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ع�����اص�����ي ج�������اس�������م   

الزبيدي أح��م��د  ت��رج��م��ة: 

الفن�ن )لطيف الع�ين( �ش�أنه �ش�أن الفوتوغرافيني 
الآخرين؛ كّون ال�شورة لديه عالمة تّوثق للزم�ن 
���ب يف حقل  وامل���ك�ن. لذا ف�إن ُجلَّ اهتم�م�ته تن�شّ
توثيق �شّور الأمكنة. وكم� اأ�شرت البيبلوغرافية  
كون���ه م���ن امل�ش���ّورين الذي���ن اهتموا بت�ش���وير 
املك�ن م���ن اجلو. اأي كم� ا�ش���طلح على ت�ش���ميته 
ب� )الت�ش���وير اجلّوي( وقد برع يف هذا ال�ش���رب 
من التوثيق بتمّيز ي�شهد له حمرتفو فن ال�شورة 
يف الداخل واخل�رج، ومن كب�ر امل�شّورين. كذلك 
ت�ش���هد له مع�ر�ش���ه يف اخل�رج ويف الع���راق. اإذ 
ك�ن رائ���دًا يف ه���ذا املج����ل. اإن اأوىل م� تت�ش���ف 
به �ش���ّور الفن�ن الع����ين؛ اإنه يعك����س من خالله� 

موهبته. فقد ك�ن له دور مّيزه عن اأقرانه.
 �ش���حيح اأنه ب���داأ ه�ويً� وحمّبً� للك�م���را، اإّل اأنه 

�ش����ير موهبته، وداأب على 
امن�ء مكّون�ته� الفنية، حتى 

بل���غ هذه املنزلة من ب���ني اأقرانه 
ومنهم  )اأر�ش����ك يو�ش���ف ب�نيكي�ن، 

م���راد الداغ�ش���ت�ين، عبد الرحم���ن ع�رف، 
اأحمد القب�ين، ن�ظم رمزي، ح�زم ب�ك، كوف�دي�س 
ف�ك�ري�ن، ج��ش���م الزبيدي، �ش����مي الن�ش���راوي، 
�ش���الح حيدر، فوؤاد �ش����كر، ع�دل ق��شم، عبد علي 
من�حي، هيثم فتح الله، ن��ش���ر ع�ّش����ف( وهو من 
بينه���م اأّرخ ووّث���ق الأمكن���ة، من اأم�كن مقد�ش���ة، 
واأزقة و�ش���وارع املدن، احِل���رف وامِلَهن. واأهم م� 
و�ش���ح يف اهتم�م�ته الفنية هو البورتريه، الذي 
من خالله عّب عن جم�لية الوجه وق�شوة الأزمنة 
عليه عب جت�شيد التغ�شن�ت، واإبراز �شيمي�ئي�ت 

اجتم�عي���ة  ظواه���ر  اإىل  تق���ود 
ونف�ش���ية. ينح�شر بع�شه� يف �شن 
ال�ش���يخوخة مق�بل �ش���ن ال�شب�ب، 
ليقيم بينهم� نوعً� من اجلدلية يف 

احلي�ة وم�ش�ر الزمن. 
م���ن  النرثوبولوج���ي  ف�حلق���ل 
الدرا�ش����ت يج���د ل���ه مت�ش���عً� يف �ش���ّور )الع�ين( 
ف�ل�ش���ورة عن���ده وثيق���ة حتمل جممل م���� يخ�س 
الن�ش����ن العراق���ي وت�ريخه، �ش���من ت�ريخ ع�ج 
ب�ملتغ���رات اليج�بية وال�ش���لبية، كذلك اهتم�مه 
ب�مل���ك�ن من ب�ب الأخذ ب�حل�ش���ب�ن ظ�هرة الإزالة 
الع�ش���وائية الت���ي متحو مع�مل الأمكن���ة التي هي 
من النوع وال�ش���نف الرتاثي. ف�ل�ش���ورة حت�فظ 
عل���ى امل���ك�ن ول ُتفّرط به. وقد ك���رُثت لقط�ته عن 

امل���ك�ن، موّزع���ة عل���ى اأمكن���ة خمتلفة م���ن اأجزاء 
الع���راق، ولعّل بغ���داد ب�عتب�ره� رمزًا ح�ش����ريً� 
ح�ش���لت على ح�ش���ة كبرة. متّي���زت لقط�ته بهذا 
ال�ش�أن ب�لدقة واجلم�لية و�شعة امل�شهد والف�ش�ء. 
الأم���ر ال���ذ ُيعني الذاكرة على ا�ش���رتج�ع �ش���ورة 
املك�ن بكل قدرة ا�شتع�دية. الأمكنة لديه مفتوحة، 
ووافرة ال�ش���وء، وهذا الداأب من حرفة وجم�لية 
الختي�ر اأ�ش�س ملنهج فوتوغرايف، عزز من خالله 
خ��ش���ية امل�ش���هد. ل�ش���ّيم� اأنه ي�ش���تغل ب�لأ�ّش���ود 
والأبي����س. وه���ذا يتطلب احلر�س عل���ى موازنة 
ال�ش���وء والظ���ل ب�ش���ردية ع�لي���ة. مبعن���ى يكون 
ال�ش���وء والِظ���ل ل�ش����نً� ي���روي وي�ش���رد الواقعة 
يف امل���ك�ن، مب� ُيثره من مظ����ن حدثت واأّرخته� 
ال�ش���ورة. اإن اللذة التي متنحه� ال�شورة للرائي 
الب�ش���ري، ل  تفوقه� اأية متعة. وقد ا�ش���تف�د منه� 
جن����س ال�ش���رد من ق�ش���ة ورواي���ة، ي�ش���تعيد من 
خالله� ال�ش����رد ت�ري���خ الأ�ش���رة واملجتمع والبلد 
ب�شكل ع�م. ولعلَّ )الع�ين( اكرث حر�شً� يف تنفيذ 
التقني���ة يف التق�ط امل�ش���هد. وه���و حر�س ارتبط 
بخطواته الأوىل حني ر�ش���د بعني ك�مرته ونّفذ 
جمموعة �ش���ّور �ش���ّمه� كت�ب )العراق يف �شّور( 
احتوت ت�ريخً� و�ش���ورًا، بل قل �شي�حة �شّورية 
يف الأزمنة، �ش���واء القدمية منه� من �شومر واأكد 
واآ�شور، ويف ع�شور ا�ش���المية من خالل م�ش�هد 
الق�ش���ور واملدار����س العلمي���ة، واملع��ش���رة مب���� 
نّفذه من �ش���ور ر�ش���دت مع�مل العراق ال�شي�حية 
والآث�رية. اإن �ش���وره مبث�بة مو�ش���وعة تراثية، 

اأّرخ ب�ل�شورة اأهّم الأمكنة واملواقع يف البلد.
اأم���� يف ج�ن���ب البورتري���ه، فق���د ر�ش���د وج���وه 
جم�يلي���ه م���ن الفن�ن���ني وال�شخ�ش���ي�ت املهمة يف 
البلد. كذل���ك وجوه من بيئ����ت خمتلفة وطوائف 
املندائي���ني  ك�ل�ش����بئة  دقيق���ة  وِح���رف  عدي���دة 
وحرفتهم �ش���ي�غة الذهب يف اجلنوب مثاًل. كذلك 
اهتم ب�لبيئ�ت املختلفة ك�لبيئة اجلبلية والريفية 
ومن�ط���ق الأه���وار. اإن امل�ش���ح ال���ذي اأحدثه على 
بني���ة البيئ�ت تلك، اأت�ح الفر�ش���ة لأن يوؤّرخ لأهم 
م���� احتوت���ه م���ن مع����مل �ش���عبية، ومه���ن وِحرف 
ك�لزراعة.لق���د ارتب���ط )الع�ين( بت�ري���خ العراق 
الثق����يف والفن���ي، فك�نت له نتيجة ه���ذه العالقة، 
توا�شل مع كب�ر الفن�نني ك� )جواد �شليم، ونوري 
الراوي، ع��ش���م ح�فظ، الر�ش�م �ش�لح زكي( وقد 
�شّور نوعً� من الب�نورام�، �شملت مرا�شيم ت�شييع 
الفن�ن )جواد �ش���ليم( معززًا ذلك ب�ش���ور �ش���ّمت 

ن�شب �ش�حة التحرير، قبل الت�شييد وبعده.
اإن الفن����ن الفوتوغ���رايف )لطي���ف الع����ين( م���ن 
الرّواد الذين تركت ك�مرته التنّوع من ال�ش���ور، 
�ش���تبقى على م���ّر الأزمن���ة مرجعً� للدار�ش���ني يف 
والأنرثوبولوجي����،  ال�شي�ش���يولوجي�  حق���ول 
ب�عتب�ره� وثيقة ميدانية حر�ش���ت على ر�شد كل 

مع�مل احلي�ة واأندره�.

