتية 
للفنانة والكاتبة العراقية نهى الراضي، التي 

توفيت قبل أيام يف بيروت. »إلى أن يحّل 
املوت، كلّها حياة جميلة«. فالرسم والنحت 

واخلزف والطباعة الفنية، حتى الكتابة 
بالنسبة لنهى الراضي فقرات يف مهرجان 

حياة يومية متضي رغم أنف احلرب واملنفى، 
إذا صح التعبير. مهرجان يومي حلياة مبدعة 
ضد العسف والكذب والنفاق واحلظر والنهب 

واخلطف والقتل. كتابها »يوميات بغدادية«، 
الذي تُرجم إلى كثير من اللغات، وجاء ضمن 
قوائم أفضل الكتب مبيعاً يبدو كسجل عائلي 
لتوافه األحداث اليومية. األمسيات البغدادية 

مع العائلة واألصدقاء، ووالئم الشواء يف الهواء 
الطلق، واالعتناء باملزروعات والزهور، ومراقبة 
الطيور والنحل والفراشات، ومالحقة األفاعي 

والفئران واحلشرات املنزلية، ومشاحنات ال 
نهاية لها مع حرمي كلبها الشقي سلفادور دالي. 

أجل، الكلب  يحمل إسم الفنان السريالي 
املشهور، ويقيم مع نهى يف بستان صغير شمال 

بغداد »فيه 66 نخلة و 161 شجرة برتقال 
وفحول ثالثة من النخيل- الذكور الوحيدون 

املقيمون«، بعد أن هرب اجلميع، إما إلى 
اخلارج، أو إلى أعماق الريف العراقي. 

إلى أن يحّل املوت، كلّها حياة، ويف تسجيل 
تفاصيلها اليومية تكمن »عبقرية« نهى 

الراضي. فاليوميات التي شرعت بكتابتها يف 
اليوم الثالث حلرب عام 1991 يراها احملرر 

األدبي لصحيفة »نيويورك تاميس« »تعهداً 
باحلفاظ على توافه احلياة اليومية يف مواجهة 

42 ليلة متواصلة من قصف احللفاء«. فن 
البقاء العراقي اجلميل أنقذ نهى الراضي من 

تعاسة »عزيز قوم ُذّل«. فهي امرأة موسرة 
ومثقفة، أبوها شغل منصب سفير العراق يف 

الهند فترة 10 سنوات خالل العهد امللكي، 
وهي درست الفن وّدرسته يف أرقى املعاهد 

الغربية والعربية، بينها ورشة اخلزف املشهورة 
يف تشلسي يف لندن، واجلامعة األميركية يف 

بيروت. و«يوميات بغدادية« التي ُكتبت ونُشرت 
أصاًل باإلجنليزية، تروي كيف أعادت احلرب 

نساء النخبة البغدادية املثقفة إلى »احلياة 
الفالحية الشاقة جداً، حيث العمل ال يتوقف 

أبداً«، ووسائل العيش البدائية للطبخ وصناعة 
اخلبز وزراعة اخلضروات وحمل املاء بالدالء 

من النهر، كل هذا »يكون أحياناً مصحوباً 
بقصف جوي وأحياناً أخرى ال يكون«.

ومع أنه الكتاب الوحيد لنهى الراضي املعروفة 
عربياً وعاملياً بأعمالها يف فن اخلزف والنحت 

والرسم، أفردت لها »إنسكلوبيديا األدب 
العاملي« أكثر من ألف كلمة تناولت »عفوية 

كتابتها األخاذة واملزيج الفريد من روح النكتة 
والغضب والشفقة، التي تصور الناس وهم 

يحاولون التالؤم مع حياة يومية محفوفة 
بالكوارث«. ويف معرض تقييمه لليوميات ذكر 

املفكر العربي الراحل إدوارد سعيد كيف فتش 
»عن كتاب صادر حديثاً يصف العراق كبلد 
حقيقي، وليس كمجرد هدف استراتيجي 

للواليات املتحدة فلم يجد سوى هذا الكتاب 
املمتاز«. وحتدث احملرر األدبي لصحيفة »ذي 
إندبندت« البريطانية عن أسلوب الكاتبة الذي 
»يجمع بني العفوية الالمبالية والسحر واملرح، 

والكثير من روح النكتة »الشريرة«. 
والنكات يف الكتاب جتعل احلزن مقبالت 

»مازة« نأكلها وال تأكلنا، حسب تعبير الروائي 
اليوناني كازانتزاكي. »مازة« حريفة، من نوع 

»هذا هو العراق العظيم. األكراد يسمون 
اجلنوب شيعستان والوسط جوعستان والشمال 

بالطبع كردستان«. وهي نكات غير مقصودة 
يف الغالب، بل مجرد سرد واقعي لألحداث. 

تقرقر معدة ضيف، فتعلن أم البيت »إنها 
غارة جوية«. وبعض النكات من نوع املضحك 

املفجع، كسرد حال عوائل عراقية عدة حفظت 
باملجمدات املنزلية كميات كبيرة من الطعام 
حتسباً للحرب، واستهدفت احلرب أول ما 

استهدفت شبكات الطاقة الكهربائية. »علينا 
اآلن أن نأكل كميات ضخمة من الطعام كيال 

نرميه، ويعني هذا أننا نتغوط أكثر بكثير، وكله 
يتم يف احلديقة، نسمّدها ونوفر على أنفسنا 

بعض املاء، الذي لم يعد يجري من الصنابير«. 
وتخص الراضي نفسها بأمتع سخرية، كما يف 
تعليقها على تصريحها لإلذاعة البريطانية » 
بي بي سي« »أميركا تغار منا ألننا أصحاب 

حضارة وهم ال حضارة لهم ولهذا السبب 
قصفوا مواقعنا األثرية«. وتستدرك: »حسناً 
من هو العاقل الذي يغار منا«؟ وتتهكم حتى 

ببلدها وقائده:«نحن بلد عالم ثالثي، معروفون 
بأنه ليس لدينا الكثير من رجاحة العقل«، 
و«قائدنا حي ومعافى- ورمبا ال، ال نعرف، 

نحن نعيش يف فيلم هندي، أو فيلم »احلفلة«، 
حيث املمثل الكوميدي البريطاني بيتر سيلر 

يرفض أن ميوت، وينهض عل قدميه املرة تلو 
األخرى، ونفخة أخيرة أخرى يف البوق«.

والنكتة متيز حتى أعمال نحتية رئيسية لنهى 
الراضي، كالنصب الذي صنعته من أنابيب 

وقطع غيار السيارات. أطلقت عليه إسم 
»مخلوق الدمار الشامل«، وعرضته خالل زيارة 

رالف أكيوس، مبعوث األمم املتحدة آنذاك 
للتفتيش على أسلحة الدمار الشامل. ومع 

أنه كتاب عن حرب 1991 واحلظر الطويل، 
الذي أعقبها فإنه نذير باجليشان، الذي 

سيعقب حرب عام 2003. ذكرت ذلك صحيفة 
»نيويورك تاميس« بعد أيام من إعالن جورج 
بوش النصر على العراق. والنذير يتكرر يف 

صفحات عدة تلعن الواليات املتحدة وبريطانيا 
وتدعو على »كل من له ضلع يف هذه اللخبطة 

الكارثية عساه أن يسقط يف آبار النفط 
املشتعلة«. وتتساءل: »إذا كان هذا ما يشعر به 

شخص مثلي تعلّم يف الغرب فماذا عن بقية 

نهى الراضي فنانة البقاء العراقي اجلميل 

محمد كامل عارف

نهى الراضي يف مشغلها يف بيروت
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البلد؟«. 
وبعد سقوط بغداد بأيام كتبت نهى الراضي 
من منفاها يف بيروت مقالة يف نشرة معهد 
احلرب والسالم ICR الصادرة يف واشنطن 

سخرت من أحالم »الدميوقراطية املستحيلة« 
للجنرال املتقاعد جي غارنر، الذي عينته 

واشنطن حاكم العراق فترة قصيرة قبل أن 
تستبدله بالسفير بول برمير، وأشارت إلى 
أصابع إسرائيل وراء احتفال غارنر وأحمد 
اجللبي بالنصر يف الناصرية أمام زقورات 

مدينة أور األثرية، التي يُعتقد بأنها مسقط 
رأس إبراهيم اخلليل عليه السالم. »إنه 

فيلم أميركي-إسرائيلي يصيبني بالغثيان«. 
وتوقعت يف ذلك الوقت املبكر املقاومة القادمة 
لالحتالل، وأوردت سطور من أول رسالة من 

أهلها. بغداد احملتلة يف عز فصل الربيع، وأمها 
غاضبة على الطيور ألنها تزقزق، وخالتها 
غاضبة على براعم الزهور ألنها تتبرعم.
عندما كتبت ذلك كانت تعالج من مرض 
اللوكيميا، الذي أّدى إلى وفاتها، لكنه لم 

يقهرها. ففي الربيع املاضي كانت تضئ بهاءاً 
وحيوية يف حفل عشاء يف مطعم »امليجنة« يف 

األشرفية يف بيروت حضره علماء عراقيون 
وكاتب هذه السطور. وشاح مشرق األلوان يلف 

كتفيها وزهرة كبيرة على يسار مفرق شعرها 
كفتيات جزر تاهيتي. أصابعها مزينة بخوامت 
فضية مطعمة بالفيروز، ومرحها أوحى فيما 

بعد لعالم الذرة عماد خدوري بأرق كلمات 
النعي: »نهى تبتسم اآلن خلالقها«. 

نهى الراضي، إلى أن يحّل املوت كلّها حياة 
جميلة. وهل هناك أجمل من امرأة يطرب 

القلب حلسنها، وهي يف عمر الستني، وتنتعش 
الروح مبرحها، فيما هي تعاني من مرض 

قاتل؟ هل هناك أبدع من امرأة تالحق قاتليها 
حتى بعد وفاتها؟ أول أمس احتل نعيها يف 

صحيفة »الغارديان« 6 أعمدة ملونة تضمنت 
صورتها الشخصية ولوحتها الهجائية املشهورة 
»فن احلظر«. وذكرت الصحيفة البريطانية أن 

نهى الراضي كانت عازمة على إقامة دعوى 
ضد الواليات املتحدة وبريطانيا الستخدامهما 

أسلحة ملوثة أصابتها وماليني العراقيني 
بأمراض خبيثة.   

العدد  10658   بتاريخ  04/09/09
جانب من افتتاح معرض نهى الراضي يف معرض 
سلطان الفني ، الكويت. 1970
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هي إبنة بلد احلصار، أيقونة جمال، فنانة 
تعيش يف املفنى، هي صديقة كزهرة جميلة، 

تتمتع بحس الدعابة، تهوى البستنة، والكتابة، 
والترحال، صاحبة روح حرة.. إنها خالتي/ 

عمتي. لقد كانت خالتي / عمتي تتمتع 
بشخصية متحررة من كل القيود، وهي ميزة 
قّل وجودها يف يومنا هذا. لقد كانت حريتها 

ملموسة تقريباً يف مجمل تفاصيل حياتها سواء 
يف ملبسها املختلف، وحس الفكاهة، وأسلوب 
حديثها، وتسريحة شعرها املرفوع. لقد كانت 

تتنقل يف هذا العالم دون قيود حيث كان العالم 
مبثابة عنصر طبيعي بالنسبة لها، كانت تعيش 

غير آبهة بالقيود واألعراف املجتمعية، لقد 
كانت تتحلى بالشجاعة واجلرأة لكي تفعل ما 
يجلب السعادة لها ولآلخرين من حولها. عدا 
عن ذلك، فإن أسلوبها املتحرر من القيود ال 
ميكن اعتباره كنوع من الكبرياء والغرور، بل 
ميكن تفسيره كحالة  من التعّطش املستمر 

للتعلم والعمل حيث أنها قد كانت تعتبر احلياة 
مبثابة مغامرة ال نهاية لها، وعندما كان ينتابني 

اخلوف من القيام بأمر ما، كانت تقول لي: » 
دعك من اخلوف، كيف سيتسنى لك التعلم إن 

لم تقم باحملاولة؟«.
لطاملا كانت عمتي املثال األعلى بالنسبة لي 

طوال نشأتي، لقد كانت شخصية مميزة 
وكأنها إحدى شخصيات الروايات اخليالية، 
وهو ما كان جلياً مبالبسها الزاهية باأللوان، 

وتسريحة شعرها األسود املرفوع، وعيناها 
املكحلتان، عدا عن حلـّيها التي كانت تصدر 
خشخشة مميزة يف كل خطوة تخطوها. لقد 

كان وجودها يف أي مكان كفياًل بحد ذاته لكي 
يجعلني أحلّق يف مخيلتي، فقد كان كل شيء 

ممكناً: فيمكن أن أتخيل السمكة وهي متشي، 
والطائر وهو يتكلم – لقد كان العالم مفعماً 
باحلياة بالنسبة لها. لقد كانت متأل األجواء 

باحلماس، واألحالم، وبجميع اإلمكانيات. 
ولطاملا كنت أراقبها من خلف اجلدران، أو 

األشجار، أو ثقوب األبواب وهي ترسم، معتقداً 
بأنه ال ميكنها رؤيتي، إلى أن قامت يف أحد 

األيام بوضع حجر يف راحة يدي وطلبت مني 
أن أرسم معها، وعند سؤالي لها عن كيفية 

معرفتها بوجودي، أخبرتني بأن الوردة املعلقة 
يف شعرها قد أخبرتها بذلك.. وقد صدقتها 

يف ذلك احلني. لقد اعتدت على مراقبتها وهي 
تضفي بأسلوبها احلياة على شيء جامد يخلو 

من احلياة، حيث كانت تضفي اللمسة اجلمالية 
على األشياء بأسلوب ساحر، وطبيعي غير 

متكلّف، مما كان يثبت يف كل مرة القدرة على 
رؤية اجلمال يف كل األشياء، كتحويل قطعة من 
احلجر أو قصاصات من الورق إلى حتفة فنية. 

ميكننا تعلم أمور جديدة من اجلميع، إال أن 
هنالك قلة من الناس ممكن ميكنهم إحداث 

التغيير، وقد كانت خالتي / عمتي من ضمن 
هذه الفئة النادرة، فقد كانت تتمتع بحس مفعم 

باحلياة والذي دفعها ومن حولها لرؤية العالم 
بشكل حقيقي. لقد كانت حتمل حساً نادراً 

بالقدرة على التخيل والرؤية الالمحدودة، وهو 
ما يفقده معظمنا خالل نشأته. لقد كانت 

على قناعة تامة بأنه ال شيء مستحيل، وبأنه 
ال يوجد تعريف محدد للعالم وما فيه، بل 

أنها كانت تعتبر العالم مزيجاً ساحراً مفعماً 
باأللوان، وبأنه مكان نابض باحلياة وزاخر 

باملغامرات الالمحدودة... إن وجودي بالقرب 
منها واحتكاكي معها قد منحني شعوراً بالقوة 

واملناعة، ذلك الشعور بالقدرة على حتقيق 
أي شيء بحيث أنني لم أعد أرى العالم 

مجرد كوكب عادي، بل أصبحت أرى عاملنا 
كإمبراطورية زاخرة باإلمكانيات. لقد كانت 
خالتي / عمتي مبثابة شخصية »بيتر بان« 

الساحرة بالنسبة لي، لقد ساعدتني ألن أقتنع 
بأهمية جتاوز التوقعات واحلقائق احملددة، 

وقد علمتني كيف أحلّق عالياً. 
نهى، يا ساكنة يف أعماق روحي، لقد علمتني 

أن أخرج ألرى العالم وألن أحيا حياة حقيقية. 
أنا أراك وأشعر بك أينما ذهبت؛ سواء من 

خالل رائحة زكية، أو زهرة أو ريشة، أو حتى 
من خالل أي شكل مضحك...أشعر بك عند 

سماعي خشخشة أسوارتني ببعضهما البعض، 
برائحة العطور وباأللوان واللوحات الزاهية. 

لقد مألت حياتي باأللوان حيث بت أرى 
احلياة يف الصخور وأرى كنوزاً بني احلجارة 
واألنقاض.. إنني أرى الوعد.. إال أن األهم 

من ذلك هو ما تعلمته منك ألن أرى إمكانيات 
اجلمال الالمحدودة. فاحلياة جميلة. 

» .... وعندما جتاوزت كل العراقيل، صارت يف 
املقدمة أمام اجلميع وحلّقت عالياً.« 

من قصيدة Going Blind  للشاعر راينر ماريا 
ريلكه

هي صديقة كزهرة جميلة، 

نور الراضي

نهى الراضي .لوحة ألخيها عباد الراضي عقيلته شهب 
وولديه نور وحمودي 
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بلمساتها يصبح احلجر جمياًل واخلردة تصبح 
فناً

يتذكر العديد من الناس اسم نهى الراضي 
بطرق مختلفة، فهي امرأة متعددة اخليارات 

واملهارات والعواطف واألوطان. الغرب يعرفها 
على أنها كاتبة بعد النجاح الكبير الذي حققته 

يومياتها التي نشرت وقامت بتقدمي حقيقة 
احلرب والعقوبات على العراق إلى جمهور 
جديد كلياً. أما يف العالم العربي، فعرفت 
بوصفها مربية وفنانة مبدعة غيرت من 

أسلوبها وتقنياتها مع مرور العمر، مواجهة 
عاملاً محيطاً بها ميكن وصفه بأنه قاس وجميل 

يف آن واحد. 
يوجد قلة قليلة من فناني اخلزف يف العراق 

ممن أبدعوا يف فنهم وحتّدوا جمهورهم مثلما 
فعلت نهى الراضي، أبرزهم سعد شاكر ومقبل 

الزهاوي و طارق إبراهيم وسهام السعودي. 
ولكن رفض نهى الراضي الشهرة واملجد 

جعل منها فنانة مغمورة قل تقديرها يف كتب 
تاريخ الفن العراقي احلديث. ولكن باملقابل، 

كان أسلوبها الفني مختلفاً، فلم تلتفت إلى 
األساليب األكادميية والتقليدية يف الفن، 
مفضلة أساليب النحت والصقل والقولبة 

بشخصية زاهية وعواطف تلقائية، حيث حتكي 
كل عالمة وفراغ يف فنها حكاية مختلفة. أما 

الكاتب والناقد فاروق يوسف فقال: »فنها 
يشبهها وكأنه قطعة منها... فالراضي كتبت 
يومياتها باخلزف قبل أن تكتبها على الورق«.

حياة ثرية
ولدت الراضي يف العام 1941 يف بغداد 

وغادرت العراق برفقة عائلتها عندما كانت 
يف السادسة من العمر وكانت وجهتهم األولى 
إيران ثم الهند التي عاشوا فيها ملدة خمس 

سنوات، ومن ثم القاهرة فبيروت، وبعد ذلك 
عادت إلى الهند، ثم اململكة املتحدة، ليستقر 

بها املطاف يف بغداد بعد ستة عشرة عاماً 
وكانت قد بلغت اثنني وعشرين ربيعاً. كان 

عمل والد نهى يف السلك الدبلوماسي سبباً 
يف تنقل العائلة من بلد إلى آخر، ومّكنت 

التغييرات والصعوبات الشابة الراضي أن 
تتعرف على ثقافات متعددة، وأن متزج بني 
تلك الثقافات يف أعمالها ويف أسلوبها ويف 
وجهة نظرها املنفتحة على العالم. التحقت 

نهى مبدارس تعليم اللغة اإلنكليزية يف الهند، 
ومتكنت من اإلمساك بناصية اللغة اإلنكليزية. 
لقد انبهرت باحلّس اجلمالي للثقافة الهندية 

واإلرث الفني والثراء باأللوان واملطبوعات 
واألقمشة والتفاصيل اجلمالية التي جتسدت 

يف أعمالها الفنية الحقاً. ويف حني اندثرت 
الكثير من املهن اليدوية التقليدية يف العراق 
تدريجياً كنتيجة للحداثة واتساع رقعة املدن، 

حظيت املجتمعات الريفية بالنصيب األكبر من 
التراث. قالت: »لقد كنت متّيمة على الدوام 
بفن احلياكة ونسج السّجاد واملهن اليدوية 

بشكل عام... ولألسف لم نعد نرى تلك املهن 
اليدوية كما نحب وكما اعتدنا يف السابق«. 

وقالت الراضي يف مقابلة مع مورين علي 
يف مجلة »أور« يف العام 1985 أنها أمضت 

ثماني سنوات يف الهند وشاهدت الكثير من 
الصناعات التقليدية.

سافرت الراضي يف عمر السابعة عشر إلى 
لندن إلكمال الدراسة يف مدرسة بيام شو 

للفنون ويف تشيلسي بوتري واختارت أن تختص 
يف فن اخلزف وأن تبدا دورة يف مجال فن 

اخلزف ملدة ثالث سنوات، فتعلمت العديد من 
التقنيات احلديثة خالل وجودها لندن، وبدات 

أن تصبح رائدة يف عملها بتميز ملحوظ. 
عالوة على ذلك شاركت يف تنظيم معرضني 

مهمني يف العام 1962، األول كان املعرض 
اخلاص بأعضاء تشيلسي بوتري، وكانت 

الفنانة العربية الوحيدة بني مجموعة مؤلفة 
من خمس وعشرين طالباً. أما املعرض الثاني 

فأقيم يف اجلمعية األجنلو عربية وقام بتنظيمه 
سبعة فنانني عرب من الكويت والسودان 

والعراق، وهم عصام السعيد ومنيرة القاضي 
وصالح رضا وتاج أحمد وفايزة القاضي وعامر 

نهى الراضي
تلك التي وضعت وردة يف شعرها املنسدل 

مبواجهة العالم!

مايسة كافل احلسني

الفنانة نهى الراضي

ترجم عن االنكليزية، عمار صالح
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نور والراضي. كان التفاعل مع املنحوتات 
والرسومات والزخارف وأشكال اخلزفيات 

يف اجلمعية األجنلو عربية إيجابياً جداً وأبهر 
احلضور اللذين توافدوا من أنحاء لندن. 

عرضت الراضي أعمالها يف برلني يف العام 
1964 يف معرض مشترك مع عصام السيد 
ومن ثم عرضت أكثر من مئة عمل فني يف 

أول معرض منفرد يف صالة عرض الواسطي 
يف بغداد. وبسبب اإلقبال الكبير واإلعجاب 

الالمتناهي من قبل الضيوف جنحت الراضي 
يف بيع أغلب األعمال الفنية املعروضة يف يوم 
االفتتاح. حقق اندماج الراضي املتجانس مع 

الثقافات اخلالقة التي تعمقت فيها، واملواهب 
العراقية للحداثة، باإلضافة إلي أسلوبها 

املتميز يف صناعة اخلزف التي كانت تتجلى 
يف شخصيتها املنفردة، ما جعلها تصبح محط 

اهتمام أبرز النخب الفنية والشخصيات 
الثقافية يف بغداد.

