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عل ��ى الرغم من الكتاب ��ات النقدية وا�ش ��ارات املنافذ
االعالمي ��ة الأخ ��رى الت ��ي مت ت�س ��ليطها على جتربة
الفنانة العراقية عفيفة لعيبي  ،اال �أن هذا لي�س كافيا
وموازي ��ا حلج ��م اعمالها عل ��ى امل�س ��تويني املعريف
واجلم ��ايل  ،لأنه ��ا نهلت ب�ش ��كل مبا�ش ��ر من جتارب
عدي ��دة عندم ��ا تتلمذت عل ��ى يدي الري ��ادات الأوىل
من ال�شكيلية العراقية التي تعلمت �أي�ضا يف مناطق
منتج ��ة للفن احلدي ��ث يف العامل  ،و�أخ ��ذت مباديء
الر�س ��م الأوىل يف معه ��د الفن ��ون اجلميلة لتت�ش ��كل
مهاراته ��ا الأوىل  ،ف�ض�ل�ا عن �أ�س ��باب �أخرى تتعلق
بالبنية االجتماعية وال�ش ��رقية التي �ش ��اءت اي�ض ��ا
عل ��ى عدم تقدمي جتربة لعيب ��ي للعلن واالحتفاء بها
كما يج ��ب هي وعائلتها الفني ��ة  ،حيث يتم احلديث
ع ��ن اخويها في�ص ��ل وغازي لعيبي  ،وعدم ت�س ��ليط
الأ�ضواء على حماوالتها اجلمالية  .بيد �أن ن�شاطها
ودرا�س ��تها الت ��ي بد�أته ��ا بدرا�س ��ة الف ��ن اجل ��داري
يف معه ��د �س ��وريكوف وتدري�س ��ها يف معهد الفنون
اجلميلة يف اليمن اجلنوبية وم�ش ��اركتها زمالء لها
ينتمون اىل مدار�س فنية متعددة  ،ومن ثم هجراتها
املتعاقب ��ة اىل مو�س ��كو وايطالي ��ا ،يعن ��ي �أنها نهلت
الفن م ��ن منابعه الرئي�س ��ة وتعددت �آف ��اق جتربتها
 ،واجتذابه ��ا اىل الفنان�ي�ن الرو�س امل�ش ��تغلني على
االيقون ��ة واملو�ض ��وعات الديني ��ة  ،و�أث ��ر الفنان�ي�ن
االيطالني ال�س ��ائرين على درب متثيل املو�ض ��وعات
نف�سها فيما بعد .
بي ��د �أن هذه املرجعي ��ات اجلمالية املتعددة  ،على
الرغم من �أهميته ��ا �أال �أنها مل تقف عائقا �أمامها لكي
ت�ؤ�س�س مالمح جتربتها اخلا�صة وتنهل من جتربتها
املحلي ��ة وال�ش ��رقية  ،فق ��د ذهبت اىل مدر�س ��ة بغداد
للت�صوير وتلقفت طبيعة الألوان وعالقاتها البنائية

 ،ف�ض�ل�ا عن طبيعة الإن�شاء الت�ص ��ويري �ضمن هذه
املنظومة الب�ص ��رية  ،واقرتابها من الفعل اجلداري
يف الفن  ،كونها تربت على هذه الأ�ساليب من خالل
معرفته ��ا بذلك يف �ض ��وء النم ��اذج الفني ��ة العراقية
القدمية ودرا�س ��تها التخ�ص�ص ��ية للفن اجلداري يف

معهدها املو�س ��كوي  ،وهك ��ذا حاولت �أن تزاوج بني
كل هذه االجتاهات واملعارف لتكون ثمرة تو�ص ��لها
لهذا اال�س ��لوب  ،وتت�س ��م به جتربتها وتعلن تفردها
ع ��ن الآخري ��ن  ،بالأ�ض ��افة اىل خ�صو�ص ��ية ه ��ذا
اال�ش ��تغال على م�ستوى الت�ش ��كيل الن�سوي العربي

عفيفة لعيبي

التوحد مع الذات والتحريض على الفتنة الجمالية الخالصة
ّ

مذ بدأت تتبلور أويل مالمح الفن التشكييل الحديث يف العراق كانت املرأة العراقية حارضة ،وإن اختلف حجم هذا الحضور وقوته.
ففي باب الريادة الزمنية ميكننا اإلشارة إيل الفنانة مديحة عمر ،التي تُعد أول من أدخل الحرف العريب يف الرسم ،وناهدة العمري،
تجمع فني عراقي انبثق إيل الوجود ،ونادرة عزوز ،التي تُعترب أول فنانة تجريدية عراقية ،وخلود فرحان سيف،
التي كانت أول سكرترية ّ
أول نحاتة عراقية ،إضافة إيل املنجز الفني الذي قدمته كل من نزيهة سليم ،ووداد األورفيل ،وغريهن من التشكيليات العراقيات.
عدنان حسين أحمد

و�إذا كانت مرحلة اخلم�سينات وما قبلها متثل �إرها�ص ًا
حقيقي� � ًا لوالدات فنية جديدة ،ف�إن جيل ال�س ��تينات كان
حاف ًال ب�أ�س ��ماء �إبداعية مهمة تركت منجز ًا فني ًا وا�ضح ًا
يف الر�س ��م ،والنحت ،وال�سرياميك �أمثال نهي الرا�ضي
�أول م ��ن تخ�ص ���ص يف الفخار � ،س ��مرية عب ��د الوهاب،
�س ��عاد العطار ،ليلي العطار� ،س ��اجدة امل�شايخي� ،ساملة
�ص ��الح ،بتول الفكيكي ،مهني ال�ص ّراف ،عبلة العزاوي،
فات ��ن كمال عبد اجلبار الكيايل� ،أديبة القا�ض ��ي ،نعمت
حممود حكمت� ،سو�س ��ن �سلمان �سيف ،ناثرة �آل كتاب،
�أمل �أميلي بورتر� ،سهام ال�سعودي ،جناة حداد� ،سلمي
اخل ��وري ،هيل ��دا �أب ��و حلي ��ان ،ثري ��ا النواب� ،س ��مرية
ال�ص� � ّراف ،زينب عبد الكرمي و�أخريات ال ي�س ��ع املجال
لذكره ��ن جميع� � ًا� .أم ��ا جي ��ل ال�س ��بعينات فق ��د احتف ��ي
بظهور وجوه فنية جديدة بني ح�ش ��د كبري من الفنانني
العراقي�ي�ن ،ومن ب�ي�ن هذه الوج ��وه الن�س ��وية ميكننا
الإ�ش ��ارة �إيل ،ر�ؤي ��ا ر�ؤوف� ،س ��هي �ش ��ريف يو�س ��ف،
�أناهيد �سركي�س ،رملة اجلا�سم� ،أن�سام اجل ّراح وعفيفة
لعيبي ،مناط بحثنا ودرا�ستنا يف هذا املقال .وللتعرف
علي �أبع ��اد التجربة الفنية لعفيفة لعيبي ،وال�س ��تجالء
متظهراته ��ا اجلمالي ��ة الب ��د م ��ن التوق ��ف عن ��د بدايات
تفت ��ق موهبتها الفنية ،والأ�ش ��خا�ص الذي ��ن رعوا هذه
املوهبة ،ومهدوا لها طريق اخللق والإبداع ،ثم ال�شهرة
والذيوع الحق ًا.
تنح ��در الفنان ��ة عفيف ��ة لعيبي من �أ�س ��رة فني ��ة لها با ُع
طويل يف الثقافة والفن الت�ش ��كيلي وال�ص ��حافة ،ف�ض ًال
ع ��ن الهاج� ��س ال�سيا�س ��ي الي�س ��اري ال ��ذي ت ّلب�س هذه
الأ�س ��رة من ��ذ زمن بعي ��د .فال غراب ��ة �أن تك ��ون بدايتها
الفنية خمتلفة ومغايرة وخارجة عن ال�سائد وامل�ألوف،
ف�أغل ��ب الفنان ��ات العراقي ��ات م ��ن جيلي اخلم�س ��ينات
وال�س ��تينات مل يكن يخرجن ع ��ن دائرة البيت واملعاناة
املنزلية ،بل �أن البع�ض منهن مل تخرج عن �إطار احلياة
الزوجي ��ة �آن ��ذاك ك�س ��عاد العط ��ار وليلي العط ��ار ،و�إذا
ُق ��در لإحداهن �أن تتم ��رد علي هذه القي ��ود ف�إنها تكتفي
باخل ��روج �إيل الطبيعة لت�ص ��وير احلي ��اة القروية كما
فعلت الفنانة نزيهة �س ��ليم� .أما الفنانة عفيفة لعيبي فقد
كانت متكئة علي �إرث ثقايف مغاير ومتحرر كان ي�سمح
له ��ا بحرق العديد من املراحل دفعة واحدة ،فلهذا قفزت
�إيل قلب املجتمع بجر�أة و�ش ��جاعة ودومنا منغ�ص ��ات،
وحاولت �أن تكون عن�صر ًا فاع ًال فيه من خالل معاجلتها
للق�ض ��ايا االجتماعية الكبرية ،فف�ض�ل ً�ا عن كونها فنانة
�أ�صيلة وموهوبة ،فهي امر�أة �سيا�سية ،قوية ،متحدية،
ج ��ادة ،م�س� ��ؤولة تتمتع ب ًنف� � ٍ�س تقدمي ال ميك ��ن �إغفاله
�أو التغا�ض ��ي عن ��ه ،ورمبا لهذا ال�س ��بب كان ��ت بدايتها
جريئة و�صاخبة بع�ض ال�شيء ،وهذا ما يف�سر لنا عنف
لوحاتها الأُول علي ال�صعيدين التقني وامل�ضموين.
�إن انغما�س الفنانة عفيفة لعيبي يف الهموم االجتماعية
الكبرية ه ��و الذي دفع النقاد والباحث�ي�ن لأن يقارنوها
بالفنان ��ات املنا�ض�ل�ات اللوات ��ي ن ��ذرن �أنف�س ��هن
ملجتمعاتهن ،و�س � ّ�خرن �أدواتهن الفنية خلدمة ال�شعوب
�أمث ��ال الفنان ��ة املك�س ��يكية فري ��دا كاحل ��و ،وامل�ص ��رية
�أجن ��ي �أفالطون ،واللبنانية رو�ض ��ة �س ��ليم �ش ��قري� .إن
عم ��ل لعيب ��ي يف �ص ��حيفة (طري ��ق ال�ش ��عب) يف �أوائل
ال�س ��بعينات قد �أمّدها بطاقة �س ��حرية ال تحُ د عندما كان
العمل ال�سيا�س ��ي الذي ينت�ص ��ر لإن�س ��انية الإن�سان هو

