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ترى اأن مدن النفي اأ�صا
ولدت الفنانة عفيفة لعيبي ي محا ة الب�صرة عا  .1953ودر�ص
ي معهد الفنون الجميلة ببغداد بينما كان تعمل ر�صامة لل�صحا ة
العراقية قبل اأن تغادر العراق .لالتحاد ال�صو يتي ي عا 1974
للدرا�صة والتخ�ص�ص ي الفن ي معهد  Suikuvال�صهير ي مو�صكو.
ب�صبب الو�صع ال�صيا�صي ي العراق لم تتمكن من العودة اإلى وطنها
بعد النتهاء من درا�صتها وقررت النتقال اإلى اإيطاليا والعودة لحقاً
اإلى مو�صكو قبل اأن ت�صتقر ي اليمن للعمل كمدر�ص ي معهد الفنون
الجميلة .ي عدن حي ر�صم اأي�ص ًا كتب ًا ومجالت الأطفال.

حوار اأجرا عالء املفرجي

من ��ذ ذلك الحي ��ن تعي�س لعيب ��ي وتعمل في
هولن ��دا  ،وتوا�ض ��ل الم�ضاهم ��ة ف ��ي ق ��در
كبير م ��ن االأن�ضط ��ة الثقافية لدع ��م الحركة
الديمقراطي ��ة العراقي ��ة والدولي ��ة  ،ف ��ي
مكافح ��ة االإره ��اب والعن�ضري ��ة والح ��رب
والديكتاتورية .بعد عدم عودتها اإلى وطنها
منذ  35عام� � ًا  ،نجحت في بناء عالقة قوية
مع كل بل ��د كانت تعي�س في ��ه منذ مغادرتها
الع ��راق � ،ض ��واء م ��ن الناحي ��ة الثقافية اأو
ال�ضخ�ضي ��ة .اإن ارتباطه ��ا باالإن�ضاني ��ة
والثقاف ��ات المختلف ��ة جع ��ل الت�ضام ��ن
يتج ��اوز الح ��دود الجغرافي ��ة والثقافي ��ة
مو�ضوع� � ًا مهم ًا في عملها .من خالل الجمع
بي ��ن التاأثي ��رات المختلفة م ��ن لوحة ع�ضر
النه�ض ��ة إال ��ى الرم ��وز الديني ��ة والواقعية
االجتماعي ��ة  ،ت�ضتخ ��دم �ضخ�ضي ��ة االأنث ��ى
كعن�ض ��ر متكرر لتعك� ��س الجم ��ال والذوق
وال�ضيا�ضة والمجتم ��ع� .ضاركت في العديد
م ��ن المعار� ��س خ ��الل م�ضيرته ��ا المهنية ،
من بغ ��داد ومو�ضك ��و اإلى اليم ��ن واإيطاليا
و�ضوري ��ا ولبن ��ان واإنكلت ��را والوالي ��ات
المتح ��دة  ،كممثلة للوج ��ه الفني والثقافي
للح�ض ��ارة العراقي ��ة .ت�ضم ��ل المعار� ��س
المخت ��ارة م�ض ��رح العملي ��ات :ح ��روب
الخليج  2011-1991في MOMA PS1
 ،نيوي ��ورك ( ، )2020-2019معر� ��س
ا�ضتع ��ادي الأعماله ��ا ف ��ي متح ��ف فيخ ��ودا
(هولن ��دا)  ،غالي ��ري بو�ضه ��ري  ،مدين ��ة
الكوي ��ت  ،الكوي ��ت ( )2017غالي ��ري
بو�ضه ��ري  ،مدين ��ة الكوي ��ت  ،الكوي ��ت
( )2014دي توي بوين  ،الهاي  ،هولندا
(� )2014ضال ��ة بو�ضه ��ري  ،الكوي ��ت ،
الكوي ��ت ( )2010غالي ��ري بريما في�ضتا ،
ما�ضتريخ ��ت  ،هولن ��دا ( )2008جاليريا
تورنابوني  ،فلورن�ضا  ،اإيطاليا ()2008