ك�ن الزوج����ن يقف�ن يف �ش���وء ال�ش���م�س ال�ش����طع 
وخل���ف ظهريهم���� قب���ة �ش���لبة ه�ئل���ة ت�ش���ّمى ط�ق 
ك�ش���رى ي�ش���تمع الزوج����ن اإىل رج���ل ب���دوي كبر 
ال�ش���ن وه���و يجل�س عل���ى الأر�س، ويغن���ي مع اآلة 

الرب�بة.
مل يبذل الزوج�ن اإّل جهدًا �شئياًل اأو مل يبذل جهدًا 
على الإطالق لين�ش���جم� م���ع بيئتهم�. ك�ن���ت املراأة 
ترتدي ف�ش���ت�نً� ب�ش���يطً� وزوجً� اأنيق���ً� من الأحذية 

امل�شقولة، يف حني ك�ن الرجل يرتدي بدلة ر�شمية 
م���ع النظ�رات ال�شم�ش���ية، وربطة عن���ق، وقد نزع� 

�شرتتيهم� اتق�ء احلر والعرق.
هذه واحدة من حوايل 200 �ش���ورة ي�شّمه� كت�ب 
امل�ش���ور عب���د اللطيف الع����ين، ال���ذي يتحدث عن 
ثالث���ة عق���ود م���ن ت�ريخ الع���راق احلدي���ث والذي 
يك�ش���ف م���دى التب�ي���ن ب���ني ح��ش���ر ه���ذه الب���الد 

وم��شيه�.
ك�نت �ش���ورة العراق ولالأ�ش���ف، ق���د هيمنت عليه� 
دورة ل نه�ي���ة له� من الدم�ر واإع�دة الإعم�ر: نظ�م 
دكت�توري، ثم حرب طويلة مع اإيران، عمل ع�شكري 
تقوده الولي�ت املتحدة، ثم جميء داع�س، لكن هذا 
الكت�ب، ي�ش���ّور العراق ب�شكل خمتلف كثرًا. ومن 
وجه���ة نظر ذوي اخلبة اليوم، ف�إن م� موجود يف 

هذا الكت�ب اأ�شبح من خي�لت امل��شي. 
يحفل الكت�ب مبجموعة من ال�ش���ور التي التقطه� 
والفن�ن���ني  القدمي���ة  والبل���دات  للم����آذن  الع����ين 
واحلرفي���ني الذي���ن �ش���ّكلوا ثق�فة الع���راق كم� اأنه 
ي�ش���ّور جمموع����ت عرقي���ة خمتلفة، مب���� يف ذلك 
الأيزيدي���ون والكرد واملندائي���ون، ويبدو العراق 
طوائف���ه  جمي���ع  يحت�ش���ن  بل���دًا  ال�ش���تيني�ت  يف 
وقومي�ته واأدي�نه، وت�ش���ر �شور الكت�ب مل�ش�ريع 
الإ�ش���ك�ن واأمن����ط احلي�ة لدى الطبقة املتو�ش���طة 
والتي ُتعد مب�ش���تقبل م�ش���رق ق�دم. ينتهي الكت�ب 
ب�ش���ور لأمل�ني� والولي����ت املتحدة الت���ي األتقطه� 
الع�ين يف �ش���فره. وهي مم�ثلة لتلك التي التقطه� 
يف العراق، ويبدو اإنه و�شعه� كو�شيلة للمق�رنة.

يعرف���ه  يك���ن  عراق���ً� مل  لن����  يظه���ر  الكت����ب  ه���ذا 
الكثرون، وي�ش����عد يف فهم اأف�ش���ل ل�شر الت�ريخ 
وتدفق�ت���ه. وي�آم���ل كل م���ن يط�لع���ه يف اأن يتمكن 
�ش���عب العراق اليوم يومً� من ا�ش���تع�دة ال�ش���عور 

ب�لتف�وؤل املوجود يف هذا الكت�ب.
يق���ول امل�ش���ور عب���د اللطي���ف الع����ين للموؤرخ���ة 
يف  وردت  مق�بل���ة  يف  �ش���لبي  مت����را  العراقي���ة 
الكت����ب" اإن اخلوف الذي نعي�ش���ه الي���وم. بداأ مع 
ثورة 1958. لقد مت حمو امل��ش���ي و �ش���عرت ب�أنه 
لن يكون هن�ك ا�ش���تقرار يف هذا البلد. واأ�ش�ف:" 
ج����ء الق�دمون اجل���دد وفتحوا �ش���ندوق ب�ندورا 
وجيئ ب�أن��س جهلة اىل احلكم، مل يكن لديهم ثق�فة 
اأو فهم لل�شلطة التي ك�نوا ميتلكونه�،  ك�ن اخلوف 
دافعً� رئي�ش���ً� لتوثيق كل �ش���يء كم� ك�ن. لقد فعلت 

كل م� اأ�شتطيع لتوثيقه، حلم�ية ذلك الزمن«.
�ش���غفه  اكت�ش���ف   ،1932 ع����م  يف  الع����ين  ول���د 
ب�لت�ش���وير الفوتوغ���رايف يف �ش���توديو م�ش���ور 

يهودي يف قلب �ش����رع بيع الكتب يف بغداد، الذي 
ي�ش���ّمى �ش����رع املتنبي. ويتذكر امل�ش���ور" علمني 
كيفية ا�شتخدام الك�مرا الفورية واأعط�ين بع�س 
الن�ش�ئح. اأخي ا�شرتى يل الك�مرا الأوىل عندم� 
راأى م���دى حب���ي للت�ش���وير. وكلفته���� وقتئذ نحو 

دين�ر ون�شف الدين�ر«. 
»ك�ن ه���ذا يف ع�م 1947.. �ش���ورتي الأوىل ك�نت 
ع���ن احلي�ة: ع���ن النخي���ل والأ�ش���ج�ر والوجوه، 
والن�����س على اأ�ش���طح املن�زل." ويق���ول اليوم" ل 
اأعتقد اأنني اأ�ش���تطيع ت�ش���وير اأّي �شيء. ل يوجد 
�ش���يء جميل. اجلم�ل لي�س جم���رد وجهة نظر. بل 
هو مرتبط اأي�ش���ً� بطريقة التع�م���ل مع الن��س يف 
ال�ش����رع" ،" لق���د ع�ش���ت يف الع���راق، وترعرع���ت 
هن�ك، واأن� اأحبه كثرًا«،." لقد ُدمر كل �شيء جميل 

فيه، اأو اختفى معظمه.«

عن كري�ستيان �ساين�س مونيتور

اهتمامات الفنان الفوتوغرافي 
لطيف العاني

لطي��ف العان��ي كت��اٌب مص��ّور عن 
العراق في سنوات عصرِه الذهبي

لطيف العاين كتاب مصّور عن العراق يف سنوات عرصه 

الذهبي يف عام 1965 ، يلتقط املصور الفوتوغرايف لطيف 

العاين صورًا عن زيارة زوجني أمريكيني إىل أطالل مدينة 

طيسفون )املدائن( القدمية التي تعود إىل العرص الساساين، 

والتي تقع عىل بعد 30 كم جنوب رشق بغداد. يف لوحة

 فنية ميكن وصفها بأنها تشبه والية تكساس يف نهر

 دجلة.