زينة الرجال والن�س ��اء علي حد �س ��واء ،الأمر الذي مهد
لها الطريق ال�ص ��حيح �ص ��وب معهد �سوريكوف للفنون
اجلميل ��ة يف مو�س ��كو ع ��ام � ، 1974إذ تخ�ص�ص ��تْ يف
الف ��ن اجلداري ،موزايي ��ك ،فري�س ��كو ،تزجيج ،وفنون
الر�س ��م القدمي .ومن هنا بد�أت الإنعطافة الدراماتيكية
يف حياته ��ا الفني ��ة ،فالف ��ن ال�س ��وفييتي مع ��روف
بجديت ��ه ودقته والتزامه ،وهذا ما يف�س ��ر لنا اعتزازها
مبو�ض ��وع امل ��ر�أة  /الإن�س ��ان .والالف ��ت لالنتب ��اه �أنها
مل تتخ� � َل ع ��ن ما�ض ��يها الفني ،مثلم ��ا مل تنت � ِ�م كلي ًا �إيل
املدر�س ��ة ال�س ��وفيتية واملدر�س ��ة الإيطالية الحق ًا ،وهذا
ج ��زء من �س ��ر فرادته ��ا وت�ألقها الدائ ��م يف تقدمي لوحة
مهّجن ��ة تكاد تكون غائبة �أو حمذوفة من امل�ش ��هد الفني
املعا�ص ��ر .فمرجعية لوح ��ة عفيفة لعيبي ه ��ي مرجعية
كونية فيها م ��ن العراق الثيمات ال�ص ��ادمة ،واخلطوط
القوية ،والألوان احلارة ،وفيها من املدر�س ��ة الإيطالية
ـ ع�ص ��ر النه�ض ��ة حتدي ��د ًا ـ ال�ش ��فافية والنعومة والرقة
والب�ضا�ضة والهيمان واجلمال الغام�ض الذي ال يغادر
ب�ص�ي�رة املتلقي املتذوق .وفيها من املدر�س ��ة الرو�س ��ية
الدقة وال�ص ��رامة والفكر واجلم ��ال الداخلي والتعايل
وال�س ��مو لأن املر�أة لي�ست مو�ضوع ًا �شهواني ًا �أو �أنتيكة
جميلة ت�س ��ر الناظرين ،بل �أنها �إن�س ��ان فاعل يف حركة
املجتم ��ع ،وه ��ي ال تختل ��ف عن الرج ��ل املكاب ��ر يف �أي
حال م ��ن الأحوال� .إن �أداءها املُتق ��ن واملحكم واملكتمل
يذكرن ��ا باملدر�س ��ة الإ�س ��بانية والفرن�س ��ية ،ب ��ل و�أغلب
املدار� ��س الأوربية الت ��ي ازدهرت يف القرنني ال�س ��ابع
ع�شر والثامن ع�ش ��ر .تري ما الذي تبغيه الفنانة عفيفة
لعيبي؟ وما هي الر�سالة التي تريد �إي�صالها �إيل املتلقي
يف كل م ��كان؟ ه ��ل تدعون ��ا ملراجعة مواقفنا ال�س ��ابقة،
وحتر�ض ��نا عل ��ي �إع ��ادة النظ ��ر باملدار� ��س واملذاه ��ب
الفني ��ة الت ��ي ظه ��رت بع ��د احلرب�ي�ن العامليت�ي�ن الأويل
والثاني ��ة؟ �إن الفن ��ان معّر�ض للتبدل لأ�س ��باب عدة لأنه
حمك ��وم بالتقدم الزمني ،وهذا التق ��دم بحد ذاته يدعو

املبدع لأن يراجع منج ��زه الفني والأدبي ،فال عجب �أن
ينقلب هذا الكائن املنفعل ،املوتور ،الذي ال ت�س ��عه هذه
الدني ��ا الكب�ي�رة �إيل خمل ��وق هادئ ،غ ��ارق يف التفكري
والعزل ��ة والل ��ذة الق�ص ��وى .فالطبيعة �آ�س ��رة اجلمال،
لكننا من�ش ��غلون عنها ب�سفا�سف احلياة اليومية ،وثمة
�أ�شياء كثرية ت�ستحق الت�أمل ،لكننا �سادرون يف عزلتنا
الذاتية املج ��ردة من احلنني والعاطف ��ة وحب الآخر �أو
االنتباه له يف �أقل تقدير.
�إن املو�ض ��وع الأثري للفنانة عفيفة لعيبي هو مو�ض ��وع
امل ��ر�أة التي تتخذ من ��ه �أ�ش ��كا ًال متع ��ددة كالأم والأخت
وال�ص ��ديقة واحلبيبة ،ولكنها يف �أغلب الأحوال تت�شح
بو�ش ��اح �أ�س ��طوري بو�ص ��فها رمز ًا للخ�ص ��ب والعطاء
واحلي ��اة املتجددة ،ولكن ثمة تركيز وا�ض ��ح ال تخطئه
الع�ي�ن البا�ص ��رة علي اجلم ��ال الغام�ض ،الآ�س ��ر ،الذي
يتفجر �ش ��باب ًا وحيوية ون�ض ��ارة حتي و�إن كان يف عز
وحدته ،وعزلته ،وانكما�ش ��ه علي ذاته ،وانطوائه علي
كينونته الداخلية املحتفية بنف�س ��ها� .صحيح �أن الفنانة
ت ّقدم لنا من ��اذج متوحدة مع ذاتها� ،إال �أنها تفتح �أمامها
�أب ��واب الت�أم ��ل وال ��ر�ؤى والأح�ل�ام ،ورمب ��ا تخ ��ز يف
�أعماقنا كمتلقني رغبة البحث والتمثل و�إطالة النظر يف
البقع املختفية واملجهولة من حياتنا الإ�شكالية املتعرثة
عند العتب ��ات املادية والهواج�س اليومي ��ة العابرة� .إن
بني ��ة اللوحة عند الفنانة عفيف ��ة لعيبي هي بنية �أنيقة،
م ْتقنة ،من�سّ قة ،غارقة يف ثرائها البدين الباذخ املقرون
دائم� � ًا بال�س ��مو الروح ��ي املجن ��ح ال ��ذي مين ��ح الناظر
متعة ب�صرية خال�صة ي�س ��تطيع �أن ي�ست�شفها من البناء
الهارموين ،ومن الت�ضاد اللوين العميق ،ومن اخللفية
امل�ؤثثة بفيكرات وتكوينات و�أ�شكال لها م�سا�س بجوهر
العمل الفني ،فكل �ش ��يء يف لوحتها قائم علي ح�سابات
دقيقة ،ور�ؤية ممنهجة مدرو�سة لها �صلة وا�ضحة بعلم
اجلمال� .إن متلقي لوحة الفنانة عفيفة لعيبي �سيكت�شف
دومنا لأي �أو �إجهاد �أنها ُت�سقط ذاتها علي عملها الفني،

وهذا ما مينح العمل الفني روحية خا�ص ��ة ،و�صدق ًا قل
نظ�ي�ره .فالفنان ��ون واملبدع ��ون احلقيقيون ه ��م الذين
يعّرون �أنف�س ��هم �أو ًال قبل �أن يع ��روا الآخرين من ورقة
التوت.
�إن م ��ا يلفت االنتب ��اه يف تقنية عفيفة لعيب ��ي هو ميلها
للر�س ��م بر�ؤية نحتي ��ة� ،أي �أنها تنحت فيكراتها ب�ش ��كل
بارز علي ال�سطح الت�ص ��ويري للوحة ،الأمر الذي يفقد
اللوحة ح�سا�س ��ية الر�س ��م ،وحركته احليوي ��ة الناجمة
خطوط وموتيفات �س ��ريعة .وكنا قد �أ�ش ��رنا
�أحيان ًا عن
ٍ
ً
ذات م ��رة �إيل �أن عفيفة لعيبي كانت تتلقي درو�س� �ا يف
النحت الأغريقي والروماين علي يد �أخيها الأكرب الذي
كان نحات ًا ،ويبدو �أنها مل ت�س ��تطع التخل�ص من �سطوة
النحت ،ف�ص ��ارت الكثري م ��ن خطوطها اخلارجية �أقرب
�إيل الريليف البارز منه �إيل اخلطوط واملعامل اخلارجية
للوجوه والفيكرات املر�سومة علي ملم�س القما�شة .يف
معر�ض ��ها الذي �أفتتح يف  03ـ  04و�سي�س ��تمر لغاية 09
ـ  05ـ  2004نالح ��ظ ذات ال�ص ��رامة الفني ��ة التي تتميز
به ��ا الأعم ��ال الفني ��ة لعفيف ��ة لعيبي .فه ��ي كما �أ�ش ��رنا
�س ��ابق ًا ،مت�ش ��بثة بقواعد و�أ�صول الر�س ��م الكال�سيكي،
�أو الكال�س ��يكي اجلدي ��د علي وجه الدق ��ة .فلوحات هذا
املعر�ض كلها تلتزم بوجود مركز للعمل الفني ،وتعتمد
عل ��ي التوازن ،واالن�س ��جام ،والتناغ ��م اللوين ،والدقة
الإخراجية ،وال�شفافية ،والنقاء ،وال�صفاء ،ولكنها ،مع
الأ�سف ال�شديد ،مل تغادر املناخات �أو اللقطات ال�ساكنة
الت ��ي تبدو فيه ��ا اللوح ��ة جام ��دة ،متقطع ��ة الأنفا�س،
و�أحيان� � ًا ميت ��ة ،وك�أنه ��ا� ،أي الفنان ��ة عفيفة ،تنا�ص ��ب
احلرك ��ة وال�س ��رعة عدا ًء م�س ��تحكم ًا .وال �أدري ما �س ��ر
هذا الت�ش ��بث باللقطة ال�س ��اكنة� ،أو اجلامدة يف الكثري
م ��ن لوحاته ��ا ،وملاذا ه ��ذا التفادي املتعمد للو�ض ��عيات
املتحركة ،الناب�ض ��ة بالدفق ،واحليوي ��ة ،واالرتعا�ش.
وميكننا الإ�ش ��ارة هنا �إيل اللوحات التي تتج�س ��د فيها
التقني ��ة النحتية العالي ��ة التي ال تنتمي �إيل ح�سا�س ��ية
الر�س ��م يف الأقل مث ��ل لوحة امر�أة و �س ��احل الأمنية و
عرب النافذة حيث ر�س ��مت الثياب التي ترتديها الن�سوة
الثالث بطريقة الريليف البارز ،وهي �س ��مة بارزة لي�س
يف ه ��ذه اللوح ��ات الث�ل�اث ،و�إمن ��ا يف �أغل ��ب �أعماله ��ا
الفني ��ة .فغالب ًا ما تكون تكويناتها ،والو�ض ��عيات التي
تتخذه ��ا الفيك ��رات ه ��ي و�ض ��عيات �أو لقط ��ات نحتية
بامتي ��از .وميكن تتبع هذه اللم�س ��ة النحتية يف الثوب
الذي ترتديه �ص ��احبة لوحة ع�صفور اجلنة � 2أو املالك
الذي يتطلع نحو ال�ض ��وء البعيد يف لوحة نحو ال�ضوء
وهي من اللوحات املتميزة بحيوتها ،وحركتها الناب�ضة
التي تختلف عن �إيقاع اللوحات الأخرى .تبحث عفيفة
عن زاوية نظر حمددة لكي تقتن�ص الو�ض ��عية املنا�سبة
ملو�ض ��وع لوحتها ،وغالب ًا ما يكون املو�ض ��وع امر�أة �أو
طف�ل ً�ا ،امل ��ر�أة هي نف�س ��ها ،والطفل ه ��و �أبنه ��ا ،غري �أن
فيك ��ر الطفل قد غاب متام ًا يف هذا املعر�ض ،وت�س ��يدت
امل ��ر�أة التي حتمل مالمح عفيف ��ة ذاتها كما هو د�أبها يف
املعار� ��ض ال�س ��ابقة ،وحت ��ى اللوحات الفني ��ة الأخرى
التي حتمل فيكراتها مالمح �أوروبية مل تتخل�ص نهائي ًا
من اخلطوط العري�ض ��ة �أو الهي ��اكل العامة التي حتمل
املوا�ص ��فات اجل�س ��دية لعفيفة نف�س ��ها ،كم ��ا هو احلال
يف لوح ��ات الأن�ش ��ودة الأخ�ي�رة و هم� ��س العود و يف
حمّام الن�س ��اء هذه اللوح ��ة الأخرية حتمل مالمح وجه
�أوروب ��ي ،ولكن َق َّ�ص ��ة ال�ش ��عر وت�س ��ريحتها تعود �إيل
عفيف ��ة ب ��كل ت�أكيد ،ه ��ذا ناهيك ع ��ن املع ��امل اخلارجية
للج�س ��د الذي ر ّكزته يف �أذهان املتلقني ،ويف خميالتهم
علي حد �سواء.