جدارية تخليدًا السم باباكركر
أدى جناح معرضها املنفرد إلى اختيارها من 

قبل شركة النفط العراقية لتصميم لوحة 
جدارية ملقر الشركة يف بغداد، وكانت اللوحة 

اجلدارية اخلزفية واملعروضة على غالف 
مجلة العاملون يف النفط )اإلصدار رقم 53( 

يف العام 1966 مغامرة فنية ممتعة للراضي، إذ 
جنحت يف دمج مناذج من تاريخ صناعة النفط 
مع مثيالتها من املوروث العراقي، واختارت أن 
تولي اهتماماً باسم »بابا كركر« وهي  منطقة 

قريبة من كركوك اكتشف النفط فيها عام 
1927. وضعت هذا االسم يف منتصف اللوحة 

اجلدارية وجملت حروف كلمة »كركر« يف 
أشكال فنية على شكل أهلة كبيرةـ وأضافت 
رسومات ألنابيب النفط املستخدمة عادة يف 

الصناعات النفطية. زينت الراضي وجه اللوحة 
اجلدارية بأشكال مفاتيح مستديرة وأنابيب 

كثيرة وصور جتريدية للصهاريج وأبراج التبريد 
واألحواض والشمس احلارقة. أظهرت هذا عن 

طريق تبني أساليب تقليدية قدمية، متجنبة 
استعمال التلميع، مفضلة بقاء العمل بلون 
التراب الذي تنعكس عليه أشعة الشمس. 
تضمنت اللوحة اجلدارية ثماني وعشرين 

قطعة بالط مربعة لتشكل جدارية رائعة بطول 
7 أقدام وعرض 4 أقدام. كانت الراضي آنذاك 

يف عمر اخلامسة والعشرون،  ولم مينع سنها 
أن يتم تفويضها للقيام بأعمال مهمة. 

أجرت مجلة العاملون يف النفط التي تصدر 
عن شركة النفط العراقية مقابلة مع الراضي، 
فظهرت مع املقابلة صور عن ورشتها، وكانت 

عبارة عن قبو ممتلئ بالبسط والرسومات 
الطفولية ورسومات عشوائية وصور للممثلني 

واملوسيقيني اللذين أعجبت بهم وأطروا 
طبيعتها الودودة املليئة باحليوية. يف النقابلة 
عّبرت الراضي عن رغبتها بارتداء التنانير 

القصيرة، وحتدي القيود االجتماعية، وشغفها 
بابتكار األزياء، فضال عن  حبها للقطط 

واحتفاضها بالعشرات من اجلوارب امللونة 
املنقطة واملخططة ذات األشكال الدائرية 

واملثلثة. كانت تصّفف شعرها بنفسها، ولم تزر 
صالونات تصفيف الشعر كونها ال تستطيع 

حتمل اجللوس أكثر من دقائق معدودة. كانت 
تهوى السباحة وتذهب باستمرار إلى املسبح 
يف نادي العلوية، وأحبت الطبخ وأبدعت يف 

حتضير أطباق الدوملا والكبة واملجدرة. أبدت 
الراضي يف حديثها مع احملاور شغفها بالسفر 
واعتباره ضرورة وخصوصاً ملن ميتلك موهبة 

فنية تدفعه للتعرف على فنانني أكثر ولإلطالع 
على آخر املستجدات. 

لم تهتم الراضي لألحكام التقليدية اخلاصة 
باملرأة أو بالفنانني، وإمنا أطلقت العنان 

لشخصيتها، وقدمت أفكارها مثاالً. بعد ثالث 
سنوات أوكلت شركة الطيران العراقية إلى 

الراضي بصناعة لوحة جدارية.

بني البساطة واخلبرة
أقامت الراضي عددا من املعارض املنفردة: 
األول يف غاليري »وان« يف بيروت يف العام 
1966، والثاني يف جمعية الهالل األحمر 

العراقي يف العام 1967 ، والثالث يف غاليري 
السلطان يف الكويت يف العام 1970، قبل 

أن تنتقل إلي بيروت يف العام 1971. تولت 
الراضي منصب محاضر يف اجلامعة األميركية 

يف بيروت عن فن اخلزف يف قسم الفنون 
اجلميلة والتعبيرية حتت اإلشراف اإلداري 

للبرفسور بيتر هاريسون سميث. نشرت مجلة 
»كونتاكت« خبراً عن انتقال الراضي إلى بيروت 

جدارية بابا كركر.. يف شركة النفط 
العراقية 1966

نهى الراضي وضياء العزاوي، يف معرضها الذي اقيم 
يف معرض الواسطي 1965

نهى الراضي مع مجموعة كبيرة من املسافرين مبا 
فيهم بيتر هاريسون سميث. مجموعة الفرات. من 

ارشيف اجلامعة االمريكية ، بيروت.

نهى الراضي يف مشغل للفنون.
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يف العام 1972 جاء فيه أنها استقرت أخيراً 
يف املرسم اخلاص بها يف شارع البطريكية 

لتمارس عملها. وعلى الرغم من أن فرن 
اخلزف خاصتها لم يكن يعمل جيداً، إال أنها 

متكنت برفقة زميلتها هيلدا سكامنجا أن 
تستقبل عدداً من الطالب. 

يف هذه األثناء عملت بال كلل إلعداد معرضها 
القادم يف كونتاكت يف أوائل كانون األول. 
أصبحت الراضي صديقة مالك كونتاكت 

غاليري وضاح فارس الذي بدوره أسس مجلة 
كونتاكت التي خصصت مقابلة مطولة معها 

تزامن مع معرضيها يف العامني 1972 و 1973. 
ويف مقابلة مطولة مع سي أف سنو قال إن 
إجناز نهى الراضي يهدف إلى ابتكار عالم 

شخصي متاح بسالسة للمشاهدين. وأبدى 
سي اف سنو رأيه يف أعمال الراضي، فأشار 
إلى أنها طوعت األلوان مرة على نحو صارخ، 
وأخرى على نحو رقيق، وكيف كان أثرها على 

زمالئها يف العراق، وعدد سنو أعمالها من 
التحف اخلزفية وأحجار الشطرجن واألكواب 

واألواني والشمعدانات والبراويز ومتاثيل 
ألشخاص وحيوانات، وحسب سنو فإن هذه 

األعمال املتميزة والنابضة باحلياة، قد دمجت 
بني البساطة واخلبرة، وأيقظت كأل من 

الفضول واملتعة. وصف سنو الراضي بأنها 
كانت دائماً مترفعة عن الغرور واملجامالت 
الفنية املبالغ فيها مستشهدا بإجابتها على 

أسئلة أحد الصحفيني عندما سألها ما هي 
املادة التي صنعت منها األواني خاصتها 

فأجابت: »الطني«! 

احتفظ أرشيف اجلامعة األميركية يف بيروت 
بصورة نادرة لها حتت عنوان مجموعة الفرات. 
ولم يكن معروفاً إذا ما كانت هذه التسمية تدّل 
على اسم املجموعة أو أنها كانت رحلة إلى نهر 
الفرات، إذ تظهر نهى الراضي يف الصورة مع 
مجموعة كبيرة من املسافرين مبا فيهم بيتر 
هاريسون سميث. تعّد تلك الصورة شاهداً 

حياً على مهارة الراضي يف تكوين صداقات 
كثيرة ودلياًل على شغفها بالسفر. واحلال إنها 
جنحت يف إيجاد الوسط االجتماعي اخلاص 

بها يف بيروت التي مكثت فيها حتى العام 
1976/1975، واختارت أن تعود إلى وطنها 

بغداد عندما اندلعت احلرب األهلية اللبنانية.

الصناديق احلشبية ومتثالت العمارة
لم تقتصر األعمال الفنية الكاملة للراضي 

على فن اخلزف إمنا أثرتها بحرفة الصناديق 
اخلشبية امللونة املستلهمة من صناعة 

الصناديق اخلاصة بالزفاف التي انتشرت يف 
العالم العربي وآسيا، وشكلت تخليداً للحرفيني 

يف زمن مضى. كما أبدعت يف صناعة املرايا 
األنيقًة التي اعتبرتها امتداداً لصناعة املرايا 

يف الهند وتصميمات اخلشب واملرايا املوجودة 
يف األسقف العراقية القدمية. استغرقت 

الراضي ثالثة أسابيع لصناعة كل قطعة من 
الطاوالت الصغيرة، وُمتََّكآت األقدام، وباتت 
عنصراً مهماً أضيف إلى أعمالها وخبراتها. 

كما استنبطت تصاميم السجاد القدمي 

وامليداليات واألشكال املتعددة األخرى ودمجتها  
يف تصاميمها، وأظهرت متاثاًل مع أبنية طوب 

الطني اليمني املتأصلة يف تصاميم الفن 
املعماري. كانت الراضي معجبة باإلرث الفني 
اليمني وخصوصاً أن شقيقتها سلمى الراضي 
الدكتورة وعاملة اآلثار أطلعت نهى على التحف 
الفنية ومناذج من األبنية األثرية اليمنية عندما 

كانت تقوم ببحوث أثرية وعمليات ترميم، 
ورافقت نهى شقيقتها إلى املواقع األثرية 

لتكتسب املعرفة باإلرث احمللي وفنون العالم 
القدمي.

عاشت الراضي يف عاملها اإلبداعي اخلاص 
ولم تدخر جهداً للتشاور والعمل مع باقي 

الفنانني ومساعدتهم. يف العام 1980 أطلق 

جانب من افتتاح معرض نهى الراضي يف معرض 
سلطان الفني ، الكويت. 1970

نهى الراضي. صندوق خزيف
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سراح املعماري رفعة اجلادرجي بعد أن 
قضى سنتني يف السجن بتهم سياسية ملفقة. 

ولسخرية القدر أفرج صدام حسني عنه 
أمأل من أن اجلادرجي سيسهم يف إبراز 

الوجه العمراني للعراق. وكانت بغداد آنذاك 
تتحضر لعقد مؤمتر دول عدم االنحياز يف 

العام 1982 وقد مت تعيني اجلادرجي مبنصب 
املستشار اخلاص يف أمانة العاصمة، وأوكلت 
إليه مشاريع تنموية على نطاق واسع. كانت 
تلك الفترة مفعمة بالعمل، وكان املعماريون 

والفنانون متحمسني للخطط املتعلقة باملدينة. 
اختار اجلادرجي األفراد بعناية ومن ضمنهم 
الراضي والنحات محمد غني حكمت لينفذا 

مشاريع مهمة. يف العام 1982 سافرت الراضي 
إلى روما لتعمل يف املرسم 12 مع النحات 

املرموق البروفسور دومينيكو انيكياريكو ومع 
طالبه جوفاني وروبيرتو، لتنفيذ لوحة جدارية 

ضخمة حسب ما  نشرته مجلة »ال سبوندا«.

متثيل األشخاص 
يف ذلك الوقت بدأت الراضي بتصميم 

رسومات خزفية مميزة وممتعة، مثلت فيها 
أشخاصاً مجهولني، كمجموعة من النسوة 
يرتدين لباس الساري الهندي، ويف بعض 
األحيان جاءت أعمالها حتاكي أشخاصاً 

بعينهم. ويف إحدى الرسومات اخلزفية رسمت 
امرأتني جتلسان جنباً إلى جنب على املصطبة 

يتجاذبن أطراف احلديث ويتناولن شراباً. 
ويف عمل آخر رسمت الفنان ضياء العزاوي 

جالساً يف بيته برفقة زوجته الراحلة وكلبهما. 
لم يكن يف الصورة التفصيلية أي خطأ حتى 

بوجود أحد األعمال الفنية للعزاوي معلقة على 
احلائط. صممت نهى أيضاً مشاهد خزفية 
مستخدمة فيها رسومات متعددة ومستعملة 

األختام األسطوانية لتهيئة األسطح للتناغم مع 
التصميمات. 

بحلول العام 1985 جنحت الراضي يف إقامة 
عدة معارض ناجحة يف صالة »رواق« وجالري 
»أورفلي« يف بغداد، حازت على إعجاب كبير 

وأخبرت مورين علي يف مجلة »أور« عنها 
قائلة: »أشعر بأنني أخرج من العزلة... لقد 

كنت أعمل دائماً يف اخلفاء، وكنت وحيدة 
متاماً من دون أي أدنى شعبية، حالياً أصبح 

لدي عالقات أكثر مع الفنانني، وهذا يشعرني 
بارتياح«. وألنها أرادت تتويج هذه النجاحات 

أجنزت أول قطعة منحوتة يف الهواء الطلق 
خصصت لتلبي طموح بغداد ملشروع تطوير 

شارع حيفا. كانت منحدرات شارع حيفا الى 
النهر منطقة الصيد القدمية يف املدينة قبل 
أن يتحول كلياً ملناطق سكنية وملشاريع بنى 
حتتية حديثة على نطاق واسع. ألهم تاريح 

املنطقة الراضي وظهرت تصاميمها على شكل 
سمكة جرى اصطيادها بشبكة رميت هلى 

حائط لتجف، وتضمنت عوامات ملونة مربوطة 
مع شبكة الصيد وحملت كل عوامة أسماء 

العائالت العريقة يف مهنة الصيد من قاطني 
املنطقة. بقياس مترين يف 1.4 متر ظهرت 

املنحوتة املميزة صرحاً مهيباً وطفرة فنية، وال 
تزال موجودة يف شارع حيفا إلى يومنا هذا، 

لكنها تضررت وأهملت وبحاجة ماسة إلى 
صيانة.

 
من اخلزف إلى الرسم 

أقامت الراضي املزيد من املعارض الناجحة 
مبا فيها معرض ضخم لألعمال اخلزفية 

واخلشبية يف أبو ظبي يف العام 1988. كانت 
منهمكة جداً يف كل تفصيلة يف أعمالها 

اليدوية حتى يف صناعة طالء اخلزف، كما 
كانت حتضر الصلصال بنفسها، وتوقد القطع 

يف فرن اخلزف القدمي خاصتها املوجود 
يف حديقة العائلة، وتدير كل خطوة متعلقة 

مبشاريعها. وإذا بها تعلن بشكل مفاجئ عن 
حتول كبير يف حياتها املهنية، إذ اعتزلت فن 

اخلزف: »لم يعد لدّي القدرة على التعبير 
ويجب أن أجد مجاالً آخر«. قررت أن تتمرس 

كلياً يف مجاالت فنية مختلفة ومنها الرسم 
الزيتي والتصوير وفن اخلط اليدوي والرسم. 

وأبدت شغفها الالمحدود بالطباعة الفنية، 
واستعادت احلماس الفني بقوة، وبدأت 

املشاركة يف مرسم رافع الناصري يف بغداد، 
وكانت سابقاً قد التقت به يف دارة الفنون يف 

عمان.

احلرب واستخدام السكراب
لم تكن حقبة التسعينيات مفترق طرق يف 

حياة الراضي املهنية فحسب وإمنا أثرت على 
حياتها ككل. اجتاح صدام حسني الكويت يف 
شهر آب من العام 1990 وتالحقت األحداث 

املأساوية التي أدت إلى شن الواليات املتحدة 
األميركية غارات جوية ضد العراق يف السادس 

نهى الراضي، 1982 لوح خزيف x 36 35 سم 
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عشر من كانون الثاني من العام  1991 ، 
وبدأت الراضي بكتابة يومياتها بعد أربعة 

أيام من العدوان مضيفة تدوينات يومية طيلة 
فترة احلرب وما تالها من عقوبات حتى العام 
1996: »لقد قررت أن أكتب مذكراتي ألوثق ما 

حدث لنا وألن هذه األمور ال حتدث كل يوم« 
ووصفت األحداث التي عصفت ببغداد قائلة 

إن الشاحنات احلكومية كانت توزع اخلبز على 
اجلموع احملتشدة يف كل أرجاء بغداد، وتواردت 

أخبار من أصدقائها وزمالئها: »مات جبرا 
ابراهيم جبرا بنوبة قلبية. لقد كانت نهاية 
احلقبة الثقافية وسنة صعبة للغاية وأمتنى 
أن تنتهي قريباً« وعبرت عن خيبة أملها يف 

موقف املجتمع الدولي. وحتدثت الراضي 
عن أصدقائها وأقاربها يف أرجاء املدينة، 

وعن هؤالء اللذين جاؤوا للسكن يف منزلها، 
واختارت الراضي أن تسمي منزلها بفندق 

السعادة، وكتبت مطوالً عن كلبها الذي اسمه 
سالفادور دالي وعن بستانها. مرت بأوقات 
عصيبة: »سأصبح يف عمر اخلمسني غداً 

وأشعر باكتئاب حاد نحن يف حالة يرثى لها 
ومحاطني باألحزان ومات الكثير من الناس 
من أجل ماذا؟« ومرت بأوقات إيجابية: »أنا 
يف شغف للقيام بأعمال فنية وأشعر بسعادة 

كبيرة وأمتنى أن تستمر هذه احلالة«. لقد 
دمرت احلرب جزءاً كبيراً من البنية التحتية يف 

نهى الراضي. عمل خزيف. مجموعة
 االوقاتي. نيويورك.

نهى الراضي مع مجموعة من الفنانني
 االيطاليني يف  مرسم 12 النحات دومينيكو 

انيكياريكو
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العراق، وأودت بحياة اآلالف، وأدت العقوبات 
املتتالية على العراق إلى تردي وضع الشعب 

املنكوب أصال« ما جعل احلياة غاية يف 
الصعوبة. استمرت الراضي يف الكتابة وبالرغم 

من معاناتها متكنت من االستمرار باإلبداع 
الفني، إال أن املواد الالزمة ألعمالها الفنية لم 
تكن متوفرة، وأدى النقص احلاد يف أساسيات 
الشعب احملروم إلى تفاقم األزمة، ومت مصادرة 
بعض املواد كلياً، على سبيل املثال مادة البرونز 
التي كان يسمح باستعمالها ألغراض عسكرية 

حصراً. باعت الراضي أغلب املواد التي 
استعملتها يف صناعة اخلزف سابقاً وبدالً 

من ذلك استعملت أي شيء تستطيع إيجاده 
وصنعت منه مجسماً نادراً شبيه باملنحوتات، 

وبدا نوعاً ما متحركاً وثابتاً يف آن واحد. 
ووصفت األسلوب يف يومياتها قائلة: »جميع 

املنحوتات وجميع األمناط املنحوتة على شكل 
أشخاص مصنوعة من احلجر ومن قطع غيار 

السيارات ومن العوادم املكسورة وخافضات 
الصوت التي قمت بتجميعها. كانت الرؤوس 

احلجرية املطلية تتساقط بسهولة وكأنها 
تعكس حقيقة ما يجري يف العراق اليوم؟« 

عرضت هذه املنحوتات يف معرض أطلق 

نهى الراضي.عمل طباعي 1997

نهى الراضي.عمل طباعي 1996



132133

عليه اسم حظر الفن، أقيم يف دارة الفنون 
يف عمان يف صيف العام 1995. كتبت عن 

هذا املعرض الناقدة والكاتبة مي مظفر نصاً 
مسهباً واصفة عالم الراضي بأنه »مزيج بني 
الفكر املتأمل واخليال«، مفصحة عن بهجتها 

لرؤية »استعارات جسدت الالمنطقية يف 

املعاناة املفروضة على الناس«. أشادت مظفر 
بخطوة الراضي بترك العمل يف فن اخلزف، 

وأدركت الصلة وراء إلهامها إلكمال تصاميمها 
بأشكال ثالثية األبعاد والتالعب ببنية التصميم 

مترافقة مع حدس متميز، ويف هذه املرحلة 
استعملت اخلردة املعدنية، وعلى حد تعبير 

مظفر أن »لغتها الفنية اخلاصة« بها يف 
جتسيد األشخاص بتصاميم مختلفة وبأطوال 

وألوان متباينة حيث بدوا على قدر كبير 
من الهشاشة والتصدع ويبذلون جهداً كبيراً 

للتماسك. وضعت الراضي أعمالها يف كل 
أنحاء دارة الفنون وحتى يف احلدائق: »وقفوا 

هناك لتحية الزوار ولطرح أسئلة يستحيل 
اإلجابة عليها« )يف دليل دارة الفنون خالل 

املهرجان الصيفي يف العام  1995(. فيما بقيت 
الكثير من املنحوتات احلجرية يف احلدائق 
لسنوات عديدة. يف غضون ذلك جرى نشر 

يوميات الراضي حتت عنوان »يوميات بغدادية« 
عن دار الساقي يف لندن عام 1998، وترجمت 

الحقاً إلى العديد من اللغات وحازت على 
إشادة عاملية. منحت تلك املذكرات الفرصة 

للكثيرين حول العالم لإلطالع على شهادة 
تفصيلية وصادقة عن احلياة يف العراق خالل 

نهى الراضي. مجموعة من االعمال النحتية. 
من معرضها يف دارة الفنون. عمان
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نهى الراضي،  اليزبث ديفيز، الوان مائية على الورق.

نهى الراضي، من اصدقاء الفنانة زيت على القماش
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حرب اخلليج والعقوبات.

يف رثائها  
تناولت الراضي يف يومياتها ازدياد معدالت 

السرطان يف العراق: »يبدو أن اجلميع 
ميوتون بسبب السرطان وكل يوم يسمع الناس 

اخباراً عن موت أحد معارفهم أو أصدقاء 
أصدقائهم« ويعزى السبب احلقيقي استخدام 
املواد الكيميائية يف احلرب. وبدأت الراضي 

بوصف حالتها الصحية وأملها واملواعيد 
الطبية ورغبتها يف معرفة التشخيص املوجود 
يف التقارير اخلاصة بها حيث مت تشخيصها 
يف النهاية بسرطان الدم. استمرت الراضي 
بعرض أعمالها يف عروض أُقيمت يف بيروت 
يف العام 2001 حيث انتقلت من بغداد ومن 

ثم عرضت أعمالها يف عمان يف العام 2002. 
يف العام 2003 وبعد اجتياح العراق وسقوط 

نظام صدام حسني عادت إلى بغداد بعد سبع 
سنوات من الغياب لزيارة والدتها التي رفضت 

املغادرة. أمضت الراضي شهراً واحداً حتت 
سماء مليئة بالنار وشوارع ممتلئة باالحتقان. 
استأنفت الراضي كتابة يومياتها وهذه املرة 

نشرت يف مجلة »كرانتا«: »بالكاد تعرفت على 
بغداد بعد سبع سنوات من الغياب، إذ كانت 
نهى الراضي. ، مناذج من االعمالاملدينة مغطاة بالرماد وكانت املباني محترقة 

 الطباعية من عام 1997
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نهى الراضي، شهرزاد حسن،  الوان مائية على الورق.