لطيف العاين مع الراحل نوري الراوي
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الفن�ن  اأعم����ل  العد�ش���ة يف 
لطي���ف الع����ين يف معر�شه 
املتوا�ش���ل بلن���دن اإىل غ�ية 
ال�ش����د�س ع�شر من دي�شمب 
�ش���بق  الأول،  ك�ن���ون   –
واأن ُجِمع���ت ال�ش���ور الت���ي 
التقطته���� هذه العد�ش���ة يف 
جمّلد �ش���در موؤخرًا عن دار 
الأدي���ب- �ش����هد اإدانة على 

الزمن ال�شي��شي يف العراق اليوم.
لن� اأن نت�ش���ور م� الذي يح���دث عندم� تلتقط 
عد�ش���ة م�ش���ور مع��ش���ر م� ي�ش���به ال�ش���ورة 
التي التقطه���� الع�ين ع�م 1960 وتو�ش���طت 
املجل���د، ط�لب����ت م���ن مدر�ش���ة الراهب����ت يف 
بغداد وهن مي�ر�ش���ن التم�رين الري��شية يف 
�ش�حة املدر�شة، حيث ارتدين" تن�نر" بي�س 

ق�شرة وقم�ش�نً� بن�شف كم؟
هل مبقدور فوتوغرايف اليوم فعل ذلك حي�ل 
�شي��ش���ة التحجي���ب والتكمي���م الت���ي اأع����دت 
امل���راأة العراقي���ة اإىل الزواي���� املظلمة؟ ثم من 

اأين للم�شهد اأن يع�د اليوم؟
ه���ذه ال�ش���ورة ت���ك�د تك���ون ال�ش����هد عل���ى" 
عراقي���ة" الب���الد املت�ش���قة مع ذاته����؛ فبحّرية 
العد�ش���ة  حلرك���ة  اك���رتاث  ودون  وتلق�ئي���ة 
مت�ري���ن  الفتي����ت  م���ن  جمموع���ة  مت�ر����س 
ري��ش���ية يف ث�نوية الراهب�ت )مبنى ث�نوية 
العقي���دة ح�لي���ً�( يف �ش���ف طوي���ل ون��ش���ع، 
بينم� وقفت املدر�ش����ت يت�أملن امل�شهد الذي ل 

يحمل اإل موا�شف�ت الزمن الن��شع.
يقف �ش�ئح�ن اأمركي�ن بجوار املعلم الأثري 
يف املدائن )مبنى قدمي بني يف القرن الث�لث، 
واأكب مبنى من الطوب ق�ئم بذاته يف الع�مل( 
وهم���� يرتدي����ن املالب����س الفخم���ة املطعم���ة 
ب�لك�ش�ش���وارات، ينظ���ران اإىل ع����زف رب�بة 

م�شن، يرتدي ال�ش�ل ويجل�س على الرم�ل.
ع����م 1965 التق���ط ه���ذه ال�ش���ورة امل�ش���ور 
لطي���ف الع�ين اأب���و الت�ش���وير الفوتوغرايف 

يف العراق يف ذلك الوقت.
ه���ذه ال�ش���ورة ُتظه���ر التب�ي���ن ال�ش���ديد بني 
القدام���ة واحلداث���ة، وت�ش���لط ال�ش���وء عل���ى 
الثق�ف���ة الغني���ة والت�ري���خ العراق���ي، وه���ي 
من �ش���من 50 �ش���ورة فني���ة بعد�ش���ة الع�ين 
معرو�ش���ة الآن يف معر����س كونينغزب���ي يف 

لندن.
تك�ش���ف حمتوى ال�ش���ور الوث�ئقية للم�شور 
العراقي الع�ين عن" الع�شر الذهبي" للعراق، 
ع�ش���ر م� بني الثورة املع�دية لال�ش���تعم�ر يف 
اخلم�ش���ين�ت م���ن القرن امل��ش���ي، و�ش���عود 
نظ�م �ش���دام ح�ش���ني يف اأواخر ال�شبعين�ت. 

ك�ن عراقً� ل يعرف العنف واحلرب والدم�ر، 
ب���ل عل���ى العك�س م���ن ذل���ك يظهر الع����ين لن� 
م���ن خ���الل �ش���وره روؤى ال�ش���الم والزده�ر 
والتف����وؤل بع���راق يق���ول عنه" بلد متح�ش���ر 

مع��شر«.
ب���داأ الع����ين حي�ت���ه املهني���ة يف ع����م 1950، 
عندم� مت تعيينه م�ش���ورًا من قبل �شركة نفط 

العراق.
واأثن����ء عمله يف ال�ش���ركة �ش����رك يف عدد من 
الرحالت يف جمي���ع اأنح�ء العراق وال�ش���رق 
الأو�ش���ط، موّثق���ً� �ش���ن�عة الع���راق املزدهرة 

والزراعة ومب�دئ الليبالية الجتم�عية.
ويف ع�م 1960، انتقل اإىل وزارة املعلوم�ت 
والإر�ش����د، حيث اأ�ّش�س فيه� ق�ش���م الت�شوير 
الفوتوغرايف، وبداأ ي�ش�فر حل�شور املع�ر�س 
الدولي���ة، قب���ل اأن ينتق���ل اإىل وك�ل���ة الأنب����ء 
العراقية ليعمل فيه� رئي�ش���ً� لق�ش���م الت�شوير 

الفوتوغرايف.
ومل حتظ اأعم�له ب�ل�ش���هرة اإّل يف ع�م 2015 
عندم� مت اختي����ره لتمثيل العراق يف بين�يل 
معر����س  يف   ،56 ال����  ال���دورة  يف  البندقي���ة 
بعن���وان" اجلم�ل غر املرئي" . وقد ن�ش���رت 
درا�ش���ة ع���ن عمل���ه يف وق���ت �ش����بق م���ن هذا 

الع�م.
عك�ش���ت �ش���ور الع����ين اجلميلة م���دى ت�أثره 

ب�لعم����رة والآث����ر وعالقته���� مب���� ه���و جديد 
وم�ش���تحدث، ف�لعدي���د م���ن �ش���وره تبّنت فن 
التجري���د احلديث، مع احلف����ظ على احلنني 

اإىل تراث امل��شي.

ويف �ش���ورة" الراأ�س امل�ش���روق الذي مل يتم 
ا�ش���رتج�عه" ع�م 1970، يظهر متث�ل عتيق 
ب�ش���كل مهي���ب م���ن الإط����ر ال�ش���وري ال���ذي 

التقطه الع�ين.
تب���نّي   ،1961 خ�ن���ة  احلي���در  م�ش���جد  ويف 
ال�ش���ورة قب���ة امل�ش���جد املزخرف���ة، وداخل���ه 
رج�ل يتجولون لت�أدية ال�شالة، فيم� مواقف 
ال�ش���ي�رات خ�رج���ً�، والإ�ش����ءة الكهرب�ئي���ة 

متالأ املك�ن.
يفخر الع����ين ب�لعراق، ويريد تثقيف الن��س 

ب�ش�أن ت�ريخ هذا البلد الغني والرائع.
ومع����مل  بثق�ف���ة  افتخ���ر  الع����ين"  يق���ول 
اإىل  و�ش���وًل  والب�بلي���ني،  ال�ش���ومريني 

العب��شيني. اإن للعراق ت�ريخً� رائعً�«.
يف كل م� التقطته عد�ش���ة لطيف الع�ين لي�س 
ثمة اأبرع من وجوه العراقي�ت ن�ش���وًة كنَّ اأم 
�ش����ب�ت، ي���� الله عل���ى تلك امل���راأة الع�ملة يف 
م�ش���نع تعليب التم���ور، مل تتخل عن فوطته� 
وهي ترتدي بدلة العمل البي�ش�ء، والأخرى 
يف معمل الغزل ع�م 1961 ب�أن�مله� الرقيقة.

اأم� �شورة الدار�ش�ت يف خمتب ج�معي وهن 
يفح�ش���ن �ش���ريحة ب�ملجهر، فتع���ّب بدقة عن 
خ�شو�ش���ية املراأة قب���ل اأن تكّبله�" الفت�وى" 
املظلم���ة، يف مق�ب���ل ذلك حملت تلمي���ذة اآلة" 
الركيدي���ون" يف در�س املو�ش���يقى، ووقفت 
اأم�م �ش���بورة �ش���وداء ثّبت عليه� ب�لطب��شر 

عنوان" الن�شيد واملو�شيقى مترين.." .
هذه ال�ش���ورة اإدان���ة اأخرى للزم���ن العراقي 

اليوم، ف���ال درو����س للمو�ش���يقى يف مدار�س 
اليوم!