من زمن التوهج

عفيفة لعيبي :جسد المرأة..

والعراقي  ،كونها ذهبت اىل م�س ��ارات يف تع�ض ��يد
الر�ؤي ��ة الفني ��ة تختلف عما ذهب اليه ��ا الآخرون �أو
الأخري ��ات من الفنانات  ،كونها مل تتم�س ��ك بالتقنية
�أو ت�صعيد قيم اجلمال فقط  ،بل حاولت جاهدة اىل
املغامرة يف �أكرث من ذلك و�أبعد  ،لأ�سباب مو�ضوعية
تتعلق بالن�ش�أة والتكوين الأول والدرا�سة واالنتماء
الفك ��ري واقرتان الفعل اجلم ��ايل بهموم اجتماعية
ومرامي ان�س ��انية كربى تتجاوز النوع الب�شري �أو
احلدود املحلية واملناطقية .
وه ��ذا يحت ��م علين ��ا العودة اىل مناهله ��ا الفكرية
وال�سيا�س ��ية  ،حي ��ث �أنها ن�ش� ��أت و�س ��ط عائلة فنية
متته ��ن الف ��ن وتتعاط ��ى الفع ��ل ال�سيا�س ��ي  ،ف ��كان
جلذرها ال�سيا�س ��ي الي�س ��اري �أث ��ره املهم يف حتديد
البو�ص ��لة  ،اذ �آمنت بعدد من املب ��اديء واليقينيات
التي �ألقت بظاللها على منجزها االبداعي  ،وراحت
ت ��دمي التفكري بااليقونة او العالمة الرئي�س ��ية التي
تتخذه ��ا عالم ��ة مهيمن ��ة يف عمله ��ا االبداعي تكون
معربة عن تطلعاتها الفكرية وعن نوعها االن�س ��اين
(امل ��ر�أة)  ،فكان ��ت جمي ��ع اعماله ��ا حتتفي بال�ص ��فة
االنوثية  ،بو�ص ��فها مركز الك ��ون واحلد الفاعل يف
معادلة الوجود االن�ساين ومتثل �شيئا خا�صا ومهما
للرج ��ل علىى الدوام  .ومن هنا �أثمرت ت�أمالتها يف
مو�ضوعات ال�سيا�سة واملجتمع وال�سيا�سة والذوق
اىل الو�ص ��ول اىل هم ��وم امل ��ر�أة وم�ش ��اغلها م ��ن
خ�ل�ال متثيلها ب�أو�ض ��اع �ش ��تى حاولت ا�س ��تجالبها
م ��ن التجربة احلياتي ��ة التي تعرفت عليها و�ض ��من
تو�ص ��يفات اجتماعي ��ة مقرونة بالفعل ال�سيا�س ��ي ،
حيث ر�س ��مت امل ��ر�أة املقهورة واملحا�ص ��رة بانظمة
التخل ��ف والدكتاتوريات ال�ش ��مولية ومقارنتها يف
ظ ��ل الأنظمة الدميوقراطية م ��ن خالل تواجدها يف
ايطالي ��ا وهولندا و�أماكن �أخ ��رى من العامل  .وبهذا
وجدت �ض ��التها يف هذه املو�ض ��وعات التي ابتكرت
لها �ص ��ورة ب�ص ��رية معربة ب�شكل مب�س ��ط  ،وكانت
ت�أث�ي�رات الوا�س ��طي ومدر�س ��ة بغ ��داد للت�ص ��وير
اال�س�ل�امي حا�ضرة بق�ؤة  ،اذ �أن �أ�شكالها ال حتتوي
على العمق الت�صويري �أو البعد املنظوري  ،وجاءت
م�سطحة ثنائية الأبعاد دون �أدنى مبالغة يف حتوير
ال�ش ��كل وتغريب ��ة  ،لأنها غلبت امل�ض ��مون على بنية
�ش ��كلية قائمة عل ��ى الرتميز والت�ش ��فري  ،لأن رمزها
االنث ��وي موج ��ود يف حياتن ��ا اليومي ��ة وال حتتاج
اىل بن ��اء جمرد  ،واكتفت بتمظه ��ر حاالت املر�أة من
(ال�ضجر  ،والت�أمل  ،وال�سعادة  ،والكبت ) وجل�سات
ال�س ��مر م ��ع العائلة �،أو م�ش ��اركة امل ��ر�أة يف الأعمال
املنزلي ��ة وامل ��ر�أة احلاملة �أو الت ��ي تعي�ش يف حديقة
 ،ف�ض�ل�ا عن االقرتاب من البعد اال�س ��طوري املت�صل
بال�ت�راث العراقي املحل ��ي والذهاب مبو�ض ��وعاتها
اىل مناط ��ق اخلي ��ال  ،لكي تك ��ون �ص ��ورتها معادال
مو�ضوعيا عن واقع املر�أة املعي�ش .
ولقد كانت مالمح �أ�شكالها تنتمي للمالمح العراقية
ال�سومرية من �أجل ت�أكيد خ�صو�صيتها العراقية مع
االحتفاء باللون املبهر واملحتكم على ابعاد تعبريية
ت�س ��هم يف تر�س ��يخ البعد الوظيفي مب ��ا يحكم حياة
امل ��ر�أة وميكنه ��ا م ��ن مقاربات مع مفه ��وم االغرتاب
واال�س ��تالب وما يخلفان ��ه من انفع ��االت وتداعيات
عل ��ى حياتها الداخلية  ،لذلك ف�أن ت�ص ��ويرها للمر�أة
ب�أ�ش ��كال ع ��دة � ،أمن ��ا �أرادت من ��ه �أن متنحه ��ا تعدد
موا�ض ��ع احلي ��اة يف واقعه ��ا الفعل ��ي وتع�ب�ر ع ��ن
رف�ض ��ها لل�س ��لطات والعبودية والأعراف املجتمعية
ومباديء العن�صرية  ،فر�سمت املر�أة بجناحي طائر
� ،أو ام ��ر�أة وه ��ي تعزف على الة الكمان  ،او هي يف
ال�س ��وق  ،وقرب البحر وتغلب على جميع �أ�ش ��كالها
ح ��االت االنتظ ��ار وال�ض ��جر �أو الت�أم ��ل الت ��ي ت�أتي
نتيج ��ة العزل ��ة وانعكا�س ��اتها عل ��ى منجزه ��ا الفني
 ،ويلت�ص ��ق يف الوق ��ت نف�س ��ه مبفهوماته ��ا العام ��ة
وقناعاتها جتاه اخلارج املو�ض ��وعي ونظرتها للفن
ب�شكل عام  ،والتي تريد منه �أن يقدم فكرة �أو ر�سالة
حم ��ددة ومتعينة  .ولهذا جل� ��أت اىل تثويرة الفكرة
والر�س ��الة من �أجل تكري�س امل�ضمون امل�ؤثر ،ف�ضال
ع ��ن التقان ��ة اللوني ��ة املتقن ��ة الأداء والت ��ي ت�ؤ�ش ��ر
ح�ضورها يف الر�س ��موية العربية والعراقية والتي
�أ�ضحت الآن واحدة من التجارب الن�سوية العاملية.
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بقيت ف��ي بغداد لممارس��ة حياتك
ه��ل
ِ
كفنانة؟

عندم ��ا كن ��ت �أدر� ��س ،عمل ��ت ر�س ��امة يف جملتي
“�ص ��حافة الأطفال” و”املزمار للأطفال” .كذلك
�س ��اهمت يف جم�ل�ات ثقافي ��ة لل�ش ��باب وجم�ل�ات
للم ��ر�أة .ثم وظفتني �ص ��حيفة “طريق ال�ش ��عب”
ك�أول ر�س ��امة بها .ر�س ��مت الق�ص ��ائد والروايات
وق�ص�ص ��ا م�سل�س ��لة ع ��ن العم ��ل والق�ض ��ايا
االجتماعية والثقافة العامة.

إعادة بناء األشياء من حولنا:

عفيفة لعيبي حول دور

انتقلت إلى روسيا إذن؟
لماذا
ِ

الفنان في المجتمع
نشأت عفيفة لعيبي
(املولودة يف البرصة
عام  )1952يف أرسة فنية
وثقافية ،حيث مارست
التصوير الزيتي يف سن
مبكرة .درست يف معهد
الفنون الجميلة ببغداد
وعملت رسامة يف
الصحافة العراقية .يف
عام  ،1974غادرت العراق
إىل االتحاد السوفييتي
للدراسة يف معهد
سوريكوف مبوسكو .ويف
 ،1981وبعد أن عجزت عن
العودة إىل العراق بسبب
األوضاع السياسية ،انتقلت
إىل إيطاليا ،وبعدها إىل
درست يف
اليمن ،حيث َّ
معهد الفنون الجميلة
يف عدن .وقد ساهمت
لعيبي يف أنشطة ثقافية
بغرض دعم الحركات
الدميقراطية العراقية
والعاملية ،ويف الرصاع
ضد اإلرهاب والعنرصية
والحرب والديكتاتورية.
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كذل ��ك �ش ��اركت يف العدي ��د من املعار� ��ض الفنية
م ��ن بغ ��داد �إىل مو�س ��كو �إىل اليم ��ن و�إيطالي ��ا
و�س ��وريا ولبنان واجنلرتا والواليات املتحدة.
وتعي�ش لعيبي وتعمل يف هولندا منذ منت�ص ��ف
الت�س ��عينيات .وق ��د ق ��دم متح ��ف “كاترين ��ا
جا�س ��تو�ش” يف مدين ��ة “ج ��ودا” معر�ض ��ا
ا�س ��تعاديا لأعماله ��ا ع ��ام  ،1999كم ��ا تعر� ��ض
�أعماله ��ا ب�ش ��كل دوري يف جال�ي�ري “دي ت ��وي
بون” يف الهاي.
س��افرت كثي��را ،وأعمال��ك تجم��ع بي��ن
ِ
تأثي��رات مختلفة :من لوح��ات النهضة
إل��ى األيقون��ات الديني��ة والواقعي��ة
االش��تراكية .م��ع ذل��ك ،فوس��ط كل
هذه التأثيرات ،تظل النس��اء والجس��د
األنثوي موتيفات متكررة في أعمالك.
م��ا هو ال��دور ال��ذي تلعبه الم��رأة في
لوحاتك؟

