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ق���د ترتع����ش من ال���رد.. من اخل���وف.. من حالة 
نف�شية ع�شبية، ولكن الرع�شة التي تنتابك وانت 
ت�شتم���ع اىل ع���زف بياتري����ش اوهاني�شي���ان هي 
رع�ش���ة من نوع اآخ���ر.. منع�شة، لطيف���ة، يهتز لها 
كل كيان���ك.. وت�شعر كاأنك فوق ب�شاط من الزهور 
ت�شع���د اىل االع���ايل.. اىل الالنهاي���ة، اال�شاب���ع 
الناعمة تتقافز الواحد تلو االآخر على مفاتيح اآلة 

البيانو البي�شاء وال�شوداء،
متداخلة م���ع بع�شها، حتى انك ت�ش���ك انها �شتقع 
يف م�شي���دة مكون���ة عق���دة م�شتع�شي���ة ولكنه���ا 
�شرعان ما تنفك لتفر هنا او هناك نقرات �شغرية 
ناعم���ة ا�شب���ه م���ا تك���ون بقط���رات ال���رذاذ عندما 
تت�شاق���ط عل���ى اوراق اال�شج���ار.. تعقبها �شربة 
جب���ارة �شاحبة ا�شبعها من بداي���ة املفاتيح كاأنها 

الرعد القا�شف.!؟..
ه���ل �شع���رت يوم���ًا بالتال�ش���ي وان���ت تق���ف امام 

املرات؟!!. اآالف  منك  “�شيء” اكر 
تع���ود احلكاية بن���ا اىل ازقة بغ���داد القدمية، يف 
الرب���ع الثاين م���ن هذا القرن، عندم���ا ازدانت دار 
ال�شي���د وال�شي���دة، اوهاني�شي���ان بطفل���ة جميلة، 
ج���اءت بعد ابنهما البك���ر “اآر�شاه” ومت تعميدها 

با�شم “بياتري�ش”.
وكان���ت يف املهد عندما تط���رق اىل اذنيها �شوت 
املو�شيق���ى.. فامه���ا كان���ت جتيد الع���زف على اآلة 
املاندول���ن وابوها املحا�ش���ب يف احدى �شركات 
فرق���ة  يف  “الفل���وت” ع�ش���و  وع���ازف  النف���ط، 
مو�شيقي���ة م���ن اله���واة.. واخوها ال���ذي يكرها 
عدة �شن���وات اخذ يتجه هذا االجتاه، وبداأ يتعلم 

العزف على اآلة الكمان.
عا�ش���ت بياتري�ش طفولة �شعي���دة، يف جو عائلي 
بهي���ج متو�شط احلال، خا�ش���ة بعد جميء الطفل 

الثالث، وكانت بنتًا �شميت ب� “�شيتا” .

في مدرسة الراهبات..
االم ه���ي املدر�ش���ة االوىل لرتبية االبن���اء.. والأم 

بياتري�ش تاأثري كبري عل���ى حياتها املو�شيقية. اإذ 
�شرعان م���ا الحظت. مع زوجه���ا، ميل االبنة اىل 
املو�شيق���ى وحفظه���ا لالغاين واالحل���ان ب�شرعة 

مذهلة.
وكانت قد ا�شبحت يف اخلام�شة من عمرها وبداأ 
التفك���ري يف ادخاله���ا اىل املد�ش���ة، وكان ال بد من 
االختي���ار اجلي���د، اإذ الب���د ان يق���ع االختيار على 
مدر�شة تعطي ح�ش�شًا يف املو�شيقى ا�شافة اىل 
احل�ش����ش التعليمي���ة االخرى.. فوق���ع االختيار 
“عق���د  “الراهب���ات” يف منطق���ة  عل���ى مدر�ش���ة 

الن�شارى” ببغداد.
فاأخذته���ا االأم م���ن يده���ا، ووقف���ت ام���ام “االأم” 
الكب���رية، ترجوه���ا يف ان تك���ون ابنته���ا �شم���ن 
الطالب���ات اللوات���ي يتلقن الدرو����ش املو�شيقية، 
وبع���د اط���الع الراهب���ات عل���ى اذنه���ا املو�شيقية 
املرهف���ة مت قبولها.. وكانت ا�شغر طفلة تقبل يف 

ح�شة املو�شيقى.
وب���داأت بياتري�ش، وهي طفل���ة يف اخلام�شة من 
عمره���ا، تتعلم درو�ش العزف عل���ى اآلة البيانو.. 

االآلة التي �شرتافقها يف رحلة عمرها الفني.
يف تل���ك ال�شن���ن البعي���دة.. م���ن �شن���وات بغداد 
القدمي���ة، مل تك���ن يف بيوته���ا اجه���زة الت�شجيل 
الرادي���و كم���ا ه���ي احل���ال االآن.. وال�شعي���د  او 
الغن���ي ال���ذي كان ميل���ك جه���از “الكراماف���ون” 
وكان  الكب���ري،  وبوق���ه  ال�شخم���ة  با�شطوانات���ه 
بيت ال�شي���د اوهاني�شيان يخلو م���ن هذا اجلاهز 
اي�شًا.. ومن اآل���ة البيانو، اآلة بياتري�ش املف�شلة، 
فكان���ت الطفلة م�شطرة ان ت�شم���ع املو�شيقى يف 
املدر�ش���ة فق���ط، وان حتفظه���ا عن ظه���ر قلب، كي 
تكون جاهزة يف الي���وم التايل لتقدمي ما تعلمته 

اىل املعلمة الراهبة.
وبع���د ثالث �شنوات، بع���د ان راأى الوالدان تقدم 
ابنتهم���ا ال�شريع يف العزف و�شدة ميلها اىل هذه 
االآلة، ق���ررا ان ي�شرتيا لها اآلة مهما كلفهما االأمر، 
وبعد بح���ث طويل، �شمعا بوج���ود االآلة يف احد 

املح���الت.. فا�شرتياه���ا مببل���غ ثالث���ن دين���ارًا.. 
وه���و مبل���غ �شخم بح�ش���اب تلك االي���ام، اقتطعه 

الوالد من راتبه ال�شئيل، ومن افواه ا�شرته..
وال ميك���ن و�شف �شع���ادة بياتري����ش عندما راأت 
البيان���و يدخل ال���دار وياأخ���ذ مكانا ب���ارزا فيها. 
بامكانه���ا االن ان حت�ش���ر درو�شها املو�شيقية يف 

البيت، وتقوم بالتمارين وقتما ت�شاء.

في معهد الفنون الجميلة
يف بداي���ات ع���ام 1940 مت فتح ق�ش���م املو�شيقى 
الغربية “الكال�شيكية” يف معهد الفنون اجلميلة 
ببغ���داد، مبب���ادرة م���ن اال�شت���اذ “�شريف حميي 
الدي���ن احلي���در” ال���ذي ا�شب���ح رئي�ش���ًا للق�ش���م، 
ومب�شاعدة ا�شتاذين م���ن رومانيا هما “جوليان 
هريت�ش” عازف البيانو ، و”�شاندر البو” عازف 
الكم���ان، وعندما ط���رق هذا اخلر �شم���ع والدي 
بياتري�ش، قررا ان يعمال على ادخال ابنتهما اىل 
املعهد، فاخذاها اىل هناك.. وامام جلنة الفح�ش 
املتكون���ة م���ن �شري���ف يحي���ى الدي���ن احلي���در.. 
واال�شتاذين الروماني���ن، واال�شتاذ حنا بطر�ش 
“�شكرتري الق�شم، وقفت بياتري�ش ابنة احلادية 

ع�شرة مرتبكة ال تنطق بحرف.
اعرت����ش اع�ش���اء اللجن���ة عل���ى قبوله���ا ل�شغ���ر 
�شنه���ا، وافهموا والداها ان ياأتي بها يف االعوام 
القادم���ة، غري ان اال�شتاذ “حنا بطر�ش” هو اول 
م���ن ق���ال )دعونا ن�شم���ع عزفها.. من ي���دري.. قد 

تنجح(.
فجل�ش���ت بياتري�ش ام���ام البيان���و.. وبا�شابعها 
ال�شغرية الناعمة.. عزفت قطعة كانت قد مترنت 
اال�شت���اذ جولي���ان  يتمال���ك  كث���ريًا.. ومل  عليه���ا 
هريت����ش نف�ش���ه، قفز من مقع���ده �شائح���ا، )انها 

املعجزة .. طفلة غري عادية(..
ومت قبولها يف املعه���د وكانت ا�شغر طالبة فيه.. 
تعت���ر االربعين���ات م���ن التواري���خ الالمع���ة يف 
م�ش���رية معهد الفنون اجلميل���ة.. فلقد تخرج فيه 

خ���رية الطلب���ة الذي���ن يحتل���ون االآن مقاعد مهمة 
وب���ارزة �ش���واء يف الف���ن او يف نواح���ي احلياة 
وخا�ش���ة   – البغدادي���ة  فالعوائ���ل  االخ���رى.. 
العوائل املعروفة.. كانت تر�شل ابناءها وبناتها 
اىل املعه���د لتعل���م املو�شيق���ى وب���ن الطلبة كانت 
توج���د �شي���دات متزوجات يذه���ن اىل املعهد مع 
اطفالهن واالن ت�شتطيع ان تلقى يف العراق اطباء 
وجراحن م�شهوري���ن، كانوا يف االربعينات من 

املع الطلبة يف املو�شيقى.
تتذكره���م بياتري�ش واحدا واحدًا.. ويعتقد انهم 
لو اكملوا طريق الفن، لكانوا االن من اكرث فناين 

العراق �شهرة وعطاء..
كانت الدرا�شة يف املعهد م�شاء وكانت البناية تقع 
يف “عقد الن�شارى” وبعد ا�شهر قليلة من انتماء 
بياتري����ش الي���ه انتقلت اىل منطق���ة “البتاوين” 
ويف ذل���ك الزمان.. مل تكن و�شائط النقل متوفرة 
كم���ا هي عليه االآن.. ومعظ���م ال�شوارع يف بغداد 
مل تكن مبلطة بالقري.. فكانت الطفلة م�شطرة ان 
تذهب وتاأت���ي م�شيًا على قدميه���ا يف اكرث االيام 
حتت وابل املطر وبرد ال�شتاء.. موغلة يف الطن 
واالوح���ال.. م�شبب���ة االزعاج الخيه���ا او والدها 
اللذي���ن كانا يرافقانها بالتن���اوب دائمًا من البيت 
اىل املعه���د ثم الذه���اب ثانية للع���ودة بها.. كانت 
ليايل قا�شية ل�شت���اء بغداد، املدر�شة التي �شرتفع 

ا�شمها يف املحافل الدولية م�شتقباًل.

في دار االذاعة العراقية ..
ال�ش���وء االحم���ر يعن���ي ان تك���وين م�شتع���دة .. 
ال�ش���وء االخ�ش���ر.. يعن���ي ان تب���داأي بالع���زف 
تعليم���ات املخرج للطفلة بياتري�ش اوهاني�شيان، 
عندما ب���داأت تعزف من “دار االذاع���ة العراقية” 

الأول مرة.
جاء طلب اىل معهد الفنون اجلميلة، بتقدمي املع 
الطلبة فيه بع����ش املعزوفات من دار االذاعة ومل 
يرتدد ا�شتاذه���ا جوليان هريت�ش م���ن تقدميها.. 