معار� ��س زينك  ،بيرغ ��ن  ،هولندا ()2008
ترانزي ��ت اآرت  ،اأمر�ضف ��ورت  ،هولن ��دا
( )2008وزارة الخارجي ��ة  ،اله ��اي ،
هولن ��دا ( )2007دي توي بوين  ،الهاي
 ،هولن ��دا ( )2007دار الم ��دى  ،دم�ض ��ق ،
�ضوري ��ا ( )2000بينالي بيروت  ،بيروت
 ،لبن ��ان ( )2000المرك ��ز الثقافي العربي
 ،بروك�ض ��ل  ،بلجي ��كا ( )1999معر� ��س
تجالف  ،اأم�ضتردام  ،هولندا ()1999
ن�ضاأت في عائلة عراقية مثل كل العوائل في
�ضن ��وات ال�ضتيني ��ات عندما أاخ ��ذت الحياة
تتفتح على ف�ضحة من الخير.
اإخوتي االأربعة اأكملوا درا�ضتهم االأ�ضا�ضية
رغم العوز والفقر ال ��ذي كان يكرر زياراته
لن ��ا بين الحين واالآخر وكان لهم الكثير من
االهتمام ��ات الفني ��ة والتي هي كم ��ا اعتقد
له ��ا عالقة ب� �اإرث موج ��ود ف ��ي دم العائلة.
اأب ��ي كان يحب المو�ضيق ��ى والغناء ويحب
ال�ضينم ��ا وكان ي�ضحبنا ال ��ى ال�ضينما منذ
كنا �ضغار ًا وي�ضج ��ع لدينا حب المو�ضيقى
والغن ��اء وكان يغن ��ي لن ��ا ب�ض ��وت ع ��ذب
واأداء جمي ��ل .اأ ّم ��ي كذل ��ك اعتق ��د كان ��ت
له ��ا بع� ��س المواه ��ب الفني ��ة لك ��ن الحياة
في ذل ��ك الزم ��ان اأكيد ل ��م تترك له ��ا ف�ضحة
للتعبي ��ر عن ه ��ذه المواهب اإال ف ��ي الفترة
الت ��ي �ضحبتن ��ا فيها ال ��ى بغ ��داد عندما كنا
ندر� ��س اأخي في�ضل ف ��ي اأكاديمي ��ة الفنون
الجميل ��ة و أان ��ا في معه ��د الفن ��ون الجميلة
في نهاي ��ة ال�ضتينيات وبداية ال�ضبعينيات.
فكانت تعمل جداري ��ات بالموزاييك وكذلك
تنحت في الجب� ��س نحوت ًا جدارية ومن ثم
تلونه ��ا باالألوان المائي ��ة وكان مو�ضوعها
المف�ض ��ل حينذاك الجن ��ة واآدم وحواء كما
كان ��ت تنحت من الطين �ضخو�ض ًا ووجوه ًا
وموا�ضيع جميلة.
اأخت ��ي ليل ��ى كانت تكت ��ب ال�ضع ��ر ال�ضعبي
وكانت حُت ��ذاع له ��ا الق�ضائ ��د واالأنا�ضيد في
تلفزي ��ون الب�ض ��رة وكانت تن�ض ��ر كذلك في
بع� ��س ال�ضح ��ف وكان له ��ا �ض ��وت جميل
جد ًا وتغن ��ي كذلك  ،وم ��ن ق�ضائدها والتي
ل ��م يحُعل ��ن فيها ع ��ن ا�ض ��م كاتبها ه ��ي اأغنية
�ضيتا هاكوبيان ف ��ي بداياتها االأولى واأول
ظه ��ور لها في التلفزيون العراقي من خالل
اأغنية بعنوان (ما مرهم ليل اللي يمر بينا)
واعتقد اأن ه ��ذه االأغنية م ��ن األحان الفنان
العراقي طالب غالي وه ��م ثالثتهم من اأهل
الب�ضرة .يعني اختي ال�ضاعرة ليلى لعيبي
والملحن والمغنية.
اأخي غازي الكبير كان خطاط ًا بارع ًا وفنان ًا
ومبدع� � ًا في الخ ��ط العربي اأج ��اده و�ض ّكل