كث�ي�را ما يوجه �إ َّ
يل هذا ال�س� ��ؤال وقد كتبت عن
هذا الأمر �س ��ابقا يف دوريات فنية� .أولويتي يف
الت�ص ��وير ه ��ي تقدمي فك ��رة �أو ر�س ��الة حمددة.
ميك ��ن �أن تكون ت�أم�ل�ا يف اجلم ��ال ،يف الذوق،
يف ال�سيا�س ��ة� ،أو يف املجتمع� .أ�ستخدم اجل�سد
الأنثوي كو�س ��يط ي�س ��اعدين يف تو�ص ��يل هذه
الفكرة .الن�ساء بو�صفهن هيئات �إن�سانية ميتلكن
�ش ��يئا خا�صا ال يوجد يف الرجال :الطريقة التي
يتحرك ��ن بها واجلم ��ال الذي يتمتع ��ن به .رمبا
تتط ��رق �أعم ��ايل يف بع�ض الأوقات �إىل ق�ض ��ايا
ن�سائية ،لكنني ال �أق�صد �أن تكون بيانا ن�سويا.
نش��أت في أسرة من الفنانين ،كيف أثر
ِ
ذلك في مسيرتك؟

من ��ذ طفولت ��ي و�أن ��ا حماط ��ة بالفن .ن�ش� ��أت يف
بيت منفت ��ح يعتن ��ق التقاليد الفني ��ة الأوروبية
وكان ��ت يف متن ��اول ي ��دي كت ��ب ع ��ن الف ��ن م ��ن
�أوروب ��ا ورو�س ��يا� .أنا ابنة �أ�س ��رة م ��ن الفنانني
واملو�سيقيني ،وكنت الأ�صغر بينهم .كل الأطفال
كانوا ير�سمون ،لكن عندما ي�شب الطفل يف بيت
فن ��ي ف�إنه يعرف من ��ذ نعومة �أظافره �أي م�س ��ار
ي�س ��لك� .أخ ��ي ،الفن ��ان في�ص ��ل لعيبي �س ��اعدين
عل ��ى التقدم ملعهد الفنون اجلميلة يف بغداد بعد
املرحلة الثانوية ،ويظل �أكرث من �أثر يف �أعمايل
�إىل يومنا هذا.

كي��ف كان المش��هد الفني ف��ي بغداد
عندما كنت طالبة هناك؟

معه ��د الفن ��ون اجلميل ��ة يف بغ ��داد كان يجتذب
طالب ��ا يتمتع ��ون باهتمام ج ��دي بالفنون .وكان
كل �أ�س ��اتذتنا قد در�س ��وا يف اخلارج يف فرن�س ��ا
و�إيطاليا واالحتاد ال�سوفييتي واململكة املتحدة.
كان ��وا يتمتعون بخ�ب�رة وثقافة كبريت�ي�ن .و�أنا
كن ��ت �أق ��ر�أ كثريا لأن ��ه مل تكن لدين ��ا متاحف .مل
يك ��ن يف تل ��ك املدين ��ة �إال القليل من امل�ؤ�س�س ��ات

العام ��ة .يف ذل ��ك الوق ��ت ،كان منب ��ى كولبنكيان
يعر�ض �أعمال فنانني عراقيني من اخلم�س ��ينيات
ف�صاعدا .مع ذلك كان هناك ن�شاط فني حقيقي يف
املدين ��ة ،وكان لذلك �أثر كب�ي�ر على الطالب الذين
كان ��وا يتمتع ��ون بالطم ��وح وال�ش ��غف والرغبة
يف النج ��اح .تعلم ��ت م ��ن الأ�س ��اتذة العراقيني،
مث ��ل النحات مريان ال�س ��عدي ،وفنان اجلرافيك
رافع النا�ص ��ري .وامل�ص ��ور ر�س ��ول عل ��وان كان
رائعا وكرمي ��ا يف الإغداق علينا مبعرفته .كانت

كنت �أح ��ب الأيقونات الرو�س ��ية وكان لدي دائما
حلم الدرا�س ��ة يف رو�س ��يا .وكان عبد الله� ،أ�صغر
�أخوتي ،قد �سافر �إىل روما ،وفي�صل �إىل باري�س.
لذا كان طموحي �أن �أذهب �إىل مو�سكو .قدمت على
منح ��ة يف معهد �س ��وريكوف يف مو�س ��كو ،وكان
�أف�ض ��ل مدر�س ��ة للفنون يف االحتاد ال�س ��وفييتي
يف ذل ��ك الوقت .ق�ض ��يت عاما يف مو�س ��كو �أتعلم
الرو�س ��ية ،ثم بد�أت درا�س ��تي التي ا�ستمرت �ست
�س ��نوات .وم ��ع �أنن ��ي كن ��ت فنان ��ة متتل ��ك خربة
بالفعل ،كان الأمر �أقرب �إىل البدء من ال�ص ��فر يف
معه ��د �س ��وريكوف :علمون ��ا كيف نط ��ور الأفكار
بجدية قبل �أن ن�ضع الزيت على الكانفا�س.
ش��هدت الس��بعينيات والثمانيني��ات
الكثير اس��تقرار الكثير من الش��يوعيين
العراقيي��ن ف��ي روس��يا واالتح��اد
الس��وفييتي ،م��ا خل��ق مجتمع��ا م��ن
المثقفي��ن في الش��تات .ه��ل كانت لك
صلة بتلك الدوائر؟

الكثري ممن نفاهم النظام العراقي كانوا يعي�شون
يف مو�س ��كو وغريها من البلدان اال�شرتاكية مثل

تخصصت ف��ي الجداريات
ف��ي موس��كو،
ِ
والنص��ب التذكارية ،فما ال��ذي اجتذبك
إلى هذا النوع من الفنون؟

تتحدثي��ن ع��ن الفن��ون الديني��ة مث��ل
األيقون��ات الروس��ية ورس��وم عص��ر
النهض��ة ،ولكن في الوق��ت الذي كنت
تمارس��ين فيه التصوير في السبعينيات
والثمانينيات في بغداد وموسكو ،كان
ُينظ��ر إلى الف��ن بوصف��ه أداة للتقدمية
السياس��ية .فم��ا ه��و دور الفن��ان ف��ي
رأيك؟

بالن�س ��بة يل ،اجلداري ��ات وغريه ��ا م ��ن �أ�ش ��كال
الفن ��ون العلنية مث ��ل “الفرتين ��ات” واملوزاييك
والر�سم على اجل�ص هي فنون النا�س� .إنها �أ�شكال
فني ��ة متاحة �أم ��ام النا� ��س ليتذوقوه ��ا ويعقدوا
�ص�ل�ات معها .فه ��ي تظهر على بناي ��ات عامة ،يف
ال�ش ��وارع ،يف الكنائ�س واجلوامع .هذه الأعمال
حا�ض ��رة يف حياة النا� ��س .يف الفن ��ون اجلميلة
ت�س ��تطيعني الر�س ��م عل ��ى الكانفا� ��س ،لك ��ن ه ��ذا
�سيظل حمدودا بجدران �ستوديو الفنان� ،أو بيت
جام ��ع الأعمال الفنية� ،أو املتح ��ف .لطاملا �أحببت
الأيقونات وفنون املوزاييك الرو�س ��ية ،لكن جزء
من طموحي كان �أن �أر�س ��م و�أعمل على م�ساحات
وا�سعة ،و�أن �أخلق فنا للمجال العام .اجلداريات
والن�صب التذكارية لي�ست عمل فنان واحد .هناك
فنان واحد“ ،الأ�سطى” كما ي�سمونه يف العراق،
لكنه يدير فريقا .عندما �ش ��يد جواد �س ��ليم ن�صب
احلرية عمل مع فريق من �أجل تنفيذ ر�ؤيته.

ه��ل كنت تبدعين أية أعم��ال فنية عامة
في موسكو في ذلك الوقت؟

مل تتوف ��ر يل فر�ص ��ة االح�ت�راف يف مو�س ��كو.
فبعدم ��ا �أنهي ��ت درا�س ��تي ،كان علي �أن �أغ ��ادر� ،إذ
مل �أك ��ن �أمل ��ك ال وظيف ��ة وال راتب ��ا .كان ��ت �أوقاتا
ع�صيبة بالن�س ��بة لنا نحن الفنانني العراقيني يف

كم ��ا نق ��ول دائم ��ا ،دور الفن ��ان ه ��و �إع ��ادة بن ��اء
الأ�ش ��ياء التي نراها من حون ��ا .الفنان يعيد خلق
الأ�ش ��ياء وتقدميها للنا�س بطريقة جديدة .وعليه
�أو عليها �أن ي�أخذ يف اعتباره الأو�ضاع ال�سيا�سية
الت ��ي ميكن �أن تلعب دورا مهما يف املجالني العام
وال�سيا�س ��ي .يف ال�س ��ابق كان الفن ��ان ر�س ��اما
للأيقونات والكنائ�س .كانت مو�ض ��وعاته متعلقة
بالكني�سة والدين .مع ذلك ،كما يظهر لنا التاريخ،
فق ��د قدم �أي�ض ��ا �أعماال تتعلق باجلمال والده�ش ��ة
والذوق .مفه ��وم الدين كان ثريا ب�أفكار و�إحاالت
�أخ ��رى .يف تاريخن ��ا احلديث ،ا�س ��تطاع فنانون
مك�سيكيون مثل “دييجو ريفريا” و”فريدا كالو”
�إب ��داع �أعم ��ال �سيا�س ��ية تتعلق باحلي ��اة اليومية
للعم ��ال والنا� ��س العادي�ي�ن .كانت املو�ض ��وعات
الرئي�س ��ية لأعمالهم ذات �ص ��بغة �سيا�س ��ية ،لكنها
كان ��ت �أي�ض ��ا غني ��ة ب�أف ��كار �أخرى مث ��ل اجلمال.
مثل ه�ؤالء الفنانني ي�ساعدون يف تو�سيع مدارك
النا�س ،عن طريق طرح �أفكار جديدة� ،أو �ص ��ورة
جديدة عن الأ�شياء التي من حولنا.

غ ��ادرت الع ��راق ع ��ام  ،1974وع ��دت �إلي ��ه ع ��ام
 ،2004بع ��د �س ��قوط النظ ��ام .وجدت ��ه مدم ��را
و�ش ��ديد الك�آبة .عندما غ ��ادرت العراق ،كان بلدا
نظيف ��ا ومنظم ��ا .كانت هن ��اك ثقاف ��ة ،كان هناك
ف ��ن ،كان ��ت هن ��اك مو�س ��يقى ،حي ��اة اجتماعي ��ة
طيب ��ة وجمتمع منفتح .عندما ع ��دت �إىل العراق
عام  ،2004كل هذه الأ�ش ��ياء التي ن�ش� ��أت عليها
كانت قد انتهت :اندثرت� ،أو مل يعد لها وجود يف
احلي ��اة العامة .كان الدم ��ار يف كل مكان :كنا قد
خ�ضنا احلرب الإيرانية العراقية لثمان �سنوات،
وبعده ��ا حرب اخلليج وما تاله ��ا .العراق الذي
وجدته ،وهو عراق اليوم ،كان حمطما ومنكوبا.
مل �أكن الراحة يف زيارتي.