وكان البث حيًا مبا�شرة.
ا�شتمع امل�شتمع �شوتًا رخيمًا الآلة البيانو تعزف 
بع����ش املقطوع���ات ل�شوب���ان وبيتهوف���ن تق���وم 
بعزفها طفلة تدعى بياتري����ش اوهاني�شيان، ومل 
ي���در يخلد هذا امل�شتم���ع ان الطفلة كانت ترجتف 
م���ن قمة راأ�شه���ا اىل اخم�ش قدميه���ا من اخلوف 
والرهب���ة داخ���ل اال�شتدي���و.. عندم���ا كانت ترى 
ال�ش���وء االحم���ر واالخ�ش���ر ووج���وه املخرجن 
ومهند�شي ال�شوت من وراء الزجاج ال�شميك!!.

ون�شتطي���ع االن ان نق���راأ يف �شجالت االذاعة، ان 
طفلة تدعى بياتري�ش اوهاني�شيان عزفت الكثري 
م���ن املقطوع���ات لكب���ار املوؤلف���ن م���ا ب���ن عامي 

.1942-1941
** يف ال�شن���ة الدرا�شية 1946-1947 تخرجت 
بياتري�ش اوهاني�شيان يف معهد الفنون اجلميلة 
بدرج���ة ممت���ازة، وتعين���ت – كم�شتخدمة – يف 

املعهد نف�شه لتدري�ش العزف على اآلة البيانو.

امام الجمهور .. ألول مرة
خ���ارج نط���اق احلف���الت ال�شغ���رية الت���ي كان���ت 
تق���ام يف اروقة املعهد.. وخ���ارج نطاق ما قدمت 
من دار االذاع���ة العراقية.. مل ي�شب���ق لبياتري�ش 
اوهاني�شي���ان ان وقفت ام���ام اجلمهور يف حفلة 
ر�شمي���ة.. تدبره���ا وحده���ا.. وانته���ا دعوى من 
املعه���د الثق���ايف الريط���اين يف بغ���داد لتق���دمي 
حفل���ة مو�شيقية ملدة �شاعت���ن.. ومل ترتدد.. انها 
فر�شته���ا لتج���رب نف�شها يف احت���كاك مبا�شر مع 

اجلمهور..
كان���ت قاعدة املعهد ف�شيح���ة.. امتالأت باجلمهور 
العراقي واالجنبي من بداية امل�شرح اىل ما وراء 

الباب الرئي�ش.
وب���كل ثق���ة ب���داأت انامله���ا الذهبية تتح���رك على 
املفاتيح ال�شوداء.. منتزعة منها احلانًا مل ي�شدق 
اجلمهور انها ت�شدر عن انامل �شابة عراقية تقف 

امامهم الأول مرة.!
عن: مجلة االذاعة والتلفزيون 1978

الت���ي حتدثن���ي وتغريني  تل���ك الكلم���ات  اأ�شم���ع  “مل 
ع���ن �شم���ان م�شتقبل���ي يف ام���ريكا، ب���ل كن���ت اأن�شت 
اىل �ش���وت داخل���ي م���ن ال���روح ينادين���ي ويدع���وين 
للع���ودة اىل بلدي الع���راق، خلدمة الثقاف���ة املو�شيقية 
الرفيع���ة في���ه” به���ذه الكلم���ات الب�شيط���ة ع���رت عن 
م�شاعره���ا احلقيقية حلظ���ة تخرجها من اح���د املعاهد 
االمريكية يف العام 1959، وحماولة العديد من االهل 
واال�شدق���اء والعا�شق���ن لفنه���ا وموهبته���ا باغرائه���ا 
والنج���اح،  امل�شتقب���ل  ل�شم���ان  باأم���ريكا  البق���اء  يف 
ولكن تل���ك العراقية قد ح�شمت امره���ا يف العودة اىل 
بلده���ا لكونها ت�شع���ر باأنه االأوىل م���ن كل بقاع الكون 
يف توظي���ف موهبته���ا، انها عازف���ة البيان���و العراقية 
بياتري����ش اوهاني�شي���ان  تلك االأرمني���ة التي اختارت 
ه���ذا التميز من بن فتيات جيلها لتبحر يف عامل غريب 
كل الغراب���ة ع���ن اهتمام���ات الن�ش���اء يف زم���ن تقيي���د 

احلريات وانعدام دور املراأة فيه.

بدايات الموهبة
ول���دت ه���ذه العالمة املمي���زة يف مه���د لعائل���ة ارمنية 
بغدادية اجل���ذور وال�شكن، وكان���ت والدتها يف حملة 
)املربع���ة( الواقعة خل���ف �شينما ال���زوراء حتديدا يف 
الع���ام 1927،وكان���ت اوىل خطواته���ا التعليمي���ة يف 
مدر�ش���ة الراهب���ات الكائن���ة يف حملة)راأ����ش القري���ة( 
ب�ش���ارع الر�شي���د ، وفيها الت���ي كان���ت االوىل  من بن 

مدار����ش العراق، يف رفد التالمي���ذ باملعرفة والتطور، 
االنطالق���ة االوىل لفنانتا بياتري����ش اأوهاني�شيان يف 
ع���امل املو�شيقى، حيث وجدت �شالتها لتعلم املو�شيقى 
بدرا�ش���ة الع���زف على البيان���و، وترت���ل وتن�شد �شمن 
جوقة االإن�شاد للمدر�شة، ويبن املوؤرخ حنا بطر�ش يف 
درا�شة عنها ان بياتري����ش منذ طفولتها وجدت نف�شها 
بن تلمي���ذات مدر�ش���ة الراهبات، وكاأن ثم���ة )�شوتا( 
يدن���دن يف دواخله���ا اأَنه���ا ل���ن تك���ون غ���ري مو�شيقية 
حمرتف���ة، واإزدادت دندن���ات ه���ذا ال�ش���وت كل حلظة 
تعي�شه���ا لي�شل االأمر بها، ومن���ذ �شغرها، اإىل نوٍع من 
الهَو����ش والع�شق كما ي�شفه بطر�ش، مبينا  ان العائلة 
مكونة من الوالدي���ن، اإ�شافة اإىل بياتري�ش، وهي بكر 
العائل���ة، ياأت���ي �شقيقه���ا اآر�ش���ان و�شقيقته���ا ال�شغرى 
�شيت���ا اي�شا تع���زف على البيان���و، والثالثة ميار�شون 
املو�شيق���ى عزف���ًا، حي���ث كان البيان���و يت�ش���در �شال���ة 

اجللو�ش، وكان ال�شقيق يعزف على اآلة الكمان.

الكنيسة وتأثيرها في التأسيس
يق���ول بطر����ش انه���ا كان���ت  تذه���ب كل يوم اأح���د اإىل 
كني�شته���ا االأرمنية ببغداد )الت���ي كانت قرب كني�شة اأم 
االأح���زان الكلدانية – حاليًا يف مكان ال�شوق العربي( 
لتنِع����ش نف�شه���ا باالأحلان الكن�شية الت���ي كانت توؤديها 
جمموعة اإن�شاد )كورال – متعدد االأ�شوات(،ونتيجة 
دميومته���ا لتل���ك الزي���ارات اخذت تطي���ل يف جمل�شها 
داخ���ل الكني�ش���ة وبالقرب من جماع���ة االإن�شاد، وتردد 
ب�شوته���ا الرقي���ق كل م���ا كان يرَت���ل اأثن���اء القدا����ش، 
ليتط���ور االأمر لديها، فاأخذت تع���زف يف الكني�شة على 

اآل���ة االأرغ���ن الهوائ���ي قطع���ًا مو�شيقي���ة وتراتي���ل يف 
بيته���ا، وت�شتم���ع ب�شغ���ف املو�شيق���ى الكال�شيكية من 
اأعم���ال كب���ار املوؤلفن املو�شيقي���ن االأوروبين اأمثال: 
�شوب���ان، باخ، موزارت، بتهوفن؛ لك���ن اأعمال البيانو 
)من ال�شونات���ا والكون�شريتو( اأخ���ذت جتذبها وت�شد 
انتباهها ب�شكل متميز بح�ش���ب قول بطر�ش، مو�شحا 
ان بياتري�ش ذكرت يف مقابلة لها مع تلفزيون #بغداد 
درا�ش���ة  مع���رتك  دخوله���ا  كيفي���ة  ال�شبعيني���ات،  يف 
املو�شيقى يف معهد الفنون اجلميلة ببغداد،عندما قدم 
والده���ا يف العام 1937 طلب انت�شاب ابنته بياتري�ش 
للت�شجي���ل يف )املعهد املو�شيقي العراق���ي( التابع اإىل 
وزارة املع���ارف، تلمي���ذًة يف ف���رع البيان���و، اأي���ام كان 

املعهد يف بداياته يف منطقة املربعة.

النجاح والعودة للوطن
كان���ت �ش���روط القب���ول يف املعه���د تق�شي ب���اأن يكون 
الطال���ب حائزًا عل���ى �شهادة الدرا�ش���ة االبتدائية، واأن 
يقل عم���ره عن 13 �شنة، هنا تق���ول بياتري�ش:  دخلُت 
اإىل املقابل���ة اأمام جلن���ة املعهد املكونة م���ن االأ�شتاذين 
ال�شري���ف حمي���ي الدي���ن حي���در، مدي���ر املعه���د، وحنا 
بطر����ش مع���اون املدي���ر، ال���ذي قدمني كم���ا تقول هي 
وا�شفًا اإياي ب� »�شوب���ان املوهبة املبكرة«، لكن اللجنة 
وج���دت عائقًا اأمام���ي لقبويل يف املعه���د ب�شبب �شغر 
ال�ش���ن، ولكن وبتدخل م���ن بطر�ش، مت قبوله���ا، لتبداأ 
الدرا�ش���ة  على ي���د االأ�شتاذ الروم���اين جوليان هرتز، 
وح�شلت على دبلوم املعه���د بامتياز العام1944، بعد 
تخرجها من معهد الفنون اجلميلة اأكملت درا�شتها يف 

االأكادميي���ة امللكية يف لن���دن ، ونالت �شه���ادة التخرج 
وجائ���زة فردري���ك و�شرتليك،وح�شلت فيم���ا بعد على 
منح���ة فولراي���ت ملوا�شل���ة درا�شته���ا يف الوالي���ات 
املتحدة االأمريكية، يف مدر�شة »جوليارد« يف نيويورك 
وهي من املدار�ش العريقة لتح�شل على �شهادة اخرى 
بامتي���از، ورغم اغراء البقاء يف ام���ريكا لكنها رف�شت 
كم���ا ذكرن���ا يف بداية املو�ش���وع، وع���ادت اإىل العراق 
فيما بعد لت�شبح رئي�شة ق�شم البيانو يف معهد الفنون 
اجلميلة، حيث تخرج على يدها الكثريون من الطالب 

الذين اأ�شبحوا فيما بعد من العازفن املعروفن.

نجاحات وجوائز 
كانت بياتري�ش اأحد العنا�شر الرئي�شة يف ال�شمفونية 
العراقي���ة وقدمت مع زمالئه���ا عرو�شًا فنية جميلة يف 
بل���دان عديدة، وكانت تقيم احلفالت ب�شورة م�شتمرة 
يف مقره���ا ببغ���داد، وكانت العازفة املنف���ردة املنتظمة 
يف حف���الت »كون�شريت���و البيان���و« م���ع الفرق���ة، وهي 
اأول عازف���ة بيان���و منف���ردة يف الع���راق، واأول موؤلفة 
للمو�شيق���ى الكال�شيكي���ة، ولها العديد م���ن املقطوعات 
اجلميل���ة وم���ن اأجمله���ا »مقطوع���ة الفج���ر«، ح�شدت 

العديد من اجلوائز العاملية والعربية واملحلية،
الع���ام 1996 هاجرت العراق متوجهة اإىل امريكا، مع 
�شقيقته���ا �شيت���ا، لت�شبح فيم���ا بعد عازف���ة البيانو مع 
اأورك�شرتا مينيابول����ش ال�شمفونية ال�شهرية، لرتحل 
عنا ب�شم���ت ايقونة الع���راق املو�شيقي���ة يف الواليات 
املتح���دة يف متوز 2008 وهي تبلغ م���ن العمر واحدًا 

وثمانن عاما .