ويف �ش���ورة" بن����ء �ش���د دربندخ����ن" ع����م 
1962، ك�نت هن�ك اأ�شطوانة حديدية عمالقة 
يجل����س بداخله� حّل�م يرتدي خ���وذة واقية. 
تنعك����س دوائ���ر ه���ذه الأ�ش���طوانة ب�ش���ورة 

مركزة لت�شّكل حتفة ب�شرية رائعة.
وتنعك����س ه���ذه الدوائ���ر املركزة اأي�ش���ً� يف 
�شورة" ث�نوية العقيدة" ببغداد ع�م 1961، 
وهي ُت�شّور �ش���فً� من الفتي�ت وهن يرتدين 
�ش���عورهن  ويك�ش���فن  الق�ش���رة  التن�ن���ر 

ويبت�شمن يف �شم�س النه�ر ال�ش�طعة.
يق���ول الع����ين" الأن�ق���ة واجلم����ل هم���� من 
�ش���من املب�دئ الأ�ش��شية يف التق�ط ال�شور، 

من اأجل جذب امل�ش�هد«.
وك�ن الع����ين اأول م���ن ق�م بت�ش���وير العراق 
جوًا، ع�ر�ش���ً� امل�ش����جد واجل�ش���ور والطرق 
ال�ش���ريعة والأنه�ر والعج�ئ���ب الأثرية التي 

حتتفي برثاء املن�ظر الطبيعية.
ق����م بت�ش���وير بع����س املواق���ع الأثري���ة مثل 
 ،1962 ع����م  ببغ���داد  مرج����ن  م�ش���جد 

واحل�شرة الك�ظمية ببغداد ع�م 1961.
واأ�ش����ف الع����ين" اأولي���ت الآث����ر العراقي���ة 
الت���ي مل يت���م ت�ش���ويره� ج���وًا -عل���ى الرغم 
م���ن اأهميته� ب�لن�ش���بة اإىل املواقع الت�ريخية 

والأثرية- اهتم�مً� خ��شً�«.
يق���ول الع����ين الذي يبلغ من العم���ر 85 ع�مً� 
ويعي����س يف بغداد" اخلوف الذي اأ�ش����بني 
ه���و م���� نعي�ش���ه الي���وم، ه���ذا اخل���وف يقوم 
وج���ود  بع���دم  �ش���عرت  امل��ش���ي..  بح���ذف 
ال�ش���تقرار، واخل���وف ك�ن الداف���ع الرئي�س 
لتوثيق كل م� ك�ن، لقد فعلت كل م� بو�ش���عي 

لتوثيق وحم�ية الآث�ر يف ذلك الوقت«.
حتكي هذه ال�ش���ور ق�ش���ة الع���راق الذي ك�ن 
يف امل��ش���ي، والذي ي�ش���ت�ق اإليه الع�ين يف 
حديث���ه عن���ه بقل���ب مك�ش���ور، ولك���ن عر����س 
�ش���وره م���رة اأخ���رى للعلن يجل���ب الأمل يف 

نه�ية املط�ف.
يقول الع�ين" عندم� يغ�در �ش���خ�س املعر�س 
ح�ش����ريً�.  بل���دًا  ك�ن  الع���راق  اأن  �ش���يعرف 

وب�إرادة الله، �شيعود كذلك مرة اأخرى«.
جتربة الع�ين املولود يف كربالء ع�م 1932 
تك�د تكون مرت على املك�ن الظ�هر اأم�م العني 
واملختفي عنه�، اإن���ه معني ب�ملك�ن اإىل درجة 
اأن الزم�ن ي�ش���بح ه�م�ش���ً� له، كم���� اأنه معني 
يف ه���ذا التوثي���ق الفوتوغ���رايف بجغرافي���� 

الت�ريخ، ولي�س ب�لت�ريخ ك�أحداث.
عن �سحيفة العرب

العراق كما لم تشاهدُه ِمْن قبل

  ال تكتفي الصورة الفوتوغرافية بلمسة الجامل والدهشة 

التي ترتكها أمام العني، إنها شاهٌد حي ال يقبل التأويل، متامًا 

كام فعلت عدس��ة الفنان العراقي الرائد لطيف العاين وهي تستعيد 

ش��هادتها الحّية من زمن متس��ق م��ع مكونات املجتمع آن��ذاك، عرب حزمة 

فوتوغرافية تجعل من" األس��ود واألبيض" ش��اهدًا عىل حضارة العراقيني 

املنفتحة، قبل أن يشوهها تطّفل السياسيني املراهقني الخارجني من زوايا" 

املس��اجد املظلمة" واملس��كونني بالتاريخ الغامض والق��ادم من القرون 

امليتة!
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ُيع���د الفن����ن الفوتوغرايف لطيف الع����ين واحدًا 
من اأهم اأعمدة احلركة الفوتوغرافية يف العراق، 
اأم���� بداي�ته مع الك�مرا واحلدث فرتجع اىل ع�م 
1953-1954 عندم� عنّي اأول مرة ب�شفة م�شور 
يف �ش���ركة نف���ط الع���راق واتق���ن ال�ش���نعة وه���و 
املوهوب على يد اأ�شهر امل�شورين الإنكليز وتدرب 
وملدة ك�فية على اأيديهم، من ثم تعّلم الكثر يف م� 
يخ�س قراءة ال�ش���وء ودرا�ش���ة )ال���ك�در( املث�يل 
وم���ن بعد ذلك الطرائق العلمي���ة يف كيفية طب�عة 
ال�ش���ور وتظهر الأفالم امللونة منه�، واأعني هن� 
�شف�في�ت ال�ش���اليد والط�ئفة الأخرى من الأ�شود 
والأبي�س ومل���� نف�س يديه من ذل���ك غ�در املختب 
 6*6 ROLLI FLEX ����وانطل���ق بك�مرته ال
اىل مي�دي���ن العمل لت�ش���وير من�ش����آت ال�ش���رك�ت 
املتوزع���ة يف جمي���ع انح�ء العراق ويف �ش���وري� 
ولبن�ن كريبورت�ج�ت �ش���حفية ملجلة اأهل النفط 
يف البدء، ويف املعنى ذاته رّكز على جميع من�حي 

احلي�ة الجتم�عية وال�شن�عية والزراعية. 
وقد نظم بذلك ار�شيفً� فريدًا من نوعه ومل تقت�شر 
جولت���ه عل���ى ذل���ك فح�ش���ب، واإمن� امت���دت هذه 
اجلولت لت�ش���مل العراق من اأق�ش����ه اىل اأق�ش�ه 
وقد دامت رحلته هذه اىل ع�م 1960 الفرتة التي 
انتقل���ل للعم���ل فيه���� اىل وزارة الإعالم واأ�ش����س 
ق�ش���م الت�ش���وير بهذه الوزارة التي ك�نت ت�شمى 
ب���وزارة الإر�ش����د، وم���ن هن���� راح يغ���ذي جمل���ة 
الع���راق اجلدي���د التي ك�نت ت�ش���در ع���ن الوزارة 
بخم����س لغ����ت وقت���ذاك، ومل���� ذاع وا�ش���تهر ب���ني 
الأو�ش����ط الفني���ة واملح�فل الثق�في���ة والعالمية 
ك�ش����رد حمن���ك وفوتوغرايف ملّ����ح، تلّقى يف ع�م 
1963 دعوة ر�ش���مية من جمعية ا�ش���دق�ء ال�شرق 
الأو�ش���ط ومقره���� الولي����ت املتح���دة الأمركية 
لإق�م���ة معر�ش���ه هن����ك، ذلك املعر�س ال���ذي اأعده 
فيم���� بعد ع���ن احلي����ة العراقية وط����ف به خالل 
ع�م���ني الكث���ر م���ن امل���دن والولي����ت الأمركية 
املتب�ع���دة وب�لعك����س، ف�إن���ه مل���� ع����د اىل بغ���داد 
اأق�م فيه� معر�ش���ه ال�شخ�ش���ي الت����يل عن احلي�ة 

الأمركية.
لطيف الع�ين ك�ن غزير العط�ء ومل يخطئ خالل 
م�ش���رته البداعية ملحة من واقع ال�ش�أنني البيئي 
واملعي�ش���ي اإّل و�شجله� بعد�شته ب�لروح والنظرة 
التف�وؤلية املحتفية ب�حلي�ة والن�ش�ن واىل ج�نب 
اجله���د والنت�ج ال�ش���حفي الذي قدمه فقد اأ�ش���در 
كت�به املو�ش���وم )العراق يف �ش���ور( ع����م 1966 
اأم� معر�شه عن احلي�ة الأمركية فقد تنقل م�بني 
بغ���داد والأردن والقد����س و�ش���ورية ولبن�ن وعن 
م�ش����رك�ته الدولية، فهو قد �ش�رك يف ع�م 1965 
مع جمموع���ة من امل�ش���ورين الأعالم م���ن اأقرانه 
اأمث����ل م���راد الداغ�ش���ت�ين ون�ظم رم���زي واأحمد 
القب�ين وح�زم ب�ك ونزار ال�ش�مرائي يف معر�س 
)ب���ي فوتو( الراب���ع الع�ملي ال���ذي اأقيم يف مدينة 
برل���ني الأمل�ني���ة. ويف ع����م 1968 اق����م معر�ش���ً� 
فوتوغرافي���ً� اآخر لنق�ب���ة ال�ش���حفيني العراقيني 
يف الق�هرة بدعوة من احت�د ال�ش���حفيني العرب، 
الق�ه���رة  يف  العراقي���ة  لل�ش���ورة  ب�آخ���ر  وت���اله 
اأي�شً�، �شمن ا�ش���بوع العراق الثق�يف ع�م 1972 
ا�ش����فة اىل اأنه قد عر�س اعم�له يف مدينة برلني 
بجمهورية اأمل�ني� الدميقراطية عندم� ك�نت �شمن 