من زمن التوهج

العالقة طيبة بني املدر�سني وطالبهم .كنت طالبة
جيدة ،خا�صة بالن�سبة ل�سني ،وكانت لدي رغبة
عظيمة يف التعلم والتطور.

الكاتب�ي�ن غائ ��ب طعم ��ة فرم ��ان وفاي ��ز الزبي ��دي
وال�ص ��حفي ج�ل�ال املا�ش ��طة .بع�ض ��هم ج ��اءوا
للدرا�س ��ة مبن ��ح حكومي ��ة ،و�آخ ��رون ا�س ��تغلوا
درا�س ��اتهم كفر�ص ��ة للذه ��اب �إىل املنف ��ى .ه ��ذا
املجتمع انع ��زل وتفكك تدريجيا يف جميع �أرجاء
العامل .كنت �أرافق املثقفني والكتاب يف مو�سكو.
ول ��دي ذكريات ع ��ن �أوقاتنا هن ��اك .كانت مرحلة
مهمة يف حياتي.

االحتاد ال�سوفييتي .وب�س ��بب الو�ضع ال�سيا�سي
يف بالدن ��ا ،مل يكن لدينا موطن ��ا ،ومل نكن نعرف
�إىل �أي ��ن نذهب .يف ذلك الوقت كنت متزوجة منذ
نح ��و ع ��ام من فن ��ان عراق ��ي يعي� ��ش يف �إيطاليا،
فانتقل ��ت للعي� ��ش معه .هن ��اك� ،أخذت ا�س�ت�راحة
ق�صرية من �صناعة الفن ،وق�ضيت �أيامي �أكت�شف
الرتاث الثقايف الرثي للبالد� .شوارع روما كانت
�أ�شبه مبتحف كبري.

وجدته؟
عدت إلى العراق؟ وكيف
متى
ِ
ِ

ه��ل ت��راودك فك��رة مواصل��ة العم��ل
كفنانة في البصرة أو العراق اليوم؟

لي�س لدي �سبب يدعوين للعودة �إىل العراق .لقد
اعتدت على الذه ��اب لزيارة �أختي ،لكنها توفيت
العام املا�ض ��ي .يف الب�ص ��رة ال �أ�س ��تطيع ال�س�ي�ر
بحري ��ة يف ال�ش ��وارع لغي ��اب الأم ��ن .احلكومة
فا�س ��دة وال ت�س ��تطيع حمايتن ��ا� .أم ��ا بالن�س ��بة
للفنان�ي�ن الآخري ��ن الذين التقيتهم يف الب�ص ��رة،
فال �أ�ستطيع �أن �أقيم عالقات معهم .بع�ضهم �شديد
التدين يف مظهره .لي�ست هناك م�ساحة للحرية،
�إذا طرحت �أفكارك و�آرائك ،ال ين�صتون �إليك .لن
يقبلوك لأنك خمتلفة عنهم .الب�ص ��رة التي ن�ش�أت
فيها كانت منفتحة ومتنوعة .عندما كنت مراهقة،
قر�أت ترجمات للأدب الأوروبي و�شاهدت �أفالما
�أوروبية .كنا مت�آلفني مع الثقافات الأخرى .ومل
�أ�شعر ب�أي معوقات �أو حواجز عندما و�صلت �إىل
�أوروبا .لكن العراقيني الذين ي�أتون �إىل �أوروبا
اليوم ي�ش ��عرون بهذه اله ��وة ،يكافحون من �أجل
عقد �ص ��لة مع العامل اجلديد� ،إذ عا�شوا ل�سنوات
يف حالة من العزلة.
كي��ف س��اعد الش��تات العراق��ي ف��ي
تشكيل الفن العراقي إلى يومنا هذا؟

عندم ��ا و�ص ��لت �إىل �إيطالي ��ا للم ��رة الأوىل ،كنا
جمموع ��ة كب�ي�رة م ��ن الفنان�ي�ن العراقي�ي�ن يف
روما وفلورن�س ��ا ومي�ل�ان .كنا متعلم�ي�ن تعليما
عالي ��ا ولدين ��ا طموح ��ات حقيقي ��ة فيم ��ا يخ�ص
الفن العراقي .كنت ج ��زءا من املجموعة و�أردت
امل�س ��اهمة ،م�س ��اعدة الفن العراقي والعراقيني.
كل هذه النوايا الطيبة تال�شت مع الوقت ب�سبب
تط ��ور الأو�ض ��اع ال�سيا�س ��ية .حت ��ى العراقيون
الذي ��ن يعي�ش ��ون يف اخل ��ارج ت�أث ��روا بالأجواء
يف الع ��راق .ظه ��رت انق�س ��امات فيم ��ا بينن ��ا مل
تك ��ن موجودة م ��ن قبل� .أثناء احل ��رب الإيرانية
العراقية كنا جميعا عراقيني يعار�ض ��ون احلرب
ويري ��دون له ��ا �أن تنته ��ي .بع ��د ح ��رب اخلليج،
نزح ��ت موج ��ة م ��ن الالجئ�ي�ن م ��ن الع ��راق �إىل
�أوروبا .كانوا خمتلفني يف تعليمهم وخرباتهم.
تغ�ي�رت الأم ��ور .مل نع ��د عراقيني ،ولكن �ش ��يعة
و�س ��نة وتركمان وت ��رك وم�س ��يحيني وكاثوليك
�إىل �آخره… و�أنا �أجد �صعوبة يف التعاي�ش مع
ه ��ذه الأجواء ،والآن �أ�ص ��بحت �أقل انخراطا يف
جمتمع املهاجرين العراقيني.
م��ا ال��ذي يجعل��ك تمارس��ين التصوي��ر
اليوم؟ هل ال زلت تحاولين تطوير الفن
العراقي؟

�أمار�س الت�ص ��وير لإثراء حياتي يوما بعد يوم.
�إنه ي�س ��اعدين ،و�أر�س ��م عندما �أ�ش ��عر برغبة يف
الر�سم .الأمر الأهم بالن�سبة يل هو �أن �أظل �أعمل
و�أن �أتب ��ع ر�ؤيتي .لي�س ال�ت�راث العراقي وحده
ه ��و ال ��ذي يله ��م �أعم ��ايل� .أن ��ا م�ؤمنة ب� ��أن الفن
يوحد ،ومن ثم ال �أ�سمي نف�سي فنانة عراقية� .أنا
ِّ
امر�أة تر�سم وتبدع فنا للجميع.

عن :موقع مؤسسة رؤيا
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عفيفة لعيبي

القطيعة عن الحياة ال تمنح سوى مخلوقات مشوهة

لقد احسست وانا اكتب واعاود
الكتابة عن الرسامة عفيفة لعيبي
بذلك التواشج الكبري لعنرص
املامثلة  ،وهو ،برأينا ،العنرص
املشرتك االعظم بني التصوير
الفوتوغرايف والرسم االكادميي،
وهو يعتمد محاولة (النقل)
املامثل ملشخصات الطبيعة،
فكانت تجربة عفيفة لعيبي
واحدة من اهم تلك التجارب
العراقية يف هذا املجال (محمد
عارف ،ماهود احمد ،فيصل
لعيبي) ،اكرث من اية تجربة
(انطباعية) تتميز باالشتغال عىل
قوة التكنيك اللوين والتي تتبع
خطى تجربة فائق حسن (محمد
صربي ،سريوان بابان ،وسعيد
شنني) فتلك التجارب تكون اقرب
اىل املعالجات الشيئية ملادية
التعبري ،وبذلك فهي تبتعد كثريا
عن التصوير الفوتوغرايف الذي
ترتاجع فيه شيئية اللوحة اىل
الخطوط الخلفية ،وتربز اىل
الواجهة املامثلة عنرصا مهيمنا،
وهو مايتوفر يف تجربة عفيفة
لعيبي اكرث من غريها.

خالد خضير الصالحي

العدد ()4595

السنة السابعة

عشرة  -الخميس

( )23كانون الثاني
2020

6

وعلى الرغم من ان مكونات ال�صورة ذات طبيعة
ب�ص ��رية و�أيقونية ف ��ان "التفكري بال�ص ��ورة هو
 ،يف غال ��ب االحي ��ان ،انت ��اج ال لل�ص ��ور بل للغة
الكلم ��ات" كم ��ا يق ��رر ميت ��ز ،فال�ص ��ور موجودة
لأنن ��ا نقر�ؤها ،فتكون ال�س ��يمولوجيا الب�ص ��رية
لي�ست ا�سا�س ��ا ن�شاطا ب�ص ��ريا ،بل تكون ت�أويال
لغوي ��ا يف النهاية ،وهو يب ��دو الهدف االهم لكل
ت�أويل الحق .فهل ميكن ان نتحاور مع الر�س ��امة
املبدع ��ة عفيف ��ة لعيب ��ي م ��ن اج ��ل امل�س ��اهمة يف
ا�س ��تنطاق بع�ض مغالي ��ق جتربتها رغم حتفظنا
ال�ش ��ديد عل ��ى االعتماد على ت�ص ��ريحات الفنان،
واعتمادها مقرتحا ت�أويلي ��ا ،او مقرتحا قرائيا.
�س�ألتها اوال:

ـ� �ـ يق ��ول الناق ��د الأمريكي ج ��ورج كوبل ��ر "�إن
تعريف (كا�سرير) الفن ب�أنه لغة رمزية" وهيمنة
ه ��ذا التعريف على الدرا�س ��ات الفني ��ة يف القرن
الع�شرين  ..قد كلفنا ثمنا باه�ضا حيث ا�ست�أثرت
درا�س ��ات املعن ��ى كل اهتمامن ��ا  ،و�أهمل تعريف
�آخر يق ��ول �أن الفن نظام من العالقات ال�ش ��كلية
 ..وه ��ذا التعريف الثاين للف ��ن �أهم من املعنى"،
ه ��ذا م ��ا يقوله ج ��ورج كوبلر ،ويبدو ه ��و الأمر
الأه ��م ال ��ذي كان يفتقره الفن والنقد الت�ش ��كيلي
العراق ��ي� .أال تعتقدي ��ن �إن بن ��اء اللوحة ب�ش ��كل
(حكائ ��ي)� ،أو اعتماد الر�س ��ام على املعنى ،وهو
م ��ا يبدو جزء منه يف �أعمالك �أحيانا ،قد ي�س ��اهم
يف �إ�ش ��اعة منط من الفن  ،ومن ��ط من فهم الفن،
ت�س ��ت�أثر ق�ض ��ية املعن ��ى في ��ه بج ��زء كب�ي�ر عل ��ى
ح�س ��اب اجلوانب ال�ش ��كلية والبنائية والتقنية،
وه ��و م ��ا رزح حتت ��ه الر�س ��م العراق ��ي طوي�ل�ا
بر�أينا ،حينما كر�س ق�ض ��ية التعب�ي�ر عن الروح
املحلي ��ة باعتبارها الزمة و�ش ��رطا لتحقق �ص ��فة
الر�سم؟ ماذا ترين يف ذلك؟