فنانة العراقية استاذة ومدرسة 

وعازفة البيانو بياتريس اوهانسيان من 

الفنانات العامليات يف هذا املجال 

رحلت مغرتبة بهدوء وصمت غريب 

من االعالم العراقي . احيت مئات 

الحفالت املوسيقية داخل وخارج 

العراق ورفعت اسم العراق عاليا 

عىل مدى عمرها الذي شارف 80 عام 

.توفيت يف 20 متوز 2008 يف مدينة 

هاليفاكس بوالية مينسوتا االمريكية 

حيث انتقلت اليها هي وشقيقتها سيتا 

1996 لحاقا باخيها الوحيد ارشان 

عازف الكامن العراقي السابق.

اأبداأ توثيق م�شرية هذه الفنانة الرائدة، بال�شوؤال:
ه���ل نتذكر عازفة البيان���و العراقية االأوىل وال�شهرية: 
بياتري����ش اأوهاني�شي���ان؟ واأعقبه بت�ش���اوؤل األيم: اأين 
ه���ي و�شائل االإعالم والف�شائي���ات ومواقع االإنرتنيت 
العراقي���ة والعربي���ة من نب���اأ رحيل ه���ذه الفنانة التي 
كان���ت دوم���ًا تفاخ���ر بعراقيَّته���ا؟ وهكذا عا�ش���ت طيلة 

حياتها اأمينة الإنتمائها العراقي. اإنها االإن�شانة الرقيقة، 
ال�شفافة، املولودة يف بغداد �شمن عائلة اأرمنية �شَكنت 
منطقة  املَْرْبَعة التي كانت من حماّلت بغداد ال�شهرية؛ 
اإنه���ا املحلَّة الكائنة خلف �شينما ال���زوراء، التي تربط 
بن �شارع باب ال�شي���خ - ال�شنك و�شارع  �شيد �شلطان 
ن���ة م���ن الوالَدي���ن،  علي.عائلته���ا، كم���ا اأ�شلف���ُت، مكوَّ
واإ�شاف���ة اإىل بياتري����ش، وه���ي بك���ر العائل���ة، ياأت���ي 
�شقيقه���ا اآر�ش���ان و�شقيقتها ال�شغرى �َشْيت���ا. والثالثة 
ر  ميار�شون املو�شيقى عزف���ًا: حيث كان البيانو بت�شدَّ
�شالة اجللو�ش، وكان ال�شقيق يعزف على اآلة الكمان. 
كان���ت مدار�ش راهبات التقدم���ة يف بغداد يف امل�شاف 
االأول ب���ن مدار�ش البنات االأهلية، من حيث امل�شتوى 
الرتب���وي والعلم���ي والفن���ي. هكذا وجدن���ا بياتري�ش 
من���ذ طفولتها بن تلميذات مدر�شة الراهبات يف حملة  
راأ�ش القرية القريبة من عقد الن�شارى، عقد الكنائ�ش. 
حيث وجدت �شالََّته���ا لتعلُّم املو�شيقى بدرا�شة العزف 
عل���ى البيان���و، وترت���ل وتن�ش���د �شمن جوق���ة االإن�شاد 
للمدر�شة.وكان ثمة )�ش���وت( يدندن يف دواخلها اأنَّها 
لن تك���ون غري مو�شيقي���ة حمرتف���ة. واإزدادت دندنات 
ه���ذا ال�ش���وت كل حلظ���ة تعي�شه���ا لي�ش���ل االأم���ر بها، 
ومن���ذ �شغرها، اإىل ن���وٍع من الهَو����ش والع�شق. هكذا 
كان���ت بداياتها يف تعلُّم املو�شيقى. فهي تذهب كل يوم 
اأح���د اإىل كني�شته���ا االأرمنية ببغداد )الت���ي كانت قرب 
كني�شة اأم االأحزان الكلدانية – حاليًا يف مكان ال�شوق 
العربي( لتنِع�ش نف�َشه���ا باالأحلان الكن�شية التي كانت 
توؤديها جمموع���ة اإن�شاد )كورال – متعدد االأ�شوات(. 
اأخ���ذت ُم���ذ ذاك تتملم���ل يف جمل�شه���ا داخ���ل الكني�شة 
وبالقرب من جماعة االإن�ش���اد، وتردد ب�شوتها الرقيق 
ر االأمر لديها،  كل م���ا كان يرَت���ل اأثناء القدا�ش. ليتط���وَّ

فاأخ���ذت تع���زف يف الكني�شة على اآل���ة االأرغن الهوائي 
قطعًا مو�شيقية وتراتيل.يف بيتها، حيث كانت ت�شتمع 
اإىل جه���از )احلاك���ي – الفونوغ���راف الي���دوي( وهو 
ي���دور ليحيل �شمت االأ�شطوان���ة القر�شية املو�شوعة 
ل على وجهيها من املو�شيقى  فيه اإىل عزٍف ملا هو م�شجَّ
الكال�شيكي���ة م���ن اأعم���ال كب���ار املوؤلف���ن املو�شيقي���ن 
االأوربي���ن اأمث���ال: �شوبان، باخ، م���وزارت، بتهوفن؛ 
لك���ن اأعم���ال البيان���و )م���ن ال�شونات���ا والكون�شريتو( 

اأخذت جتذبها وت�شد اإنتباهها ب�شكل متميز.

دخولها معهد الفنون الجميلة
ذك���رت بياتري����ش يف مقابل���ة لها م���ع تلفزي���ون بغداد 
يف ال�شبعين���ات، وكذل���ك جمل���ة القيث���ارة – ال�شادرة 
عن دائرة الفن���ون املو�شيقية ف���رتة ال�شبعينات كيفية 
دخوله���ا مع���رتك درا�ش���ة املو�شيقى يف معه���د الفنون 
م والَده���ا يف العام 1937  اجلميل���ة ببغداد،عندما ق���دَّ
طل���ب اإنت�ش���اب اإبنته بياتري����ش للت�شجي���ل يف املعهد 
املو�شيق���ي العراقي التابع اإىل وزارة املعارف، تلميذًة 
يف فرع البيانو، اأيام كان املعهد يف بداياته يف منطقة 
املربع���ة. كانت �ش���روط القبول يف املعه���د تق�شي باأن 
يكون الطالب حائزًا على �شه���ادة الدرا�شة االإبتدائية، 

واأن يقل عمره عن 13 �شنة.

هنا تقول بياتريس
ن���ة م���ن  دخل���ُت اإىل املقابل���ة اأم���ام جلن���ة املعه���د املكوَّ
مدي���ر  حي���در،  الدي���ن  حم���ي  ال�شري���ف  االأ�شات���ذة 
املعهد،وحن���ا بطر�ش، معاون املدي���ر، واأ�شتاذ البيانو 
جولي���ان هرتز )روماين(. قّدمني االأ�شتاذ حنا وا�شفًا 
زًا طلب اإنتمائي  اإي���اي ب� �شوب���ان املوهبة املبكرة مع���زِّ

للمعه���د، كوين موهوب���ة يف العزف. قدم���ُت عددًا من 
القط���ع والتماري���ن اأم���ام اللجن���ة ب�شكل جي���د، فنالت 
اإ�شتح�شانها. لك���ن اللجنة وجدت عائقًا اأمامي لقبويل 
يف املعهد ب�شبب �شغ���ر ال�شن، وكوين ما اأزال تلميذة 
���ل ت�شجيعي من االأ�شتاذ حنا بطر�ش،  اإبتدائية.وبتدخُّ
مت قب���ويل اإ�شتثن���اًء م���ن �شرط العم���ر. وهك���ذا بداأت 
الدرا�شة الفنية بال�شكل العلمي اجليد على يد االأ�شتاذ 
الروم���اين جوليان هرتز، وتخرجُت يف العام 1944، 
بدبل���وم ف���ن ع���اٍل بدرح���ة اإمتياز.اإ�شتخدمه���ا املعه���د 
للتدري����ش ف���رتة ق�ش���رية حل���ن ح�شولها عل���ى بعثة 
درا�شية يف االأكادميية امللكي���ة الريطانية للمو�شيقى 
يف لن���دن. فنال���ت �شه���ادة التخ���رج وجائ���زة فردريك 
و�شرتليك. وعادت للعراق لتوا�شل التدري�ش والعزف 
مع خمتلف املجموعات الفنية يف املعهد، حتى ح�شلت 
عل���ى بعثة من موؤ�ش�شة فولرايت للدرا�شة يف مدر�شة 
جولي���ارد يف نيوي���ورك، لتتط���ور وت���رز موهبته���ا 
املتمي���زة كعازف���ة بيانو منفرد )�شول���و( يف احلفالت 
الت���ي كانت تقدمها ع���ر اإذاعة بغداد، وعل���ى امل�شارح 
�ش���واء كانت ب�شحب���ة الفرقة ال�شمفوني���ة العراقية اأو 
مبفرده���ا. واإنطلق���ت يف �شياح���ة مو�شيقي���ة م�شتمرة 
ومتوا�شل���ة داخل العراق وخارج���ه يف لبنان وتركيا 
واأوربا واأمريكا.و�شاركت الفرقة ال�شمفونية الوطنية 
العراقي���ة كعازف���ة منف���ردة، يف حفالتها عل���ى �شاالت 
بغداد وعدد من حمافظات العراق االأخرى، وكذلك يف 
ج���والت الفرقة للخارج. كما قدمت لها الفرقة عددًا من 
موؤلفاته���ا املو�شيقية ف���رتة الت�شعينات.جرى تكرميها 
يف منا�شب���ات عدي���دة، بجوائ���ز تقديري���ة متميزة من 
ه���ا اآلة بيان���و عند تك���رمي الفنان���ن العراقين يف  اأهمِّ

الثمانينات.