املنظومة ال�شرتاكية وك�ن املعر�س حتت عنوان 
)الع���راق اليوم( وقد اق�م معر�ش���ً� اآخ���ر ب�ملق�بل 
وببغ���داد عن احلي�ة يف اأمل�ني���� ذاته�، وقد توالت 
مع�ر�شه الأخرى التي اأق�مه� يف ع�م 1966 ومن 
بينه���� معر����س خ�����س ع���ن الع���راق يف الكويت 
والبحرين، ومن بعد ذلك �شدر له مطبوع �شي�حي 
ملون ب�للغتني العربية والنكليزية ت�ش���ّمن اكرث 
من مئة �شورة فنية ب�أ�شم )العراق يف �شور( ول 
ان�ش���ى الإ�ش����رة اىل اأنه قد ادخ���ل يف ع�م 1964 
دورة تدريبية يف مدر�شة كيفرت للت�شوير امللون 
يف مدينة بروك�شل ببلجيك�، وتدرب على �شنوف 
الت�ش���وير امللون وقد �شغل هذا الفن�ن املبدع عّدة 
من��شب رفيعة يف حي�ته املليئة ب�جلهد والعط�ء 
البداع���ي ال���رث، ومن بني م� �ش���غل رئي�س ق�ش���م 
الت�ش���وير يف وك�ل���ة الأنب����ء العراقي���ة ورئي�س 
ق�ش���م الت�ش���وير الفوتوغرايف يف وزارة الإعالم 
العراقي���ة ودار اجلم�ه���ر لل�ش���ح�فة حت���ى ُع���ّد 
خبرًا تقنيً� ليع�دل يف خب�ي� واأ�ش���رار ال�ش���نعة 
الفوتوغرافية، وق���د الفت اىل انه قد اخت�ر ومنذ 
البداي����ت البعي���دة وع���ن قن�ع���ة را�ش���خة اأدات���ه 
املميزة )ك�مرا ال���رول بوك�س 2 لين�س( للميدان 
املفتوح الذي ا�شتغل عليه م�شوح�ته الت�شويرية 
ال�ش�ملة بدءًا من �ش���م�ل العراق ثم اأع�يل الفرات 
والتخوم املرتامية للرقعة اجلغرافية املمتدة اىل 
الب�دية وال�ش���حراء الغربية ثم امتدادات الرم�ل 
واملن�طق اجل�فة املعزولة وحتى م�ش�ح�ت الع�مل 
امل�ئي املت�ش���عب لأه���وار جنوب الع���راق وانته�ًء 
مبن�طق الفرات الأو�ش���ط، ومن ثم زاخو الواقعة 
عل���ى احل���دود الرتكي���ة وحت���ى امت���دادات جب�ل 
حمرين و�ش���ط العراق ويف هذه الرحلة ال�ش����قة 
غطى م�يكفي ويزيد من مع�مل زاخرة ب�خل�ش���ب 
والتنوع والنم�ء بج�نب التي مل ُيلتفت اإليه� بعد 
وقت���ذاك، وك�نت �ش���وره م�دة غنية ملو�ش���وع�ت 
الر�ش����مني ال���رواد الأوائ���ل فيم���� حتول الق�ش���م 
الأكب منه� اىل بط�ق�ت بريدية تعرف بح�ش����رة 

وادي الرافدين.
ولد عبد اللطيف ح�شني ن�يف الع�ين يف حم�فظة 
كرب���الء ع�م 1932، وتلّق���ى تعليمه البتدائي يف 
مدين���ة كرب���الء وبغداد حت���ى املرحلة املتو�ش���طة 
من الدرا�ش���ة ومل� بلغ مرحلة الن�ش���ج يف هوايته 

للت�ش���وير مت�أث���رًا ب�لفن����ن ال�ش���ينم�ئي ال�ش���هر 
ك���رمي جميد، ع���نّي يف مرحل���ة مبكرة م���ن حي�ته 
يف �ش���ركة نفط الع���راق I.P.C ويف ع�م 1954 
م�ر�س فن الت�ش���وير كم�ش���ور حمرتف وا�ش���تمر 
هك���ذا حتى ع�م 1979 الع����م الذي احيل فيه على 
التق�ع���د، وه���و الآن فن����ن متفرغ لفّنه وي�ش����رك 
الفوتوغرافي���ة  املحلي���ة  ب�لفع�لي����ت والأن�ش���طة 
ويلتق���ي ب��ش���تمرار مع الفن�ن���ني الفوتوغرافيني 
الذي���ن ج�ءوا من بع���ده، وبعد مرحلة الري�دة يف 
الع���راق والتي ُعّد واحدًا م���ن اعالمه� الكب�ر وقد 
ارتبط بعالقة �ش���ميمية مع اأقرانه من امل�شورين 
ال���رّواد كن�ظم رم���زي ومراد الداغ�ش���ت�ين رحمه 
الل���ه ويف الآخ���ر بزميل���ه الفن����ن الراح���ل ح�زم 
ب�ك، ال���ذي ترك فراغً� كب���رًا برحيله الأبدي بعد 
ع�م 2000 وقد ات�ش���مت �شخ�ش���ية لطيف الع�ين 
ب�لن�قة والكبي�ء وروح الدع�بة والتف�وؤل بدوام 
الوق���ت، وقد ع���رف بقدرت���ه على ايج����د احللول 
املن��ش���بة لالإ�شك�لت ال�شعبة يف عملية الت�شوير 
وق���د تن�ول جتربت���ه املتفردة يف ع�مل الت�ش���وير 
�ش���من  عراقي���ون(  )فوتوغرافي���ون  كت����ب  يف 
ع�ش���رة فوتوغرافيني متقدمني من اجليلني الأول 
والث����ين ب�لعر����س والتحلي���ل اله�دف لإ�ش���لوبه 
املميز يف ه���ذا املج�ل والذي ر�ّش���خه يف الذاكرة 
اجلمعي���ة العراقي���ة بنت�ج�ته امل�ش���ّورة بك�مرا 
ال���� LENS 2 ROLLI FLEX م���ن خ���الل 
ك�دره���� املرب���ع 6*6 ب�عتب�ره الأق���رب اىل دائرة 
الروؤي���ة ب�لع���ني املج���ردة. كم� اأن ه���ذه النت�ج�ت 
وب�لرغ���م من قدمه���� فقد بقيت بع���ني الن�ظر اإليه� 
كم���� لو ك�نت م�ش���ّورة ب�لأم�س القري���ب لفرادته� 

اجلم�لية والتعبرية ولأهميته� الت�ريخية.
وقد حكى يل مراد الداغ�شت�ين عن يو�شف ك�ر�س 
ذلك الفوتوغرايف الب�رع الذي ينحدر من اأ�شول 
اأرمنية، ولقد دام لق�وؤن� هذا قرابة ال�ش�عتني ومن 
بعده���� مل التقه ث�نية لن�ش���رف ل�ش���وؤون حي�تي 