 كل مرحل ��ة له ��ا خ�صو�ص ��ياتها ،وه ��ذهاخل�صو�ص ��يات مرتبط ��ة ب�أ�س ��باب عدي ��دة،
و�ش ��روط مرتبط ��ة بالنظ ��ام االقت�ص ��ادي-
اجتماع ��ي� -سيا�س ��ي ،ه ��ذه ال�ش ��روط توح ��د
العالق ��ات وتنفره ��ا يف �آن واحد ،والفكر الناجت
من كل هذه العالقات يحدد توجه و�شكل الثقافة
ال�س ��ائدة ،والفن والفنان و�إبداع ��ه هو جزء من
هذا الكل ،يت�أثر وي�ؤثر.
يف �ألأزم ��ان البعي ��دة القدم كان �ألإن�س ��ان الفنان
الذي ال ميلك الو�س ��ائل لفهم �أ�سباب كل ما يجري
حول ��ه كان يعتم ��د اخل ��ط والل ��ون للتعب�ي�ر عن
خماوف ��ه و�إبعاد اخلط ��ر عنه �أو ع ��ن عائلته ،ثم
ت�أتي التغريات واملرتبطة ب�ش ��كل النظام والذي
يحك ��م طرق احل�ص ��ول على الق ��وت اليومي من
�أجل البقاء بد�أت مع ��ه تتغري كذلك طرق التعبري
و�أ�شكاله .ف�أ�صبحت احلرب مو�ضوعة للت�صوير
عن ��د العراقيني القدم ��اء واملوت و�أ�س ��راره عند
الفراعنة  ،وعند �ألأغر ي ��ق كان اجلمال والكمال
هو الهدف بعد �أن �ساد نوع من الرتف اقت�صادي

واجتماع ��ي وال ��ذي بال�ض ��رورة حل ��ق ب ��ه ترف
فك ��ري � ،أما �أهل روما بعد �أن �أ�ص ��بحوا �ش ��كلوا
قوة تهدد ،توجهت �ألأفكار مرة �أخرى �إىل متجيد
البطولة ارتباطا بالرغبة يف التو�س ��ع و�إخ�ضاع
الب�شر ،وعندما �أ�ص ��بحت �ألأفكار امل�سيحية ذات
ح�ض ��ور و�س ��طوة ب ��د�أ ت �ألأف ��كار الروحاني ��ة
والقدرة الربانية وفك ��رة القيامة وما بعد املوت
والنار واجلنة هي املو�ضوعة ال�سائدة يف كل �أو
معظم ما كان يبدعه املثقف يف تلك �ألأزمان .و�إذا
ا�ستمر �س ��ردنا �سن�أتي �إىل ع�ص ��ر النه�ضة حيث
بد�أت الكني�س ��ة تفقد �س ��طوتها ومع �سيادة فكرة
الر�أ�س ��مال ال ��ذي �أ�ص ��بح هو ال�س ��طوة اجلديدة
والو�سيلة �ألأقوى المتالك العرو�ش و �أال�ستمتاع
باحلياة الدني ��ا يف هذه الفرتة بد�أت الثقافة �إىل
حد ما تتحرر من ال�س ��طوة ويبد�أ فيها الفنان �أو
املب ��دع ي�س ��تعيد �أو ي�ؤطر الأ�ش ��كال م ��ن �ألإبداع
فيه ��ا ن ��وع من احلري ��ة وي�س ��تطيع �أن ي�ؤ�س ���س
لبع�ض اخل�صو�صية فمع تراخي قب�ضة الكني�سة
والدين يف �ألإم�ساك مبفاتيح اجلنة والنار� ,أخذ
�ألإن�س ��ان ي�س ��تعيد البع�ض م ��ن �إن�س ��انيته وبد�أ
بالت�أكيد عليها كحقيقة قائمة بذاتها.
�أ�شارتي املخت�صرة �أعاله �أردت فيها �أن �أ�ؤكد �إىل
�إن الثقاف ��ة عموم ��ا والف ��ن كجزء منه ��ا هو لي�س
فق ��ط نظام من العالقات ال�ش ��كلية بل هو �أي�ض ��ا
انعكا�س لأ�ش ��كال وا�س ��تمرارية لنظ ��م وعالقات
وبالنتيجة ال ميكن الف�ص ��ل ب�ي�ن كل هذه �ألأمور
عندم ��ا نريد تف�س�ي�ر ظاهرة معينة �أو التو�ص ��ل
�إىل فهمه ��ا وا�س ��تيعابها .والآن ن�أت ��ي على الفن
العراق ��ي و�س� ��ؤالك ه ��و حال ��ة الف ��ن العراق ��ي
املعا�صر �أو ما ميكن �أن ن�سميه هكذا ,لأن الفنون
عموم ��ا والفن الت�ش ��كيلي بالذات ي ��كاد �أن يكون
معدوم ��ا متاما وعلى مدى خم�س ��ة قرون تقريبا
يف معظ ��م املناط ��ق الت ��ي كانت حت ��ت �أالحتالل
العثماين ومنها العراق.
ان تاري ��خ الف ��ن العراق ��ي املعا�ص ��ر ال ميل ��ك
امتدادات ��ه �أو ه ��و لي� ��س ا�س ��تمرارية �أو نتيجة
لتطورات ج ��اءت �ص ��عودا �أو هبوطا يف املجال
الت�ش ��كيلي يف ح ��دود الع ��راق �آو م ��ا يحي ��ط به
م ��ن بلدان .اعتقد �أننا يف ه ��ذا املجال من فنانني
ونق ��اد ما نزال نتدرب على العثور على �ألأ�س ���س
والتي ن�س ��تطيع عليها �أقامة �ص ��رح ما  ,رغم كل
ما بذله الكثري من الفنانني العراقيني وعلى مدى
ال�سنني اخلم�س�ي�ن الأخرية من جهود للت�أ�سي�س
لكن كان لل�سيا�س ��ة واملرتبط ��ة بالعنف دائما يف
ه ��ذه املنطق ��ة بال ��ذات دور ال ميك ��ن التغا�ض ��ي
عن ��ه يف الدف ��ع �إىل الأم ��ام �أو الع ��ودة �إىل نقاط
ال�صفر وعليه �سادت ثم بادت �أمناط من ال�سلوك
والعم ��ل ،امل�ش ��كلة هنا ال ميك ��ن �أن نحددها فقط
يف التوجه ��ات الت ��ي اختاره ��ا الفن ��ان العراقي
�أو النتائج التي ا�س ��تطاع �أن يحققها �أو يتو�صل
�إليها ودور النقاد �أو �أملخت�ص�ي�ن واللذين هم يف
الواقع غري موجودين �أ�صال.
امل�ش ��كلة هي اكرب من ذلك � ,أنها م�شكلة ح�ضارية
مرتبط ��ة برتاكمات التخل ��ف و �أالنقطاع عن كل
ما هو ح�ض ��اري وعلى مدى قرون حيث ال ميكن
التج ��اوز والقفز على مثل ه ��ذه الرتاكمات و�إذا
فعلن ��ا ذلك ف�س ��يكون املول ��ود م�ش ��وها بالت�أكيد,
فعندما نناق�ش الفن الت�ش ��كيلي يف العراق �أعتقد
�إننا نظلم �أنف�س ��نا �إذا و�ض ��عنا �أنف�س ��نا على خط
واح ��د مع ما جرى �أو يجري يف �أوربا و ال�ش ��ئ
الوحي ��د الذي ميكن �أن نن�ص ��ف به �أنف�س ��نا هو,
�إن كل م ��ا ق ��د جمعناه يف فرتة اخلم�س�ي�ن �س ��نة
�ألأخ�ي�رة كان نتيج ��ة جه ��ود فردي ��ة كان ��ت ذات

طم ��وح لتحقي ��ق �ش � ْ�ي �أو حماول ��ة للتحري ��ك و
تعتمد مقولة على قدر �أهل العزم ت�أتي العزائم.
ـ� �ـ ولك ��ن �أال تعرتفني �أن الفن  ،رغم كل ما ذكرت،
يبق ��ى جهدا فردي ��ا �أهم ا�ش�ت�راطاته القطيعة مع
الآخرين لكي ي�ش ��كل �إ�ض ��افة �ض ��رورية ،واال ما
قيمة الر�س ��م الذي ميتثل ال�ش�ت�راطات� :ش ��كلية
�أو فكري ��ة م�س ��بقة جتعل منه ن�س ��خة مقبولة من
(الآخري ��ن) الذين ميتلك ��ون �س ��لطة املعرفة كما
كان يح ��دث يف الع ��راق من ��ذ بداي ��ات ت�أ�س ��ي�س
اجلماع ��ات الفني ��ة ث ��م خ�ل�ال الف�ت�رة املا�ض ��ية
الالحقة؟
 كل التاريخ الب�شري هو اجتهادات فردية لكنهاناجتة من تراكمات معرفية وخا�ض ��عة ل�ش ��روط
ذاتية و مو�ض ��وعية ،مكانية وزمنية وبالنتيجة
ال ميكنه ��ا �أن تعي� ��ش القطيع ��ة حت ��ى لو �س ��عينا
�إىل ذلك �.أردنا �أم �أبينا  ،ف�أن �أي ن�ش ��اط �إن�ساين
ميلك يف داخله الدوافع يف �أن يكون �أو يت�ش ��كل
 ،وه ��ذه الدوافع دائما كامن ��ة يف الظرف القائم
واملحيط.
كم ��ا قل ��ت يف جواب ��ي عل ��ى ال�س� ��ؤال �ألأول �إن
القطيع ��ة عن احلي ��اة ال متنح �س ��وى خملوقات
م�ش ��وهة وغري قادرة على العي�ش و �أال�س ��تمرار
لأنها غري قادرة على التوا�ص ��ل وال متلك �شروط
بقائه ��ا  ،كم ��ا ال ميكنه ��ا �أن ت�ش ��كل �إ�ض ��افة .ب ��ل
ق ��د تعط ��ي ت�ص ��ور حي ��وي ع ��ن معن ��ى العميق
للقطيعة.
�أنا �أ�ؤمن ب�أن �أي جهد ب�شري مهما حاول �أن يكون
عبثيا �أو ال مباليا  ،تكمن يف �أعمق دواخله رغبة
دفين ��ة وخمنوقة للتوا�ص ��ل  ،لكن ��ي �أ�ؤمن كذلك
�إن التوا�ص ��ل ال يعني القبول بكل ال�ش ��روط وال
يعني اخلنوع واخل�ض ��وع وهذا ب ��ر�أي ما مييز
الفعل اجلاد عن غريه من �ألأفعال الب�ش ��رية التي
كانت تتحرك لإر�ضاء واقع موجود �أو مفرو�ض
�أو �سلطة معينة.
فهم الواقع بالن�س ��بة يل ال يعني ا�ستن�س ��اخه بل
ح�س ��ب ت�ص ��وري �إعادة بنا�ؤه ب ��روح �أكرث وعيا
و�إبداعيا.
ـ� �ـ مل يق ��ل اح ��د بانع ��زال الف ��ن ع ��ن احلي ��اة،
فالقطيعة تعني االنقطاع اال�سلوبي عن االخرين،
وحماول ��ة البداي ��ة يف كل مرة مما ا�س ��ميته مرة
(درج ��ة ال�ص ��فر اال�س ��لوبي)  ،فدع ��وة جماع ��ة
بغ ��داد مثال ق ��د انتجت جت ��ارب متنا�س ��خة كان
همها لي�س مادية اللوحة  ،اي االخال�ص ملعاجلة
مادة الر�س ��م بفهم حداثي بل االخال�ص ملوجهات
خارجية (غري ب�ص ��رية) والت�ضحية مبادية الفن
او مادي ��ة التعب�ي�ر (الت ��ي تعن ��ي ان اللوحة يف
النهاية لي�ست �س ��وى جتربة بال�ستيكية مادية).
ما ر�أيك بذلك؟
 اعتق ��د �إن ط ��رح ال�س� ��ؤال به ��ذه الطريق ��ة غرياملفهوم ��ة وع ��دم ا�س ��تخدام ال ��كالم الب�س ��يط
والوا�ض ��ح ال يفيدنا وال يخ ��دم اجلهود املبذولة
لتو�ص ��يل فك ��رة معينة وق ��د حاولت جه ��دي �إن
افهم بال�ضبط ما الذي تعنيه بهذه العبارات مثل
مادي ��ة اللوح ��ة �أو املوجه ��ات اخلارجية والغري
ب�ص ��رية �أو جترب ��ة بال�س ��تيكية مادي ��ة .ب ��ر�أي
ال�شخ�ص ��ي نح ��ن لي�س بحاجة لكل ه ��ذا التعقيد
حتى ن�س ��تطيع �أن نفه ��م ماهية الفن الت�ش ��كيلي
خ�صو�ص ��ا .العملية بب�ساطة هي حماولة الفنان
�أن يج�س ��د فكرة �أو مو�ض ��وعة معين ��ة وجمردة
يف الوقت نف�س ��ه وتنفيذها ماديا بال�ش ��كل الذي
هو يعتقد انه هو ال�ش ��كل �أو �ألأ�سلوب ال�صحيح
واملنا�س ��ب للفكرة وتقدميها �إىل �شاهد هو �ألآخر
له ح�ض ��ور جمرد لكن بعد العر�ض �ألأول ت�صبح
اللوحة حقيقة ملمو�س ��ة وامل�ش ��اهد كذلك ي�صبح
له ح�ضور وت�أثري على تف�سري اللوحة و�إعطائها
ال�صورة التي يرتئيها �أو القيمة املنا�سبة ح�سب
التقدير ال�شخ�صي وهذا طبيعي له عالقة حميمة
مب�ستوى وعي املتلقي و�سعة خياله.