بياتريس اوهانيسيان.. أول عازفة 
بيانو في العراق

لنذكر بياتريس

يوسف المحمداوي

قصي الفرضي

قصة حياة عازفة البيانو العراقية

بياتريس اوهانسيان
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علي عبداألمير عجام

وانطالقا من هذا املدخل كان للراحلة اأوهان�شيان 
الت���ي توفي���ت قب���ل ف���رتة يف الوالي���ات املتحدة، 
تاأثريها الفاع���ل يف تعزيز املو�شيقى الكال�شيكية 
املو�شيق���ى  "يف  فتق���ول  الع���راق  يف  الغربي���ة 
الكال�شيكية الغربي���ة ، كنت اأول مو�شيقي عراقي 
يواج���ه االأوروبي���ن بطريقة حمرتف���ة"، وكانت 
حمق���ًة متام���ا يف قوله���ا، خا�ش���ة عندم���ا نعلم اأن 
بياتري�ش ولدت فيما كان العراق بداأ للتو اهتمامًا 

عميقًا يف فنون العامل الغربي وثقافته.
كان���ت يف املدر�ش���ة االبتدائي���ة عندم���ا مت ان�ش���اء 
معه���د الفن���ون اجلميلة يف ع���ام 1936، وتقدمت 
بطل���ب لالن�شم���ام اإلي���ه يف وقت الح���ق، ورف�ش 
طلبه���ا الأنه���ا كانت �شغ���رية جدا "كان���ت �شروط 
القبول يف املعهد تق�شي باأن يكون الطالب حائزًا 
على �شهادة الدرا�شة االإبتدائية، واأن ال يقل عمره 

عن 13 �شنة.
هن���ا تق���ول بياتري����ش: دخل���ُت اإىل املقابل���ة اأمام 
نة من االأ�شاتذة ال�شريف حميي  جلنة املعهد املكوَّ
الدين حيدر، مدير املعه���د، وحنا بطر�ش، معاون 
املدي���ر، واأ�شتاذ البيانو الروماين جوليان هرتز. 
قّدمن���ي االأ�شت���اذ حن���ا وا�شف���ًا اإياي ب���� "�شوبان 
زًا طلب اإنتمائ���ي للمعهد،  املوهبة املبك���رة" مع���زِّ
ك���وين موهوب���ة يف الع���زف. قدم���ُت ع���ددًا م���ن 
القط���ع والتمارين اأمام اللجنة ب�شكل جيد، فنالت 
اإ�شتح�شانه���ا. لك���ن اللجن���ة وجدت عائق���ًا اأمامي 

لقب���ويل يف املعهد ب�شبب �شغ���ر ال�شن)11عامًا(، 
���ل  وبتدخُّ اإبتدائي���ة.  تلمي���ذة  اأزال  م���ا  وك���وين 
ت�شجيع���ي م���ن االأ�شتاذ حن���ا بطر����ش، مت قبويل 
اإ�شتثن���اًء من �شرط العمر. وهك���ذا بداأت الدرا�شة 
الفني���ة بال�ش���كل العلمي اجلي���د على ي���د االأ�شتاذ 
الروم���اين جولي���ان هرت���ز، وتخرج���ُت يف العام 

1944، بدبلوم فن عاٍل بدرحة اإمتياز".
وقب���ل الثاني���ة ع�شرة م���ن العمر كان���ت ال�شغرية 
اوهان�شي���ان تق���دم حف���الت اأ�شبوعي���ة يف حمطة 

اإذاعة بغداد!

موسيقى وحرية
ال �ش���يء يع���ر عن حرك���ة امل���راأة العراقي���ة نحو 
احلرية واحلقوق، مثل ن�شاط املراأة العراقية يف 
جمال املو�شيقى، حيث باالمكان اكت�شاف ع�شرات 
املغني���ات واملو�شيقيي���ات يف الع���راق للفرتة من 
االأربعينيات حتى الثمانينيات من القرن املا�شي. 
ن�شاء موهوب���ات مل يعك�ش ن�شاطهن الفني جمرد 
جوانب احلرية وامل�شاواة ولكن اأي�شا كان يعك�ش 
جانبا م���ن عملية حتدي���ث بلده���ن. وانطالقا من 
هذا ف���ان بياتري�ش اأوهان�شيان امل�شتنرية ت�شيء 
لن���ا م�ش���ار ام���راأة عراقي���ة تتطل���ع نح���و احلرية 
واحلق���وق. فهي ن�ش���اأت يف ظ���روف عندما كانت 
احلكومة العراقي���ة خالل العهد امللكي توفر املنح 
الدرا�شية لتعلم الفنون االأدائية، وهو ما �شمح لها 

يف  الدرا�ش���ة 
االأكادميي���ة امللكي���ة للمو�شيق���ى بلندن. ومن 
هن���اك توجهت اإىل نيويورك للدرا�شة يف مدر�شة 
جوليارد للمو�شيقى. اأخريا عادت اإىل العراق يف 
عام 1961 لت�شب���ح العازف الرئي�شي للبيانو يف 

الفرقة ال�شيمفونية الوطنية العراقية.
الع���راق واالنتماء العراق���ي مل يكونا خيارا ثانيا 
له���ا رغ���م انها ول���دت يف بغداد الأبوي���ن اأرمنين، 
ف���االأب واالأم ف���ّرا من االإب���ادة اجلماعي���ة لالأرمن 
عندم���ا كانا �شغ���ارًا. والده���ا كان عم���ل حما�شبا 
يف �شركة النفط، وهو م���ا عنى اأن تعي�ش العائلة 
ب�شكل جي���د و�شط ت�شجيع والده���ا واأ�شقائها لها 
يف درا�ش���ة املو�شيق���ى. م���ن هذه النقط���ة اتخذت 
بياتري����ش البيان���و كو�شيلة للتعبري ع���ن حياتها 

وبلدها.
واذ نتوق���ف ك���ي نلقي نظ���رة على حياته���ا عندما 
زارت �شقيقه���ا يف والي���ة ميني�شوت���ا االمريكي���ة 
العام 1959. جند عبارتها املوؤثرة : "اجلميع قال 
يل علي���ك البقاء يف اأمريكا، ولك���ن �شوت داخلي 
ق���ال يل يج���ب اأن اعود اإىل الع���راق وتعليم اأبناء 
بلدي على حب املو�شيقى. املو�شيقى الكال�شيكية 
كان للتو ق���د عرفت يف العراق، وانها بحاجة اإىل 

اأا�شخا�ش مثلي هناك للعمل على ازدهارها ".
يف العام 1959 حزمت حقائبها على منت ال�شفينة 
"كوي���ن ماري" واأبحرت اىل لندن، ومن ثم اىل 

العراق.

بيانو في ليالي الصواريخ
احل���دث االأكرث اإثارة يف حياة بياتري�ش، جاء يف 
العام 1980، عندما كتبت اأول مقطوعة مو�شيقية 
غربي���ة بتاأث���ري احل���رب وهواج�شها، فه���ي كانت 
تكت���ب عملها وتعزفه على �ش���وء ال�شموع ب�شبب 
فر����ش التعتيم لي���اًل يف ال�شتة اأ�شه���ر االأوىل من 
احلرب العراقية االيرانية ، وتتاآلف بياتري�ش مع 
الرق�شات اخلفية التي متار�شها اأ�شواء ال�شموع. 
وم���ا اإن اكتمل���ت املقطوع���ة، حت���ى مت توزيعه���ا 

لالأورك�شرتا، وعزفها، وبثها عر التلفزيون.
جناحه���ا يف تاألي���ف املقطوع���ة تل���ك �شّجعها على 
كتاب���ة �شبع���ة اأعمال اأخرى ب���ن 1990 و 1994، 
حي���ث احلي���اة ب���داأت ت�شي���ق ب�شب���ب �شواري���خ 
"عا�شفة ال�شحراء" والهجمات الالحقة، لكن ذلك 
مل يكن قد اأو�شل الظروف حدًا من ال�شوء بحيث 

يدفعه���ا هي و�شقيقته���ا �شيتا اإىل مغ���ادرة البالد، 
ب���ل ا�شتم���رت باحي���اء حف���الت مو�شيقي���ة داخل 
البالد وخارجه���ا. وكان عر�شها الفني االأخري يف 
العراق حمله الع���ام 1994، عندما �شاركت لل�شنة 
اخلام�شة على التوايل، يف مهرجان بابل الدويل. 
هناك، وج���دت بياتري�ش اأوهان�شيان نف�شها تعر 
اأمواج���ا م���ن الزمن لتح���ط يف واحد م���ن املعابد 
البابلي���ة وب���دال م���ن الع���زف عل���ى البيان���و كانت 
تعزف عل���ى القيث���ارة الذهبية العراقي���ة القدمية 
اأنغام���ا كّون���ت مقطوعتها "مقدم���ة حلمورابي"، 
التي ا�شتلهمتها م���ن اأول وا�شع ل�شريعة قانونية 

يف تاريخ الب�شرية: حمورابي.
تب���دو بياتري����ش يف االجت���اه  الع���ام 1994  يف 
املناق����ش متاما ملا اقدمت علي���ه يف العام 1959، 
فه���ي اذا كانت رف�شت البق���اء يف اأمريكا كي تلبي 
"نداء العودة العميق اإىل العراق"، وجدت نف�شها 
بع���د 45 عام���ًا ت�شطح���ب �شقيقتها لالنتق���ال اإىل 
الواليات املتحدة والعي�ش مع �شقيقهما. بياتري�ش 
مل تكن ق���ادرة على اأن حتمل الكثري معها، فاخذت 
م���ا يعن���ي له���ا مالم���ح م���ن اجنازه���ا االن�ش���اين 
والفك���ري: برام���ج حفالتها القدمي���ة وامليداليات 
واالأو�شم���ة واجلوائ���ز التي ا�شتحقته���ا عن اأكرث 
من خم�شن عاما م���ن املو�شيقى يف وطنها، لكنها 
ترك���ت وراءها �شديقه���ا املخل�ش: بيانو كبري من 
ن���وع "�شتاين���واي"، اأودعته عن���د اأنا�ش تثق بهم 

على اأمل ا�شتعادته يومًا ما.
يف اأم���ريكا اأ�شبح���ت نوعا م���ن ال�شف���ري الثقايف 
العراق���ي، وغالب���ا ما متكن���ت من خل���ق �شداقات 
حيث ف�شل ال�شا�شة، فعزفت يف فرقة اورك�شرتالية 
خا�شة بوالية ميني�شوتا، وخرت اأناملها مفاتيح 
اإن االأ�ش���واق مل تخف���ت  اإاال  بيانوه���ات كث���رية، 
للبيانو خا�شتها، وب���داأت ات�شاالت مع اأمريكين 
وعراقي���ن كي ي�شمحوا لها بنقل حياتها العراقية 
وق���د اخت�ش���رت يف بيان���و م���ودع عن���د اأ�شدقاء 
ببغداد. طالت االت�شاالت وتعددت االعرتا�شات، 
ال���ذي كان���ت قدي�ش���ة املو�شيق���ى  اال ان البيان���و 
الرفيع���ة يف بغداد قد اأبدع���ت عليه اأحلى االأنغام، 
ب���داأ رحل���ة اخلروج م���ن �شمت���ه كي يف���رح ثانية 

باالأ�شابع الندية التي اأغوته وداعبته كثريا.
وفيم���ا كن���ت اأق���ول يف حف���ل اأقامت���ه بوا�شنط���ن 
اأي���ام عل���ى  موؤ�ش�ش���ات اأمريكي���ة وعراقي���ة بع���د 
وف���اة العازف���ة واملوؤلف���ة املو�شيقي���ة : "بياتري�ش 
...الإميان���ك اإىل االأبد بالعراق، ال�شتعدادك العايل 
بالت�شحي���ة، اأرق���دي ب�ش���الم فاأن���ت كن���ز وطن���ي 

للع���راق، وكت���ب التاري���خ واملو�شيق���ى العراقي���ة 
�شتخل���دك". وم���ا اإن انهي���ت كلمتي حت���ى اأبلغني 
القن�شل الثقايف يف ال�شفارة العراقية بوا�شنطن، 
د . هادي اخلليلي باأن بيانو بياتري�ش اأوهان�شيان 
و�ش���ل من بغداد قبل اأي���ام.. حينها كانت �شاحبة 
"الفج���ر" ترقد يف مقرة، ال اأ�شابعها رّقت على 
البيان���و من جديد، وال املفاتي���ح غّنت �شوقها بعد 

انتظار. 