وفني.
يف اأواخ���ر �ش���نوات الثم�نيني�ت �ش����ءت �ش���حة 
م���راد و�ش���رى املر�س يف اأنح�ء ج�ش���مه ال�ش���بب 
ال���ذي ا�ش���طره ملالزم���ة الفرا�س وقد تع���ذر عليه 
النف����ق على العالج خ�رج الب���الد، لكنه ومع ذلك 
ق����ل يف غر م���رة والأ�ش���ح متنى ل���و اأن املر�س 
ميهل���ه �ش���نتني.. �ش���نت�ن فق���ط ليحق���ق املف�ج����أة 
مل  احُلل���م  ذل���ك  اأن  اإّل  الكب���رة  الفوتوغرافي���ة 
يتحقق ل�شيم� اأنه قد راود خي�له �شنوات الإنه�ك 
والتع���ب الأخرة م���ن حي�ته املعتل���ة. واملبدعون 
ع�دة م�ي�أخذون معهم م� يتمنونه يف اآخر حلظة. 
ويف 1987/7/27 وّدع مراد الداغ�ش���ت�ين دني�ه 
اىل جن����ن الل���ه الوا�ش���عة ومل يت�ش���َن ل���ه روؤي���ة 
كت�به املو�ش���وم )مراد الداغ�شت�ين جدل الإن�ش�ن 
والطبيعة( الذي كتب ف�ش���وله د. جنم�ن ي��ش���ني 
و�ش���در عن ج�معة املو�ش���ل ب�لتن�شيق والتع�ون 
م���ع اجلمعي���ة العراقية للت�ش���وير يف ع�م 1988 
بعد وف�ته بع�م، وبذلك انتهى ف�ش���ل من ف�ش���ول 
حي����ة فن����ن فوتوغ���رايف لمع ون�ب���غ وموهوب 
وخ���اّلق ع��س مع الفق���راء واملتعبني واقرتب من 
تف��ش���يل حي�تهم و�شّور عواملهم املده�شة تعبرًا 
عن التع�طف والنتم�ء لتلك الطبق�ت امل�ش���حوقة 

بعد اأن زهد ب�حلي�ة وم�دي�ته� املغرية والزائلة.
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ك������������������رم ن�����ع�����م�����ة

 ل تكتفي ال�ش���ورة الفوتوغرافية بلم�ش���ة اجلم�ل 
والده�ش���ة التي ترتكه� اأم�م العني، اإنه� �ش�هد حي 

ل يقبل الت�أويل.
مت�م���ً� كم� فعل���ت عد�ش���ة الفن����ن العراق���ي الرائد 
لطي���ف الع�ين وهي ت�ش���تعيد �ش���ه�دته� احلّية من 
زمن مت�شق مع مكون�ت املجتمع اآنذاك، عب حزمة 
فوتوغرافية جتعل من" الأ�شود والأبي�س" �ش�هدًا 
على احل�ش�رة الجتم�عية املنفتحة للعراقيني، قبل 
اأن ي�شوهه� تطّفل ال�شي��شيني املراهقني اخل�رجني 
من زواي�" امل�ش�جد املظلمة" وامل�شكونني ب�لت�ريخ 

الغ�م�س والق�دم من القرون امليتة!
العد�ش���ة يف اأعم�ل الفن�ن لطيف الع�ين يف املجلد 
الذي �ش���در موؤخرًا ع���ن دار الأديب، �ش����هد اإدانة 

على الزمن ال�شي��شي والديني يف العراق اليوم.
لن� اأن نت�ش���ور م� الذي يحدث عندم� تلتقط عد�شة 
م�ش���ور مع��شر م� ي�ش���به ال�ش���ورة التي التقطه� 
الع����ين ع����م 1960 وتو�ش���طت املجّل���د، لط�لب�ت 
م���ن مدر�ش���ة الراهب�ت يف بغ���داد وهن مي�ر�ش���ن 
التم�ري���ن الري��ش���ية يف �ش����حة املدر�ش���ة، حي���ث 
ارتدين" تن�نر" بي�س ق�ش���رة وقم�ش�نً� بن�شف 

كم؟
ه���ل مبق���دور فوتوغ���رايف الي���وم فعل ذل���ك حي�ل 
�شي��ش���ة التحجي���ب والتكمي���م التي اأع����دت املراأة 
العراقي���ة اىل الزواي� املظلمة؟ ثم من اأين للم�ش���هد 

اأن ُيع�د اليوم؟
هذه ال�ش���ورة تك�د تكون ال�ش����هد عل���ى )عراقية( 
البالد املت�شقة مع ذاته�، فبحرية وتلق�ئية من دون 
الهتم����م حلرك���ة العد�ش���ة مت�ر����س جمموعة من 
الفتي����ت درو�س الري��ش���ة يف ث�نوي���ة الراهب�ت" 
مبن���ى ث�نوي���ة العقي���دة ح�لي���ً�" يف �ش���ف طويل 
ون��ش���ع، بينم���� وقفت املدر�ش����ت يت�أملن امل�ش���هد 

الذي ل يحمل اإّل موا�شف�ت الزمن الن��شع.
تك�د تكون هذه ال�شورة مع�دًل مو�شوعيً� للتقدمي 
التعب���ري ال���ذي كتب���ه املعم����ري اإح�ش����ن فتحي 
للمجل���د، لكن ووفق التقومي املف���رط ب�لتف�وؤل، اإن 
بغداد و�شواحيه� الن�ئمة يف كنف اجلحيم تواقة 
للعودة اىل روحه� الغ�شة، وا�شتذك�ر الزمن الذي 

مرت عليه عد�شة لطيف الع�ين.
جتربة الع����ين املولود يف كربالء ع�م 1932 تك�د 
تكون مرت على املك�ن الظ�هر اأم�م العني واملختفي 
عنه����. ولي����س اللحظ����ت اله�رب���ة من الزم���ن، اإنه 
معني ب�ملك�ن بقدر ي�ش���بح الزم�ن ه�م�ش���ً� له، كم� 
معن���ي يف هذا التوثي���ق الفوتوغ���رايف بجغرافي� 

الت�ريخ، ولي�س الت�ريخ كحدث. 
عد�شة روليفلك�س يف بغداد

 بغ���داد تبدو مدينة تنمو وترتف���ع مب�نيه� ب�متي�ز 
مع الزمن يف عد�ش���ة" روليفلك�س" الأمل�نية املعلقة 
يف كت���ف الع����ين، فه���و عندم���� يركز على �ش����حة 
التحرير برمته� قبل اأن ي�ش���ق فيه���� النفق، يلتقط 
م� يوحي به املك�ن من ظالل �شفيف ووداعة ق�ئمة 
بذائق���ة املدين���ة اآن���ذاك، حتى ن�ش���ب احلرية وهو 
ي���وازي املبن���ى الرائ���ع لكني�ش���ة الأرم���ن يف ح���ي 
الكي���الين، يبدو ح���رًا قبل اأن ت�ش���ّيق عليه املب�ين 

املتع�مدة الف�ش�ء املحيط به، ويك�د يختنق!
ثم بداية �ش����رع الر�شيد وعم�رة مرج�ن للمعم�ري 
جعفر عالوي وعم�رة الدامرجي لني�زي فتو التي 
حتفر عميقً� يف الذاكرة ال�شعبية اآنذاك حيث بدت 

الأعلى حينه�.
كذلك فعلت العد�ش���ة وحتركت ب���ذك�ء مك�ين ب�رع 
يف �ش����رع البن���وك يف ال�ش���ورجة ومدخل �ش����رع 
ال�ش���عدون ثم حديقة الأمة وال�شف�ء الذي تبثه يف 
النف����س قبل اأن ترتفع جدارية ف�ئق ح�ش���ن وتويل 

له� ظهره�.
متث����ل الأم للفن�ن الراحل خ�لد الرح�ل يف حديقة 
الأم���ة اأ�ش���طورة للبق�ء بلم�ش����ت روؤومة، عد�ش���ة 
الع�ين جعلته ينب�س ب�لروح يف الأبي�س الن��شع 

وظالل الأ�شود حوله.
بغ���داد م���ن اجلو يف عد�ش���ة لطيف الع����ين حتمل 
اأك���رث من ت�ش����وؤل، فهو يثبت ت�ريخ ال�ش���ورة ع�م 
1961 وهي فر�ش���ة ن�درة لفوتوغرايف مثله، كم� 
هو احل�ل مع اللقطة مل�ش���رف الرافدين عندم� ك�ن 

قيد الإن�ش�ء.
املعم�ر روح املدينة وذاكرته� مع الزمن، انه يوؤرخ 
لت�ري���خ امل���ك�ن الذي يغ����در اجلغرافي���� املتغرة! 
كذلك فعل الع�ين بعد�ش���ته ال�ش���وداء العتيقة وهو 
مي���ر عل���ى مدخ���ل �ش����رع اجلمهوري���ة يف الب����ب 
ال�ش���رقي قب���ل اأن ت�ش���يد اأيٍّ من املب����ين املتق�بلة، 
وك�أن امل���ك�ن اآنذاك بعني العراق���ي اليوم قد تخلى 
عن حّلته الث�بتة، ي� للده�ش���ة اأم�م اأعينن� الغ�ش���ة، 