نساء عفيفة لعيبي صالبة
المرمر وسحر أضواء الكالسيك
فاطمة المحسن *

املرأة التي ترسمها عفيفة لعيبي ،تكاد
تكون وجودا أثرييا ،تلك االستدارات
الباذخة لخطوط جسدها تجعل منها
مثاال للشهوة املمتنعة ،تنأى بها عن
مواصفات املوديل ،او املنظور
الحيس للموديل ،لتحولها اىل ما
يستعيص عىل عادات اإليروتيك.
تغريب عفيفة للمرأة يتجىل يف
التأكيد عىل إنتسابها اىل خيال
االيقونات ،نساء األساطري وربات
املعابد.
تر�س ��م عفيفة اجلمال االنثوي وهي تتمعن قبل كل �شيء
يف الفن الت�ش ��كيلي ذاته .انها توظف ذاكرة التذوق ليطل
�أمامها ع�ص ��ر النه�ض ��ة ،مفردة للتعبري ع ��ن الغمو�ض يف
االمي ��اءات اخلفي ��ة التي تزخر بها �شخ�ص ��يات الن�س ��اء،
�سحر �أ�ضواء الكال�س ��يك وغنى �ألوانه وبنيانه الريا�ضي
العقل ��ي وتطلعه اىل الكمال ،كل تل ��ك املكونات تدخل يف
خمترب عفيف ��ة لعيبي لتتحول اىل نظام يخدم احل�ض ��ور
الرا�سخ لوحدة املر�أة وغربتها� ،صمتها و�سكونها امل�ؤبد.
غري ان مبقدور الر�س ��امة التالعب باالح�س ��ا�س بالوجود
امل�س ��يطر لهذه املر�أة ،الهدوء ال ��ذي ال يتجلى يف التعبري
ع ��ن االنفعال ،ب ��ل بالتجاوب بني مف ��ردات اللوحة ذاتها.
انه ��ا تنح ��ت ن�س ��اءها او حتيله ��ن اىل منحوت ��ات حي ��ث
ت�ب�رز الروح م ��ن خ�ل�ال وجوده ��ا يف امل ��كان وتناظرها
معه ،ليغدو مو�ض ��وع املر�أة خارجا عن امل�ضمون ،مكتفيا
بكربياء املادة احلجرية وخلودها.
ن ��وع م ��ن التع ��ايل الذات ��ي ت�س ��بغه الفنانة على ن�س ��ائها
لتعفيهن من تبعات املو�ض ��وع او جتعل امل�ضمون يتجرد
من �ش ��روطه اخلارجية .على هذا اال�سا�س متيزت عفيفة
لعيب ��ي ع ��ن غريه ��ا ب�إبتعاده ��ا ع ��ن الفولكلور و�ش ��رطه
االجتماع ��ي ،فلي� ��س مبقدورن ��ا االم�س ��اك بهوي ��ة حملية
للمر�أة التي تر�س ��مها ،فهي تزي ��ح كل ماهو عار�ض لتبقي
اجلوهر يف ت�ساميه والزمنيته.
مرت عفيفة لعيبي التي ولدت بالب�ص ��رة  ،1952بتجارب
خمتلف ��ة ،وب ��رزت ر�س ��امة يف ال�س ��بعينيات ببغ ��داد ث ��م
جتول ��ت يف ع ��دد م ��ن البل ��دان وا�س ��تقرت يف ايطالي ��ا،
ليتبل ��ور �أ�س ��لوبها ال ��ذي جع ��ل عمله ��ا م ��ن ب�ي�ن جتارب
الت�شكيل العراقي املهمة.
�أ�ص ��بحت معار� ��ض عفيف ��ة لعيب ��ي املقيم ��ة االن فيما بني
هولن ��دا وايطاليا ،مو�ض ��ع �إقبال االوربي�ي�ن ،ولوحاتها
تب ��اع با�س ��عار جمزية.ولع ��ل جتاربه ��ا الت ��ي متخ�ض ��ت
ع ��ن هذا الإ�س ��لوب لها �ص ��لة ببداياته ��ا االوىل ،فمع انها
مرت مبراحل االلتزام ال�سيا�س ��ي ،وانتمت اىل الي�س ��ار،
غري انها مل تر�س ��م املو�ض ��وع الن�ض ��ايل� ،إال على قدر من
التجريد االن�س ��اين يف لوحة �أو لوحت�ي�ن .كما مل تقرتب
م ��ن موا�ض ��يع احلي ��اة ال�ش ��عبية ،و�ش ��غلتها رومان�س ��ية
الن�س ��اء والوج ��ود احلامل لهن ،تخفف ��ت الحقا من غنائية
مو�ض ��وعها ال�ش ��كالنية ،واالجنح ��ة املحلق ��ة والثي ��اب
املرفرفة ،لتتجه مبادتها نحو املثال الكال�سيكي ،مو�ضوع
اجلم ��ال احلر ال ��ذي اليثقل نف�س ��ه بالعواط ��ف .الوحدة
وال�ص ��مت يلف ��ان ع ��وامل امل ��ر�أة الت ��ي تر�س ��مها ،غري ان
مظهره ��ا النحتي يقربها من الكم ��ال ،من رمزية تن�أى بها

عن احلزن العار�ض.
الكثري من لوحاتها �أ�شبه بلم�سات من م�سرحيات ناق�صة،
تعبري ج�س ��د املر�أة ووجوده يف امل ��كان يقارب االكتمال،
ولك ��ن اال�ش ��ياء الت ��ي حوله ��ا تتج ��اوب على نح ��و يزيد
او ينق� ��ص م ��ن حواره ��ا مع هذا اجل�س ��د ،فم ��رة تتحول
اال�ش ��جار اىل �أ�ش ��ياء متحركة و�أخرى اىل �س ��كون ي�ؤبد
وح�شة الوجود ذاته.ومرات تتحول الطاولة او الكر�سي
او امل ّه ��رج والبال ��ون والناف ��ذة اىل رم ��وز ،ترحل عربها
املخيل ��ة اىل اف ��اق بعي ��دة او تن�ش ��غل بعوامله ��ا البيتي ��ة
ال�ص ��غرية ،ولكن املر�أة الثابتة هي التي متنحها هويتها.
بع� ��ض م�س ��رحها ا�س ��طوري ي ّذكر بغابات هرني رو�س ��و
�أو بجنات ��ه املفق ��ودة ،وهي مالذات للن�س ��اء احلاملات من
جي ��ل الر�س ��امات قبله ��ا وبينهن �س ��عاد العط ��ار .غري ان
الو�ض ��وح وال�صرامة مع ال�ش ��كل ما مييز خطوطها ،فهي
جت�س ��د ومتعن يف التو�ض ��يح و�ألوانها م�ش ��بعة بالربيق
ّ
وال�س ��طوع .املهارة االكادميية تعنيها قبل كل �شيء ،فهي
و�س ��يلتها لتج�س ��يد الرتف واخل�ص ��ب والرواء يف ج�سد
املراة.
رقة الرجل و�أنوثته يف لوحات التوا�ص ��ل التي تر�س ��مها
عفيف ��ة ،وهي جد قليل ��ة ،يبدو فيها احلب لعب ��ة طفولية،
او في�ض �أمومة متنحها املر�أة ل�ش ��ريكها ،ثم تعود مكتفية
بذاتها ،را�س ��خة مث ��ل بنيان ّ
ته�ش ��مه العوار� ��ض ،ولكنها
التك�س ��ر �صالبة روحه .ولكن ن�س ��اء الفرتينات يف لوحة
عفيف ��ة ،عار�ض ��ات اجل�س ��د ،ه ��ن االغ ��رب يف مو�ض ��وع
احلب ،فجمالهن �س ��حري بامياءته املقت�ص ��دة ،وخطوط
�أج�س ��ادهن ببنياتها القوية ،تبدو وكانها تتخطى اجلمال
ال�ش ��هواين� ،أي الهيئة التي تالم�سها احلوا�س وتتجاوب
معه ��ا ،اىل التعب�ي�ر الروح ��ي ال ��ذي يقدم اجل�س ��د وكانه
يعي� ��ش طق� ��س الظ�ل�ال وااللوان الت ��ي حتف ب ��ه ،هدوء
التبطر وحرية الفتنة الرومان�س ��ية للأنوثة يف اكت�شافها
ذاتها بعيدا عن اعني االخرين.
ح�سا�س ��ية عفيف ��ة ازاء االلوان ،يوازيه ��ا االهتمام باملادة
الع�ض ��وية كمقرتب رمزي ،فالب�س ��اطة التي ت�ستخدم بها
الرم ��ز ،تق ��ف مقابلها تل ��ك البداه ��ة التي تتعام ��ل بها مع
حدو�س ��ها ،فهي تهتم بالعجينة التي مت�سك بها ،وجودها
احل�س ��ي املفع ��م باحليوية ،وال تقيم كب�ي�ر وزن حلذلقات
احلداث ��ة .ويكاد ه ��ذا االمر يجعل موا�ض ��يعها ثابتة غري
م�ض ��طربة ،ولكنها تب ��دو وك�أنها ت ��دور يف حلقة مفرغة،
حلقة االكتمال والر�ضا عن النف�س.
* سبق لهذه المادة ان نشرت في صحيفة
المدى عام 2006
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عفيفة لعيبي..
الترجمة الروحية للواقع وعبقرية اللوحة
عبد علي هراطه عباس