الطبقة المتوسطة و الجانب 
التنويري

ولي����ش �ش���رًا اأن توؤك���د حي���اة الفنان���ة الراحل���ة، 
اإن الطبق���ة املتو�شط���ة النا�شئ���ة، ه���ي االأر�شي���ة 
احلقيقية للجانب التنويري يف الثقافة العراقية، 
تع���ود احلكاية بن���ا اىل اأزقة بغ���داد القدمية، ففي 
الربع الثاين من القرن املا�شي وحتديدًا يف العام 

1927، ازدانت دار ال�شيد وال�شيدة، اوهاني�شيان 
بطفل���ة جميلة، جاءت بعد ابنهم���ا البكر "اآر�شاه" 

ومت تعميدها با�شم "بياتري�ش".
وكان���ت يف امله���د عندما تط���رق اإىل اذنيها �شوت 
املو�شيق���ى.. فاأمه���ا كان���ت جتيد الع���زف على اآلة 
املاندول���ن واأبوه���ا املحا�شب يف اإح���دى �شركات 
فرق���ة  يف  ع�ش���و  "الفل���وت"  وع���ازف  النف���ط، 
مو�شيقي���ة م���ن اله���واة، واأخوه���ا ال���ذي يكرها 
عدة �شنوات اأخذ يتجه ه���ذا االجتاه، وبداأ يتعلم 
العزف عل���ى اآلة الكمان.عا�ش���ت بياتري�ش طفولة 
�شعي���دة، يف ج���و عائلي بهي���ج متو�ش���ط احلال، 
خا�ش���ة بعد جم���يء الطف���ل الثالث، وكان���ت بنتًا 
�شمي���ت ب���� "�شيت���ا".والأم بياتري����ش تاأث���ري كبري 
عل���ى حياته���ا املو�شيقي���ة. اإذ �شرعان م���ا الحظت 
مع زوجه���ا، ميل االإبن���ة اإىل املو�شيق���ى وحفظها 

لالغاين واالأحلان ب�شرعة مذهلة.
وكان���ت قد اأ�شبحت يف اخلام�شة من عمرها وبداأ 
التفك���ري يف ادخالها اإىل املدر�ش���ة، وكان ال بد من 
االختي���ار اجلي���د، اإذ الب���د ان يقع االختي���ار على 
مدر�شة تعطي ح�ش�ش���ًا يف املو�شيقى اإ�شافة اإىل 
احل�ش����ش التعليمي���ة االأخرى.. فوق���ع االختيار 
"عق���د  منطق���ة  يف  "الراهب���ات"  مدر�ش���ة  عل���ى 

الن�شارى" ببغداد.
ل���و و�شعنا ح�شاب���ًا ب�شيطًا للرتكيب���ة االأثنية يف 
الع���راق حتى الرب���ع الثاين م���ن الق���رن املا�شي، 
ل���كان اأ�شح���اب االأديان غ���ري امل�شلم���ة يف العراق 
ال�ش���كان،  م���ن  باملئ���ة   15 ن�شب���ة  يتج���اوزون  ال 
لكنن���ا لو راجعن���ا الرتكيبة االأثنية مل���ن لعب دورًا 
جوهريًا يف التنوير الثقايف واالجتماعي، لكنت 
الن�شب���ة تتج���اوز الن�ش���ف، وحتدي���دا املو�شيقى 
ال�شعبية العراقية )اليهود( والكال�شيكية الغربية 
)امل�شيجي���ون واالأرمن على نح���و خا�ش(، وحال 
بياتري����ش اأوهان�شي���ان ج���اء مت�ش���اًل م���ع املعنى 
االأخري، فق���د اأخذتها االأم من يده���ا، ووقفت اأمام 
االأم الكب���رية )املديرة الراهب���ة(، ترجوها يف اأان 
تك���ون ابنته���ا �شم���ن الطالب���ات اللوات���ي يتلقن 
الدرو�ش املو�شيقية، وبع���د اطالع الراهبات على 
اذنها املو�شيقية املرهفة مت قبولها، وكانت اأ�شغر 

طفلة تقبل يف ح�شة املو�شيقى.
وب���داأت بياتري����ش، وهي طفل���ة يف اخلام�شة من 
عمره���ا، تتعلم درو�ش الع���زف على اآل���ة البيانو، 

االآلة التي �شرتافقها يف رحلة عمرها الفني.
وبع���د ثالث �شنوات، وبعد اأن راأى الوالدان تقدم 
ابنتهما ال�شري���ع يف العزف و�شدة ميلها اإىل هذه 

االآل���ة، قررا اأن ي�شرتيا لها اآل���ة مهما كّلفهما االأمر، 
وبع���د بحث طوي���ل، �شمعا بوج���ود االآلة يف اأحد 
املح���ال، فا�شرتياه���ا مببل���غ ثالثن دين���ارًا. وهو 

مبلغ �شخم بح�شاب تلك االأيام.
وال ميك���ن و�ش���ف �شع���ادة بياتري����ش عندما راأت 
البيان���و يدخ���ل ال���دار وياأخذ مكان���ًا ب���ارزًا فيها. 
بامكانه���ا االآن اأن حت�شر درو�شه���ا املو�شيقية يف 

البيت، وتقوم بالتمارين وقتما ت�شاء.

األستاذة
تعت���ر اأربعينيات الق���رن املا�شي  م���ن التواريخ 
الالمع���ة يف م�ش���رية معه���د الفنون اجلميل���ة، اأو 
ور�شة احلداث���ة يف الثقافة العراقية ، فلقد تخرج 
في���ه خرية الطلبة الذين �ش���اروا اأ�شماء المعة يف 
الف���ن اأو يف نواح���ي احلي���اة االأخ���رى، فالعوائل 
البغدادية كانت تر�شل اأبناءها وبناتها اإىل املعهد 
لتعلم املو�شيقى. وبن الطلبة كانت توجد �شيدات 
متزوجات يذهن اإىل املعه���د مع اأطفالهن، و�شار 
ممكن���ًا اأن تلتق���ي اأطب���اء وجراح���ن م�شهورين، 

كانوا من اأملع الطلبة يف املو�شيقى.
اأولئك تتذكرهم بياتري�ش واحدًا واحدًا.. وتعتقد 
انهم لو اكملوا طريق الفن، لكانوا من اأكرث فناين 

العراق �شهرة وعطاء.
كانت الدرا�شة يف املعهد م�شاء وكانت البناية تقع 
يف "عقد الن�شارى"، وبعد اأ�شهر قليلة من انتماء 
بياتري����ش اإلي���ه انتقل���ت اإىل منطق���ة "البتاوين" 
ويف ذلك الزمان، مل تك���ن و�شائط النقل متوفرة، 
ومعظم ال�شوارع يف بغداد مل تكن مبلطة، فكانت 
الطفل���ة م�شط���رة اأن تذه���ب وتاأت���ي م�شي���ًا عل���ى 
قدميه���ا يف اأك���رث االأيام حت���ت وابل املط���ر وبرد 
ال�شت���اء.. كان���ت ليايل ال�شت���اء القا�شي���ة ببغداد، 
مبثابة املدر�ش���ة التي �شرتفع ا�ش���م بياتري�ش يف 

املحافل الدولية م�شتقباًل.

في دار اإلذاعة العراقية: العمل 
المؤسساتي

اأن تك���وين م�شتع���دة،  "ال�ش���وء االأحم���ر يعن���ي 
ال�ش���وء االأخ�شر يعني اأن تب���داأي بالعزف"، هي 
تعليمات املخرج للطفل���ة بياتري�ش اأوهاني�شيان، 
عندما ب���داأت تعزف م���ن "دار االإذاع���ة العراقية" 

الأول مرة.
جاء طل���ب اإىل معهد الفنون اجلميلة، بتقدمي اأملع 
الطلب���ة فيه بع�ش املعزوفات م���ن دار االإذاعة ومل 
يرتدد اأ�شتاذها جوليان هريتز من تقدميها، وكان 

البث حيًا.
�شع���د اإىل االأثري، �شوت اآل���ة البيانو وهي تعزف 
بع����ش املقطوعات ل�شوب���ان وبيتهوفن م���ن اأداء 
طفل���ة تدع���ى بياتري����ش اأوهان�شي���ان، التي كانت 
ترجتف م���ن قمة راأ�شه���ا اإىل اأخم����ش قدميها من 
اخلوف والرهبة داخ���ل اال�شتوديو، عندما كانت 
بانتظ���ار ال�ش���وء االأحمر واالأخ�ش���ر فيما وجوه 
املخرجن ومهند�شي ال�شوت وم�شاعديهم تبحلق 

فيها من وراء الزجاج ال�شميك.
تخرج���ت   1947-1946 الدرا�شي���ة  ال�شن���ة  يف 
الطالب���ة املجته���دة والعازف���ة ال�شاب���ة، م���ن معهد 
الفن���ون اجلميلة بدرجة امتي���از، وتعينت معيدة 
يف املعهد نف�شه لتدري�ش العزف على اآلة البيانو.

خ���ارج نطاق احلفالت ال�شغ���رية التي كانت تقام 
يف اأروقة املعهد، وخ���ارج نطاق ما قدمت من دار 
االإذاعة العراقية، مل ي�شبق لبياتري�ش اأوهان�شيان 
اأن وقفت اأمام اجلمهور يف حفلة ر�شمية. جاءتها 
دع���وى من املعه���د الثقايف الريط���اين يف بغداد 
لتقدمي حفلة مو�شيقية مل���دة �شاعتن، ومل ترتدد، 
فه���ي فر�شتها لتختر نف�شها. كان���ت قاعدة املعهد 
العراق���ي  باجلمه���ور  اكتظ���ت  لكنه���ا  ف�شيح���ة، 

واالأجنبي.
وب���كل ثقة بداأت اأناملها الطري���ة الر�شيقة تتحرك 
عل���ى املفاتي���ح، منتزع���ة منه���ا اأحلان���ًا مل ي�شدق 
اجلمهور اإنها ت�شدر عن اأنامل �شابة عراقية تقف 

اأمامهم اأول مرة.

إن األمر ليس مجرد تقنية 

عالية يف التعامل مع 

لوحة املفاتيح يف اآللة 

التي أرست ابنة بغداد، 

بل هي مسألة التعبري 

العميق التي لطاملا كانت 

عالمة عىل املوهبة 

الكبرية ألوهانسيان ليس 

كعازفة بيانو وحسب بل 

بوصفها مؤلفة موسيقية 

أيضا. انها أيضا تقدم 

مثاال عىل ان املوسيقيني 

من دول الرشق ليسوا 

مجرد عازفني جيدين بل 

ميكن أن يكونوا مؤلفني 

محرتمني ملقطوعات تقع 

يف صلب نسيج املوسيقى 

"الكالسيكية" الغربية.

تعترب أربعينيات القرن املايض  

من التواريخ الالمعة يف مسرية 

معهد الفنون الجميلة، أو ورشة 

الحداثة يف الثقافة العراقية ، 

فلقد تخرج فيه خرية الطلبة 

الذين صاروا أسامء المعة 

يف الفن أو يف نواحي الحياة 

األخرى، فالعوائل البغدادية 

كانت ترسل أبناءها وبناتها إىل 

املعهد لتعلم املوسيقى. وبني 

الطلبة كانت توجد سيدات 

متزوجات يذهنب إىل املعهد مع 

أطفالهن، وصار ممكنًا أن تلتقي 

أطباء وجراحني مشهورين، كانوا 

من أملع الطلبة يف املوسيقى.