وي� للحنني اأم�م ذاكرة كهول بغداد الأحي�ء! 
العد�شة والدر�س املعم�ري

 حمط���ة غرب���ي بغداد لل�ش���كك احلديد متثل در�ش���ً� 

معم�ري���ً� للمعم����ري النكليزي ول�ش���ن الذي ترك 
اأثرًا ح�ش���ّيً� يف بغ���داد، حيث وّثقت عد�ش���ة لطيف 
الع�ين التن��ش���ق البن�ئي يف الواجهة وك�أن العني 
ب�نتظ����ر القط����ر الق�دم من الب�ش���رة اأو لندن على 

حد �شواء.
م�ش����هد بغداد يف هذا الكت����ب تطغى ب�متي�ز على 
م�ش����هد املدن الأخرى لكنه� ل تفقد ده�شة العد�شة 
عندم���� تدور عل���ى الأمكنة من �ش���ط الع���رب حتى 

جب�ل كرد�شت�ن.
ثم���ة املبن���ى املتن��ش���ق للمجل�س الوطن���ي وبيوت 
مدين���ة ال�ش���ب�ط يف الرم���وك ون�ش���ب اجلن���دي 
املجه���ول القدمي، قبل اأن ي�ش���تبدل ب�آخر اأكرث رقيً� 
وح�ش���ّيًة واأث���رًا، ف�ش����ءات منطقة الك���رادة وك�أن 
الأ�ش���ج�ر اأثر ل يغيب وهي تتع�مد مع �ش�رع اأبي 
نوؤا����س امل�ش���كون ب�لليل وال�ش���حر وطعم ال�ش���مك 
ورائح���ة اخلمور، �ش����رع املحي���ط يف الك�ظمية" 
الغ�ب�ت اأ�ش���حت من اآث�ر بغ���داد" وهن� يبدو دور 

العد�شة املوؤّرخ لي�س للمك�ن وحده بل لروحه.
مل تن����َس عد�ش���ة لطيف الع�ين الأمكن���ة التي ك�نت 
وبقي���ت والتي اأزيل���ت وهي تنظر اىل امل�ش���تقبل، 
كذل���ك �ش���ّجلت ب�لأ�ش���ود والأبي�س ل���روح الألوان 
اآن���ذاك يف مرق���د الإم����م الك�ظ���م والإم����م الأعظم 
وج�مع الكيالين وامل�ش����جد املت�آلفة يف بغداد منذ 
الزم���ن الآفل وحتى ت�ري���خ التق�ط ال�ش���ور الذي 
اقت�ش���ر عل���ى ع�م���ي 1969 و1961، الم���ر الذي 

يبعث على الت�ش�وؤل عم� اذا ك�ن عمل الفوتوغرايف 
اقت�شر على هذين الع�مني!

وعندم� يتجه �ش���م�ًل بعد�شته نكت�شف بعني اليوم 
ال�ش���ف�ء الذي ترتكه نواع���ر راوة وعنة على نهر 
الف���رات، وال�ش���اللت وامل�ش����ئف، احلي����ة البية 
يف الأهوار و«�شن��ش���يل" الب�ش���رة وكيف النخيل 
�ش���يد ال�شجر مل مت�ش���ه ن�ر احلروب بعد. ثم الأثر 
ال�ش���ورة  وك�أن  �ش����مراء  ملوي���ة  يف  الت�ريخ���ي 

التقطت يف الزمن العب��شي!
اآث����ر الزق���ورة يف عكرك���وف وط����ق ك�ش���رى يف 
املدائ���ن هي����كل تتح���دى النقرا����س، حي���ث وقف 
ت����ركً�"  املنخ���ور  ك�ش���رى  ط����ق  يت�أم���ل  الراع���ي 
�ش���ويه�ته" ترع���ى يف احلقل املحي���ط، ثمة ثن�ئية 
حمرة ومفعمة ب�لت�ش�وؤل يف هذه ال�شورة، حيث 
ب���دا" الط�ق" ب���كل علوه هزياًل اأم����م الأغن�م التي 
اأعطته موؤخرته� غر مب�لية ملتقطة الع�ش���ب، فيم� 

الراعي مذهوًل ب�لأثر يف اإمي�ءة اىل الأعلى.
انتق���ت  عندم����  اجل�ش���ور،  م���ن  واآه  اجل�ش���ور 
عد�ش���ة الع�ين العتي���ق منه� واحلدي���ث يف ثن�ئية 
فوتوغرافي���ة، ف�جل�ش���ر العب��ش���ي يف زاخ���و اأثر 
يق����وم الزم���ن ويت�آل���ف مع امل����ء واجل�ش���ر املعّلق 
عل���ى نهر دجلة ع����م 1964 يتواءم م���ع امل�ء وك�أن 
ال�شورة حتيل بال �شعور اىل ق�شيدة مليعة عب��س 
عم����رة" خلقت ج�ش���ور الع�مل مو�ش���دة اإل املعلق 
اأم���ره اأم���ر" متى كتب���ت ابن���ة عب��س عم����رة هذه 

الق�شيدة؟ 
الوجوه تتكلم 

ل تب���دو مهم���ة لطيف الع�ين مقت�ش���رة على املك�ن 
رغم فر�ش���ة التنقل التي ع��ش���ه� مع عد�ش���ته التي 
اأ�ش���حت كعني ث�لثة، فهو م�شكون اأي�شً� ب�يح�ءات 

الوجوه، املالمح تتكلم من دون �شف�ه!
الرج���ل  الت���ي ترتكه���� خ�ش���ونة وج���ه  التعب���رة 
الب���دوي ال���ذي عل���ق" خّزام���ة" ذهبية عل���ى عق�له 
توح���ي ب�أكرث مم� لو تكلم، فيم� بدت مالمح كهولة 
الر�ش�مني ع��شم ح�فظ و�ش�لح زكي اأ�شبه بلوحة 
مل ير�ش���م�ه�، مق�بل حيوي���ة الفن�ن نوري الراوي 
يف �شب�به. وال�شورة ال�شهرة للفن�ن جواد �شليم 
اأثن����ء تعليق التم�ثيل على ن�ش���ب احلرية، كم بدا 
مت�ش�ئاًل وك�أنه ينتظر �شيئً� م�، هل ينتظر الإن�ش�ن 
موته؟" من ي�شتطيع رف�شه؟«. كذلك وّثق جلن�زته 
ال�ش����متة والوجوه املنحني���ة حوله� يف اأك�دميية 

الفنون اجلميلة.
لي����س ثم���ة اأبرع يف كل م���� التقطته عد�ش���ة لطيف 
الكهول���ة  يف  العراقي����ت  وج���وه  م���ن  الع����ين 
وال�ش���ب�ب، ي���� الل���ه عل���ى تل���ك امل���راأة الع�مل���ة يف 
م�ش���نع تعليب التمور، مل تتخَل عن فوطته� وهي 
ترت���دي بدلة العمل البي�ش����ء، والأخرى يف معمل 
الغزل ع�م 1961 ب�أن�مله� الرقيقة، اأم� الدار�ش����ت 
يف خمتب ج�معي يفح�شن �شريحة ب�ملجهر، فهي 
�ش���ورة تعّب بدقة عن خ�شو�ش���ية امل���راأة قبل اأن 
تكّبله�" الفت����وى" املظلم���ة، يف مق�بل ذلك حملت 
تلمي���ذة اآل���ة" الركيدي���ون" يف در����س املو�ش���يقى 
ووقفت اأم�م �شبورة �شوداء ثّبت عليه� ب�لطب��شر 
ه���ذه  عن���وان" الن�ش���يد واملو�ش���يقى متري���ن..«، 
ال�ش���ورة اإدانة اأخ���رى للزمن العراق���ي اليوم، فال 

درو�س للمو�شيقى يف مدار�س اليوم!

األسود واألبيض... شاهٌد ال يموت
رائد التصوير الفوتوغرافي لطيف العاني..