نهى الراضي، الوان مائية على الورق. مجموعة 
شهرزاد حسن. باريس
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ومدمرة وكانت أعمدة الدخان الضخمة حتوم 
بينما قال رامسفيلد إن األوضاع تتحسن يوماً 

تلو اآلخر فاقترحت على رامسفيلد أن يأتي 
إلى العراق ويقيم عدة أيام ومن ثم يقول هذا 

الكالم«. بينما كانت الراضي تستعد للسفر إلى 
مدريد للتوقيع على نسخ الترجمة األسبانية 

اخلاصة بيوميات بغدادية، توفت يف بيروت يف 
الثالثني من آب من العام  2004 بعد أصابتها 
بذات الرئة باإلضافة إلى الضعف الشديد يف 
جهازها املناعي كنتيجة لصراعها مع سرطان 

الدم. 
كان عام 2004 غاية يف الصعوبة على 

العراقيني عقب االجتياح، واتسمت بصعوبة 
خاصة بالنسبة للعراقيني العاملني يف مجال 

الفن والثقافة. لقد صادفت وفاة الراضي ستة 
أشهر بعد وفاة شاكر حسن السيد وأربعني 

يوماً بعد وفاة إسماعيل فتاح الترك. نظمت 
دارة الفنون يف نفس العام معرضاً تذكارياً 

نهى الراضي. ، عمل طباعي 1997

نهى الراضي. تركيب نحتي، حديد. من 
معرضها يف دارة الفنون. عمان

نهى الراضي. ، عمل طباعي 1996
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للفنانني العراقيني الثالثة ولالحتفاء بأعمالهم 
واستعراض حياتهم.

رثتها عمتها نور قائلة:«كنت أنظر إليها 
بدهشة وكأنها متنح احلياة إلى شيء ال وجود 

له، مظهرة اجلمال بشكل ساحر وطبيعي، 
وبسالسة مطلقة وعفوية كبيرة. يف واقع األمر 
ميكن أن يصبح احلجر جمياًل واخلردة تصبح 

فناً«. 
جرى تخليد ذكراها يف قرطبة يف إسبانيا 

وسمي شارع باسمها والفتة محاطة بأشجار 
البرتقال بشكٍل رائع يذّكر باألشجار يف 

بستانها. أما يف بيروت التي عاشت فيها 
لسنوات عدة، فسميت قاعة صغيرة يف مسرح 

املدينة يف احلمرا باسمها وجرى عرض 
مسرحية فيها عن ضحايا السرطان حتت 

عنوان »أنا بانتظارك« وذلك يف العام 2017. 
درست عبير حمدان املسرح واإلداء يف جامعة 

درم وكتبت أطروحتها يف العام 2021 عن 
معاناة املرأة العربية مع السرطان وتناولت هذا 

املوضوع بالتفصيل يف مسرح بيروت. قالت:

»وأخيراً هنالك امرأة عربية أخرى تلتزم 
الصمت مجازاً وفعلياً تسكن يف »أنا يف 

انتظارك«، وإليجاد املكان املناسب لعرض 
املسرحية، زرت برفقة املخرجة لينا األبيض 
مسارح عدة يف كل أرجاء بيروت حتى وجدنا 
مسرحاً شاغراً وصغير املساحة يف املنطقة 
املعروفة بشارع احلمرا وسط املدينة. جرى 

تسمية املكان باسم الفنانة العراقية املرموقة 
والكاتبة نهى الراضي التي عاشت يف املدينة 
سنوات طويلة قبل أن متوت بسبب سرطان 

الدم، وكطالبة أستذكر رؤية الراضي يف 
الفعاليات املسرحية التي أقيمت يف بيروت 
حيث كانت دائماً تتزين بوردة كبيرة وجميلة 

على شعرها املنسدل«. 
كتبت نور الراضي يف رثائها هذه الكلمات 
: »بنت احلصار، ومرآة اجلمال، والفنانة 

املنفية، واملزهرية، والصديقة، وقاهرة احلزن، 
واملزارعة، والكاتبة، والرحالة، وذات الروح 

املتمردة«.
نهى الراضي. مجموعة من االعمال النحتية. 
من معرضها يف دارة الفنون. عمان
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الفنون اجلميلة واجلريئة 
األعمال الزخرفية للفنانة نهى الراضي

مورين علي

نهى الراضي. عمل خزيف. مجموعة
ردينة اجلادرجي. كندا

ترجم عن االنكليزية،  ديانا نغوي

القى معرضها األخير يف بغداد جناحاً باهراً 
، مثلما هو احلال بالنسبة ملعارضها األخرى 

التي أقيمت يف لندن وبيروت يف السنوات 
األخيرة، ومع ذلك، لم تشعر الفنانة العراقية 

نهى الراضي بالتقدير احلقيقي ألعمالها  قبل 
هذا الوقت،  حيث تقول : »أشعر وكأنني قد 

خرجت لتوي من عزلتي الفنية« ، »أخيراً بدأت 
أعمالي تالقي الشهرة التي تستحقها«.

كانت ذلك خالل حديثها أثناء زيارتها إلى 
مدينة لندن جلمع املستلزمات الفنية لنقلها 

إلى بغداد، حيث تنوي البدء يف نحت أول 
متثال خارجي ، ملشروع إعادة تطوير شارع 

حيفا والذي مت تكليفها به. وأوضحت نهى أن 
هذا العمل هو انطالقة جديدة ومثيرة حيث 

ستعرف به على نطاق واسع ألول مرة، وتقول 
نهى: » لطاملا كانت أعمالي مهمشة ولم حتظ 

باالهتمام الذي تستحقه، ولم تلق الترويج 
املناسب لها«. وأضافت: » أما اآلن، فقد بدأت 
أحظى بقاعدة أوسع من املعارف،  مبا يف ذلك 

مع فنانني آخرين ، وهذا شعور جيد«.
 نهى الراضي هي فنانة تتمتع بخبرة متتد 
إلى 25 عاًما يف فن تشكيل اخلزف ، وقد 

حصدت تقديراً كبيًرا بني الفنانني وهواة جمع 
األعمال الفنية. تراوحت أعمالها من الصغيرة 
والدقيقة ، مبا يف ذلك وسائد اخلزف الفريدة 
، إلى األعمال الكبيرة مثل الطاوالت اجلانبية 

والصناديق اخلزفية الكبيرة ، والتي تتميز 
باإلثارة واالحتراف الفني. وقد متيزت أعمالها 

باهتمام كبير بالتفاصيل واستخدام ملتهب 
لأللوان تعكس معظمها حب نهى للحرف 

التقليدية يف املنطقة: النسيج والنحت على 
اخلشب واألواني النحاسية وما إلى ذلك، حتى 

أن بعض أعمالها تتضمن جوانب من الفن 
املعماري احمللي ، حيث تتم إضافته وصقله 

يف تصميمات طاوالتها غير العادية أو املرايا 
املؤطرة.

تقول نهى: » لطاملا استلهمت يف أعمالي من 
فنون التطريز وصّناعة السجاد واحلرف بشكل 

عام، إال أنه ولألسف، فقد أصبحنا ال نرى 
الكثير من هذه األشياء كما نرغب وكما اعتدنا 
عليه يف بلدنا العراق. إال أنني رأيت الكثير من 

تلك األعمال واحلرف خالل سنوات طفولتي 
الثمانية التي أمضيتها يف الهند حيث كان هذا 

النوع من احلرف موجود يف كل مكان«. 
»وقد استمر تأثري بتلك األعمال وما حتمله 

من أوجه التشابه التي كانت كافية بالنسبة لي 
لربطها مبا أراه يف العراق. فكل ما أراه مبا 
يتعلق بذلك ، ينتهي ، بطريقة أو بأخرى يف 
أعمالي الفنية، وعلى سبيل املثال ، ميكن أن 
نرى ذلك التأثر يف أعمالي الفنية واملستلهمة 

من أعمال املرايا الهندية أو باألعمال اخلشبية 
واملرايا املعلقة على األسقف يف العراق«.

وبشكل أوضح ، فإن الصناديق الرائعة التي 
تصنعها تعكس التأثر املباشر بتصاميم صناديق 

الزفاف التقليدية الرائعة والتي مت تصميمها 
بشكل متشابك يف مجموعة من األمناط 

الزخرفية املفصلة وامللونة بألوان زاهية مكملة 
لبعضها يف بعض األحيان ، أو متناقضة يف 

أحيان أخرى، وهو ما يعكس أسلوب احلرفيني 
يف املاضي ويضيف استحسانا وتقديراً 

ألعمال الفنانية يف الوقت احلاضر، حيث 
حتتوي معظمها على أغطية متحركة وميكن 
استخدامها لألغراض العملية وكتحف فنية 

على حد سواء. 
ونرى نفس أفكار التصاميم يف طاوالت 

نهى اجلانبية التي تعكس اهتماًما مشابًها 
بالتفاصيل املوجودة يف العديد من احلرف 

القدمية مبا يف ذلك تصميم السجاد: مثلثات 
، ترصيعات ، أمناط متعرجة ، مربعات 

ونقاط محفورة بعمق، وهو ما يبدو جلياً يف 
إحدى الطاوالت التي صممتها والتي تشبه يف 

تصميمها برًجا صغيًرا وضيقاً ، مما يذكرنا 
متاًما باملباني اليمنية املبنية من اللنب بزخارفها 

املعمارية غير التقليدية.
بالنسبة لبعض هذه الصناديق والطاوالت 
، تكون األلوان عبارة عن مزيج من األلوان 

املؤثرة والهادئة، خليط من  األزرق والبرتقالي 
، يتباينان بشكل حاد ولكنهما يجتمعان مًعا 

إلنتاج توهج مذهل من األلوان.
وحتب نهى الراضي تصميم  املرايا ، حيث 
تزين إطارات مزخرفة حول الزجاج ، مما 

يعكس ملسات خيالية يف التصميم النهائي لها. 
هنا ايضاً ميكن إدراك تأثير الفن املعماري ، 
خاصة يف األعمال احلديثة التي حتتوي على 

اإلطارات، حيث لم لم تعد هذه مجرد إطارات 
وإمنا أصبحت جزًءا من عمل متكامل.  وقد 
عملت الفنانة ضمن ثالث مهام رئيسية  يف 
العراق يف السنوات األخيرة ، مما أدى إلى 
زيادة تأثرها يف أعمال النحت. وقد متثلت 

إحدى املهام التي مت تكليفها بها بتنفيذ مشروع 
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نهى الراضي. عمل خزيف. مجموعة
 االوقاتي. نيويورك

نهى الراضي. عمل خزيف. مجموعة
شهرزاد قاسم حسن. باريس

نهى الراضي. عمل خزيف. مجموعة
 االوقاتي. نيويورك

ملكاتب هيئة اإلسكان يف بغداد ، حيث عملت 
على تصميم عمل يعرض مشهداً جوًيا لبغداد 

، ويتضمن تفسيًرا جتريدًيا ألبنية املدينة 
وجسورها ونهرها وما إلى ذلك.

كما عملت على تنفيذ مشروع آخر بعنوان 
»قطعة من اجلنة«  مت طلبها ألحد القصور ، 
والذي تضمن تصميم األشجار واحلمامات 
واحلدائق والزهور والتي أفرزت مع بعضها 

البعض مشهداً للصفاء واجلمال يعكس توقعات 
املرء لصورة اجلنة.

أما املشروع األخير، وهو مشروع شارع حيفا 
، فيعد األكثر تعقيداً، حيث يتطلب الكتير 

من الوقت والعمل. يعتبر شارع حيفا منطقة 
الصيد القدمية يف املدينة ، وقد اختارت نهى 

تصميم شبكة صيد السمك املعقدة متعددة 
األلوان والتي سيتم ترتيبها كما لو كانت قد 

ألقيت للتو فوق جدار لتجف. وتظهر الشبكة 
على جانبي اجلدار حيث تسقط »الشبكات« 

الدقيقة يف ثنايا ، ويف بعض األماكن على شكل 
دوامات كثيفة ، ويف أماكن أخرى تنتشر وكأنها 

تلتقط أشعة الشمس. يف املجمل ، سيبلغ 
عرض القطعة مترين ، مع انخفاض مبقدار 
1.40 متًرا على كل جانب. سوف تعلق على 
الشباك عوامات و تخليداً لذكرى املاضي ، 

ستكون عليها أسماء العوائل التى كانت تشتهر 
بالصيد قدمياً. يبدو األمر وكأنه عمل شاق ، 
لكن ليس لنهى املتحمسة للغاية لهذا التحدي.

إال أن ذلك لن يقلل من أهمية أعمالها األخرى 
الرائعة، حيث توضح : »أحب أن أصمم 

األشكال الكبيرة والصغيرة يف نفس الوقت 
، إنها تساعد على التحكم بالنفس«. فيما 
يتعلق بالتصاميم الكبيرة ، عليك احلفاظ 

على االرتباط باملوضوع واحلفاظ على الفكرة 
الرئيسية اخلاصة بك. أما مع التصاميم 

الصغيرة ، فإنه ميكنك أخذ قسط من الراحة 
، والعمل على شيء آخر ، وجتربته ، واالنتهاء 
منه والعودة إلى التصاميم الكبيرة مرة أخرى.

وتتضمن املشاريع األصغر التي صممتها نهى،  
الدمى ذات العيون الواسعة واألوراك العريضة 

، التي يبلغ ارتفاع بعضها حوالي 12 بوصة. 
وعلى الرغم من مظهرها املكسيكي إلى حد 

ما ، إال أنها مستوحاة بشكل مباشر من طراز 
نساء شمال العراق.

وباملثل ، فإن األكياس الصغيرة التي ترقد كما 
لو كانت نصف مفتوحة ، وملفوفة للخارج كما 

لو كانت تنتظر ان ميد شخص ما يده للوصول 
إلى الداخل ، هي تفسير نهى للمشهد اليومي 
يف أي سوق من أسواق التوابل أو احلبوب يف 

البالد.
وبينما تستمر املشاهد من حولها يف توفير 
اإللهام لتصاميمها ، فإن املناخ الفني الذي 
وجدت فيه نهى نفسها بعد غياب لسنوات 
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عديدة ، أثبت إثارته وأهميته منقطعة النظير، 
وضمن هذا اإلطار تقول نهى : »لقد الحظت 
البيئة احملفزة هنا يف بغداد، حيث ميكن ألي 
شخص أن يعرض أعماله الفنية وميكننا   أن 

نرى كذلك االستجابة الواسعة لألعمال 
املعروضة يف أي وقت«. 

 إن ما مييز الفنانة نهى يتمثل يف صناعتها 
لكل مواد التزجيج بنفسها ، فضاًل عن 

حتضير الطني بنفسها ، حيث تشعل  النار 
يف التنور املوجود يف حديقة العائلة وتشرف 

على مشاريعها من البداية إلى النهاية. 

يستغرق صنع كل قطعة من  القطع الكبيرة  أو 
الصناديق أو الطاوالت أو مساند القدم ثالثة 

أسابيع على األقل، وتقوم نهى بتطبيق التزجيج 
مرة واحدة فقط إلظهار التفاعل التفصيلي 

للنمط واللون.
إنه عمل  شاق ويتطلب تركيًزا عميًقا. ولكن ، 
كما تقول نهى: »كلما عملت كلما زاد إنتاجي، 
وكلما زاد إنتاجي ، كلما حتسنت جودة املنتج«.

ويف هذه األثناء، ليس لنا سوى أن نترقب 
االنتهاء من مشروع شارع حيفا بفارغ الصبر.

نهى الراضي،   أيسر العقراوي، الوان مائية على 
الورق.

نهى الراضي، من اصدقاء الفنانة يف بيروت
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نهى الراضي، عائلة أرسالن 
جنبالط، زيت على القماش

نهى الراضي، رئيس اجلمهورية السابق 
إلياس هرلوي وعقيلته منى هراوي

نهى الراضي، بورتريت ابنة
 إحدى صديقات الفنانة
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تهى الراضي، زيت على القماش،، مدينة سنتروني 
االيطالية

نهى الراضي، لوح خزيف، شجرة يف منطقة توسكاني



يتمثل إجناز نهى الراضي يف خلق عالم 
شخصي يسهل للمتفرج الوصول إليه، فعلى 
الرغم من اخلصوصية التي تتسم بها رؤية 
الفنانة إال أنها تدعو إلى املشاركة. ومثلما 

يشكل أي وعاء حجماً أكبر من مجمل أجزائه 
مجتمعة، فإن الصورة األوسع التي تشّكلها 

التحف الفنية لنهى الراضي تتجاوز احلدود 
املادية لتعكس هوية فردية وعمومية يف آن 

واحد. 
عادة ما يكون هذا اإلجناز أكثر إثارة لإلعجاب 

عندما تؤخذ الطبيعة الفنية للخزف بعني 
االعتبار، حتى وإن كان هذا النوع من الفن 

غريباً يف مجال الرسم والنحت، والذي غالًبا 
ما يتنقل ما بني دوره الوظيفي والفني، أي 
ما بني دوره كفن أو حرفة. أضف إلى ذلك 
االزدواجية والتناقضات الفنية - التقييد / 

احلرية ، التجريد / الواقع ، الشكل / الوظيفة 
، التفوق / التأصل، احلركة / الراحة – وهي 
مهمة ال يستهان بها أبداً. وقد متكنت الفنانة 
الراضي من حتقيق التوافق بني هذه األضداد 
الظاهرة يف أعمالها بقبولها بدالً من رفضها 

ومقاومتها، فضاًل عن جناحها يف جتنب 
االنزالق يف حتقيق املفارقات أو التناقضات، 

ما أسفر عن حتقيق التكامل بني تلك العناصر 
املختلفة وتعزيز الصورة النهائية بالرغم من 

أصالة وتفّرد كل عنصر منها. ويعمل االشتداد 
الناجم عن هذا الدمج مثل قضبان الصلب يف 
اخلرسانة مسبقة اإلجهاد، وذلك بهدف تعزيز 

وتوحيد اإلبداع يف الشكل النهائي للعمل.
وضمن هذا السياق، فقد يكون من غير 

الضروري حتديد العناصر املتكررة يف جميع 

أعمال الفنانة الراضي – والتي هي أشبه 
بغنائية مستدامة لأللوان، تعكس يف نغماتها 

الدقيقة أحياًنا والقاسية يف أحياٍن أخرى قيم 
األرض اخلصبة والتناقضات الصارخة يف 

بلدها األصلي العراق - يف معايرة دقيقة للكتلة 
وعالقتها بالفضاء، وإدراك أهمية اخلطوط، 
وقبل كل شيء، تطبيق الذكاء املنضبط ضمن 

الشكل النهائي للعمل الفني. ويجدر القول 
بأن حتليل مكونات أعمال الفنانة الراضي 

يعتبر غير مجٍد؛ حيث أنها تدرك على الدوام 
أساسيات الفن يف جميع أعمالها، وميكن 
مالحظة الفرح احلسي النابض من بعض 

أوانيها، إضافة للبهجة يف اجلانب اللمسي 
البحت ملكوناتها، حيث تختلط  والبساطة 
بشكل غريب مع اخلبرة الفنية الفذة. ويف 

أعمال أخرى ، ميكن مالحظة نهج أكثر 
انتظاماً يُخضع احلواس لإلدراك - مما يخلق 
انطباًعا عن وجود نوع من الطاقة املضطربة 

يف العمل الفني.
متيزت العديد من هذه األعمال   

بوجود حّس دعابي مثل أعمال الفنانني كلي أو 
شتاينبرغ حيث تتأرجح مشاعر الناظر إليها 

ما بني النزوات الشخصية والفكاهة. خذ على 
سبيل املثال، العمل الدرامي »كارنال نوليدج«، 
والذي ينتقل من  مشهد بسيط وغير متكلف 
جلّنة عدن ذات األلوان الزاهية – والذي قد 

يعكس وجهة نظر طفولية  لإلشارة إلى احلزن 
املقفر لطفولة ضائعة – ومن ثم ترى األفاعي 
وهي تغادر املشهد. أم ماذا نستنتج من العمل 

 Best Foot الدرامي »بيست فوت فوروورد
Forward – ما سبب هذا الغموض؟ هل 

هو بيان أم تساؤل؟ وعادة ما يكون الغموض 
عنصراً متواجداً يف هذه األعمال، ونادًرا ما 
يكون القصد مفهوماً. وبناء على ذلك، فعادة 

ما يجد املتفرج على أعمال نهى الراضي نفسه 
أمام حالة من املواجهة لفهمه اخلاص ملفهوم 

العبثية يف ظل حاالت اإلغفال والتضمني 
والتبرير، وكذلك مع تعدد نوايا نهى الراضي 

ضمن أعمالها.
هناك عدد من العوامل املؤثرة التي   

أنعكست على أعمال الفنانة الراضي مبا 
يف ذلك طفولتها يف الهند، ومعرفتها بحرفة 
صناعة اخلزف التقليدية التي اشتهر العراق 
بها، ومشاركتها يف مدرسة تشيلسي للخزف 
يف لندن يف مطلع ستينيات القرن املاضي. 

ومع ذلك ، ال يُسمح أبًدا بتحول االنتقائية إلى 
تقليد أو حتّول الشكل إلى صيغة فنية بحتة، 

وهو ما ميكن تشبيهه بشكل املنشور الهندسي 
املعكوس، حيث تركز الفنانة الراضي هذه 
التجارب على تشكيل شيء متميز بالكامل 

والذي يعكس هويتها اخلاصة التي ال تشبه 
أي هوية أخرى. ويف الواقع، فإن اجلدل حول 

هوية هذا الفن إن كان »عربًيا« أم ال يعتبر 
جدالً عقيماً، يف ضوء احلقيقة البديهية أن 

الفن العربي هو من صنع فنان عربي األصل، 
ويف القرية العاملية التي نعيش بها يف الوقت 

احلاضر، مت التقليل من أهمية الفن اإلقليمي 
وتصنيفه ضمن خانة احلرف اليدوية.