بيانو بياتريس أوهانسيان
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لكنه���ا الي���وم مل تع���د )ُمَربع���ة( بل اأخ���ذ �شكلها كل 
االأ�ش���كال الهند�شي���ة، والظ���الم يك�ش���و �شنا�شيلها 
واأزقته���ا ال�شيقة والرطبة والت���ي اأ�شبحت اليوم 
اأماك���ن جمع النفاي���ات ال�شناعية وب���رادة احلديد 
والفافون، وبات���ت البيوت مهج���ورة والكثري من 
اأبن���اء �شعبنا كانت موطئ قدمه���م االأول ولهم فيها 
ذكري���ات، واأنت جتت���از اأزقتها ال�شيق���ة من �شارع 
الر�شي���د اإىل "جيخان���ة دغدي���داي"- مقه���ى القره 
قو�شي���ن- ت�شمع العديد من لهج���ات ال�شورث من 

بخديدا، برطلة، باطنايه، تلل�شقف وغريها.
يف املربع���ة عا�ش���ت بياتري�ش الفنان���ة املبدعة كما 

عا�ش غريها اأمثال القباجني وغريه.

ُأوهانسيان.. وشيء عن تلفزيون 
بغداد

يف مت���وز 1967 تعرف���ت على ه���ذا العامل الغريب 
واجلميل والذي اإ�شمه )بغداد(، ويف هذا ال�شيف 
اأي�ش���ًا عرف���ت ه���ذا اجله���از ال���ذي �شح���ر الكث���ري 
)تلفزي���ون بغ���داد( باالأ�ش���ود واالأبي�ش ال���ذي بداأ 
اإِر�شال���ه �شي���ف 1956 ليك���ون بذل���ك اأول حمط���ة 

تلفزيون بال�شرق االأو�شط.
كنت اأُتاب���ع ب�شغف غري اإعتيادي ما ُيَبْث من خالل 
ه���ذا التلفاز: موؤيد البدري والريا�شة يف اأ�شبوع، 
كام���ل الدب���اغ والعل���م للجمي���ع، خريي���ة حبي���ب 
وعد�شة الفن، اإعتقال الطائي يف ال�شينما والنا�ش، 
ن�شرين ج���ورج يف �شينما االأطفال، و�شميم ر�شام 
يف �شه���رة ملونة. واآخرون غريه���م كانوا يطلون 
من خالل ال�شا�ش���ة اجلميلة: فخري الزبيدي، اأمل 
املدّر����ش، ر�شدي عبد ال�شاح���ب، مقداد مراد، نهاد 

جنيب، مديحه معارج، وزكية العّطار.
بياتري����ش اأوهان�شي���ان، ه���ذه الفنان���ة العراقي���ة 
والعاملية التي كانت تعزف على البيانو، كانت لها 
ح�شة يف برامج تلفزيون بغداد وهو ينقل حفالت 
الفرق���ة ال�شيمفوني���ة الوطنية العراقي���ة ويكون ل� 
التي  االأ�شابع  فيه���ا،  كب���رية  "بياتري����ش" ح�شة 
اأدمن���ت العزف على اجلم���ال والعيون، كنت اأُتابع 
ب�شغف كب���رية اإنتقال الكامرا ب���ن اأ�شابعها وهي 
تتحّرك على مفاتيح البيانو، والأن )البيانو( مفردة 
اإيطالي���ة تعني الل���ن والرق���ة، هكذا كان���ت اأنامل 
ه���ذه الفرا�شة اجلميلة خ���الل احلفالت التي كانت 
تقيمه���ا اإدارة التلفزي���ون اأو الفرق���ة ال�شيمفونية 
يف منا�شب���ات وطنية اأو دينية يف وقت كانت عدد 
قاعات وم�شارح بغداد ال تزيد عن ثالثة هي: قاعة 
ال�شع���ب )باب املعظم(، قاعة اخلل���د )كرادة مرمي( 

وقاعة امل�شرح الوطني يف الكرادة اأي�شًا.
اأمتن���ى اأن اأوف���ق يف ا�شتعرا����ش م�ش���رية رغبات 
االأ�شابع، االأ�شاب���ع التي تنظر ب�شغف اإىل عذوبة 

االأبي����ش الكام���ل واالأ�ش���ود الن�ش���ف يف م�شاحة 
الفراغ وهي ال جتد و�شادة ت�شع فيها راأ�شها املعباأ 

بالنوتات واأ�شوات دوا�شات البيانو.

الدخول من بوابة بياتريس
عراقي���ة  بيان���و  عازف���ه  اوهان�شي���ان،  بياتري����ش 
اأرمني���ة، ولدت من عائلة فني���ة مو�شيقية يف 15/ 
اآذار/ 1927 مبنطق���ة )املربع���ة( اإح���دى حم���الت 
بغداد القدمية. والتي ال يخطئ القلب كثريًا عندما 
يعاينها على خريط���ة الروؤيا، تلك اجلغرافية التي 
ترب���ط بن باب ال�شيخ و�شي���د �شلطان علي، فاالأب 
واالأُم فّرا من االإب���ادة اجلماعية ملذابح االأرمن يف 
تركي���ا عندما كانا طفلن. عمل والدها حما�شبًا يف 
�شرك���ة النفط، وه���و ما اأع���ان العائل���ة الأن تعي�ش 
ب�ش���كل جي���د. والده���ا )اوهان�شي���ان اأوهان�شيان( 
�شقيقه���ا  اأوهان�شي���ان(  )�شربوه���ي  ووالدته���ا 
)اآر�ش���ان( يعزف على اآل���ة الكمان، تويف قبلها عام 
)2005( يف مدينة )هاليفاك�ش( االأمريكية بوالية 
مين�ش���ون، و�شقيقتها االأُخرى )�شيتا( وهي عازفة 
على اآلة البيانو، وهي الوحيدة الباقية مع الثالثي 
املو�شيقي عندما كان البيانو يت�شدر �شدر �شالون 

دارهم يف بغداد.
وكثريًا ما كان الثالثي )بياتري�ش و�شقيقها ار�شان 
و�شقيقتها �شيتا( على موعد دائم مع التمرين الذي 
يّوح���د االآما�ش���ي وي�شف���ي طابع االإلف���ة على هذه 

العائلة املو�شيقية.
دخل���ت مدر�ش���ة الراهب���ات االأبتدائي���ة )راهب���ات 
التقدم���ة( الت���ي تق���ع يف حمل���ة "راأ����ش القري���ة" 
والقريب���ة م���ن "عق���د الن�ش���ارى" ببغ���داد، كانت 
بدايتها االأوىل يف تعليم املو�شيقى بدرا�شة العزف 
عل���ى اآلة البيانو تلك االآل���ة التي كثريًا ما اأب�شرتها 
يف اأحالمها وهي تومئ اإليها ب�شداقٍة دائمة وباألفة 
اأبدي���ة، كان���ت ترتل وتن�ش���د �شمن فري���ق االإن�شاد 
التابع للمدر�شة، ومدر�شة الراهبات تعتر اأف�شل 

مدار�ش البنات االأهلية، من حيث امل�شتوى العلمي 
والرتب���وي والفن���ي يف تل���ك الف���رتة. فف���ي ه���ذه 
املدر�ش���ة كانت ترت���ل وتن�شد ق�شائ���د �شيكون لها 
ال���دور البارز يف تنمية خيالها الذي ابتداأ بته�شيم 
ح�شية الواق���ع واكت�شاف ما يخبئه خلف مفاجاأته 
املقبلة. وقد ط���ورت بياتري�ش موهبتها الفنية من 
خالل م�شاركتها مع جوق )كني�شة االأرمن( الواقعة 
مكان )ال�شوق العربي( وقرب كني�شة اأم االأحزان، 
فق���د كانت ت���رتدد للكني�ش���ة كل يوم اأح���د، تنع�ش 
نف�شها باالأحلان والرتاتي���ل الكن�شية التي توديها 
جمموعة االإن�ش���اد )كورال( حيث اأخ���ذت منذ ذلك 
الوقت تتملل يف جمل�شها داخل الكني�شة وبالقرب 
م���ن جماعة االإن�شاد، وتردد ب�شوتها الرقيق كل ما 
كان يرت���ل اأثناء القدا�ش حي���ث ت�شغي اإىل �شوت 
يهم����ُش بداخلها مغري���ًا اإياها للعب���ور اإىل ال�شفة 
االأُخرى من التحّول، ليتط���ور االأمر لديها فاأخذت 
تع���زف يف الكني�ش���ة على اآل���ة االأورغ���ن الهوائي 

قطعًا مو�شيقية وتراتيل.
ويف البيت كانت ت�شتمع من خالل جهاز )احلاكي، 
اأو فونغ���راف يدوي( اإىل عزف ما هو م�شجل على 
االأ�شطوانات من املو�شيقى الكال�شيكية من اأعمال 
اأمث���ال:  االأوربي���ن  املو�شيقي���ن  املوؤلف���ن  كب���ار 

�شوبان، باخ، موزارت وبتهوفن.
لكن اأعمال البيان���و من )ال�شوناتا والكون�شريتو( 
اأخذت جتذبه���ا وت�شد انتباهها ب�ش���كل متمّيز منذ 

ذلك الوقت.

معهد الفنون الجميلة، خطوة 
تألق

يف عام 1936 تاأ�ش�ش يف بغداد "معهد املو�شيقى" 
الفن���ون  "معه���د  اإىل  الت���ايل  الع���ام  ليتح���ّول يف 
اجلميل���ة"، يف عام 1937 اأ�شطحبه���ا والدها اإىل 
املعه���د ليقدم له���ا طلب اأنت�ش���اب، وكان عمرها يف 
حينه ع�ش���ر �شنوات، ونظ���ام املعهد يقب���ل الطلبة 
الدرا�ش���ة  يك���ون خري���ج  واأن  �شن���ة   )13( بعم���ر 

االبتدائية.
بياتري�ش، كانت طالبة يف الرابع االبتدائي وعليه 
دخلت اختبار كفاءة فاخترتها اللجنة املكونة من 
عمي���د املعهد الفنان )ال�شري���ف حمي الدين حيدر( 
واملو�شيق���ار )حنا بطر�ش( مع���اون املدير واأُ�شتاذ 
البيان���و الروماين )جوليان هولت���ز( وكان للفنان 
حن���ا بطر����ش دورًا كب���ريًا يف قبوله���ا يف املعه���د، 
اإذ قدمه���ا اإىل اللجن���ة وا�شف���ًا اإياه���ا ب���� )�شوب���ان 
املوهب���ة املبك���رة( مع���ززًا طل���ب االنتم���اء للمعهد 
كونه���ا موهوبة يف العزف، حي���ث قدمت عددًا من 
القطع والتمارين اأم���ام اللجنة ب�شكل جيد. فنالت 

ا�شتح�شانها فتم قبولها ا�شتثناًء من �شرط العمر.
وهك���ذا ب���داأت الدرا�ش���ة الفني���ة يف املعه���د ب�شكل 
علمي جي���د على ي���د االأُ�شتاذ الروم���اين )جوليان 

هولتز(.
يف ع���ام 1944 تخرج���ت م���ن املعهد بدبل���وم فني 
عاٍل بدرجة "امتياز" وقبل الثانية ع�شر من العمر 
كان���ت الطفلة "بياتري�ش" تق���دم حفالت اأ�شبوعية 

يف حمطة اإذاعة بغداد.
بعد تخرجها ّعينت مدّر�شة يف املعهد وبذلك تكون 

اأ�شغر مدّر�شة يف القطر بعمر )17( �شنة.