 مسيرة حافلة بالعطاء 
والجهد اإلبداعي الخاّلق



لطيف العان��ي: افتت���ح الم���لك 
فيصل الثاني أّول معارضي

 علي  ناصر  الكناني

وامل�ش����ّور   الفوتوغ����رايف   الفن�����ن  ُيع����د  
ال�شح�يف  الرائد  لطيف  الع�ين  تولد  كربالء  
الع�����م  1932 واحدًا من اأبرز مبدعي هذا الفن 
اجلميل اأوا�ش����ط  اخلم�ش����يني�ت وال�شتيني�ت 
م����ن الق����رن امل��ش����ي الذي����ن م�زالوا  عل����ى قيد  
احلي�����ة، وليخل����و  الأمر  م����ن الغرابة  يف  اأن  
الع�����ين   وكم�  اأخبين، ب�أن �ش����لته ب�لك�مرا 
قد  انقطعت ومنذ زمن بعيد. ح�ولن� من خالل 
اللق�����ء به اأن نتعرف عل����ى  جوانب من بداي�ته  
مع  فن  الت�شوير اىل  ج�نب املحط�ت  الأخرى 
من حي�ته عب م�شرته الفنية الطويلة، فق�ل:

 الع�����م  1953 ك�نت بداي�ت����ي الأوىل كمتدرب 
يف �ش����ركة  النف����ط  العراقي����ة  )IBC( عل����ى 
ي����د  اأ�ش�����تذة  م����ن كب�����ر  امل�ش����ّورين والفنيني 
الأج�ن����ب اإث����ر التح�ق����ي يف وحدة  الت�ش����وير  
الفوتوغ����رايف  الت�بعة  لل�ش����ركة، وبعده�  اأي 
يف الع�م  1954 بداأت  اأم�ر�س  فن  الت�ش����وير  
كم�ش����ور  حمرتف بعد  اجتي�زي  عّدة  دورات  
فني����ة  داخ����ل  ال�ش����ركة.  حي����ث  كلفن����ي  املدير  
امل�ش����وؤول  بت�ش����وير  حف����ل  افتت�����ح  املعر�س  
البيط�����ين  الزراعي  وال�ش����ن�عي  الذي  اأقيم 
يف  منطقة  كرادة  مرمي مق�بل  ج�مع  ال�ش�وي،  
وق����د  افتت����ح  املعر�����س  حينه�����  املل����ك  في�ش����ل  
الث�����ين  وبح�ش����ور  رئي�����س  ال����وزراء ال�ش����يد  
حممد  ال�شدر ونوري  ال�شعيد، واأود  اأن اأ�شر  
هن����� اىل  اأن  �ش����ركة النفط  ك�ن����ت  هي  اجلهة  
الوحي����دة  الت����ي  تق����وم ب�لت�ش����وير  ب�لألوان.  
وي�ش����ر  الع�ين  خالل  رحلة  ال�ش����تذك�ر هذه 
اىل اأن احلكومة العراقية  اآنذاك ق�مت  ب�شراء  
املحطة اخل��ش����ة  بتلفزيون )ب�ي( وبذلك  ُيعد 

الع����راق  هو اأّول  بلد  عربي يدخله  التلفزيون 
وك�ن  ذلك يف الع�م 1954. 

 يف  الع�����م 1963 ك�ن  اأول  معر�����س  تقيم����ه  
وزارة  الر�ش�����د  اآن����ذاك يف  الولي�ت  املتحدة  
الأمركي����ة، و�ش����م  بني   اكرث  من مئة �ش����ورة  
ع����ن الع����راق  واحلي�����ة  الع�مة  فيه  يف �ش����تى  
جوانبه�،  وا�شتمر العر�س  ملدة  ع�مني  جتول  
خالله�����  يف  العدي����د  م����ن امل����دن  والولي�����ت  
الأمركي����ة، واأ�ش����رف  عل����ى  اق�مت����ه  جمعي����ة  
ا�ش����دق�ء  ال�ش����رق  الأو�ش����ط.  وخ����الل ف����رتة  
وجودي  هن�ك قمت  بت�ش����وير  احلي�ة  الع�مة  

يف  الولي�ت املتحدة،  واأقمن�  حينه�  معر�شً�  
فوتوغرافي����ً� يف بغ����داد  والق�ه����رة  والقد�����س 
ويف  دم�ش����ق  وعم�ن  الع�م  1964. ويوا�شل  
الفن�����ن  الفوتوغرايف  لطي����ف  الع�ين  حديثه  
ح����ول  م�ش�����رك�ته الأخ����رى  �ش����من  املع�ر�س 

الفنية  للفوتوغراف  ق�ئاًل:
ويف  الع�م  1965 �ش�����ركت  مع  جمموعة  من 
امل�ش����ورين  العراقي����ني  يف  معر�س  لل�ش����ور 
الفوتوغرافي����ة اق�مت����ه  موؤ�ش�ش����ة  يل  فوت����و 
الع�ملية  يف  برلني،  وك�ن  من بني  امل�ش�����ركني  
مع����ي  عدد  من امل�ش����ورين  املعروف����ني  منهم، 

مراد  الداغ�ش����ت�ين  ونزار  ال�ش�مرائي  وح�زم  
ب�ك  وج��شم  ال�ش�مرائي.  كم�  قمت  بت�شوير  
اأمل�ني�����  لأقي����م   للحي�����ة  يف  الع�م����ة   املع�����مل  
معر�شً�  احت�شنته  ق�عة  كولبنكي�ن يف  بغداد  
وذل����ك  الع�����م  1965 افتتح����ه  وزي����ر  الثق�ف����ة  
اآن����ذاك حمم����د  ن��ش����ر.  ويف  الع�����م  1966 
اأقم����ت  معر�ش����ً�  اآخر  يف الكوي����ت  والبحرين  
ب�لتع�����ون م����ع  وزارة  الثق�ف����ة  يف  البلدي����ن.  
واأذكر  انه  ُطلب  مني  يف  البحرين  ت�ش����وير  

املع�مل  اخل��شة  ب�لبلد.  
م�ش����ور   كت�����ب   اأّول    1966 الع�����م   اأ�ش����در 
بعنوان )العراق يف  �ش����ور( ب�للغتني  العربية 
ذات  اآخ����ر يف   كت�����ب   اأعقب����ه   والنكليزي����ة، 
الجت�����ه  حتت  عنوان )م�ش����ور م����ن العراق( 
وذل����ك  يف  الع�����م  2010 وق����د  �ش����م  الكت�ب�ن  
العديد  من  اللقط�ت  الفنية  التي  ن�شر  بع�شه�  
يف ال�ش����حف  واملجالت  الع�ملية  ومنه�  جملة  

فوتوغرايف الأجنبية. 
مل  يت�أث����ر الع�����ين ب�أح����د  امل�ش����ورين الذي����ن 
�ش����ور   دائم����ً�  ت�ش����توقفه   ولك����ن   �ش����بقوه، 
التقطته�  عد�ش�����ت  م�شورين  اأج�نب،  وكذلك  
من  امل�شورين  العراقيني ومنهم  امل�شّور مراد  

الدغ�شت�ين وامل�شور ن�ظم  رمزي. 
وعن عالقت����ه ب�لك�مرات احلديث����ة يقول.. قد 
ت�ش����تغرب ب�����أين مل ا�ش����تخدم  هذا الن����وع  من 
الك�م����رات الديجت�ل لغ�ية الآن، ومل  اأ�ش����ّور 
اأي  ح����دث  بع����د الع�����م 2003 بل ومن����ذ  الع�م 
ب�لك�م����را!!  عالقت����ي   انقطع����ت  ق����د    1977
فدفعن����ي  الف�ش����ول  اىل اأن اأع����رف  املزيد  عن  

هذا  الأمر. 
فق�����ل  على الرغم  من  توا�ش����لي  مع  اجلمعية  
العراقية للت�شوير  من  خالل  اأن�شطته� الثق�فية  
ومع�ر�ش����ه�،  لكن����ي  اخ�ش����ى  الآن  اأن  اأحم����ل  
ك�مراتي واجتول  يف بغداد  لئال  يعرت�شني  
اأحده����م ومينعن����ي اأو ي�ش�����در ك�مرت����ي  بعد  

طول  هذه  الرحلة  مع  الفوتوغراف. 
بق����ي  اأن  نع����رف  اأن  للفن�����ن  الرائ����د  لطي����ف  
الع�����ين العدي����د  م����ن اللقط�����ت  الفوتوغرافية 
اجلميل����ة الت����ي  مت  طبعه�����  م����ن  قب����ل مكتب����ة 
احلكمة  خالل  ال�ش����نوات  امل��شية  على  �شكل  
مطبوع�����ت  وك�رت�����ت  �ش����ي�حية،  اىل  ج�ن����ب  
ا�ش����تخدام  احدى  لقط�ته لفالحة  من املو�شل 
حتم����ل حزمة من �ش����ن�بل القمح  قد  تو�ّش����طت  
األ����ف  العمل����ة  العراقي����ة احل�لي����ة  فئ����ة )25( 

دين�ر.