ومع ذلك، ال ميكن إنكار التأثير الشديد 
والواضح للفنانة الراضي ببيئتها، األمر األكثر 

إثارة هو تنوع ردود الفعل على املعارض التي 
أقامتها يف عدد من املدن  مثل بغداد ولندن 

قراءة يف أعمال الفنانة نهى الراضي
بساطة معقدة تثير الدهشة واملتعة
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. نهى الراضي،لوح خزيف ، عباد الراضي، ابنته نور 
وعقيلته شهب

ترجم عن االنكليزية، مجاة كونتاكت

سي، اف، سنو
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نهى الراضي، مجموعة متنوعة من االعمال اخلزفية



وبيروت وبرلني والكويت، حيث وجد الناقد 
البروفيسور. W.W. Hanstandter أن 

“تالعبها املقصود يضفي على أعمالها ميزة 
معمارية ترفع مستواها فوق مستوى مجرد 

 A.S. كونها أعماال تعبيرية«. أما الناقد الفني
Mehta والذي لرمبا يكون أقل تعبيراً من 
هانستاندرن فقد كتب عن معرض الفنانة 

الراضي يف مدينة الكويت : »بصفتها فنانة من 
املتالزمة العامية، فقد تفوقت نهى الراضي 
يف تفسيرها لتركيبات األلوان واالنقسامات 
املرتبطة بالفولكلور العربي. وتلعب الهندسة 
اإلقليدية ، بشكل مجرد ، دوًرا أساسًيا يف 

تشكيلها للصور، حيث أن أسلوبها ورغبتها يف 
حتفيز الوظيفة من خالل العرض التخيلي ، 

كما هو احلال يف معاجلتها لقطع الشطرجن ، 
يعتبر أمراً مثيراً لإلعجاب بحق. ومع ذلك ، 

ميكن القول بأن الشكل قد تفوق على الوظيفة 
، ولكن ليس على حسابها «.

ميكن اعتبار هذا التنوع الواسع يف املعنى الذي 

نُسب إلى عملها إما تقديًرا لعاملية تأثيرها أو 
كنقد مائل لفشلها يف التخصيص. ويف كلتا 
احلالتني، فإن مثل تلك التساؤالت ال تزعج 

الفنانة نهى الراضي على اإلطالق، حيث أنها 
تتميز بنهج  مباشر وواضح، يرفض العقلنة 
ويسعى إلى إيجاد أفضل الطرق املباشرة ما 

بني اإلدراك واالستجابة. ومع ذلك، فهي تدرك 
حالة التناقض الناشئة عن بساطة أسلوبها يف 
إيصال الفكرة والذي ال ميكن حتقيقه إال من 

خالل عملية فنية معقدة ومجهدة، حيث يتعني 
عليها تشكيل الطني وجتفيفه وتسخني اخلزف 

غير املزجج وتبريده وجتفيفه، ومن ثم تقوم 
بتزجيج اخلزف، وتسخينه و تبريده مرة أخرى، 

وقد تستغرق العملية بأكملها نحو أسبوعني، 
ويجب تكرارها عدة مرات لالنتهاء من جميع 

األعمال التي سيتم عرضها. عالوة على 
ذلك، يتطلب هذا العمل مجهوداً فكرًيا وبدنياً 

على حد سواء ، كما أن الفارق الزمني بني 
التكوين واإلجناز يجعل من الصعب احلفاظ 

على النشاط األصلي واحلماس بوجه خاص. 
إنها طريقة غريبة وغير مباشرة لالنتقال من 
النقطة أ إلى ب ، كالسفر إلى مدينة صيدا 

عبر مدينة باريس على سبيل املثال.
يعتبر كل شكل من أشكال الفن مبثابة احتفاء 

بقوة احلياة حيث يدعونا الفنان لالنضمام 
إليه يف تلك التجربة، ولرمبا لن تختار الراضي 

وصف عملها مبثل هذه املصطلحات أو حتى 
باستخدام الكلمات على اإلطالق، وإن كان ذلك 

ممكناً بالنسبة لها، فمن األجدر بها أن تكون 
كاتبة عوضاً عن عملها كفنانة. يف النهاية، 

ال ميكن القول إال أن أعمالها تتميز ببساطة 
معقدة تثير الدهشة واملتعة يف آن واحد. كما 
ميكن مالحظة حرصها على جتنب أي شكل 

من أشكال التجريد، وهو ما كان جلياً يف ردها 
املتواضع على سؤال صحفي من بغداد عن 
املادة التي تستخدمها لصنع أوانيها، حيث 

قالت بإيجاز »من الطني« .
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صورة قدمية لنهى الراضي مع مجموعة من 
اعمالها.

نهى الراضي، لوح خزيف
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نهى الراضي، منظر من منطقة 
توسكاني، ايطاليا
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بدءاً من املشاهدات ومروراً باخلبرات اليومية، 
وبأسلوب الراوي، سّجلت الفنانة العراقية نهى 

الراضي أبرز األحداث والقضايا التي مّرت 
على الشعب العراقي يف الفترة ما بني 1991 

1998 يف كتاب أطلقت عليه )يوميات بغدادية(.

ويوميات بغدادية الذي نشرت أجزاء منه يف 
املجلة األدبية البريطانية املعروفة )غرانتا( 

عام 1992، ترجم بعد ذلك إلى اللغة الهولندية 
واإلسبانية والعربية.  تضمن الكتاب ثالثة 

فصول هي: احلرب، احلصار، واملنفى. دّونت 
الراضي فيها األحداث من خالل مونولوجات 
داخلية لبطلة اليوميات التي هي نهى الراضي 

ذاتها، ثم سّجلت حوارات مع اآلخرين دارت 
يف منزلها الكائن يف منطقة الصليخ يف بغداد، 
ويف عمان ـ األردن أيضاً، ليصنف هذا الكتاب 

ضمن كتب السيرة الذاتية. 

ألقت الراضي الضوء على أبرز احملطات 
املهمة يف حياتها وحياة الشعب العراقي برمته. 
وهذا األخير تفرد له الكاتبة مساحات خاصة 

متمثلة بالكفاح اليومي من أجل البقاء، من 
خالل الصبر غير احملدود والتعامل بالمباالة 
عند األزمات اخلانقة، والتمسك بروح اإلرادة 

الصلبة واملبدعة التي تستمد من إرث األجداد 
يف اختراع األشياء البدائية البديلة، إثر تدمير 
البنى واحلياة املدنية فيها والدفع القسري إلى 

العيش ضمن حياة تفتقر ألبسط املقومات. 

تشير الراضي إلى حتمل الشعب العراقي 
مرارة احلرب بكل أبعادها مبا كان ميتلكه من 

إصرار وحتدي. وقد أسهمت لغتها املباشرة 
التي طغت على نصوصها يف دفع القارئ 

للمتابعة وإيجاد األجوبة لألسئلة املتكررة من 
قبيل: كيف للمرء أن يحيا مع الدمار الهائل 

الذي حلق به بكل هذا الصبر؟ وكيف بإمكان 
املرء التعالي على جراحاته من أجل اخلالص؟ 

كيف يقتنص حلظات السعادة واملرح عند 
الشدائد؟  كيف يسيطر على نزواته ومزاجيات 

ذاته من أجل راحة اجلميع؟

يف يناير عام 1991 وعندما شنت قوات 
التحالف الهجوم العسكري على العراق، 

قررت الراضي تسجيل شهادتها، إذ تقول: 
»كانت األشهر الستة األخيرة من األيام التي 

سبقت احلرب كلها متشابهة، نهاراتها موصولة 
بلياليها، وباندالع احلرب أصبحت النهارات 

والليالي يوماً طوياًل واحداً. ليس لدّي رزنامة 
للعام 1991، ولذا ال أستطيع حتى أن أشطب 

األيام. إنها كلها يوم واحد. هذا هو اليوم 
الثالث من احلرب. كل هذا الوقت لكي أدرك 

أن احلرب بدأت حقاً، وإنني لست يف حلم، 
قررت أن أكتب يوميات، أن احتفظ بسجل من 
نوع ما، أسطر فيه ما يحدث لنا، فهذا أمر ال 

يحدث كل يوم«.
 

ويف يوم التاسع عشر من كانون الثاني عام 
1991، ويف الفصل األول الذي أطلقت عليه 

نهى الراضي اسم فندق السعادة والذي 
تدور معظم أحداثه يف منزلها ببغداد، تفتتح 

يومياتها التي أهدتها إلى الشعب العراقي وكل 
الذين عانوا من آثار احلصار املدمرة، كالتالي:

»يف عشية اندالع احلرب، توجهت إلى فندق 
الرشيد اللتقاط رسالة...

»لن تكون هناك حرب، قلت له جازمة. لقد 

استهنت بغرائز اإلنسان التدميرية وجدول 
عمل القوى املتحالفة ضدنا«.

اليوم األول:
»صحوت يف الساعة الثالثة صباحاً على وابل 
القنابل املتفجرة. ندت عني آهة هائلة مازلت 

أستطيع أن أسمعها. لم أصدق أن احلرب 
بدأت، كانت السماء مضاءة بأكثر عروض 

األلعاب النارية غرابة«. 
»كلبي سلفادور كان يجري مسعوراً، ينئ إلى 

السماء وينبح بغضب شديد«.
»انقطع التيار الكهربائي«

»حذت الهواتف حذو الكهرباء وصمتت ميتة«

اليوم الثاني:
»غادرت ميرا وإلهام واألوالد إلى خانقني«

»صفارات اإلنذار وعوي سلفادور الهستيري«
»أخذت شاحنات حكومية يف سائر أنحاء بغداد 

برمي اخلبز إلى اجلموع احملتشدة« 

 اليوم الثالث: 
»أمضينا اليوم نرسم مبرح، أنا وسهى، بينما 

كان أوار احلرب مستعراً يف اخلارج«
»لقد ضبطت منذر بيك راكباً دراجة حفيده، 
قال لي بأنه يتسلى فهو على اقتناع بأنه لن 

يرى أحفاده مرة أخرى«
»شاهدنا عصر هذا اليوم صاروخ سام ينفجر 

يف السماء«

اليوم الرابع:
»يف الساعة اخلامسة صباحاً: غارة جوية«

»ذهبت إلى بيت زيد ألترك رسالة والتقيت 
عمتيه العجوزتني لعّل عمر الواحدة منهما 110 

ما قالته نهى الراضي يف »يوميات بغدادية«

تغريد هاشم
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أعوام، كانت إحداهما تنحني بظهرها وركبتيها 
فوق املدفأة بينما كانت األخرى ال تكف عن 

الكالم بجنبها«
»بدأ منذر بيك يشغل مولداً كهربائياً يعمل 

بالبنزين«
»وتسرع سهى يف عمل البسطرمة من اللحم 
قبل فساده بسبب انقطاع التيار الكهربائي«

»غارة جوية«
»طهونا البطاطس يف املوقد«

»عملت شراباً من االكوافيت والفودكا وعصير 
البرتقال الطازج وتناولنا السمك«

اليوم اخلامس:
»أعطاني منير رزنامة«

»اليوم هو احلادي والعشرون من كانون الثاني«
»قاربت اللوحة التي أصنعها ملنذر بيك وعائلته 

على االنتهاء«
»قمت بتصليح دراجتي«

»نحن اآلن جميعاً ذاهبون إلى بيت اخلالء يف 
البستان، نسمده ونوفر على أنفسنا بعض املاء 

الذي لم يعد يجري يف الصنابير«
»قلت لباسل أن يقدح زناد ذهنه بشأن 

أساسيات الزراعة، فاآلن وقد عدنا إلى 
العصور املظلمة، علينا التفكير بطريقة ما لنقل 

املاء من النهر«
»اجلميع غادروا إلى الريف، قالت جانيت«

»يحملون األطعمة واملواد األساسية املخزنة«

اليوم السادس:
»الغارة الصباحية عند الساعة اخلامسة«

»طابور البنزين للحصول على 20 لتر«
»انهار البلد يف غضون أيام«

»كانت هند تصرخ وتولول طوال الوقت«

اليوم السابع: 
»إنها الليلة السابعة، ثمة إشاعة بان ليلة صعبة 

تنتظرنا«
»رمبا يعتقد بوش إنه اهلل«

» أجنزت لوحة منذر بيك لذا احتفلنا بإزاحة 
الستار عنها«

اليوم الثامن: 
»إنها الساعة السادسة صباحاً وال غارة جوية«

اليوم التاسع: 
»منذ أن بدأت احلرب لم أمتكن من القراءة »
»أعطيت م.ع.و. ساعتي اجلدارية إلصالحها«
»استولوا على جزيرة يف اخلليج ال تظهر إال 

عند انحسار املّد، لم نكن حتى نعرف اسمها«

اليوم العاشر:
»غداً سأبلغ اخلمسني من العمر، أشعر 

باكتئاب شديد«
»اجلميع يتحدثون عن األكل بال نهاية«

ظلت وتيرة األحداث التي سجلتها الراضي، 
ثابتة، حتى اليوم العاشر، فهي جزئيات من 

احلياة اليومية العادية، باستثناء الغارات 
اجلوية وصفارات اإلنذار التي اكتفت املؤلفة 

بذكرها يف جملة أو جملتني، لتتصاعد املعاناة 
بعدها تدريجياً، فبعد األعمال الشاقة يف 

توفير الطعام ونقل ثمانني دلواً من املاء إلى 
اخلزان على السطح، وشرح تفصيلي لصناعة 

الشموع لإلضاءة، تقفز شخصية السيدة 
)فضلة(، تلك التي تسلي العائلة بالقصص عن 

ملجئها ضد الغارات اجلوية...  
وماذا بعد؟

قصفوا اجلسر! مات منذر بيك كمداً! سقط 
صاروخ على منطقة املسبح! مجلس عزاء! 
السماء مغطاة بسحب سوداء بسبب حرق 
اإلطارات التي لعلَّها تربك العدو ويخطئ 

أهدافه! ويف اليوم العشرون، تذكر نهى أن 
قد مرت ثالثة أسابيع على احلرب، نفذ فيها 
التحالف أربعة وأربعني ألف غارة جوية على 
العراق! قصفوا فيها املواقع األثرية ومعامل 

النسيج، واملطاحن ومصانع االسمنت!!

ثم تنقلنا الكاتبة إلى اليوم التاسع والعشرين 
بخبر قصف ملجأ العامرية فتقول: »ظنوا أنه 

سيكون مليئا باحلزبيني الكبار، ولكن اتضح 
بدالً من ذلك أنه كان مليئاً بالنساء واألطفال، 

العديد من العائالت أبيدت بالكامل لم ينج 
منها إال بعض الرجال الذين تخلفوا حلراسة 
بيوتهم، رعب مطلق، ونحن ال نعرف األسوأ 

بعد«.

ثم تسجل الراضي يف اليوم احلادي والثالثني، 
76 ألف غارة جوية قد نفذت للحلفاء مقابل 

67 صاروخ سكود ... وهكذا، يتوجه فيما بعد 
السيد طارق عزيز إلى موسكو للتفاوض، ثم 
يرفض السيد بوش مقترحاته، بينما تستمتع 
عائلة الكاتبة بحفلة شواء رائعة يف يوم بديع 
لكنه صاخب، على حد قولها، وإن أزهارها 

األولى من شقائق النعمان قد انبثقت، بينما 
اخلطوط البيضاء ودوي القنابل املتساقطة 

مازالت تخترق سماوات بغداد. 
وعلى مشارف نهاية الفصل األول تذكر:

يف اليوم التاسع والثالثون:

»ضباب ودخان«
»إنها ساعة الظهيرة«

» خمس غارات جوية حتى اآلن«
»سعالي بسبب التهاب القصبة الهوائية لن 

ينتهي«

اليوم احلادي واألربعون:
»كنا مجرد واقفني فاغري األفواه، نبتلع 

القنابل، إن جاز القول«

اليوم الثاني واألربعون:
»توقفت احلرب«

»واصلوا ضربنا طوال الليل«
»كنا نهتز ونختض ونتدحرج«

»يقولون أن األميركيني يف الناصرية«
» اجلنود يعودون من اجلنوب مشياً«

»طائرات اجلاكوار حتاول اقتناص اجلنود 
الهائمني«

 السابع من آذار:
»ريح سماء سوداء، مطر ثم عاصفة رملية 

برتقالية اللون«
»قطعان الكالب السائبة تهاجمنا«

»جتري شائعة أن البصرة سقطت مرة أخرى، 
إيرانيون يقاتلون هناك«

»رجال ذوو سحنات داكنة يرتدون السراويل«

 العاشر من آذار:
»ليس هناك بنزين وال كهرباء وال ماء وال 

هاتف«
...

الثاني عشر من آذار:
»السرقة القانون السائد اليوم«

انتهى الفصل األول من الكتاب عند انتهاء 
احلرب رسمياً، لتبدأ الكاتبة بتسجيل الفصل 

الثاني من يوميات العراقي العادية بعد أن 
غادرت البالد ملدة عشر أشهر لتعود إلى بغداد 

وهي حتت وطأة احلصار عام 1994.
 

تشير الراضي إلى املخلفات التي تركتها حرب 
القنابل املتساقطة يومياً على أرض الوطن، 

لتبدأ مرحلة احلرب البيئية واألخالقية 
واالجتماعية والطبقية، فتقول: »احلرب لهذا 

العام على الديدان وحشرات اليسروع...وشحة 
األسعار وغلوها ...وعند طبيب العيون أمس...

دخل رجل حسن الهندام وسأل إن كان يستطيع 
أن يبيع نظارتيه«

»لقد طالت السرقات املنازل واملساجد 

واملناطق األثرية«
»اليوم كان هناك هلع آخر بسبب ما أشيع عن 

وجود قنبلة يف مدرسة لألطفال يف الكرادة، 
أتساءل إن كان األصوليون يالحقون املتبقني 

من املسيحيني. فإن ذلك يحدث دائما يف 
املنطقة نفسها«. 

 »الشوارع تعّج بأطفال صغار أعمارهم من 5 
إلى 12 سنة يبيعون ويلمعون األحذية، وجوه 

حزينة، منهكة، بائسة، وحائرة«
»اجلميع ميوتون بالسرطان«

 تكتسح األوبئة البالد، املوت يف كل مكان
»كثير منا يغادرون الوطن«

ويف فصل املنفى تصف الكاتبة رحلة البحث 
العراقية عن تأشيرة للهجرة والتي كانت 
مقرات إصدارها على األغلب يف عمان ـ 

األردن. 

وبعد كل هذا »يقول حمزة: أن املرء خارج 
وطنه ال شيء، وأن احلاجة إلى تذكر مشاهد 
وروائح وأجواء محددة من املاضي تبقى دائما 

مالزمة للمرء، ولكن هذه اخلصوصيات لم تعد 
موجودة. لقد أقصى املرء نفسه عنها، لكنه 

مازال يواصل النظر إلى الوراء«
»أمضيت الصباح جالسة مع خلدون، أستمع 

إلى حكاياته، صديق له ذهب إلى اجلزار 
لشراء شيء من اللحم فرأى رجاًل وراء الطاولة 

يقطع اللحم ببطء شديد، سأل صاحب محل 
اجلزارة: »من هذا الرجل؟«، فأجاب: »اوه، إنه 
مجرد جراح عراقي بال عمل يجرب حظه يف 

هذه املهنة«.. عراقي آخر، مهندس طيران، 
يقدم القهوة يف غاليري فني«.

»وجدت عراقياً آخر هناك، مات أبوه بسبب 
عدم توفر األدوية، غادر بغداد ولم يتبق له 
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سوى عام للتخرج بشهادة بكالوريوس يف 
اآلداب«.

»الصحفيون يولوني كثيراً من االهتمام، 
قرؤوا عن معرض لفنانة عراقية بعنوان )فن 

احلصار( وجاؤوا أفواجاً.«
»إنهم عادة ال يحبون ما أقوله، فهو ال ينسجم 

مع أغراضهم«.
»مراسلة الـ)سي ان ان( لم تكن مهتمة بفني 
على اإلطالق، كل ما كانت تريده هو معرفة 

ما إذا كان العراقيون يلتفون حول صدام. 
قلت: ملاذا؟ لكني سأشرح لك بعض منحوتاتي 

إذا لم مترري مقصك على ما أقول. هذه 
املنحوتات حتديداً مصنوعة من نوابض ملفوفة 

كبيرة، لونتها لتبدو كاألفاعي. وداخل هذه 
النوابض امللفوفة بضعة أحجار مشغولة لتبدو 
كاحليوانات. األفاعي ترمز إلى الدكتاتورية.  

وقلت لها أنها تبتلع البشر لقمة واحدة، ال 
دكتاتوريتنا وحدها، بل كل الدكتاتوريات. مبا 
فيهم دكتاتوريتكم، وأضفت: يف احلقيقة أن 
دكتاتوريتكم أكبر الدكتاتوريات ألنها ابتلعت 

العالم برمته«.

ت  ثم تتحدث الراضي عن لقائها بالفنان همَّ

محمد علي الذي كان مقيماً يف باريس وقد 
حضر إلى عمان بدعوة من دارة الفنون ملدة 

ت يشتغل على إقامة معرض  ستة أشهر: »همَّ
يف دارة الفنون، وكان يتنقل خالل السنوات 
القليلة املاضية بني باريس وطوكيو، قال إن 
املرء يكّون نفسه أياً يكن املكان، وإنه يفتقد 
أشياء معينة، ولكن ليس لديه إال ممتلكات 

قليلة يتركها مع صديق حني يكون مسافراً«.

وتشير املؤلفة إلى حديث كان قد دار بينها 
وبني الكاتبة والناقدة مي مظفر: »تقول مي إن 

املسألة كلها مسألة هوية. إذ ال يتعني على املرء 

أن يشقى إلثبات جدارته طوال الوقت حني 
يكون يف وطنه. وهي ال تشعر مبرض احلنني 

إلى الوطن يف عمان ألنها تعيش يف عمارة كلها 
عراقيون، تسمع موسيقاهم، وكالمهم يطوقها 

من كل اجلهات. إنها تعمل كباحثة مستقلة 
تقوم بأبحاثها اخلاصة، وبالتالي فإن األمر 

قد يكون أهون عليها منه على زوجها الفنان 
رافع الناصري الذي يعمل أستاذاً يف اجلامعة. 
إنها وظيفة بيروقراطية وهو ليس سعيداً بها. 

ولكن حياته ال ميكن أن تقارن مبن هاجروا 
إلى نيوزيلندا باحثني عن جوازات سفر 

جديدة وعمل جديد. فهم منقطعون حقاً عن 
جذورهم، وصلتهم باملاضي واهية يف أحسن 

األحوال. كم من الوقت، سوف تستغرق عملية 
التوفير لشراء بطاقة عودة إلى الوطن؟

»هربت ابنتا صدام حسني مع زوجيهما 
وأطفالهم إلى األردن يف أغسطس 1995«.

» ترك سلفادور يف بغداد حلراسة البستان«.

وهكذا، اتصف نص يوميات بغدادية بطابع 
تقريري واقعي تارة، وبانعطافاته التعبيرية 

الوجدانية تارة أخرى، من خالل طرح بعض 
اآلراء الشخصية عن احلرب ومسبباتها 

وتبعاتها. ومتيز النص أيضاً باإلسهاب يف سرد 
التفاصيل، إذ تصف الكاتبة بعض األشياء 

بدقة شديدة، بينما متر الكاتبة مروراً عابراً 
على أخرى. هذا باإلضافة إلى إشاراتها 

يف بعض املقاطع من النص التي حتيلنا إلى 
وضعها النفسي آنذاك وانعكاسات آالمها 

الوجودية اليومية الذي تعبر عنها من خالل 
كوابيسها أو أحالمها التي تخللت نصوصها 

التفصيلية عن احلياة العادية. 