بياتريس في األكاديمية الملكية 
البريطانية

بعد مبا�شرتها كمدّر�ش���ة يف معهد الفنون اجلميلة 
درا�شي���ة  منح���ة  عل���ى  ح�شل���ت  ق�ش���رية  بف���رتة 
العراقي���ة ملوا�شل���ة درا�شته���ا يف  م���ن احلكوم���ة 
)االأكادميي���ة امللكي���ة الريطاني���ة للمو�شيقى( يف 

لندن مع االأُ�شتاذ )ماك�ش برياين(.
وقد تخرج���ت م���ن االأكادميية الريطاني���ة امللكية 
للفن���ون ونال���ت �شه���ادة التخ���ّرج يف اآل���ة البيانو، 

ودر�شت ال�شوت كتخ�ش�ش ثانوي.
ح�شلت االآن�شة اهان�شيان على �شهادة )وي�شتليك( 
التذكارية، ويف اجلانب الرتبوي واالأداء ح�شلت 
L.R.A.M(. بعده���ا  عل���ى جائ���زة )فريدري���ك 
ح�شلت على منحة )فولرايت( الدرا�شية ملوا�شلة 
للمو�شيق���ى(  )جولي���ارد  مدر�ش���ة  يف  التدري���ب 
در�ش���ت  حي���ث  االأمريكي���ة  نيوي���ورك  مدين���ة  يف 
الع���ايل   )Juilliard school of music(
يف اآل���ة البيان���و، وقد ظه���رت بياتري�ش خالل هذه 
احلفل���ة والأول مرة يف قاع���ة كارنيجي للمو�شيقى 
اأعق���ب ذل���ك �شل�شل���ة م���ن احلف���الت يف الوالي���ات 
الوالي���ات  يف  درا�شته���ا  ف���رتة  وخ���الل  املتح���دة 
املتح���دة زارت �شقيقه���ا )ار�شان( ع���ام 1959 وقد 
اأنه���ت درا�شتها وقال���ت عبارتها املوؤث���رة: اجلميع 
قال يل عليك البقاء يف اأمريكا، ولكن �شوتًا داخليًا 
ق���ال يل، يجب اأن اأعود اإىل الع���راق، وتعليم اأبناء 

بلدي على حب املو�شيقى.
ويف العراق كانت املو�شيقى الكال�شيكية قد عرفت 
للتو فيه، واإنه���ا بحاجة اإىل اأ�شخا�ش مثلها للعمل 

على زرع حب املو�شيقى وازدهارها.
وهكذا حزم���ت "بياتري�ش اوهان�شي���ان" حقائبها 
عل���ى منت ال�شفينة )كوين م���اري( لتبحر اإىل لندن 

ومن ثم اإىل العراق.
حي���ث عينت رئي�شة لق�شم البيانو يف معهد الفنون 
اجلميل���ة، وعلى يدها تخّرج الع�شرات من الطالب 

الذين اأ�شبحوا فيما بعد عازفن معروفن.

بياتريس والفرقة الموسيقية
الفرقة ال�شيمفونية العراقية، هي فرقة االأوك�شرتا 
الوطني���ة يف الع���راق ب���داأت م�شواره���ا املو�شيقي 
يف اأربعين���ات القرن املا�شي، لك���ن مت االإعالن عن 
تاأ�شي�شها ر�شميًا ع���ام 1959 وهي تعتر من اأقدم 
ال�شيمفوني���ات يف الوط���ن العرب���ي، كان���ت تابعة 
اإىل وزارة الرتبي���ة ث���م انتقل���ت اإىل وزارة الثقافة 

)االإر�شاد( منذ عام 1962.
اأغل���ب كوادرها من طلب���ة واأ�شاتذة معه���د الفنون 
اجلميل���ة وجمعي���ة بغ���داد للفلهارموني���ك وتناول 
عل���ى قيادته���ا العدي���د من ق���ادة الف���رق املو�شيقية 

االأجانب وكانت ت�شم بحدود )120( مو�شيقي.
العنا�ش���ر  اأح���د  كان���ت  اوهان�شي���ان  بياتري����ش 
العراقي���ة،  ال�شيمفوني���ة  الفرق���ة  يف  الرئي�شي���ة 
وكانت الفرقة تقي���م حفالتها ب�شورة م�شتمرة يف 
مق���ر الفرق���ة ال�شيمفونية الكائن و�ش���ط بغداد يف 
منطق���ة الوزيري���ة. اأو يف احلف���الت الت���ي تقيمها 
الفرق���ة باملنا�شبات الوطني���ة اأو القومية والدينية 
عل���ى قاع���ات وم�ش���ارح بغ���داد املح���دودة اأو يف 
ا�شتوديوهات اإذاع���ة وتلفزيون بغداد حيث كانت 

تنقل ب�شكل مبا�شر اإىل امل�شتمعن وامل�شاهدين.
بياتري����ش ه���ي عازفة بيان���و منف���رد )�شولو( يف 
احلفالت التي تقدمها اإذاعة بغداد، وعلى امل�شارح 

�شواء كانت ب�شحبة الفرقة اأو مبفردها.
م�شتم���رة  مو�شيقي���ة  �شياح���ة  يف  وانطلق���ت 

ومتوا�شلة داخل العراق وخارجه.
عزف���ت االآن�ش���ة اأُوهان�شي���ان البيان���و عل���ى نطاق 
وا�ش���ع يف جميع بل���دان اأوربا الو�شط���ى و�شرقها 
وبل���دان االحت���اد ال�شوفيت���ي ال�شاب���ق والبل���دان 
االأ�شكندنافية وفنلن���دا وال�شرق االأو�شط بو�شفها 

الفنانة املمثلة لل�شعب العراقي.

بياتري����ش اوهان�شي���ان عازف���ة بيان���و عراقي���ة اأرمنية، 
اأجمل وارقى  من عزف ىل اآلة البيانو يف العراق، ولدت 
ع���ام 1927 مبنطق���ة "املربع���ة" اإح���دى حم���الت مدينة 
بغ���داد القدمية.وهي من عائله فني���ة مو�شيقية، �شقيقها 
"اآر�ش���ان" ع���ازف كم���ان مع���روف و�شقيقته���ا االأ�شغر 
البيانو...در�شت  اآل���ة  عل���ى  اأي�شًا عازفة  "�شيت���ا" ه���ي 
يف مدر�ش���ة الراهب���ات التي كانت تق���ع يف حملة "راأ�ش 
القري���ة" القريب���ة م���ن "عقد الن�ش���ارى" ببغ���داد. حيث 
كان���ت هناك بدايتها االأوىل يف تعل���م املو�شيقى بدرا�شة 
الع���زف عل���ى اآل���ة البيانو، وكان���ت ترتل وتن�ش���د �شمن 

فريق االإن�شاد التابع للمدر�شة. 
وكان���ت مدر�شة الراهب���ات  تعتر االأف�ش���ل بن مدار�ش 
البن���ات االأهلي���ة ان���ذاك ، من حي���ث امل�شت���وى الرتبوي 
والعلم���ي والفني ذلك الوقت. كان���ت تذهب كل يوم اأحد 
اإىل كني�شته���ا االأرمنية ببغداد )الت���ي كانت قرب كني�شة 
اأم االأح���زان الكلدانية ..حاليًا يف مكان ال�شوق العربي( 
تنِع����ش نف�َشه���ا باالأحل���ان الكن�شي���ة التي كان���ت توؤديها 
جمموع���ة اإن�ش���اد الكني�شه . حيث اأخذت ت���ردد ب�شوتها 
ر االأمر  الرقي���ق كل م���ا كان يرَتل اأثن���اء القدا�ش. ليتط���َوّ
لديها، فاأخذت تعزف يف الكني�شة على اآلة االأرغن الهوائي 
قطع���ًا مو�شيقية وتراتيل. ويف بيته���ا كانت ت�شتمع من 
خالل جهاز )احلاكي – الفونوغراف اليدوي( اإىل عزٍف 
ل من املو�شيقى الكال�شيكية من اأعمال كبار  ملا ه���و م�شَجّ
املوؤلف���ن املو�شيقي���ن االأوربي���ن اأمثال: �شوب���ان، باخ، 
م والَده���ا يف العام 1937 طلب  م���وزارت ، بتهوفن ..قَدّ
انت�شاب اإبنته بياتري�ش للت�شجيل يف "املعهد املو�شيقي 
العراقي-ف���رع البيان���و " التاب���ع اإىل وزارة املع���ارف، 
والذي يق���ع يف منطقة املربعة. و كان���ت �شروط القبول 
يف املعه���د تق�شي باأن يكون الطالب حائ���زًا على �شهادة 
الدرا�ش���ة االبتدائي���ة، واأن ال يقل عمره ع���ن 13 �شنة.و 
نة من  دخلُت اإىل املقابلة اأمام جلنة القبول باملعهد واملكَوّ

مدي���ر املعهد ال�شريف حمي���ي الدين حيدر و حنا بطر�ش 
معاون املدير، واأ�شت���اذ البيانو الروماين جوليان هرتز 
. وقّدمه���ا االأ�شتاذ حنا بطر�ش وا�شف���ًا اإياها ب�" �شوبان 
املوهب���ة املبك���رة" كونه���ا موهوب���ة يف الع���زف. حي���ث 
قدم���ت عددًا م���ن القطع والتماري���ن اأم���ام اللجنة ب�شكل 
جي���د، فنال���ت اإ�شتح�شانه���ا. لك���ن اللجنة وج���دت عائقًا 
اأم���ام القبول يف املعه���د ب�شبب �شغر ال�ش���ن، وكونها ما 
ل ت�شجيعي من  زالت تلميذة ابتدائية ذلك الوقت.وبتدُخّ
االأ�شتاذ حنا بطر�ش، مت قبولها ا�شتثناًء من �شرط العمر. 
وهكذا بداأت الدرا�شة الفنية بال�شكل العلمي اجليد على 
يد االأ�شتاذ الروماين جوليان هرتز، وتخرجت يف العام 

1944، بدبلوم فن عاٍل بدرحة امتياز.
بعد تخرجها من معهد الفن���ون اجلميلة اأكملت درا�شتها 
يف االأكادميي���ة امللكية يف لن���دن ، ونالت �شهادة التخرج 
وجائ���زة فردري���ك و�شرتلي���ك. ح�شل���ت فيم���ا بع���د على 
منحة فولرايت ملوا�شلة درا�شتها يف الواليات املتحدة 
االأمريكية، يف مدر�شة "جوليارد" يف نيويورك وهي من 
املدار����ش العريقة . وعادت اإىل العراق فيما بعد لت�شبح 
رئي�ش���ة ق�ش���م البيان���و يف معهد الفن���ون اجلميلة. حيث 
تخ���رج على يدها الكثريون م���ن الطالب الذين اأ�شبحوا 
فيم���ا عازفون معروفون.كانت بياتري����ش اأحد العنا�شر 
الرئي�شي���ة يف الفرق���ة ال�شمفونية العراقي���ة وقدمت مع 
زمالئه���ا عرو�ش فنية جميل���ة يف بلدان عديدة.. وكانت 
اأول عازف���ة بيان���و منف���ردة يف الع���راق، واأول موؤلف���ة 
للمو�شيق���ى الكال�شيكي���ة، وله���ا العديد م���ن املقطوعات 

اجلميلة و من اأجملها مقطوعة "الفجر".
ح�شل���ت على جوائ���ز تقديرية داخل الع���راق وخارجه، 
يف ع���ام 1996 هاج���رت الع���راق متوجه���ة اإىل مدين���ة 
هاليفاك����ش بوالي���ة ميني�شوت���ا االأمريكية م���ع �شقيقتها 
�شيت���ا لت�شب���ح فيم���ا بعد عازف���ة البيانو م���ع اأورك�شرتا 

مينيابول�ش ال�شمفونية االمريكية ..