اذا كانت حياة االنسان تحديا دامئا
فإن الفن هو التحدي االكرث عمقا
و حساسية و إيالما بوصفه املعني
بالتعبري عنها ِعرب امتصاصها و
متثلها و تبئريها او تشظيتها أحيانا
فمنذ الرحلة ا ُألوىل للفن التشكييل
 حسب املكتشفات اآلثاريةلرسوم حيوان الرنة يف كهوف
فرنسا و إسبانيا و أماكن اخرى يف
العامل.
حيث كان االن�س ��ان ير�سم خوفه و احالمه و �سعادته
برباع ��ة مذهلة قبل �أن يعرف الكتابة ب�آالف ال�س ��نني
كان الر�س ��م ه ��و لغت ��ه االوىل  ,لغ ��ة االح�س ��ا�س و
العاطفة .
ه ��ذا الفن البدائ ��ي ال ��ذي تناقلته الذاك ��رة اجلمعية
كحب ��ل �س ��ري راف ��ق الفن ��ان اىل ع�صرنا ه ��ذا مموه
بالغمو�ض و التعقيد الذي هو �سمة تكتنزها النف�س
الب�ش ��رية  ,و عل ��ى امتداد الزم ��ن كان الفن و ال يزال
عامال ا�سا�س ��يا يف بناء احل�ض ��ارة الب�شرية ب�شقيها
امل ��ادي و املع ��ريف و توجي ��ه م�س ��اراتها و م ��ن هن ��ا
يعد ت�س ��ليط ال�ض ��وء عل ��ى املبدعني يف ه ��ذا املجال
رافدا للثقاف ��ة الفنية و دعوة للإح�س ��ا�س بجماليات
احلي ��اة مما يح ��دث اث ��را ايجابيا يف �س ��يكولوجية
الفرد و�س ��لوكه االجتماع ��ي .يف منتج الفنانة عفيفة
لعيبي ن�س ��اء مل يغ ��ادرن تاريخه ��ن االجتماعية رغم
نظ ��رة االمل املحدقة بالزمن ورغم الوداعة املالئكية
التي تطبع هيئاتهن نق ��ر�أ يف الغمو�ض املونوليزي
ايحاءات ب�أ�س ��رار ع�شق للحياة و�إرها�صات عاطفية
وميل للتماهي مع مفردات الطبيعة بطريقة �صوفية

ومل�سة حب حاملة توحي ب�إحاالت اىل مداليل متعددة
ال ميكن �سرب جميع اغوارها الن خيال الفنانة لعيبي
او�سع دائما من ف�ضاء اللوحة بو�صفها ب�ؤرة تتقاطع
على �س ��طحها جتليات جمالي ��ة ور�ؤيوية وك�أننا يف
ذاك نتبع حلن ًا �سمفوني ًا يقودنا اىل عامل فني يختبئ
خلف الف�ض ��اء الب�ص ��ري ال ��ذي تبثه اللوح ��ة فتزيح
بذل ��ك ا�س ��تارنا الداخلية وتر�س ��م خبايانا وتغ�س ��ل
�أدراننا و ت�سمو ب�أحالمنا.
اللوح ��ة بالن�س ��بة للفنان ��ة لعيبي بوابة لع ��امل نراه
بعي ��ون عواطفن ��ا وافكارن ��ا واحالمن ��ا فتقودنا اىل
ف�ضاء يذيب غ�ضبنا واحقادنا و�شرور العامل املتعلقة
بتالبيب �ضمائرنا و يثلج �صدورنا املحرتقة باجلهل
والدونية ويحيلنا اىل الهدوء املالئكي و يحذف كل
التفا�صيل الزائدة من حولنا و ي�ضعنا �أمام احلقيقة
الفل�س ��فية جلوهر احلياة "�س� ��ؤاال على �شفة الزمن"
يع�ب�ر ع ��ن ر�ؤى الفنان ��ة الفكري ��ة واجلمالي ��ة التي

توظ ��ف من اجلها كل اخلطوط وامل�س ��احات اللونية
وعنا�ص ��ر اللوحة االخرى ب�أ�س ��لوب تتفرد به مفعلة
يف ذلك كل خرباتها وثقافتها الزاخرة املرتاكمة عرب
املثاب ��رة اجلدية التي ميزت حياته ��ا الفنية الطويلة
وم�س ��اهماتها ابتداء من م�س ��رح طفولتها و ن�ش� ��أتها
مدين ��ة الب�ص ��رة اىل حمط ��ات درا�س ��اتها و تطوي ��ر
فنه ��ا يف بغ ��داد ومو�س ��كو وايطاليا وبل ��دان اخرى
حي ��ث ح�ص ��دت الفنان ��ة جناح ��ات كبرية م ��ن خالل
م�س ��اهماتها بالن�ش ��اطات الفني ��ة العاملي ��ة .ف�أنتجت
عفيفة لعيبي فنا ي�ستلهم الرتاث وي�سمو به ان�سانيا
وا�ض ��عة اياه يف م�س ��توى ارقى الفنون الت�ش ��كيلية
يف العامل.
تغو� ��ص عفيف ��ة لعيب ��ي يف داخ ��ل ال�ش ��خو�ص و
خ�صو�ص ��ا امل ��ر�أة التي ه ��ي الثيمة اال�سا�س ��ية التي
توظفها كقيمة فنية او رمزا يكون و�سيلة وهدف ًا مع ًا
يف اعمال الفنانة وترتجمها روحيا حيث متكنت من

القب�ض على عاطفة املتلقي و�إيقاظها جماليا وفكريا
والتوا�ص ��ل معها روحيا وبث �ش ��فراتها ال�سيميائية
يف زم ��ن عجز كث�ي�ر من ت�ش ��كيليي العامل ع ��ن ذلك.
االم ��ر ال ��ذي ادى اىل تقوق ��ع معظم االعم ��ال الفنية
احلديثة و اقت�صار تداولها على النخبة املثقفة.
ان التفاع ��ل مع معنى العمل الفني املعزز بالإدراكات
احل�س ��ية املبا�ش ��رة يعم ��ق من مدى جتربة امل�ش ��اهد
يف جتاوزه ��ا املعطيات املرئي ��ة اىل املعاين الرمزية
املعين ��ة وبذل ��ك جتع ��ل م ��ن العم ��ل الفن ��ي ن�ش ��اطا
اجتماعي ��ا ي�ش ��ارك فيه املتلقي م ��دركات الفنان التي
رمب ��ا تطرح مفاهيم جدي ��دة ور�ؤى فكرية و جمالية
ت�ساهم يف تطرية و اخ�ضرار حركة املجتمع.
واذا ت�أملنا يف بع�ض اعمال عفيفة لعيبي جند انها ال
تنتقي رموزا تراثية و ت�ضفي عليها مل�سات حداثوية
ب�ش ��كل ان�ش ��ائي كم ��ا يفع ��ل كث�ي�ر م ��ن الت�ش ��كيلني
م�ست�س ��هلني �ص ��ناعة لوح ��ة تت�ص ��ف باحلداث ��ة
الت�شكيلية.
عفيف ��ة لعيب ��ي حتف ��ر يف �ص ��خور ال�ت�راث العراقي
واالن�س ��اين وتغو�ص يف اعماق العاطفة وخال�ص ��ة
الفل�س ��فة اجلمالي ��ة وت�ص ��نع على نار هادئة ب�ص�ب�ر
و�أناة طبخة فنية نا�ض ��جة حتوي خال�ص ��ة التجربة
الواقعي ��ة التي مرت ب ��كل املراح ��ل التطورية لتقدم
للع ��امل امنوذج� � ًا يحم ��ل تراكم ��ات وا�ض ��حة للجهد
الفن ��ي حرفي ��ا وجمالي ��ا وفكري ��ا وعاطفي ��ا لتربهن
بذلك ان الطريق اىل عبقرية اللوحة مير عرب معاناة
�ش ��اقة و طويلة راف�ضة بذلك و�ض ��ع ق�شرة حداثوية
على جتربة واقعية خاوية لذا نالحظ انها مل تتعجل
يف تغيري ا�سلوبها فهي واثقة من اعمالها ت�ضع فيها
عيارا ثقيال من الفكر واالح�سا�س واملعاناة.
تبتعد الفنانة عن بهرج احل�ض ��ارة املادية احلديثة و
عن ال�ص ��خب و متيل الوانه ��ا اىل الهدوء و الرتوي
احلكيم مانحة ن�س ��اءها مل�س ��ة من الرفعة والقدا�س ��ة
التي هي رد فعل دفاعي �ض ��د كل العوامل التاريخية
واالجتماعية التي �س ��عت لإذالل املر�أة و �سحق ذاتها
متجهة نح ��و العامل الروحي لل�ش ��خو�ص و مفردات
الطبيع ��ة ع�ب�ر فل�س ��فة جمالي ��ة متي ��ل اىل التكثيف
و االخت ��زال و حماول ��ة ترجم ��ة اجلوه ��ر الروحي
للإن�س ��ان فه ��ي تفرت� ��ض او هكذا ن�ش ��عر �إن مفردات
الطبيعية لها روح اي�ض ��ا ت�س ��تثمرها كرموز جمالية
و تعبريية تغني الف�ض ��اء االيحائ ��ي للوحة ,ال تربز
عفيف ��ة لعيب ��ي تفا�ص ��يل ج�س ��د امل ��ر�أة الت ��ي توحي
بالأنوث ��ة فتظهر ن�س ��ا�ؤها ك�أنهن مالئك ��ة هبطن من
عامل اكرث �سمو ًا ورفعة.
تعامل ��ت الفنانة مع معظم املدار�س الفنية درا�س ��ة و
تدريبا و يبدو انها طورت ا�سلوبها اخلا�ص املرتكز
عل ��ى الواقعية التعبريية و ي�س ��تفاد م ��ن الرمزية و
احيانا ال�سرييالية وجمال التجريد.
اج ��د اعم ��ال الفنانة عفيفة لعيبي ت�ض ��اهي او تفوق
اعم ��ال فنانني ملأت ا�س ��ما�ؤهم عامل الفن �ض ��جيج ًا
و�شهر ًة.