لنف�ضه حرف ًا خا�ض ًا به.
أاخ ��ي عل ��ي كان ينح ��ت وير�ض ��م ويكت ��ب
ال�ضعر ويغن ��ي ب�ضوت جميل ويعزف على
العود والكمان.
اأخ ��ي في�ضل واأخي عبداالإل ��ه كانا ير�ضمان
وكان اأ�ضدق ��اء اأخوت ��ي كذلك م ��ن الفنانين
والمهتمي ��ن بالف ��ن ومنه ��م النح ��ات واالأ
العزيز منق ��ذ ال�ضريدة والفن ��ان الت�ضكيلي
الرائ ��ع �ض ��الح جي ��اد واآخرون كثي ��رون ،
وكان ح�ضوره ��م ف ��ي بيتن ��ا وال ��ذي كانت
اأبواب ��ه مفتوحة للجمي ��ع واأمي كان ��ت اأ ّم ًا
لهم جميع� � ًا جعل من هذه اللق ��اءات فر�ضة
بالن�ضب ��ة ل ��ي اأن اأتعرف عليه ��م وعلى الفن
عب ��ر الكت ��ب الت ��ي كان ��وا يجلبونه ��ا معهم
لنطل ��ع عليه ��ا  ،كذل ��ك عب ��ر الكت ��ب الت ��ي
كان ��ت ف ��ي مكتبتن ��ا المنزلية والت ��ي كانت
بالن�ضب ��ة ل ��ي م�ض ��در معرفة واهتم ��ام مما
جعلني وبال�ض ��رورة اأبداأ بممار�ضة الر�ضم
من ��ذ �ضغ ��ري .اأنا كن ��ت اأ�ضغ ��ر مولود في
العائل ��ة وهذا خدمن ��ي كثير ًا الأن ��ه فتح لي
االأبواب على م�ضراعيها الأمار�س هواياتي
ومن ��ذ ال�ضغ ��ر وبكل حرية وبعي ��د ًا عن اأي
�ضغ ��وط .وكان ل ��كل ه ��ذا وكذل ��ك الأخ ��ي
في�ض ��ل تاأثير كبير على تطوير و�ضائلي في
العم ��ل الفن ��ي وكان في�ضل اأكث ��ر الداعمين
لتوجهات ��ي ف ��ي الفن وهو م ��ن دعم رغبتي
وتوجيه ��ي للدرا�ض ��ة ف ��ي معه ��د الفن ��ون
الجميلة.
ي معر�ص ك الأخي ر ي لن دن المقا
ً
أعمال
تح عن وان "�ص دى الزمن" �ص م ا
حديث ة وقديمة تنتم ي لمراحل زمنية
ً
عاما
مختلفة على مدى اأكث ر من ال ين
ه ل كان لك لط ال المتلقي على تطور
تجربتك ما تعليقك

 ف ��ي معر�ض ��ي االأخي ��ر وال ��ذي اأقمته فيلن ��دن حاول ��ت اأن أاق ��دم فع ��ال مجموعة من
االأعمال الفني ��ة تعود لمراح ��ل مختلفة من
تجربت ��ي الفنية حت ��ى اأ�ضتطي ��ع اأن اأعطي
الم�ضاه ��د �ض ��ورة وا�ضح ��ة عن خ ��ط �ضير
عمل ��ي الفني وعنا�ض ��ر التغيي ��ر �ضواء في
االأ�ضل ��وب اأو في االأف ��كار والموا�ضيع .فما
عر�ضت ��ه في ه ��ذا الغالي ��ري كان مح�ضور ًا
ف ��ي فت ��رة زمني ��ة حوال ��ي اأربعي ��ن عام ��ا.
لكن وم ��ع االأ�ضف ال�ضدي ��د وب�ضبب جائحة
فايرو� ��س كورونا كان االإقب ��ال �ضئي ًال جدا
ول ��م ت�ضنح الفر�ضة باأن يطلع على االأعمال
اإال جمهور قليل جد ًا.
عل ى تجربت ك الأ�صلوبية من
حا
ً
عاما ولم
بدايات ك قبل اأكثر من اأربعي ن
تاأخ اإل منح ى التطور والن�ص  ..هل لنا
اأن نعرف الأ�صباب