ملكة البيانو .. 
بياتريس اوهانسيان

نساء في الذاكرة

بياتريس أهانسيان

منطقة امُلَرَبعة, ُتعد من أهم 

وأقدم املحالت البغدادية والتي 

ال يخطئ القلب كثريًا عندما 

يعاينها عىل خريطة الرؤيا. وفيها 

ُولدت العنوان الذي أحتل رقاًم 

يف "نساء من الذاكرة" الفنانة 

بياتريس اوهانسيان موضوعة 

بحثنا هذا.

وعودة عىل محلة "املربعة" أقول: 

تقع هذه املحلة يف قلب شارع 

الرشيد ومقابل )األورزدي باك( 

القديم, تلك الجغرافيا التي تربط 

بني باب الشيخ وسيد سلطان 

عيل.. ويرجع أصل تسميتها إىل 

شكلها املربع باألبعاد الدقيقة, 

ويقال بأن املهندسني مل يعمدوا 

إلنشائها بهذا الشكل وإمنا جاء 

ذلك مصادفه مام جعل صفة 

تربيعها يغدو إساًم لها.

نمرود قاشا

رائد جعفر مطر



الفنانة العراقية الكبرية املو�شيقارة وعازفة البيانو 
ال�ش���هرية )بياتري�ش اوهان�شيان( وهي من الفنانات 

امل�شنفات عاملياآ يف  جمال اخت�شا�شها.
 هجرت العراق يف ت�شعينيات القرن املن�شرم مغرتبة 
اىل امري���كا بكل هدوء و�شمت حتت �شروف غامظة 
ومل يتذكره���ا االع���الم والو�ش���ط الفن���ي والثق���ايف 

العراقي .
 لق���د احي���ت ه���ذه الفنان���ة الكب���رية مئ���ات احلفالت 
املو�شيقية داخل وخارج العراق ورفعت ا�شم العراق 
عالي���ا على مدى عمرها الذي �شارف 80  عاما انذاك. 
ه���ذه الفنانة الكبرية تنتمي لعائل���ة م�شيحية اأرمنية 

عراقية. ولدت يف بغداد حملة املربعة.
 وه���ي من حماّلت بغداد ال�شهرية . تقع حملَّة املربعة 

خلف �شينماء الزوراء �شابقا.
نة من الوالَدين،  عا�ش���ت هذه الفنانة مع عائلتها املكوَّ
واإ�شاف���ة اإىل بياتري����ش، وه���ي بكر العائل���ة، وياأتي  
بعده���ا �شقيقه���ا اآر�ش���ان و�شقيقتها ال�شغ���رى �َشيتا.  
وقد در�ش���وا االخوان الث���الث  املو�شيق���ًى حيث كان 
ر �شال���ة اجللو����ش وال���ذي كان م���ن  البيان���و بت�ش���دَّ
اهتم���ام ال�شيده بياتري�ش واختها . اما ال�شقيق فكان 
يعزف على اآلة الكمان. وقد بداأوا بدرا�شة املو�شيقى 
يف مدار����ش الراهب���ات يف بغداد وهي م���ن امل�شاف 
االأول بن مدار�ش بغداد  االأهلية، من حيث امل�شتوى 
الرتب���وي والعلم���ي والفن���ي. والت���ي تق���ع يف حملة  
راأ�ش القرية القريبة من )حملة عقد الن�شارى – عقد 

الكنائ�ش(.
هك���ذا كان���ت طفولة الفنان���ة بياتري����ش حيث وجدت 
�شالََّتها لتعلُّم املو�شيقى بدرا�شة العزف على البيانو، 
كما كان���ت ت�شارك يف الكورال �شم���ن جوقة االإن�شاد 
للمدر�ش���ة لرتت���ل وتن�شد وتطلع عل���ى علم اال�شوات 
لكونها كانت موهوب���ة ومميزة يف هذا املجال  حتى 
ع���ن اخوانه���ا  ف���كل ماك���رت تك���ر معه���ا موهبته���ا 
وابداعه���ا يف تعل���م العلوم املو�شيقي���ة وبراعتها يف 
الع���زف عل���ى ال���ة البيانو. ف���كان طموحه���ا ان تكون 
م���ن اك���ر العازف���ات على ه���ذه االل���ه. وهك���ذا كانت 
بداياته���ا يف حب وتعلُّ���م املو�شيقى . كانت تذهب كل 
يوم اأح���د اإىل كني�شتها االأرمنية ببغ���داد )التي كانت 
قرب كني�شة اأم االأح���زان الكلدانية – حاليًا يف مكان 
ال�شوق العربي( لتنِع����ش نف�َشها باالأحلان الكنائ�شية 
التي كان���ت توؤديها جمموعة اإن�شاد )كورال – متعدد 
االأ�ش���وات. فتعرف���ت عل���ى ا�ش���كال جدي���دة م���ن علم 
ال�ش���وت ومنه���ا الهارموين(. حتى انه���ا �شاركت يف 
الع���زف عل���ى اآلة االأرغ���ن الهوائ���ي قطع���ًا مو�شيقية 
وتراتي���ل يف الكني�ش���ة. وم���ن تلك اللحظ���ات ا�شبح 
ي���زداد اهتمامها باملو�شيقى والغن���اء وكانت تتابعها 
م���ن خالل جه���از )احلاكي – الفونوغ���راف اليدوي( 
ال���ذي وفره له���ا والدها م���ع اال�شطوان���ات القر�شية 

الكال�شيكي���ة من اأعمال املو�شيقى 
كب���ار املوؤلفن املو�شيقين االأوربين اأمثال: �شوبان، 
ب���اخ، م���وزارت، بتهوف���ن؛ لك���ن اأعم���ال البيانو )من 
ال�شونات���ا والكون�شريت���و( اأخ���ذت جتذبه���ا وت�ش���د 

اإنتباهها ب�شكل متميز.
ق���ررت  الراهب���ات  مدر�ش���ة  م���ن  تخرج���ت  وعندم���ا 
دخولها معه���د الفنون اجلميلة بت�شجي���ع من العائلة 

واال�شدق���اء. ويف 
معها  اجرته���ا  مقابل���ة 
جملة الف ب���اء يف �شبعينيات القرن املن�شرم. ذكرت 
الفنان���ة الكب���رية بياتري����ش اأوهاني�شيان.عن كيفية 
دخوله���ا معرتك درا�ش���ة املو�شيق���ى يف معهد الفنون 
م والَده���ا يف العام 1937  اجلميل���ة ببغداد،عندما قدَّ
طل���ب اإنت�شاب اإبنته بياتري����ش للت�شجيل يف )املعهد 
املع���ارف  وزارة  اإىل  التاب���ع  العراق���ي(  املو�شيق���ي 
ان���ذاك. تلمي���ذًة يف فرع البيانو، اأي���ام كان املعهد يف 
بداياته يف منطق���ة املربعة. كانت �شروط القبول يف 

املعه���د تق�شي ب���اأن يكون الطالب حائ���زًا على �شهادة 
الدرا�شة االإبتدائية، واأن يقل عمره عن 13 �شنة.

هنا تقول بياتري�ش:
ن���ة من  دخل���ُت اإىل املقابل���ة اأم���ام جلن���ة املعه���د املكوَّ
مدي���ر  حي���در،  الدي���ن  حم���ي  ال�شري���ف  االأ�شات���ذة 
املعهد،وحنا بطر�ش، مع���اون املدير، واأ�شتاذ البيانو 
جولي���ان هرت���ز )روم���اين(. قّدمن���ي االأ�شت���اذ حن���ا 
زًا طلب  وا�شفًا اإياي ب� )�شوبان املوهبة املبكرة( معزِّ
اإنتمائ���ي للمعهد، كوين موهوب���ة يف العزف. قدمُت 
ع���ددًا من القطع والتمارين اأم���ام اللجنة ب�شكل جيد، 
فنالت اإ�شتح�شانه���ا. لكن اللجنة وجدت عائقًا اأمامي 
لقبويل يف املعهد ب�شبب �شغر ال�شن، وكوين ما اأزال 

تلميذة اإبتدائية.
���ل ت�شجيع���ي م���ن االأ�شت���اذ حن���ا بطر����ش، مت  وبتدخُّ

قبويل اإ�شتثناًء من �شرط العمر.
وهكذا بداأت بياتري�ش اأوهاني�شيان  الدرا�شة الفنية 
بال�شكل العلم���ي على يد االأ�شت���اذ الروماين جوليان 
هرتز، وقد تخرجُت يف العام  1944 بدبلوم فن عاٍل 
بدرح���ة اإمتياز وا�شبح���ت م���ن اروع وا�شهرعازفن 
البيان���و يف الع���راق والوط���ن العرب���ي ب���ل وحت���ى 

ال�شرق االو�شط.
وقداإ�شتخدمه���ا املعهد للتدري�ش ف���رتة ق�شرية حلن 
ح�شوله���ا على بعث���ة درا�شية يف االأكادميي���ة امللكية 
لن���دن. فنال���ت �شه���ادة  الريطاني���ة للمو�شيق���ى يف 
التخرج وجائزة فردري���ك و�شرتليك. وعادت للعراق 
لتوا�شل التدري�ش والع���زف مع خمتلف املجموعات 
الفني���ة يف املعه���د، حت���ى ح�شل���ت عل���ى بعث���ة م���ن 
موؤ�ش�شة فولرايت للدرا�شة يف مدر�شة جوليارد يف 
نيويورك، لتتطور وت���رز موهبتها املتميزة كعازفة 
بيانو منفرد )�شولو( يف احلفالت التي كانت تقدمها 
عر اإذاعة بغداد، وعلى امل�شارح �شواء كانت ب�شحبة 
الفرق���ة ال�شمفونية العراقي���ة اأو مبفردها. واإنطلقت 
يف �شياح���ة مو�شيقي���ة م�شتم���رة ومتوا�شل���ة داخل 

العراق وخارجه يف لبنان وتركيا واأوربا واأمريكا.
العراقي���ة  الوطني���ة  ال�شمفوني���ة  الفرق���ة  و�شارك���ت 
كعازف���ة منف���ردة، يف حفالته���ا عل���ى �ش���االت بغداد 
وع���دد م���ن حمافظ���ات الع���راق االأخ���رى، وكذلك يف 
ج���والت الفرقة للخ���ارج. كما قدمت له���ا الفرقة عددًا 

من موؤلفاتها املو�شيقية فرتة الت�شعينات.
جرى تكرميها يف منا�شبات عديدة، بجوائز تقديرية 
ها اآل���ة بيانو عند تك���رمي الفنانن  متمي���زة وم���ن اأهمِّ
العراقي���ن يف الثمانين���ات م���ن قب���ل دائ���رة الفنون 
املو�شيقي���ة يف وزارة الثقاف���ة يف الدول���ة العراقي���ة 
والت���ي كان ي�ش���رف عليه���ا املو�شيق���ار الراحل منري 

ب�شري.
بياتري����ش  الكب���رية  العراقي���ة  الفنان���ة  توفي���ت 
يف   2008 مت���وز   20 يف  املنف���ى  يف  اأوهاني�شي���ان 
مدين���ة هاليفاك�ش بوالية مين�شوت���ا االمريكية حيث 
انتقل���ت اليها هي و�شقيقتها �شيت���ا 1996 وقد حلاقا 
باخيهم���ا الوحي���د ار�ش���ان ع���ازف الكم���ان العراق���ي 

املعروف.
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