وتلقي بعض الصور ذات املناخ السوريالي والتي 
ندرج مقاطع منها أدناه بظاللها الثقيلة على 

يومياتها تباعاً: 

يف اليوم السابع عشر:
»يف الليلة املاضية حلمت بأشخاص يقفون 
خارج نوافذهم يف الطابق الثالث، متدلني 

بصورة طبيعية يف الهواء ويتجاذبون أطراف 
احلديث، متاماً كما يف حفلة طيور الكروان«.

 
اليوم احلادي والعشرون:

»يف الليلة املاضية حلمت إني أحمل شجرة 
منت عليها أرغفة خبز صغيرة رحت أوزعها 
من حولي. لم يكن لها جذور أو أن جذورها 

كانت يف الهواء، لست متأكدة أيهما، على أية 
حال كنت أمشي بها سعيدة. لطيف. شجرة 

عجائبية؟«

اليوم التاسع والعشرون:
»يف هذا احللم كانت )جنول( تطلب مني أن 

أساعدها على تصميم احلديقة يف بيتها 
اجلديد. فجأة كنا يف حديقة مليئة بنباتات 

عمالقة، متيبسة، شبيهة بالصبير، قلت: لكن 
هذه كلها يابسة، ثم: ال ضير، سنزرع حديقة 

جديدة«. 

اليوم السادس والثالثون:
»أردت دائماً أن أكتب كتاباً يبدأ بهذه اجلملة: 

أعيش يف بستان مع 66 نخلة و161 شجرة 
برتقال، فحول ثالثة من النخيل تواجه نافذة 

غرفة النوم لتذكرني بعنفوانها. الذكور 
الوحيدون املقيمون، جدار طيني يفصلنا عن 

البستان املجاور«.

اليوم الثاني واألربعون:
»يقولون إن األمريكيني يف الناصرية، هل 

سيأتون إلى بغداد؟ هل سيأتون، كما يف حلمي، 
سائرون يف شارع حيفا؟« 

يوم التاسع من مارس:
»رأيت كابوساً يف الليلة املاضية كنت أمسك 

بتمثال صغير من أعمال احلفر، رأس سومري 

أبيض جميل ذو عينني ياقوتيتني، أحدهم 
عراقي، رمبا فليح كسره وهو يحاول ثقبه ـ 

أعتقد أنه كان يصنع منه خرزة«.

»حلمت الليلة املاضية بشخص ذي رأسني ـ 
تغير إن جاز القول ـ مر باستحالة من الواحد 

إلى اآلخر ـ شرير ملتصق بطّيب يصنعان 
وجوهاً فضيعة«.

»ثم حلمت بـ)كرودي( وكنت سعيدة جداً 
برؤيته حتى إني دأبت على أخذه باألحضان 

والكالم بال توقف. كان ميتاً منذ 15 عاماً وكان 
مبقدوره أن يقول لي أشياء شيقة وبدالً من 

ذلك أنا التي كنت أتكلم، فرصة ضائعة حتى 
يف األحالم«.

وعن آراء الفنانة نهى الراضي السياسية 
ومواقفها جتاه احلرب، فقد جمعت بعض مما 

سجلته يف يومياتها التي بدت فيها غاضبة 
ناقمة تارة، ثم متهكمة وحزينة تارة أخرى، 

تطغى عليها سحنة الفنان العاطفي. واحلقيقة 
أن الراضي لم تسجل مواقفها السياسية بشكل 

صريح يف كل األحوال، وقد اكتفت يف بعضها 
إلى اإلشارة السريعة وبدى عليها احلذر من 
الدخول يف تفاصيل األمور، فمثاًل ذكرت يف 

نهاية فصل احلرب أن هناك شائعات: 
»أن البصرة سقطت مرة أخرى، إيرانيون 

يقاتلون هناك« واكتفت بوصفهم بجملة
»رجال ذوو سحنات داكنة يرتدون السراويل«

ولكنها لم تكن إشاعة كما ذكرت الكاتبة، بل 
حقيقة، فقد استغل احلرس الثوري اإليراني 

ومناصريه من التوابني والتبعية اإليرانية 
والفارين من داخل وخارج العراق، انسحاب 
اجليش العراقي من الكويت لينقضوا على 
بقايا الوطن. فالوليمة عظيمة بحجم ثروة 
العراق وتقبل القسمة على اجلميع. لتندلع 

احلرب اإليرانية العراقية من جديد بعد إعالن 
إيقافها رسمياً يوم الثامن من أغسطس عام 

الفنانة نهى الراضي
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.1988
 بارك معارضو النظام العراقي احلاكم آنذاك 

اقتحام اإليرانيني واعتبرها البعض اآلخر منهم 
انتفاضة شعبية إلسقاط النظام.

 
اإليرانيون يف عمق أراضي العراق اجلنوبية، 

سيطرت القسوة وغلظة الطباع على املدن 
احملتلة، قتل الشاعر والفنان ومسؤولي الدولة 

وعوائلهم،  عمليات السحل وتعليق اجلثث على 
األعمدة كانت يومية، وطافت سيارات اإلطفاء 

واإلسعاف أرجاء املدن بعد أن حتولت إلى 
منصات أو مسارح للتعذيب والقتل على مرأى 
ومسمع من اجلميع، وفر من كان باستطاعته 

الفرار، والقى البعض اآلخر حتفه، دامت 
حفالت الثأر اإليرانية عدة أسابيع، نهبت فيها 
مخازن الطعام واملؤسسات والدوائر واملدارس 
وحرقت الوثائق والسجالت والبنايات وعمت 

الفوضى البالد.

بينما سجلت نهى الراضي أكثر من مرة 
موقفها من الرئيس العراقي احلاكم صدام 

حسني والرئيس األميركي جورج بوش، آنذاك، 
فقالت يف إحدى املقاطع من النص: 

»كنت أقول طوال الوقت إن بوش وصدام 
متشابهان فكالهما نفذ تهديداته، هما 
قصفا ونحن احترقنا. واالن بوش أيضاً 

مينح النياشني، وعما قريب سيقدم هدايا 
من السيارات. خطاباته يتخللها اآلن تصفيق 
متزلف حاد. أعتقد أن التاريخ لن ينظر إلى 

بوش على أنه بطل، بل على أنه مدمر، فنحن 
بلد عالم ثالثي، معروفون بأنه ليس لدينا 

الكثير من رجاحة العقل. ألم يكن مبقدوره أن 
يتوصل إلى السالم عن طريق املفاوضات بدالً 
من اإلبادة؟ انظروا فقط إلى ما حل بالبيئة«.

ويف مونولوج داخلي آخر للكاتبة اتخذت فيه 
من أسلوب السخرية مناسبة لتسجل إحدى 

أهم املواقف املستهترة لصناع القرار السياسي 
واحلروب يف العالم: 

ـ«حسنا، قال السيد بوش، ال ملقترحات طارق 
عزيز، على أية حال لم أعتقد قط أنه سيقول 

نعم، فهذا ال يخدم ماَربه، يا له من رجل 
شجاع، يصدر حكماً علينا وهو يلعب الغولف، 

بعيداً يف واشنطن«.

ويف ذات املونولوج تتساءل الكاتبة ببراءة عن 
موقف الدول العربية جتاه ما يحدث للعراق 
علماً أن موقف تلك الدول الذي تباين بني 

املؤيد للحرب على العراق، والرافض لها كان 
واضحاً منذ البداية، منذ أن رفضت دول 
اخلليج النفطية، التعاون مع العراق على 

تخفيف أعباء الديون اخلارجية التي سببتها 
احلرب مع إيران، وذلك برفض اخلطة 

املمنهجة إلنتاج النفط بأسعار معينة والتي 
تؤدي إلى انتعاش دولة العراق اقتصادياً من 
جديد، فانضمت السعودية واإلمارات وقطر 

والبحرين وعمان ومصر وسوريا واملغرب 
للفريق األول، بينما انضم كاًل من األردن 

وفلسطني وليبيا واليمن والسودان وموريتانيا 
للفريق الثاني، فيما اكتفت اجلزائر وتونس 

بالوقوف على احلياد: 
»أجد صعوبة بالغة يف تصديق أن اجلميع 

نبذونا، وخاصة العرب. أحسب أن هذه احلرب 
ستكون نهاية ما يسمى بالوحدة العربية، كانت 
تلك مهزلة حتى يف زمنها. ال أعتقد إني أريد 

أن أسمي نفسي عربية بعد اآلن، بصفتي 
عراقية أستطيع أن أكون سومرية أو بابلية 

أو حتى اشورية، إن كان مبقدور اللبنانيني أن 

يسموا أنفسهم فينيقيني واملصريني فراعنة، 
فلماذا ال نحذو حذوهم؟«.

ويف حوارات أخرى تقول:
»الشي لطيفاً يف احلرب. الشيء الوحيد الذي 
لم يراهن عليه أحد هو قصف بغداد وضربها 

بهذا العنف، كانوا على ما يفترض بصدد 
حترير الكويت، لعلهم يحتاجون إلى خريطة؟«.

»أستطيع أن أفهم كراهية الكويتيني لنا ولكن 
ماذا فعلنا لك ياجورج بوش كي تكرهنا مبثل 

هذا احلقد املسموم، ميكن للمرء أن يسمعه يف 
صوتك: هل ألننا حتدينا أميركا وقلنا )ال(؟«.

»أشعر بحقد مرير على الغرب«

»خطأنا الكبير كان عدم االنسحاب من الكويت 
بحلول يوم 15 يناير. إذ كان من شأن هذا أن 

يضع احللفاء يف مأزق جهنمي«. 

وبعد إمتام قراءة كتاب يوميات بغدادية الذي 
يُعد من أهم املراجع التي غّطت معظم ما مر 
على الشعب العراقي يف تلك الفترة، لم أجد 

خامتة أفضل من قصيدة للشاعر العراقي 
سركون بولص يقول فيها:

»بغداد سنبلة تشبث بها اجلراد 
جئت إليك من هناك

إنه الدمار 
قال لي

وسار مبتعداً واختفى يف كل مكان«

الفنانة نهى الراضي



وثائق
نزيهة سليم

172173

رسالة شخصية من الفنانة نزية سليم الى اخيها الفنان جواد 
سليم،ومبشاركة الفنان محمد غني، الفنان كاظم حيدر والفنان رافع 
الناصري، 1966. إرشيف العزاوي ، لندن



174175

رسالة شخصية من الفنانة نزية سليم الى اخيها الفنان جواد 
سليم، غير مؤرخة. إرشيف العزاوي ، لندن



176177



178179



180181



182183

مجلة اخليال، نسخة مكتوبة باليد اصدرتها الفنانه نزيهة 
سليم. نهاية الثالثينات. أرشيف العزاوي. لندن

مجلة اخليال، نسخة مكتوبة باليد اصدرتها الفنانه نزيهة 
سليم. نهاية الثالثينات. أرشيف العزاوي. لندن



نهى الراضي

184167

نهى الراضي،معرض الواسطي. بغداد.
 لندن ، 1965

نهى الراضي،م كالري ون. بيروت.
 لندن ، 1966



186
187

نهى الراضي،جمعية الهالل االحمر. بغداد.
 لندن ، 1967

نهى الراضي، معرض سلطان الفني. الكويت.
 لندن ، 1970



188189

نهى الراضي،  املركز الثقايف العراقي.
 لندن ، 1988

نهى الراضي، معرض سلطان الفني. الكويت.
 لندن ، 1970

نهى الراضي،  قاعة بغداد.
بغداد ، 1995

نهى الراضي،  املركز الثقايف العراقي.
لندن ، 1988



192193

نهى الراضي،  املركز الثقايف العراقي.
 لندن ، 1988



192193

نهى الراضي. كاتلوك املعرض 
يف دارة الفنون.عمان.  عام 2002 



194195

نهى الراضي. كاتلوك املعرض 
يف صالة 4 جدران.عمان.  عام 2002 



196197

نهى الراضي. كاتلوك املعرض 
يف االمارات عام 1998 





200201



202203



مديحة عمر

204205



205

يف وداع الفنان طالب مكي

حكاية ضائعة وحكايات يف 
)صندوق طالب مكي اليتيم( 

أنا إزاء حكاية يف )بطن( حكاية، واالثنتان 
مرتبطتان بالفنان طالب مكي، واألولى 

اقترحت الثانية وأملت ضرورتها. ومبناسبة 
رحيل الفنان طالب مكي أود أن أسردهما، 
محررا منها عذاباتي وعذابات طالب مكي، 

وقبل كل شي أن أستعيد شخصية فنان مثير 
للجدل ، مراجعاً أعماله الفنية التي جرى 
نسيانها أو أنها اختفت مبالبسات احلياة 

العراقية وكوارثها.         
أقول أوال أنني كثيرا ما أمتشكل مع زمني، 

وقلياًل ما أمتشكل مع اآلخرين املصنفني 
كمثقفني. هذا ماحدث مع سينمائيني 
محسوبني على الثقافة أكثر من الفن، 

وعلى وجه التحديد ثقافة حتبو حتت أقدام 
اآلديولوجيا العمالقة. 

كنت قد كتبت سيناريو عن طالب مكي، ال 
أتذكر من حّثني على هذا املشروع، رمبا رياض 

قاسم أو زهير الدجيلي. االثنان رحال، وهذا 
ما يضعف حكايتي. آنذاك كان السيد محمد 

سعيد الصحاف يف موقع رئيس املؤسسة 
العامة لالذاعة والتلفزيون، فأحيل السيناريو 

إليه لكي يوافق على تنفيذه تلفزيونياً، إال 
أنه أعجب به، كما قيل لي، وطلب تنفيذه 

سينمائيا، فأحاله بنفسه إلى دائرة السينما 
واملسرح. 

كنت يف جريدة اجلمهورية. جاءني هاتف 
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استدعيت فيه الى تلك الدائرة. ذهبُت 
يف املوعد واستقبلني مخرجان سينمائيان 

محسوبان على اليسار. كانت أيام اطمئنان 
لهما. بالنسبة لي يضايقني االطمئنان 

واملطمئنني. ما حدث شيء من أعاجيب امليوعة 
اليسارية التي تتسلى باإلنسانية، إذ راحا 

يحدثاني، باتفاق عجيب، والسيناريو مفتوح 
أمامهما، عن الديالكتيك واإلنسانية والفكر. ثم 
قدما لي صورة عن طالب مكي حسب رؤيتهما 

وليس حسب رؤيتي. وجدا يف طالب مكي 
أعجوبة طفولية حتتاج الى مشاهد يف الهواء 
الطلق وحركة سريعة وانتقاالت حيوية، كهذا 

املشهد: 
يرفع طالب مكي طفاًل بيده الى األعلى. 
الشمس يف السمت والكاميرا تلتقط من 

األسفل فرح الطفل املرفوع واألشعة تصنع 
هالة ضوء على رأسه، وطالب مكي، الطفل 

الكبير، يدير نفسه كأنه اسطوانة يعرض عليها 
طفله الشمسي، وهو يضحك! 

لقد نسيت الكثير من املشاهد التي استعاضا 
فيها عن كامل السيناريو الذي أتعبني كتابته، 

ما جعلني أفهم أن الرجلني وجدا يف نصي 
تعقيدات ال ميكن معاجلتها حتت الشمس بل 
حتت الصمت، والكالم الهامس، ووجه طالب 

مكي القوي، املهموم، الذي يضع راحة يده على 
جبهته دائما لكي يخرج كالماً هو همهمة. 

ليست هذه صناعتهما. ليس هذا من 
الديالكتيك الصاعد، اللولبي، الشمسي، بل 
هو شيء من فن الغرف احلزين الذي تقال 

فيها أقل الكلمات وأكثر القرائن الصامتة، ثم 
البراهني التي نتلقاها كاقتراحات أو احتماالت 

حياة. 
حسن. لقد أدركت ما حدث، فأنا عاجلت 

مشكلة معقدة تتعلق مبشاكل النطق  والسمع 
وانفجار الصمت يف العمل الفني. رّكزت كيف 
أن بعض الوجوه التي رسمها كانت مستطيلة 

الشكل على نحو مبالغ فيه، فكأن الصوت 
املتقدم اليه من اخلارج سيرتطم به وينزلق 

ويتبدد. كما أنه صّور الفم  كشق. مجرد شق، 
وعدد من الدبابيس حتيط به وتيبس حركته! 

ال أنكر إنني اخترت املركب الصعب، بل ال أنكر 
إنني معقد بعض الشيء، وأحيانا كثير التعقيد 
مع نحوسية   عندما أجد غباًء ال ميكن قبوله 
والتواطؤ معه. هناك تعقيد موضوعي ال ميكن 

تبسيطه بترحيله إلى مهرجان إنساني اشتراكي 
عن احلب واملسرة. 

لكي أثبت إنني معقد ونحس، آه.. ومسالم إمنا 
إذا التفّت مزعوجاً فلن أرجع، غادرت مبنى 
السينما واملسرح من دون اتفاق وال موعد، 

وتركت أوراق السيناريو يف مكانها. وتوقعت ما 
يلي: لقد ضاع السيناريو. أنا تركته لهم. وهم 
ضيعوه. تلك هي النهاية. كما يف األفالم!      

الفنان طالب مكي

سهيل سامي نادر
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لي حدوس ال تخطئ: لم يتصلوا بي أبداً ولم 
يعيدوا ما هوعائد لي! 

حقيقة أردت أن أعيد إنتاج طالب مكي 
اإلنسان والفنان. لقد أحببته كشخص مهم 

وفنان يصنع مشكلة ويحلها. وجه معبر وقوي 
يعّوض عن الصمم واخلرس. يدان تطوحان 

بكلمات ال تُسمع. همهمة. ما بشبه الضحكة. 
خط عذاب ميّر من نهايات شفتيه. التماع يف 

أرنبة أنفه. بني احلني واآلخر ينقلب إلى ممثل، 
ويستقبل األصدقاء كأنه يف مضيف. سورة من 

الفرح تشبه صوت تكسر حاجز زجاجي، ثم 
تعابير رجل طاعن يف السن ُمصاب بالكآبة. 

شاهدته عندما كان يعمل يف مجلتي كرسام. 
كان يدندن . يرفع رأسه من الرسم ويقول: 

هلوو!. وكان يستطيع أن مييز )العقائديون( من 
مشيتهم ودخولهم الى الغرفة وكأنهم يفتشونها 
أو كأنهم اكتشفوا حادثاً. يرفع رأسه من الرسم 

ويلتفت نصف التفاتة ويواصل الرسم، عندما 
يعرف أن الشخص غادر، يرفع رأسه عاليا 

ويسحب نفساً عميقاً ويؤشر لي إشارة تعني: 

مجنون! وباإلبهام والسبابة يصنع مسدساً 
تعبيراً عن هوية الزائر!      

إعادة إنتاج! تلك فكرة تعلمتها من علماء 
االجتماع الظاهراتيني. كنت كثيراً ما أتطلع 
الى جبهة طالب مكي كأني أردت أن أعرف 
منها قبل لسانه وهمهماته. فكرت بتعاطف 

حزين : كيف ميكن التكلم عن أشياء أودعت 
يف صندوق؟ إن إعادة انتاج ال تخلو من تعاطف 

وإن سعت إلى املعرفة -  لكن التعاطف نفسه 
جعلني أخشى من أن أكون صوفيا مشعوذاً. 
ثم أدركت أن كل شيء هناك يف اخلارج. يف 

احلواشي. يف رسوم غير منتهية، يف بياضات، 
يف منحوتات بحاجة إلى أن استعيدها، يف تلك 
املرأة التي رسمها طالب مكي وجعلها باذخة يف 

اكسسوارات شرقية ثقيلة وذات رنني معدني. 
إن اخلارج يتصادى مع الداخل. هذا الصندوق 

طالب مكي. رأس، برونز. 1968

طالب مكي. رأس، برونز. 1968
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له رنني!    
ثم فجأة، كما لو أنني استرجعت ما كتبته يف 

السيناريو الضائع أكتشفت البديل. رأيت عماًل 
لطالب مكي هزني من األعماق: صندوق! 

صدقوني. كأنه سمع ما فكرت به. عندها، 
يف حلظة جنونية، كتبت )صندوق طالب مكي 
اليتيم( . كانت كتابة غامضة تليق بصناديقنا 

الغامضة التي تنطبع عليها تعابيرنا املتضايقة 
من الزمن!     

كان طالب مكي معّذباً وعذباً. يدرك ما 
يدور حوله لكن مرض طفولي أغلق املمرات 

الصندوقية ما بني احلنجرة واللسان واألذنني. 
إعاقة خطرة عّوضها مبوهبة يف الرسم 

والنحت، وبجسد حزين، وازنه مبرح حزين. 
حتوم الكآبة حول رأسه، فيما كانوا دائما 

يدفعونه الى العمل واالنتاج، يضغطون عليه 
كعبقري ينتظرون منه األعاجيب. كان هو 

الطفل األعجوبة، هو الرجل الصامت احلزين 
الذي كان يستقبل املرأة اجلميلة بصفير غير 

مسموع! 
أودع الصديق طالب مكي ، مبا كتبته عن عمله 
املصنوع من احلديد : صندوق بأربعة سيقان ! 

صندوق طالب مكي اليتيم
ماذا أسمي صندوقاً من احلديد ليس صندوقاً 

؟ وماذا أسميه بني ندف األلوان هو الذي ال 
لون له؟ وماذا أسميه يف عرض غير مدعو فيه 

إال كأثر أجنبي؟ 
ثمة محنة تبدو لي للوهلة األولى محنة كالم: 

فصاحب العمل الفني ال يتكلم، أما أولئك 
الذين شاهدوا فهم عادة ينتظرون كالماً، وهو 
كالم يراد له أن  يصف ويقترح ويؤكد ويتثّبت. 

إنها عناصر فهم أو تفسير وليس مشاركة. 
لكن أقرب إلى ذلك الصندوق وأبعد، بل 

خارج سقف هذا املعرض، حيث الهواء البارد 
واألجواء املتقلبة، من يود  أن يسمي شيئا ال 

يعرف ما هو بالضبط؟ 
أنا ال استطيع أن أقرر. أسباب تتعدى دوري 
كمشاهد، األمر ببساطة أنه فاجأني بحياته 

الصغيرة الشبيهة بظالل سحابة صيفية. 
إمنا ها هو صندوق مستطيل بأربعة أرجل، 

طالب مكي يف معهد الفنون اجلميلة



212213

أخرق بعض الشيء، أشبه بالالفائدة، أقرب 
إلى آلة ناقصة، لكني أعود ألقول عنه إنه 

ال أدري ما هو.  هو ذا وجه. حضور بغياب 
الداللة.  