 كل فن ��ان ل ��ه �ضخ�ضي ��ة يتمي ��ز به ��ا .اأناقب ��ل وبعد دخول ��ي معهد الفن ��ون الجميلة
في بغ ��داد كنت متاأثرة ج ��د ًا باأعمال بع�س
الفنانين االنطباعيين كذلك بع�س الفنانين
االإيطاليين من فترة ع�ض ��ر النه�ضة وكذلك
كنت مغرم ��ة جد ًا بالف ��ن الرو�ضي وخا�ضة
فن االأيقونات الرو�ضية وذلك عبر اإطالعي
على الكتب الفنية التي كان يجلبها اإخوتي
لنا في البيت عبر اال�ضتعارة اأو ال�ضراء من
محالت الكت ��ب الم�ضتعملة  ،وق ��د ترك هذا
اآث ��اره في الكثير من اأعمال ��ي الفنية والتي
اأنجزته ��ا فت ��رة درا�ضتي في بغ ��داد  ،ولكن
ومع االأ�ضف ال�ضديد فاإن معظم اأعمالي في
فترة درا�ضتي االأولى في بغداد قد حُفقدت اأو
قد تم اإتالفها كما اأحُت ِلفت الع�ضرات من اأعمال
لفنانين كانوا ق ��د در�ضوا في المعهد اأو في
االأكاديمي ��ة والذي ��ن كان ��وا ذا نف�س تقدمي

الكثير لتجربتها الفنية  ..و�صاهم

ي اإغناء روؤيتها و همها للفن

عفيفة لعيب  :المراأ عن�سر غن
وقادر اأن يمتل كل موا سفات النقاء
وي�ض ��اري من قبل من ا�ضتل ��م اإدارة االأمور
�ض ��واء ف ��ي االأكاديمية اأو ف ��ي المعهد ومن
قبل عنا�ض ��ر حاقدة وبتوجه ��ات مق�ضودة
من جهات معينة وكان معظم ال�ضادة الجدّد
م ��ن خريج ��ي االأكاديمية والمعه ��د وكانوا
طلب ��ة مهم�ضي ��ن فني� � ًا واجتماعي� � ًا واعتقد
اأن عملي ��ة االإت ��الف ه ��ذه قد حدث ��ت ب�ضكل
مق�ضود والأ�ضباب �ضيا�ضية.
رغم �صي ادة التجريد ي الفن العراقي
اإل اأن ك م ن الفناني ن ال ي ن اخت اروا
الت�صخي� ص والع ودة ال ى الج ور ب ل
واإحي اء تقالي د الر�ص م الكال�صيك ي هل
توا قين على ه ا الراأي

 اأكي ��د اأن الظ ��روف العائلي ��ة ومعارف ��يال�ضابق ��ة ّ
واطالع ��ي �ض ّكلت ذوق ��ي الخا�س
ودعمت اإمكانياتي و�ضاعدت على تطويرها
وبالتدري ��ج و�ض ّكل ��ت بال�ض ��رورة اأ�ضلوبي
الخا� ��س والذي اعتقد يمي ��ز معظم اأعمالي
والتي يمكن للعين المتد ّربة للمطلع والتي
تملك ق ��درة جي ��دة للروؤية والنظ ��ر وثقافة
فني ��ة جيدة يمكنه اأن يع ��رف اأعمالي بدون
اأن يبحث ع ��ن توقيعي وهذا �ضيء اعتز به
واحتف به لنف�ضي.
مو�صك و اإيطاليا هولندا وحتى اليمن
خارطت ك للمنفى واأي�ص ًا لالغتراف من
مراج ع نية مختلفة ال ى اأي مدى أا رت
ي م�صيرت ك الإبداعي ة وب�ص كل ع ا
مدى تاأ ير الغتراب على لك