أعرف من يؤشر إلى )مداعبة(. هذه اإلشارة 
قد تتعدى هذا الصندوق املركوم يف معرض 

جمعية الفنانني إلى صاحبه طالب مكي، وهذا 
صحيح بعض الشيء إذا عرفنا املداعب يف 

جلسة أصدقاء عادية. األصح أن هناك أنواعاً 
من الدعابات: فثمة من )يلكز( ألنه محب 

للنكتة، وثمة من )يضرب( ألنه يريد منك أن 
تفيق، وطالب مكي يعرف الطريقتني دون أن 

يصبح مداعباً. إنه باألحرى أفضل من )يجرد( 
اللكزة والضربة معاً، وهو يكمل بهما شرطه 

االستثنائي الذي بواسطته يجرد اخلرس 
والصمم، حيث األصوات التي ال يسمعها 

واألحاديث التي ال يتكلمها. 
يف منطقة التجريد نسأل عن احلياة، وتلك 

حالة تود أن تكتشف ما هو شفاف ورائق 
وملموس، لكن إزاء ذلك، كم مرة حدث أن 

ارتفعنا من أرض احلياة إلى سماء التجريد؟ 
من منا لم يعش هاتني احلالتني؟ 

أال نسمع أولئك الرجال، الشباب، الكهول، 
الشيوخ، يقولون بعد أن جمدت حدقات عيونهم 
على املجهول: لقد عشنا! وهناك حيث عاشوا، 
كان احلب والفشل يف احلب، التمرد والطغيان 
واالستسالم، وها هم )اآلن( قد أصبحوا أسفاً 
أو ذكرى أو أملا أو حكمة أو شفقة. أليس غريباً 

بعد هذا أن يتحدث الناس عن التجريد كما 
لو أنه غلطة أو عبط أو تصعيد أو حالة أو 

رمز أو تشبه أجنبي على األخص، حيال ذلك 
التجريد األخرس واألصم؟! 

حسناً، لدينا ها هنا حياة ذلك الصندوق 
املجرد مرتني، مرة بنفسه ومرة بصانعه، فهذا 
الفنان يعرف شرطه االستثنائي كحياة كاملة 

ال يحذف منها قطرة. إنها حياة من حيث هي 
كذلك، أما جتريده )أعماله، صندوقه العجيب( 

فهو جتربة بحدودها، جتربة عمل وحل 
مشكالت قائمة. إمنا نعود لنعرف أيضاً أن 

حياته، شرطه اخلاص )االستثنائي به وباملقابل 
لنا( هو جتريد آخر، بل هو التجريد األصلي، 
السليم، الصرف، املباشر. إنه ال يسمع مثلنا 

فكان البد له أن يسمع على طريقة من ال 
يسمع. وهو ال يتكلم مثلنا فبدأ يبلع الكالم 

ويحاكيه إذ كان يبلع. تلك جتربة حياة سواء 
كانت خارج التجريد أو داخله. 

لنعرف أوالً ما نفعله: نولي ظهرنا للـ 
»الصندوق« ونقف قبالة الفنان. بضعة تواريخ 

قليلة، بضعة أعمال منسية نتذكرها، بضع 
أالعيب ونكات وحركات. أتذكر كل هذا 

وأسميه بصندوقه احلقيقي الذي كان دائماً 
غريباً وحبيباً. طالب مكي الصندوق – وهو 
ما كان ليضعه يف مكان إال وتقفز منه فكرة 

تضع حتت أقدامها لوالب مرنة وتتدرع مبكائد 
وشراك غير مرئية. لقد حصل مرة أن عرف 

)مداعبة( تنطوي على احلسرة واإلذالل 
والتفكير الصامت: كان يف الشارع ورأى 

أضعاف ما نراه، فغطى على سمعنا وسمعه 
على طريقته، رأى املرأة املشتهاة باخلوف، 
التافهة، الصغيرة، املضللة، اإلصطالحية، 

كانت على مبعدة منه، وكانت تبتعد أكثر بوقفته 
املنتظرة، كانت املكروهة واحملبوبة، كانت 

املبصوقة واملزدردة، وكانت عراقاً حائراً، فكان 
أن صّب امرأة بقرنني، امرأة عن حق وحقيق، 
تلبس عباءة، وبعينيها تشتعل وتنطفئ رغبات 

ناغلة وقلق مميت ودهشة ال فائدة منها. 
هذه املرأة ال ترمز إمنا هي )حتيط( بالرمز. 
واحلق إنها تتحدث بالنيابة عن وضع خاص، 

فهذان القرنان ليسا مسخرة أو شتيمة أو تاجاً 
للعهر، إمنا هما تاج العالم احلالي. هذا العالم 

الرعونة رعونته، والتسويف تسويفه، والقلق 
قلقه، والعهر عهره، إنه عالم بقرنني مضحك 

ألنه مخيف، ومخيف ألنه مضحك، ثم إنه يثير 
)الكالم(، الكالم الوحيد الذي يقال بثقة: لقد 

صنع منها العالم كل هذا، لقد جعلها كائناً 
مسخاً غريباً! 

لكن امرأة الشارع هذه املطعونة بالنظر أليست 
هي األخت الواقعية المرأة البيت املفجوعة 
مبلكياتها الصغيرة البائسة؟ إن طالب مكي 

يستعير من أستاذه جواد سليم الفاجع 
العراقي: األم، االبن، اخلوف. فتلك أم تستحيل 

إلى غطاء حماية، وال بأس أن ال يظهر اإلبن، 
إلن األبناء يضيعون دوماً أو يقتلون أو أنهم 

جثث )بالقوة(. لتجمع إذن ابنها وتغطيه وتغطي 

نفسها. األم ملزومة باخلوف. ما احلنان؟ 
االنحناءة واالحتضان؟ الفاجع العراقي يتغطى 

ويغطي. اخلارج قاس مستدمي. خارج يظل 
خارجاً وال يعرفه غير عراقي باطني! 

ثم هناك – يف عمل آخر – تلك املرأة اجلثة، 
املغطاة، املعبأة بالهم واملوت، إنها وحيدة 

بإفراط حتى لنخالها قد يئست منا جميعاً. 
أال نلتفت اآلن بعد كل هذه )اإليضاحات!( 

إلى الصندوق اليتيم؟ ألم أقل إنه وجه؟ هي 
ذي حيلة وليست جتريداً، باألحرى تكيف مع 
النفس واحلقيقة الفنية. وكان إن فعلها مرة 

قبل سنوات حني صّب وجهاً مستطياًل بأنف 
خطي )ليس أنفاً(، وحتت، حيث الذقن، غرز 
مجموعة من الدبابيس الكبيرة، وهناك أيضاً 

حفر وخطوط، وأخيراً أقدام للوقوف. 
إن شيئاً ما كان يأسر يف كل هذه البساطة 
املعقدة، فهناك ما بني الذقن واألنف مرارة 

ال تضارعها مرارة، وكان هناك كالم خاص ال 
يسمع إال بأذن خاصة، كان نطقاً ملجوماً، أو 

كان سكوتاً يستفيد من نظراتنا. 
وباملقابل، إذ نحن على حقيقتنا، ألسنا )نفعل( 

باللغة إذا ما اردنا وطلبنا وأخبرنا وشكلنا 
عالقاتنا، وكذلك ألسنا نسمع ما يطلب منا، 

وقد نغري اآلخرين ونقودهم إلى سماع حججنا 
الكاملة؟. هكذا، يف كل هذه احلركات سنبدو 

متفاعلني مع اخلارج ، سنبدو مستديرين. 
تلك هي حقيقة وجوهنا أيضا. أما عند طالب 

مكي  فالوجه ال يكذب على نفسه وال يدعي 
أكثر مما ميلك: سطح مستو، مغلق، متشنج، 

مكهرب! 
إننا نلقاه اآلن مرة أخرى بأربع أرجل حديدية، 

وقد أغلق على كنوز الصناديق األسطورية. 
ثمة منافذ هي عيون تغرينا أن ننفذ منها 

نحن ألى الداخل، وهناك أخرى جتترح شكاًل 
يف السطوح اخلرساء. لكن ذلك األسى الذي 

يستقر حتت األنف املستقيم البارز، وذلك 
احلك املجنون والتفريغ األبيض الذي هو تعبير 

وتعويض وظيفي للدبابيس الكبيرة القدمية، 
ما زاال أشبه بصرخة نود أن تنفذ  فينا: هو 
ذا التجريد األصلي أخيراً، ومن املؤسف إننا 
لم نعد نسمع من طالب مكي الكثير من هذه 

الصرخات! 

طالب مكي. امراة، بالستر ملون. 1957
مجموعة متحف الفن احلديث. بغداد
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طالب مكي .. صرخة صمت داخل األشياء!

عادل كامل

ال أقول أنه يستعير آليات عمل البذرة: موتها 
كشرط من شروط اإلنبات فحسب، بل ألنه 
تعلم، بالدرجة األولى ذلك االكتفاء بلملمة 

الضجات داخل صناديق وأجساد مختزلة، 
ووجوه ال تذكرنا إال بطوفانات وأوبئة وأحزان 

ومآسٍ  حافظ النص الفني على صياغتها 
بكرامة. قد يعترض علّي أصحاب املناهج 

احلديثة بألف حجة، ولكني اكتفي بإشارة 
واحدة تدحض أوهام مناهجهم احلديثة التي 

ال تكمن يف األفكار، بل يف اللغة.  فقد استعرنا 
من القرن الثامن عشر والتاسع عشر األفكار، 

أما أن ننقل االستعارة إلى املنهج، وسياقه، 
وتفاصيله، فإنها ستخص اللغة، وأساتذة هذه 

املناهج، بالدرجة األولى، ال يغادرون حدود 
العربية. فأية حداثة، عدا مصطلحاتها، سترن 

بعض الوقت، وتختفي قبل أن تتلمس تراب 
مدفنها وبعثها!. 

إن طالب مكي تلمس هذا املشروع، ببساطة، 
فبدائيته كانت مشبعة باللغز الذي صاغته 

أقدم األصابع: دمى طينية سبقت عصر 
التدوين بزمن بعيد لها نظام التوصيل. 

فالنحت، وضمناً  النحت الفخاري، امتلك 
لغز األبجدية: حروفها وأصواتها. فثمة نظام 
مكث يف حدود تلك النصوص التي ال تقارن 
إال مبنجزات احلداثة األوربية. وستشكل كل 

قراءة، للقراءات السابقة، متهيداً لقراءة تناسب 
إعادة صياغة نصوص املاضي. لقد تعلم طالب 
مكي االقتصاد. فقد كانت حكمة جواد سليم، 

هي األخرى ـ ولقد نبهنا شاكر حسن إليها 
قبل نصف قرن ـ تذهب حيث امللغزات وحدها 
جديرة بالعناية. الفن ال ينتظر شروحات، ألنه 

ليس عمالً ] أخالقياً[ أو 
] أيديولوجياً[ إال يف حدود جتانسه ومتاسكه 

البنيوي الداخلي. فلماذا، على سبيل املثال، 
امتلكت متاثيل اآللهة عشتار، أو متاثيل األم، 

قدرة االمتداد مع األزمنة املتعاقبة، ولم تدفن، 

طالب مكي. حصان.2002
برونز. x 8 x 28 22 سم

مجموعة االبراهيمي، عمان.

طالب مكي. وجه، برونز
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طالب مكي  2001 الوان مائية على الورق
14 ط 16 سم. مجموعة االبراهيمي. عمان

 .

طالب مكي ، الوان مائية على الورق
 .

طالب مكي، وجه. حديد 1968
مجموعة متحف الفن احلديث، بغداد
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كما دفنت تلك األزمنة بكائناتها؟ وملاذا مكثت 
أشكالها تزداد دينامية مع تطور أدوات الوعي، 
ولم تفقد باثاتها امللغزة؟ تلك الوحدة الداخلية 

اختزلت أكثر العالقات حميمية وتعقيداً. 
وغدا النص  الفني ـ  الذي لم يصر سلعة 

ـ  مستقاًل بشروط مكث التشفير يعمل بها 
يف هذه احلدود. لقد تعلم طالب مكي كيف 

يسمح لكيانه ـ كحواس مجتمعة ـ أن يستنطق، 
بعد اإلصغاء، ملفهوم النص يف عصر مختلف: 
تلك احملركات املجهولة وهي حتول عشوائية 

خامات الطني إلى أشكال صاغها صانعها 
كإشارات ـ ومن ثم إلى عالمات ـ اتصال. 

إن نصوص طالب مكي النحتية، إلى جانب 

رسوماته، تكف هي األخرى أن تصبح أنصاباً 
للذكرى، كي حتتفل برمز ما للقوة : إنها على 
العكس، كما شرع جواد سليم، يتلمس صياغة 
أدلة من مساحات شاغرة وفجوات معتمة بني 

عالقاتها تعمل عمل األبجدية يف احمليط؛ 
الوجود أو اجلماعة أو الذات. إننا إذ  نستعيد، 

بعد نصف قرن، حقبة ريادة لم تدحض 
بحداثات مت استعارتها، بأخالق السوق، وليس 

بـ ]خلق[ تلك الوحدة الداخلية لثنائية النص 
الفني، نستعيد هذا املفهوم، وهو يشتبك، 

ويتداخل، باجتهادات منحوتات مكي، أولى 
الصياغات التي منحت النص الفني خلقه، 

وليس دالالته أو جمالياته ـ يف حقبة الرواد .. 

طالب مكي مع متثال جواد سليم 
الذي نفذه بعد وفاته.

طالب مكي ، بالستر، دراسة 1957
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جواد سليم ورفاقه ـ فاملشروع ال ينبني على 
استعارات مباشرة تلغي أسئلة الذات ، بل 

متنح املتلقي قدرة التدريب على التوازن يف 
الذهاب وراء األشكال، ولكن ابتداًء منها، نحو 
محركاتها. لقد علم جواد سليم مكي الدخول 

إلى احملترف ـ املعبد السومري مبا يتضمن من 
إشكاليات حياة ال تهب إال بقدر آثامها، ولكن 

بقدر عشقها أيضاً ـ وهو الذي تعلمه طالب 
مكي من جواد: اإلخالص للنص الفني مبا 

ميتلك من مواجهة ال تدمر بتحديثات التقنية، 
ومهاراتها، بل باستعادة منطق البدائي الذي 

صاغت تدشينات وعيه بالعالمات الفنية، بكل 
يسر، بعيداً عن قوانني األنظمة التالية. فجواد 
مكث يعمل بأصابع كأنها متتلك سحرها األول: 

العالقة مع الوجود. وطالب مكي لم يستعر 
شيئاً من مهارات احلداثة، بل مكث يحافظ 

على براءة أصابعه، يف صياغة هذا الذي نراه، 
ويرانا. فاخللق، كمصطلح، يف هذا السياق، هو 

تلك البساطة املستحيلة التي تكاد تكون هبة، 
لكنها هبة إن لم حتمى فلن تتكلم الكالم الذي 
ميتلك مغزاه. رمبا هناك بدائية بالغة التعقيد، 

عند مكي، تخلى جواد سليم عنها لضرورات 
الغايات واملشاريع ذات الدافع اجلمعي، وهي 
بدائية مكثت تتحرر من توحشها بالدهشة، 
ومبا هو نبيل. فالنحات ال يصنع أوثاناً أو 

أصناماً، بل هو، على العكس، يفككها: يقوض 
األهداف املباشرة، كي يتمسك مبا يريد النحت 

أن يقوله نحتاً، وليس شعراً أو فلسفة. 
موضوعات بعد ـ قبل ـ النطق

 »صرخة صمت داخل األشياء« إنه  طالب 
مكي.. كما قال جواد سليم. لقد جذبتني 
العبارة.. عدا نهايتها األبوية التي تقول:« 

هذا الفتى اليافع سيكون يوماً خليفتي«.  وال 
افترض أن جواد سليم قالها إال يف سياق 

التبشير وليس يف سياق التبني.  ولو لم يكن 
جواد هو الذي قال » صرخة صمت ...« فإن 

طالب مكي. 1987
الوان مائية على الورق.

طالب مكي  1992
الوان مائية على الورق. x 50 33 سم

مجموعة االبراهيمي، عمان
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املتلقي لن ينشغل طوياًل يف تأويلها.. وهو 
التأويل الذي سينفتح، مع جتارب مكي وحياته، 
مبا متتلكه نصوصه الفنية من ذهاب ابعد من 

نصية النصوص. فهو سيحيلنا إلى األسباب 
التي جعلت جواد يفكر يف » صرخة« داخل » 
صمت األشياء« ! ومن ثم، يسمح لنا للعثور 

على معان عند مكونات الفنان .. وضمن 
موهبته .. ويف جتاربه الفنية.    

ال يتكلم طالب مكي، وعاش حتت رحمة هذا 
الداء. لكن ما عالقة )احلبسة( بلغة كونتها 

شروطها النحتية: األبعاد واخلامات؟ إن جواد 
سليم، البغدادي، الرقيق واملرهف، واخلجول 

بنبل، مع جتاربه املوسيقية واألدبية، كان يجد 
معادالً  تعبيرياً ، كما يف النحت، بصفته معمرا 

ً روحيا رمزيا وعالقته باملدينة ـ التاريخ. لكن 
جواد ـ شخصياً ـ أحالني إلى تلك الفوضى 
والتداخالت التي عاشتها مرحلة الريادة يف 
خمسينيات القرن املاضي، ونشوة تدشينها 

بلغة مناسبة. فهل ثمة لغة ما باستطاعتها أن 
تزحزح سكون ألف عام من الصمت واخلمول؟ 

ليس النحت  وحده ميتلك دوافعه الواقعية 

والرمزية إال بصفته يخص معمار املدينة ـ 
اإلنسان. إن األشياء، كلما توغلنا يف مناطقها 

النائية، واملستحيلة، واملكرسكوبية وما هو 
أبعد من املرئي نحو الذي يحول اخلاليا إلى 

طاقات.. وابعد .. كالضوء والزمن.. فإن 
التأويل يغدو روحياً ، وقد شمل املشهد الكوني 

بجالل أنظمته. ليس إال صمت النحت، مع 
املتلقي، ميكنه النفاذ إلى املعاني املشار إليها 

بإمياءات ال أكثر وال أقل: وليس أدق من مصغر 
السجني السياسي متثالً  لها. إذاً فصرخة 

الصمت ستتصل باملجسمات واخلامات 
واألبعاد النحتية بالدرجة األولى.. ومن ثم 
التاويالت النفسية والثقافية ذات الدافع 

التحريضي أو النقدي.  
وجد طالب مكي لغة تناسب شخصيته: تترك 

كيانه ينحت، إن لم أقل إنه هو برمته غدا مادة 
فنه، وليست األصابع ـ كما عند جواد وخالد 
الرحال وإسماعيل فتاح ومرتضى حداد بعد 

جيلني ـ املاهرة إال أداة الدخول. بيد أن صمت 
طالب مكي ليس شخصياً، كما أن موضوعاته 

لن ترتبط حصراً مبا جذبه وعذبه وأثاره.. 
فاالرتقاء باملعاني منح لغته النحتية االنتقال 

من النموذج الفني إلى الدالالت األبعد. 
هل كانت صرخة الصمت تنذر بالهدم.. 

ومغادرة االنغالق، نحو حوار أكثر اتساعاً؟ إن 
طالب مكي، بعد رحيل حواد سليم سيعتمد 

على صمته رمزيا : تلك النداءات التي 
ستترك رنينها منحوتة يف اتساع املسافات 
ـ واملوضوعات. فكانت موضوعات : األم .. 

والصناديق.. ومنحوتات خرافية لكائنات 
بشرية حورها إلى أشكال لم تتأسس عليها 

احلداثة )األوربية( وإمنا تأسس عليها النحت 
يف بذوره البكر: الدمى الطينية، ومتاثيل 

عشتار)اآللهة األم ـ رمز اخلصب أو االمتداد(، 
اآللهة التي امتلكت مزايا اخلصب واآلثام: 

األم عند طالب مكي ليست تلك اآلتية 
من اجلنوب )مدينة الغراف ـ الشطرة( : 

املاء وصمت العجز إزاء املصائر املستحيل 
إنقاذها فحسب، إمنا أالم التي حملت منذ 
ظهرت اليابسة بعد الطوفان، بثالثة أالف 

سنة قبل تدوين ملحمة جلجامش يف األقل، 
نذور حضارة شكلتها التحديات واالستجابة 
. فمنحوتاته األم تقرب امتدادا البذور: إنها 

ليست تامة.. وليست دالة على معان محددة. 
إنها حتمل جيناتها وقد المسها الفضاء تارة 

بقسوة.. وبرقة تارة أخرى. فأالم وجدت 

طالب مكي. حمامتان. 1966
حديد ملون. x 112 x 135 104 سم.

مجموعة االبراهيمي. عمان

طالب مكي. السجني السياسي. 1987
الوان مائية على الورق x 37 27 سم.

مجموعة االبراهيمي. عمان
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مأواها يف بذرتها. بيد أنها بذرة تعلمت 
كالمها داخل صمتها : صمت النحت، ولغته 
املستمدة من األجساد، واملعمار، واألحالم. 
أالم عند الفنان غير قابلة للدفن.. فهي لم 

تصر جنازة. إنها مكثت رمزاً  صاغته أسئلة 
الشقاء: الطبيعة وكوارثها. العدوان املتكرر 

املتسم بسلوك اصل عمل اخلاليا ومحركاتها 

) الطبيعة البشرية كما يقول االستاد د. علي 
الوردي( .. وأخيراً، عراك البشر. إن طالب 
مكي، بإمياءات أصابعه، وما يخبئه بصوته 
الدفني، يتحدث عن أم .. وأرض.. وناس.. 

وحياة ارتقت بالكائن إلى فضائله : إن اإلرث 
وحده عالمة امتداد. واملجسمات، كقصائد 

بعض الشعراء الكبار، ممتلكات يسهم بحملها 

هؤالء الكبار ونقلها من املاضي السحيق إلى 
حاضر خالٍ  إال من انتظارات ال حتصى.

صناديق ـ ووجوه: 
مكثت أصابع طالب مكي تعمل بذاكرته، 

وبخزينها. ومكثت )لغته( الواقعية ـ البدائية 
تعمل عمل اخلرافات. فحداثته ترجعنا إلى 

األسئلة  التي مكثت، حقبة بعد أخرى، ال 
ترتد. فهو ينحت كما فعل أسالفه يف أعالي 
الفرات، ويف سومر، تلك اآللهة االم ـ األرض 

ـ املعابد، يف مواجهة ملغزات غدت مادة 
االستجابة: النحت كعالمات تواصل. فمن 
متاثيل األم إلى الصناديق.. ومن اجلسد 

إلى اختزاالته.. ومن الصخب إلى عالمات 

هندسية وسحرية لها صلة بصوره ومرئياته 
الواقعية: املشاحيف وهياكل املوتى واألكواخ 

وأسرار األمهات املدفونة. 
اشتغل طالب مكي بحرية  أو بعفوية البدائي 

ـ السحري الذي ال عالقة له بالفطري أو 
بالهمجي أو بالذي ال يجيد القراءة والكتابة، 

ألن ثقافة مكي مغايرة لثقافة منعم فرات 

طالب مكي. 2014
زيت على القماش.x 70 70 سم

مجموعة االبراهيمي. عمان.

طالب مكي. 2014
زيت على القماش..x 70 70 سم

مجموعة االبراهيمي. عمان
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الغريزية واالستثنائية ـ  فهي ثقافة صانع 
امهر: خرافات أو معجزات. إن صناديقه تنطق 
بصمتها، ومبا تكوم فيها من أسرار نائمة على 
األسرار. فهو ال يفصح، انه يكتم الكتمان، أي 

يعلنه بطريقته. حقاً علينا أن نستذكر السحرة 
األوائل : إنهم ال يوهمونا بعمل املعجزات، 
إنهم يجعلوننا نصدقها. فالسحر يكمن يف 
ملغزاته وليس يف نتائجه.. ولكن  أشكال 

السحر حتافظ على خفاياها: ذلك املتحرك 
وراء السكون.. وصوره. يف  صناديق النحات، 
كما يف كل ذاكرة نبيلة، ما يستحق اإلصغاء. 

إن مكي اشتغل بهذه البدائية ـ التدشني البكر 
لكل فعل ـ أي بدأ نحو  االبتداء ـ ليس يف فتح 
صناديق الذاكرة ـ النحت ـ بل يف السكن فيها. 

فهي املأوى. ففي عزلته ـ بعد رحيل جواد 
سليم ـ مللم طالب مكي حكمته وغادر الدنيا 

ـ ورمبا لهذا السبب وجد مأواه اآلخر يف 
الطفولة ـ والتضحية مبوهبته الكبيرة، ولكن 
بإغراء البراءة ليس إال . فعمل يف دار ثقافة 

األطفال رساماً لسنوات طويلة ـ لكنه لم يكف 
عن صناعة صناديقه املغلقة: صناديق حتكي 
تراكمات ما يحدث .. وما يحدث بعيداً عن 
املشاهدة واملراقبة. فثمة عيون حتدق فينا، 

بصمت ذبذبات فقدت بنيتها )الذرية( وغدت 
متوجات وكمات وما هو قريب للزمن: لغة 
ال تصمت، ألنها ال حتمل مفهوم عمانوئيل 

كانت] الشيء يف ذاته[ بل : لغة تتميز بوضوح 
أدائها  ومنطقها :دوائر.. وأشكال خرافية 

حتولت إلى مثلثات ومكعبات وسطوح كأنها 
تضاريس األرض وتقلباتها وأطاللها وقد 

جتاورت. فاملكعبات ـ الصناديق ـ حتكي الذي 
مت روايته، حتكي احلكاية وكـأنها لم حتك 
من قبل: ما الذي يريد املوت أن يقوله لنا، 
وقد اكتشف لعبته مع كائنات ال متتلك إال 

أن تهرب إليه، ال بعيداً عنه: عيون حتدق يف 

اآلخر، املجهول، ملغزات تتحول إلى صرات 
داخل صناديق الذاكرة. النحات يعيد صياغة 

بديهات: الوجوه .. واملعابد.. والسفن .. 
والنسوة املدثرات بالعباءات وما حتمله من 
رائحة اخلصب والثمار واألرض واحلكمة. 

الصناديق لم تعد مغلقة .. إال كما القصائد 
عندما ال نسنها. لكن النحت ليس مأوى 

للدفن، بل مأوى للتكوين، واملغادرة. فأسفار 
طالب مكي، كما هي أسفار عشتار يف غزلها، 
تغوي السر، لتغوي الغواية ذاتها، كي جتعلها 
عالمة تامة: منحوتات تهدم السكون  والوثن 
أو الصنم. فالفنان ال يصنع إال الذي تراكمت 

ملغزاته، كي تستحيل إلى لغة يفسدها الشرح، 
ألنه  قد ميسسها. فبدائيته حتميها من الهتك 
أو االستعمال.فالصناديق الصغيرة، تبقى، إلى 
جانب منحوتات كبار النحاتني العرب، عالمة 
عصر لم تفكك مدافنه، فهو يحمل تشفيرات 

الشاخص، ولكن، مبلغزات الذين لم ميوتوا بعد 
. إال تبدو مستقبلية متاثيل الدمى األولى، قد 
صنعت، لغد آخر، كان النحاتون ـ والشعراء ـ 
ال ينقلون فيه إال هذا اإلرث الذي ال يخص 
مكونات  ما ال يحكى ويسرد فحسب ، بل 

حيث الشاخص عالمة دخول، ومغادرة: مخيال 
وليس ضجة استذكارات باطل..

أقنعة ومرايا    
  كيف يتاح للفنان أن يجمع، يف حدود نصه 
الفني، أزمنة قدمية، وأخرى تبقى متحركة؟ 
وكيف يتسنى له، أن يسكن هذا النص، وان 
يندمج  فيه، وان يغادره،  يف الوقت نفسه؟ 

وكيف يحافظ على متحركات داخل املجسم 
بأداء يختزل فيه اعقد اإلشكاليات: املعنى 

إزاء عناصر النحت الفنية؟  إن طالب مكي، ال 
يستعير فكرة القناع، املرآة، التي ترجع أصولها 

إلى ثنائية الرؤية.. وحدة القناع بالوجه.. 

طالب مكي. 2015
زيت على القماش.80 ط 80 سم

مجموعة االبراهيمي. عمان
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وجعل املسافة مرئية.. وملغية يف وقت واحد.. 
وال يتوقف عند النحت، كنحت حديث أو قدمي، 
بل للمزاوجة بني دالالت ال تستقر عند حد، بل 

تترك كيانه كله يتجسد عبر أقنعته، ومراياه. 
فالنحات قد يستعير األشكال الواقعية، لكنه ال 
يتوقف عندها،  كبورتريهات شخصية، بل حتى 

ليست رمزية : وإمنا دينامية. فهل كان يدرك 
أن احلرفة، يف حاالت معينة توقف التعبير أو 

حتد منه.. أم إانه جعلها غاية مندمجة بكل ما 
ال يخضع للبوح؟ إن مشروع القناع: واجهات 

متاثيله، وصناديقه، وسطوح مجسماته، ال 
تغادر مكوناتها. فالنحات ال يفكك، كي يتوقف 
عند األجزاء ـ الوجه مثالً ـ بل ال ميكن عزلها 

عن عالقاتها بفنه. إن البدائية، هنا، تقفز 
فوق املعرفة، لكن وثبات النحات ال تتوخى 

استعارة أقنعة عصور اندرست..أو ستندرس. 
انه ميسك بالسر ذاته الذي لعبته )عشتار( يف 
ازدواجية دورها. وكأن طالب مكي، يف بدائيته 

الصافية، يتقمص هذا الدور:
القناع خارج الزمن، يف محاولة لالمساك بهذا 

الذي يتحرك عبر احلركة. 
هل قلت إن القناع هو األصل عند مكي، وليس 
أشكاال ً للتعبير. فالوجه ـ القناع ـ  هو كل الذي 
يخفي استحالة أن يكون شيئا  آخر. فالنحات 

ال ميارس لعبة ما ، مع انه مارس، خالل نصف 
قرن، طقوسه السحريةـ الفنية ـ مبعزل عن 

اللعبة االجتماعية، وأهدافها املقننة. فالفنان 
اختار سكنه يف فعل السحر، بعد أن جعل من 
األقنعة عالمة وجود: هذا االنشغال بالتخلي 

عن حدود املعاني وأهدافها، يكمن يف النحت. 
فالنحات ال يبحث عن.. وال يكتشف أيضا: إنه 

ال يزيح وال يقشر، كي يعثر على التمثال داخل 
اخلامة، كما ذكر مايكل اجنيلو ذات مرة.. 

كما ال يبحث عن معنى ما كي يثبته يف حدود 
املجسمات.. وإمنا ال يتخلى عن االندماج مبا 

يصنع، بعد أن غدا املوضوع مشتركاً بني الدمى 
األولى، وبني عصر تصنعه قواه. فالنحات 
ميسك مبا يالمسه كي يدمجه يف أشكاله 

كأقنعة استحالت إلى إجابات ـ وأسئلة.  إنها 
بدائية تعرف من يتشكل بنبضات متجانسة 

بني القلب والكون: فليس ثمة أهداف أبعد من 
السكن يف املستحيالت: يف القناع، حيث املعنى 

يبقى يتحرك عبر األشكال.
 

مسافة : البراءة واملوت
البراءة ليست أكثر من قناع مقلوب لقفاها 
الغامض. إنها ليست اإلثم. فطالب مكي لم 
يتقدم بشكوى. ورمبا  ال أحد سمعه خالل 

حياته يتذمر أو فعل شيئا قريباً من الشكوى. 
إنه أسكت شكواه مكتفياً بعمل أصابعه كي 
متثله يف رسم حدود أحالمه. وهو ـ وفنه ـ 

سيؤديان دور املؤرخ. فاحلفر ـ حتى يف متاثيله 
البرونزية ـ يتمثل عالقة الذات يف املنجز 

الفني. فالفنان احتمى بالفن، لكنه لم يجعل 
منه أكثر مما فعل صانع متاثيل األم والدمى، 

ومتاثيل األسس يف سومر. فالوظائف الواقعية 
تختزل  يف النص الفني نفسه، كي تصبح هي 

ذاتها غاية. عالمات ضمن نظام متماسك 
ومتداخل ومشفر. فالنحات ـ وقد انتمى طوعا 

ً إلى دار ثقافة األطفال منذ أن تأسست عام 
1969 أمضى سنوات طويلة ال عالقة له، يف 

رسوماته لألطفال، بعالم آخر شديد االنغالق. 

طالب مكي مع النحات نداء كاظم ضمن سفرة 
لطالب معهد الفنون اجلميلة.

طالب مكي يشتغل على بورتريت لوزير الداخلية 
العراقية. مطلع الستينات

صورة للفنان طالب مكي

طالب مكي  مع غازي السعودي ومجموعة من طالب 
معهد الفنون اجلميلة  1957
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طالب مكي، عمل نحتي. مواد مختلفة.

الفنان طالب مكي
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بيد أن عالقة ما ـ أشبه بالفجوة ـ كانت مبثابة 
الصلة بينهما. فرسوماته تتمتع مبخيال فنان 
مرهف. ويف عالم النحت يسرد، ويبني، يدمج 
أزمنة مختلفة لصالح زمن النحت. إن الفنان 

الذي ولد عام 1937 يف مدينة الشطرة ـ 
إحدى مدن اجلنوب الواقعة  على ضفاف 
نهر الغراف ودخل معهد الفنون اجلميلة ) 

1952( والزم جواد سليم حتى رحيله 1957 
ـ  مكث يبلور أفكاره وتأمالته ككائن ال ميتلك 

كالماً  كثيراً ، بل صمتاً  متراكماً ، يتكوم 
مندمجاً  بخامات متاثيله. فالفنان  لم يغادر ـ 
وهو يتأمل وجه األم ـ التي سحبته إلى القرى 
األولى ، مثلما سيتأمل برقة، أحالم األطفال 

وهو ينجز رسوماته لهم كنذور. فاملنطق الذي 
حافظ عليه سليم، وعدد من النحاتني، طوقه 
كاختيار لم ]يدنس ـ يوظف[ قدر املستطاع، 

مبوضوعات النصب والتماثيل. فقد مكث 
يعيد صياغة تلك التي منحت النحات األول 

قدرة التقاط الصمت والبراءة والزمن  يف 
مجسم اختزل حد الصفاء. فعلى العكس من 

رسوماته ذات الطابع التعبيري، األكثر إيضاحا 
ً عن فنان لم ينتظم صمتها اجتماعياً، جعل 
منحوتاته تدو بأكثر العالمات جتريدا: بقايا 

وجوه حفرت عليها األزمنة آثارها، ولكنها 
مكثت ال ترتد، بل حتدق. أية دوافع عدا 

تلك التي جتتمع فيها املتضادات والثقافات 

واألفكار والتجارب منحته قدرة اإلمساك بهذا 
الصفاء، وكأنه يكثف )الصمت( أو)العتمة( أو 
)الفراغ( ويحولها إلى كتلة، لم تنتجها احلرية، 
ولكن لم تنتجها الضرورة، بل ذلك التوازن بني 
ماضٍ  سحيق، وبني من يكاد ال يرى يف األفق 

إال أزمنة تتعاقب،  كالوالدة واملوت، وتترك 
بصماتها نحتاً  كمجموعة عالمات يف أبجدية 

سحرية ـ ولكن مبوازاة حداثات مضادة للموت.    
  إن طالب مكي، بني أن يرسم مدننا وحكايات 
سحرية، وبني أن ينحت صمت الضجات ـ إلى 

جوار ضجات الصمت ـ يرتقي بالرموز واملعاني 
نحو ذروة فنان يجعل املعرفة، تنسحب، كي ال 
تبدو راسخة وأزلية.  ففي منحوتاته كائنات 
تنتمي إلى األرض، حفرت يف األزمنة أثرها، 

مثلما حفرت األزمنة فيها إشاراتها، وعالماتها، 
ورموزها يف مجالها فوق الطبيعي أو الواقعي، 

تبقى متتلك قدرة حضورها العنيد: حضور 
النحت، كإشكالية الصانع ـ بوعيه املرهف ـ دون 
أن تكتفي بداللة كخامتة حكمة أو تعالٍ  مصاغ 
مبهارة. إنها تلقائية خضعت لتدريبات احلقب 

والدهور، وليس لعمر وجيز، راحت تصنع 
بصيغ منحوتات، تشهد على صانعها ببوح هو 

ذاته الذي ارتقى إلى حتمية الكتمان: هذا 
املعلن بنبل دوافع الفن، نحو ملغزاته املتعاقبة 

التي تقاوم املوت. 

طالب مكي. حصان،  بالستر

طالب مكي مع جبرا ابراهيم جبرا
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أعمال طالب مكي ومنذ ستينيات القرن 
العشرين، هي ثمرة ممارسات تشكيلية منوعة 

األساليب واختيارات تتراوح بني النحت 
والرسم والتخطيط والترقيم، لكن كل ذلك لم 

يجعله يتجاوز الرسم الذي يحفل – رمبا - بكل 
اختياراته وممارساته األسلوبية على نحو 

يعطي عالمة بأَنّ لوحته مرجع شامل لتلك 
، القول: إن لوحته متلك  األنواع، وميكن، من ثـَمّ
مرجًعا داخلًيا مخصًصا ألعماله؛ يضاف إلى 
ذلك طابعها املميز اخلاص بها الذي قد يكون 

املوضوع نواة تعريفية له.

من الضرورة، يف حالته، النظر الى اخللفيات 
التدريبية وفحواها، والنظر كذلك إلى االنطباع 

الذي نقله بعض الواقع التاريخي- اإلسالمي 
احمللي إليه، ثم معرفة دور اخلبرة واخليال 

الالإرادي املسيطرين على اإلطارات املعرفية 
واجلمالية األخرى يف منجزاته، وهذه النقطة 

األخيرة أعطته ما ميكن تعريفه كون عمله 
أصيال.

كان تدريبه ذا نفع مزدوج، حيث تطلع طالب 
مكي أوال بأول، نحو جواد سليم، فذلك هو ما 

أعطاه الصقل مع الطابع الرافديني للتضاريس 
)الرليفات( والتركيز على املالمح التي أنتجتها 

وجوه مستديرة ذات عيون لوزية تنظر إلى 
األمام املجرد وكأنه البديل عن الزمن، بعد 

هذا التدريب التعويضي عن التعليم النظري 
حفل عمل طالب بفولكلور محلي له امتداد 

يف الصراع الديني والدنيوي الذي جرى على 
أرض عراق املسلمني، وانتزاع بعض عناصر 

هذا الصراع التي استقرت على شكل مراسيم 
عمومية للتصرف تستعمل بعض األسلحة 

واملالبس والرايات، وتؤطرها شخصية بطولية 

عادلة وانتقامية تخرج عادة من بني الضحايا. 
سيكون هذان اإلطاران متناوبني يف التأثير 

فيه إلى حد كبير، ومتالئمني مع الدور الذي 
نستطيع تسميته دوًرا قيادًيا والذي لعبه كل من 

اخليال الالإرادي واخلبرة، هذا الدور الذي 
استجاب له طالب مكي بصورة تلقائية منذ 

الستينيات ويف مختلف ممارساته التشكيلية. 
إن خبرته وخياله، كما أنهما من بني مواهبه 

ومؤهالته، فإن لهما أسباًبا فيزيائية حيث 
عيوب السمع والكالم والنظر، فكان عليه أن 

يدافع عن تقنيته باخلبرة وإن ينيب خياله عن 
املعرفة النظرية املتتابعة، وإال فإن من الصعب 

عليه جتاوز التحقيق الفطري للميول الفنية، 
وهو ما جتاوزه بالفعل.

اول انطباع نشأ عن عمله، ونستطيع توقيته 
يف النصف الثاني من الستينيات مع معارض 
»جماعة املجددين«، هو املستوى الال متناوب 
بني نحته وبني تصويره، ثم اآلثار التي ميكن 
بسهولة مالحظتها، التي يتركها أحدهما يف 

أسلوب اآلخر، وهذا يعني من بني ما يعنيه: أن 
خطر العادات األسلوبية مستبَعد إال اذا صارت 

االستعارات بني النحت والرسم عادة بحد 
ذاتها، لكن ذلك لم يهدد موهبته ولم يصل الى 

تبديد خبرته.
تظهر الوجوه، وهي موضوع ثابت عنده، قد 
يضاف إليها بعض اجلزء العلوي من اجلسم 
اإلنساني، أشبه بسلسلة نسخ متتابعة أفقًيا 

أو متوغلة يف العمق املنظوري، وهي أشبه 
بألواح الكتابة يف وادي الرافدين، وتبدو 

أطرافها املستطيلة أو املربعة مساحة لوضع 
العيون أو األفواه التي ال جتيد التعبير قدر 

ما يكون ظهورها مكتفيا بعالمتها، وكان 
طالب مكي يرفق لوحاته املعروضة عادة 

بتمثال من احلديد أو البرونز لوجه إنسانّي 
مستطيل ينقسم الى مربعني بوساطة أنف 

شديد التسلط، أو حلصان أو يكون التمثال 
يتصاغر جسمه لتتضاعف تقاسيم حركته، ثم 
يعمد الى شيء من األلوان، أو مخابئ الصدأ 
املتآكلة على اجلوانب، وأن هذه الطريقة يف 
وضع أحزمة يف االطارات الداخلية للوجوه 
املنحوتة انتقلت الى لوحة الرسم يف الدعم 

املباغت حلذافير املساحة »األعالي واجلوانب« 
مّما جعل السطح التصويري قابال لتمثيل 

تكويٍن ما ومتقبال النتشار موسوعي للتلوين 
يف الوقت نفسه، ولم يكن يف هذا األسلوب 

اقتصاد مثل ما فيه من طابع فضولي يجعل 
الفراغ متأزما، إال أن هذه الشهية كانت 

تستبدل يف األشغال التجريدية غير املشخصة 
بنوع من توزيع للكتل التي يحركها لونان؛ هما، 

يف الغالب، األسود واألبيض، وتنظيم للفراغ 
الوهمي بوساطة طباق لوني مباشر ومتكتل. 
إن أشغال التجريد الصرف، عموًما، خالية 
من النتوءات، يف حني تبرز تقنيات التحزيز 

وكأنها زخم التصوير التجريدي التعبيري 
الذي صار اختيار طالب الوحيد تقريًبا بعد 

السبعينيات، وقد يعزى هذا إلى عمله يف 
رسم املطوالت التوضيحية لقصص األطفال، 

وحتديد وظائف اللون تبًعا للموضوع الذي 
تكون فيه التلميحات ذات غرض ليس بعيًدا 
عن السرد القصصي. إن تأثير هذه الرسوم 

ليس تأثيًرا حاسًما على كامل عمله، ألنه، يف 
احلقيقة كان يعتمد، دائًما، على اقتطاع جزء 

من املوضوع وتضمينه الدالالت العامة ملجموع 
املوضوع، أو ما متكن تسميته بإطالق اجلزء، 
وإرادة الكل إذا قارنا عمله التصويري باملجاز 

املرسل من ناحية بالغيات اللغة، وهذا هو 

أسلوبه اخلاص من وراء تصوير الوجوه أو 
نحتها، واعتبارها أشخاًصا ال كائنات، لكن 
رسوم قصص األطفال والتنويع كما يقتضي 

دور الشخصيات يف احلوادث جعلته أكثر 
مرونة يف جدال تاريخه التصويري؛ حيث لم 

يعد يلتزم بالوجوه الدائرية إال نادًرا واستعاض 
عن العيون اللوزية، شيئا بعد شيء، بالعيون 
الدائرية، وأعلن يف معرض العام 1992 أنه 

إمنا يرسم »أشخاًصا« كما دَلّ على ذلك عنوان 
املعرض بالكامل، بَيَْد أن األشخاص كانوا ال 

يعنون سوى الوجوه ذات اخلصائص الداخلية 
املوحدة على نحو تقريبي، فيما تظهر الرقاب 

على نحو نادر.
لم تعد لوحة طالب مكي مساحة لتنضيد 

الوجوه، أو لتراصفها بل صارت نافذة يطل 
منها وجه واحد، وهكذا تتضاعف إلى لوحات 
تالية وكأنها عناصر استطرادية للوجه الذي 

يحتل واجهة السطح من غير تفصيالت 
للمالمح، عدا التلوين الذي مينح الفضاء 

املتبقي أفقـًا رومانسًيا كان أقل ظهوًرا 
يف أشغال الستينات إال إذا اعتبرنا بعض 

شخصيات املاضي التي رسم لها شيئا داللًيا 
أكثر منها متثيلًيّا.

إن تصميمه للعمل الفني انصَبّ على املوضوع 
ومن داخله، فإذا كان الوجه شخصًيا، فهو 

شخص تناقصت وُحذفت أجزاؤه األخرى، ثم 
إذا مت وضع الوجه باعتباره تكوينـًا تشكيلًيّا، 

فإنه ذو رأس من غير إشارة الى َشَعر أو صلع، 
وهكذا تتعدد احملذوفات إلى أن تضيع عالمة 

التأنيث أو التذكير. إن احلذف والتعمية يتبعان 
نظاًما استطرادًيا يبدأ من كون الوجه ممثال 

لبقية اجلسد، ثم من كون العني والفم املمثلني 
األكثر حضورا للوجه، أما األنف فهو جزء من 

طالب مكي 
مرجعيات السطح التصويري
عبد الرحمن طهمازي
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أو بني الفقرات املتعددة واخللفية املتجانسة.
ثمة منوذج أسلوبي آخر يعبر عن االزدواج بني 
محيط املوضوع ومحتوياته الداخلية، من دون 

أن يكون لذلك عالقة مباشرة – ورمبا غير 
مباشرة – مبضمون مقترح أو مبستوى من 
مستويات االستبدال املشار إليها قبل قليل، 

ففي اللوحات املتسلسلة تكون الوجوه معطاة 
يف منحنيات مغلقة )مربع أو مستطيل أو 

دائرة( واألعناق هي أشباه منحرفات. وينضم 
الوجه انضماًما نكوصًيّا داخل مجموعة من 

اإلطارات اللونية املتفاعلة بالصبغ املائي، 
وكأنها جدران الرِحم التي حتيط باجلنني، 

أما العينان املدورتان اللتان ُطِمست أهدابهما 
)أو هي منتوفٌة( من غير دليل لوني، فإن 

عالمتيهما تتخارجان نحو مرجع مجازي )هو 
البوم مثال أو قطة طّوافة محترسة(، وهنا يقوم 
طالب مكي مبعاجلة التقنيات احلرة – إذا جاز 

التعبير، ففي أية لوحة توجد عناصر متثيلية 
للنحت وللتخطيط، بحيث يكونان تقريبيني، 

يف حني يبدو الرسم مضبوطا، ومثل هذه 
التقنيات تقوم بخطوات مستقلة غير أنها تفقد 
استقاللها بعد إمتام العمل، فاملنحنيات املغلقة 

البسيطة )مثل املربع واملستطيل والدائرة 
وشبه املنحرف( هي عناصر تخطيطية بسيطة 
استطرادية تلعب أوال دور اإلطارات الداخلية، 

تصميم اللوحة يف حتويل الوجه الى صفحتني 
مفتوحتني.

التكرار واالستطراد والتناقص، وكذلك الشذوذ 
عن ذلك؛ وهي كلها تعبيرات أسلوبية يف عمل 

طالب مكي طوال سيرته؛ لها دالالت فنية 
شاعرية عامة، ولها أيضا، دالالت مخصصة 

لعمله بالذات، بحيث ميكن أن ندرج فيها 
وضعه الفيزيائي الوظيفي، مثل انعدام األذنني 
يف اللوحة كإشارة إلى غياب السمع، وانسداد 
الشفتني يف فم مزموم كعالمة سطحية على 

اخلَرس الالإرادي، ومن املمكن أن منضي 
بالدالالت اخلاصة، وهذا ما يسوغه انزياح 

الرموز إلى دالالت مجازية عامة، ليكون عمله 
غنًيّا بتقبل التأويالت الثاوية يف املضاعفات 

التي يحفل بها السطح التصويري، فإذا 
أخذنا – على سبيل املثال – أعماله التي 

يضع فيها شخًصا منفرًدا على الواجهة، فإننا 
سنجد اخللفيات متفاوتة لونًيا؛ بني التدرج يف 

التلوين والتلطيخ املباغت بألوان مختلفة، وعدم 
االكتراث باملنظور أو مقلوب املنظور، أّما يف 
تلك األعمال التي متثل وجوها متعددة، فإن 

اخللفيات ستكون متجانسة، ومن غير فورات 
لونية، ووراء كل هذا البد أن تكون وحدة العمل 

هي التي تقوم بجمع اللوحة بالتوازن بني 
الشخص )figure( الواحد واخللفية املتفاوتة، 

لكنها تتحول، بوساطة اللون وقبل أن يغدو 
تلوينا؛ إلى مناطق )منطقة مربعة أومنطقة 

مستطيلة وهكذا( وقد تظهر فيها أبنية 
مضاعفة ازدواجية من خالل املنظور الذي 

يقدم لها شحنة أو عالمة نحتية. وهذا التحول 
من املنحني املغلق البسيط الى املنطقة، حسب 

اصطالحات الفراغ، هو اخلطوة الثانية التي 
يأتي الرسم عندها ليتم التعبير بلوحة للسرد 

اللوني.
مثل هذه اخلطوات تسمح وتسوغ استعمال 

عبارة: نسبية التسطح التعبيري بالقياس 
الى عدد العالمات املختلفة نوعًيا، والتي من 

السهل ضبطها فوق هذا السطح من حيث 
كونه مبادرة جتريبية، وقبل هذه املالحظات 

املستخرجة من أعماله األخيرة، فإن اخلطوات 
املوصوفة آنفـًا، وابتداًء من أواسط الستينيات، 

هي التي جعلت اللوحة عند رسام متمرس 
ال يتعثر بااللتباس قدر تعلقه باخلبرة احلرة 

ذات الصلة باخليال الالإرادي؛ جعلتها جتربة 
للتوازن وليس لصراع األساليب النموذجية، فال 
يضيع أي منها، بل لتتسابق جميًعا يف الوصول 

الى كامل اللوحة، سواء يف الكتل اللونية أو 
الفراغات املموهة.
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هو من عجينة تراب أور شّيد زقورة إبداعه 

يف مكتبي يف الطابق الثالث من املبنى اجلديد 
لـ )دار ثقافة االطفال( يف حي الكرادة ببغداد.. 

الطابق الذي خصص ليكون ورشة العمل 
اخلاصة باألقسام الفنية لتنفيذ مطبوعات 
الدار وجدت بصعوبة متسعاً ملكتب جديد 

طلبته خصيصا للفنان »طالب مكي«!
»طالب مكي« الفنان األصم األبكم.. الفنان 

الذي استقبلني ذات يوم من عام )1969( وهو 
رسام المع ورئيس للقسم الفني ملجلة )مجلتي( 

التي كان من أهم مؤسسيها.

 كان لطالب الذي أنهى دراسته يف معهد 
الفنون اجلميلة ببغداد ، واشتهر كرسام ونحات 

بارع الدور الريادي يف الرسم ملطبوعات 
األطفال يف العراق، ويف اختيار تلك املجموعة 
املدهشة من رساميها الشباب للرسم للمجلة 
اجلديدة واالشراف عليهم وتوجيههم، ال بل 

إنه كان مبثابة بنك املعلومات التصويري لهم 
يف رسم أشكال األزياء وطرز البناء، وكافة 

التفاصيل الدقيقة األخرى لكل العصور 
التاريخية التي تدور فيها أحداث القصص 

واحلكايات بدقة عجيبة.  

ويف لقاء كنت أجريته قبل سنوات طويلة 
بالفنان الراحل« مؤيد نعمة« حتدث عن دور 
الفنان طالب مكي الكبير يف تأهيل رسامي 

مجلتي، وتأثيره به شخصيا، فقال:« كان الفنان 
الكبير طالب مكي هو املدير الفني املشرف 

على تدريب الرسامني على هذاالنوع اجلديد 

من الرسم، وعلى يديه تلقيت تدريباً رائعاً، 
فبالرغم من أنه لم يسبق له العمل يف هذا 

املضمار، إال أن موهبته اخلارقة أعطته قابلية 
عجيبة يف استيعاب تقنيات هذا التخصص.
تأثرت بطالب واستوعبت دروسه املدهشة، 

وأصبحت يف وقت قصير أحد الرسامني 
املعتمدين يف املجلة«.

لعلي وقتها كنت يف احلادية عشرة، أو رمبا 
أكثر بعام عندما زرت مكاتب مجلة مجلتي يف 

مبنى   كانت تشغله )وكالةاالنباء العراقية(.
قدمت لطالب مكي مخطوطة أول مجلة أطفال 

كاملة كنت رسمتها باأللوان، وأعددت نصوصها 
وكتبت سيناريوهات قصص أبطالها بنفسي.

لم أفهم طلبه فتدخل زميل له، وقال بأنه يطلب 
االحتفاظ مبخطوطة املجلة لعدة أيام ليراها 

بروية. وعندما عدت بعد أيام أجروا معي لقاًء، 
ونشروا لي رسوما، وأعطوني نصحا، وقطعوا 

علّي عهودا بالتواصل واالستمرار.
اليوم أوكلوا إلي رئاسة القسم!

نفس القسم الذي كان »طالب مكي« يديره، 
ويرسم لها األساطير واملالحم والقصص 
ببراعة مذهلة بتقنية األشرطة املصورة، 

ذكريات عن طالب مكي

طالب مكي بريشة املندالوي  1984

طالب مكي مع الفنان املندالوي.
 دار ثقافة الطفل.1981
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بأسلوب لم أكن شهدته يف مطبوع آخر من تلك 
املجالت التي كانت تردنا من مصر ولبنان.

من بني تلك األشرطة املصورة املدهشة التي 
تعود إلى بدايات صدور )مجلتي( يف عام 

1969 أثارت اهتمامي وألهبت خيالي) رحلة 
جلجامش العظيم( و)بطل اوروك( و)آلة 

الزمن( ملؤلفه »هربرت جورج ويلز«.
جعلت موقع مكتبه يف صدر املكان، فيما 

حشرت مكتبي الصغير جانباً يف اجلهة امليتة 
من الغرفة، وصرت أرعاه وأعتني به بنفسي.

بدأت أفهمه، أتعلم لغته، بدأنا نتفاهم، نناقش 
النصوص، الرسوم، وصار على الرسم الذي 

ينشر أن يحمل مجدداً توقيع طالب.

أية مصادفة غريبة تلك التي جعلتني وطالب 
مكي نرسم الشاعر« بدر شاكر السياب« يف 

نفس اليوم !
- أذناه كبيرتان! 

قالها طالب وقلمه يصر على الورقة البيضاء 
وتستعجل وضعهما على الورقة قبل أن يصل 

صوته إلى أذني!
قارنت ما رسم بصورة فوتوغرافية كنت طلبتها 

من أرشيف املجلة: فعاًل أذنا الرجل ليستا 
اعتياديتني، هل كانتا كذلك لتلتقط  استغاثة 

قطرات املطر وهي تتهشم على التراب املتشقق 
الشفاه؟!

لم ينظر إلى الصور. دخل من األذنني إلى 
الرأس، والعينني، والشفتني، ثم جعل الرأس 

يقف بصعوبة على رقبة نحيفة كعود القصب.
- كان كذلك..التفت إلّي وأردف : رأيته بعيني 

هاتني!
تركته يواصل عبثه بهيئة الرجل الذي منح 
الشعر حياة اخرى، ومنح حياتنا شعراً لم 

طالب مكي.
بورتريت للفنان مؤيد نعمة

من اعمال طالب مكي لدار ثقافة الطفل
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يوجد، وعدت إلى مكتبي دون أن أسأله ملاذا 
يرسم هو ايضا السياب!

كنت أمعن النظر يف الصور واسمع ضجيج 
قلمينا الصاخب يف مغامرة سباقهما يف فراغ 
الورقة، أصرارهما على اإلمساك بخط يؤدي 

إلى اختراع جديد لشكل ألفناه.  
بذلك البورتريه الذي رسمه طالب مكي 

للسياب عادت بي الذاكرة إلى معرض مدهش 
لرسامي مجلتي أقيم على قاعة املتحف 

الوطني للفن احلديث) كولبنكيان(عام 1970، 
وهو أول معرض رسم أقوم مبغامرة الذهاب 
إليه يف الباص، وبدون علم أبوّي، ولوحدي، 
وملسافة بعيدة عن البيت على ولد بعمر 12 

عاماً. 
ما زلت أتذكر حتى اليوم املتعة والدهشة 

التي متلكتني وأنا أقف أمام لوحة بورتريه 
كاريكاتيري ال ميكن إال أن تكون بريشة عبقرية 
لفنان امتلك خياالً وتقنيات رسم كطالب مكي!

اللوحة كانت متثل عدداً من وجوه رسامي 
مجلتي االوائل، ميزت من بينها وجه  الفنان 
الراحل« بسام فرج« الذي شغل بطول أنفه  

مساحة شاسعة من واجهة اللوحة! 
رسم طالب وجوههم على شكل جرار فخارية 
متكسرة تتراكض بينها الفئران بخفة وبكثير 

من الظرف والهزل.  
ومن بني النماذج النادرة التي رسمها طالب 

لوجوه زمالئه الفنانني بورتريه للفنان »مؤيد 
نعمة« يعود إلى تلك الفترة، وهي من مجموعة 

زوجته السيدة »مها البياتي«اخلاصة.
ومن النماذج األحدث واألكثر إدهاشا لوحته 

الرائعة ) االعرابي( التي أرى أنها أفضل 
مارسم يف العراق حتى يومنا هذا يف هذا 

املضمار.
الشك بأنه لن تكون لطالب مكي نسخة أخرى 
تشبهه، ولن نشهد لفنان عصامي مثله منجز 

إبداعي فريد كمنجزه .
ولد طالب من عجينة تراب )أور(املقدسة، 

وشيد بيديه وفكره املستنير، وملَكة اإلبداع يف 
جيناته السومرية، زقورة إبداعه عالياً.

طالب مكي مع الفنان املندالوي 2019

طالب مكي مع مجموعة من فناني دار ثقافة الطفل

طالب مكي . 2011
زيت على القماش. x 80 60 سم

مجموعة االبراهيمي. عمان



طالب مكي، من تصوير ناظم رمزي

طالب مكي، حصان ، برونز 1975
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طالب مكي ، من اعماله يف دار يقافة الطفل.
 الوان مائية على الورق

طالب مكي ، من اعماله يف دار ثقافة الطفل.
 الوان مائية على الورق. 1982

طالب مكي مع الفنان اسماعيل فتاح
 والنحات نداء كاضم يف سفرة طالبية 
ملعهد الفنون اجلميلة
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د. حسني الهنداوي

طالب مكي بني جتريبية مفعمة بهاجس 
التعبير املتفرد، ونوع خفي من االلتزام

طالب مكي املعلم الكبير. هذا هو الوصف 
الذي دأبت على إطالقه على هذا الرسام، 
املتعدد األبعاد واملواهب واخلصال ايضا، 

وغدا سلفاً، وعن حق، قامة فارعة يف تاريخ 
اإلبداع التشكيلي العراقي املعاصر ال سيما 

يف حلظاته الصعبة التي غمرت معظم الثلث 
الثالث من القرن العشرين وأولى سنوات ما 

بعده. أافتخر بأنني كنت وراء فرحته العظيمة 
بإقامة املعرض االستعادي األول ألعمال طالب 

مكي الذي أقامته )مؤسسة عراق لالبداع( 
يف 2006، وضم مجموعة منتخبة من أعمال 

الفنان املتوزعة بني النحت والرسم الزيتي 
والتخطيطات الصحفية ورسوم االطفال، 

وهي تنتمي إلى حقب زمنية متواصلة منذ 
الستينيات وحتى اآلن، إذ كان ضرورياً الكشف 
عن احليف الذي حلق بهذا الفنان الرائد الذي 

نسيه اجلميع كأنه لم يكن.
وطالب مكي املولود يف الشطرة عام 1937، 

واملتتلمذ على يد فائق حسن وجواد سليم 
مباشرة، امتاز دائماً عن نظرائه بزخم حرية 

داخلية نادرة اجلرأة واحلذر يف آن واحد، 
وهذا خلق لديه نوعاً من البعد الواقعي أو 
“التربوي” املقرون بسخاء الروح واألدوات 

بالفطرة، وجعل تالمذته، ومنهم جنوم المعة يف 
الرسم العراقي، يخضرمونه كشيخ للرسامني 

يف العراق، ويتوجونه باعتزاز عنيد وحميم 
كاألب الروحي لهم، كما لفن الرسم لألطفال 

وللمدرسة النقدية يف الرسم العراقي الساخر 
وحتى لتيار يف النحت أحيانا.

ليس مجرد طاقة إبداع مدهشة املبادرات 

واحليوية وحسب، وليس فقط صاحب الغالف 
األول يف عام 1969 ملجلة “مجلتي” األولى يف 

العراق لألطفال، واملبدع األهم لفترة طويلة 
يف الرسم للمجالت العراقية وخاصة ألكثرها 

أصالة، كـ”مجلة العاملون بالنفط” خاصة، 
امنا هو رائد كبير يف مجال االستلهام الصامت 
واملتعمق جلماليات املوروث التشكيلي الكوني، 

السيما ذلك العراقي األصيل منه النّزاع، ومنذ 
حلظاته البعيدة، إلى تهميش الفكرة اجلاهزة، 
ومعها األدوات والترميزات واأللوان اجلاهزة، 

يف مواجهة استفهامات الذات وحريتها باملعنى 
الوجودي على األرجح.

من هذه الليبرالية األخاذة، يف الهوى والروح 
التي تسكن أعمال طالب مكي طوالً وعرضاً 

وبإصرار واضح، كما يسكنه، ويعبر عنه رمبا، 
هذا التمرد الطاغي واخلفي الذي يخترق 

حركته التشكيلية ويعكسها حتى صمته املثقل 
بهّم املؤالفة الصعبة بني عبثيات ال حتصى، 

لعّل أقواها تكمن ما بني جتريبية مفعمة 
بهاجس التعبير املتفرد أو املتسامي، حتى على 

متعة التواصل والتداخل، وبني نوع خفي من 
االلتزام...

وطالب مكي املتخرج من معهد الفنون اجلميلة 
يف 1957، وعضو جمعية التشكيليني العراقيني 

وجماعة املجددين واملشارك يف جميع 
معارضهما لفترة طويلة والذي عمل رساماً 
مؤسساً ومنوذجا يف مجلتي واملزمار، يجمع 

أعماق األلوان مع أعماق الكتلة، يف وحده 
متقنة اجلمالية وصامتة إمنا حاضرة بقوة. 
ومن هنا امليل القوي إلى التعامل مع احلجر 

والبرونز، عبر منظور نحتي يف اجلوهر.. ال 
يضحي بأية زمنية جامعاً املاضي باحلاضر 

وباملستقبل إلى حد كبير.
ورسوم طالب مكي األولى تستلهم الطبيعة 

على املستوى التقني قبل أن جتذبها العمارة 
البغدادية يف عالقتها التلقائية مع حيوية حركة 

احلياة اليومية مبوازاة تعامل تلقائي أيضا 
مع األلوان ما جعل أعماله تلك أكثر انتماء 
للمدرسة التعبيرية منه الى الواقعية التي 

سرعان ما قاده إغراء االفتراق الواعي عنها 
إلى نوع من التجريد. وظل البعد التشريحي 

واضحاً كأرضية تعلن عن نفسها عن بعد عبر 
ضربات خطوطية أو لونية تبدو عابرة وحتى 
غرائبية أحيانا إال أنها لم تفارق متاما امليل 

إلى استدعاء أو استلهام الشكل أو الكتلة مهما 
أظهرت من جرأة على التجديد فيه.

فاملالمح يف معظم رسوم طالب مكي تتبعثر 
كمكونات مستقلة ومتوازية يف فضاء ال متناٍه، 

فيما تبدو احلدود إشارات روحية وحتى نفسية 
إلى عوالم قائمة بذاتها. ومن هنا ميل العناصر 

الى تقمص أشكال هندسية أو تكوينات لونية 
متساوقة، تعكس غايات ملموسة وخفية يف آن، 
وغرائبية أحيانا ومشحونة بالقلق والترقب كما 

لو أنها تنتظر إلى األبد.
باملقابل، يف رسومه ملجلتي واملزمار وكتب 

األطفال، يبرز عطاء ثري ورائد يجمع 
جماليات احلكايات الشعبية والتاريخية العربية 

إلى جانب الرمزيات اآلشورية والبابلية يف 
واقعية جذابة إلى حد مدهش ومؤسس جليل 

بأكمله.

وعلى العموم استطاع الفنان طالب مكي 
أن ميزج التراث الفني الرافديني مباضيه 

وحاضره بالتيارات التشكيلية احلديثة 
كالواقعية التعبيرية، وأن يناغم بني ألوانه 

احمللية واملوضوع الفكري، واألسلوب الفني 
البسيط واملتكامل يف إيقاعات متناغمة، فكانت 

أعماله الفنية تأتي بوحدة تناسقية، لتصبح 
بصمته واضحة املعالم من دون أي إمضاء 

على اللوحة أو املنحوتة، كما يرى زياد جسام، 
معتبراً أن أعمال طالب مكي أثارت يف املتلقي 

الكثير من التساؤالت واملشاعر واألحاسيس 
الالمتناهية يف اجتاه احلياة من حيث املعاناة 

والسعادة واحلب واألمل والعتمة والنور 
التي نعيشها ضمن واقعنا، مضيفاً: “رمبا 
نرى يف أعماله أحيانا شخصية واحدة او 

بورتريه فقط، لكن يحمل يف داخله الكثير من 
التأويالت والدالالت لقضايا متنوعة تالمس 
أرواحنا، إذ امتلك هذا الفنان جرأة وإصراراً 
تسلل من مخيلته املبدعة التي تأصلت يف بلد 
يختلف عن العالم بكثرة مبدعيه، ومن خالل 
الثقل التاريخي واحلضاري، فإن أبناء وادي 

الرافدين دائماً وأبدا بقوا حاملني شعلة األمل 
ملتزمني بنقل واقعهم كما هو أينما كانوا، 

خصوصا جيل هذا الفنان التشكيلي الذي كان 
يرسم يف وقت كانت تصادر فيه حتى األحالم 
لكنه بقي مصراً على أن يعالج قضايا الفكر 
والفن بحساسية فائقة القدرة وااللتماعات«.
»كانت لهذا الفنان عالقة تبادلية مع العالم 

احمليط، حيث اجتاز كل احلواجز لتصبح 
عالقة داخلية فكرية ليست مقتصرة على 

الصورة فقط، إمنا كان وعيه بالبيئة هو ما 
أاعطاه فرصة كافية ألن تكون لديه العناصر 

الشخصية التي تبدو قريبة على املتلقي. 
اشتغل طالب مكي على مفرداته بالرسم 

والنحت، وحاول أن يتميز بها ليصل إلى غايته، 
رسم لألاطفال بأسلوبه الواقعي التعبيري الذي 

اجتاح به هذا العالم عالم الطفل الذي كانت 
مساحته أكبر من أي عالم آخر«.

وهكذا، أن سر جمال جتربة طالب مكي يكمن 
يف قدرته على منـح املتلـقي مبختلف مستويات 

اذواقه »رؤى جديـدة زاوج من خاللها بني ما 
يناسب فكره وتاريخـه، وبني مـا هـو داخلي فـي 
ذاته وبني ما هـو ثقايف وجتريبي، حيث التعبير 
عن الغموض، وااليحاءات اخلفية التي زخرت 

بها اعماله«.

طالب مكي ، الوان مائية على الورق
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