 ب�ضب ��ب الظ ��روف ال�ضيا�ضي ��ة و�ضي ��ادةالعن ��ف واالإره ��اب ف ��ي الع ��راق ف ��ي زم ��ن
الدكتاتوري ��ة ولفت ��رة زمني ��ة طويل ��ة جد ًا
وج ��دت نف�ض ��ي مث ��ل مئ ��ات االآالف م ��ن
العراقيي ��ن الذي ��ن كانوا قد ترك ��وا الوطن
وذهب ��وا للدرا�ض ��ة ولكنهم ل ��م يتمكنوا من
الع ��ودة اإلي ��ه اأن عل � ّ�ي البحث ع ��ن عمل في
بلدان متعددة ومختلف ��ة ثقافي ًا واجتماعي ًا
وجغرافي� � ًا .وه ��ذا بال�ض ��رورة �ضيكون له
تاأثير عل ��ى اأي اإن�ضان يملك و�ضائل للتعبير
وتنعك� ��س ف ��ي منج ��زه الفن ��ي والثقاف ��ي.
بالن�ضب ��ة ل ��ي اعتب ��ر اأن فت ��رة درا�ضتي في
مو�ضك ��و وبعدها وجودي في اإيطاليا ومن
ث ��م عملي في ع ��دن وبعد ذل ��ك االنتقال الى
هولن ��دا ال�ضتق ��ر هن ��اك نهائي� � ًا كل ه ��ذا قد
اأ�ض ��اف الكثي ��ر لتجربتي الفني ��ة وزودني
بالكثي ��ر م ��ن الم�ض ��ادر الغني ��ة والن ��ادرة
الأحُغن ��ي روؤيت ��ي وفهم ��ي للف ��ن وللثقاف ��ة
وتطوير اإنجازي الفني واإغنائه.

واأ�ض� ��س بناء مجتمعات ��ه .االأنثى هي ال�ضر
ال ��ذي اأراد اكت�ضافه االإن�ض ��ان واأراد معرفة
ماهيته ولهذا اأ�ضباب عديدة نحن هنا لي�س
من مهمتنا الت�ضدي لها.
لك ��ن بالن�ضب ��ة ل ��ي وا�ضتخدام ��ي للم ��راأة
كعن�ض ��ر مهم ف ��ي معظ ��م لوحاتي ل ��م يكن
ناتج� � ًا كم ��ا يح ��اول البع� ��س تف�ضي ��ره
بطريق ��ة لي� ��س فيه ��ا �ض ��يء من الجدي ��ة اأو
البحث المخل�س والت ��ي تعك�س الكثير من
ال�ضطحي ��ة والت�ضطي ��ح وفق ��ر ف ��ي الثقافة
الفنية وقلة االطالع والمتابعة.
الم ��راأة بالن�ضب ��ة ل ��ي عن�ض ��ر غن ��ي ج ��د ًا
وق ��ادر عبر كل م ��ا يميزها ككائ ��ن يملك كل
موا�ضف ��ات الجم ��ال والرق ��ي والنق ��اء اأن
تكون اأداة طيّعة ل ��ي لتو�ضيل االأفكار التي
اأريد التعبي ��ر عنها .ما اأق�ضده باالأفكار هي
لي� ��س بال�ض ��رورة له ��ا عالقة بما ه ��و اأدبي
اأو �ض ��ردي للفك ��رة بل ه ��ي اأف ��كار مرتبطة
بحاجت ��ي ف ��ي ت�ضكي ��ل وتكوي ��ن لوحت ��ي
وط ��رح فكرت ��ي عب ��ر و�ضيل ��ة واأداة ط ّيع ��ة
ومرن ��ة .قد يكون مو�ضوع ��ي االأ�ضا�س هو
الل ��ون اأو التكوي ��ن اأو ال�ض ��وء اأو كل ه ��ذا
م ��ع بع� ��س  ،وه ��ي عنا�ضر مهم ��ة بالن�ضبة
ل ��ي وت�ض� � ّكل ج ��زء ًا هام� � ًا م ��ن اهتماماتي
وتوجهات ��ي ف ��ي انج ��از اأي لوح ��ة م ��ن
لوحاتي.

 الم ��راأة ه ��ي العن�ض ��ر االأهم ف ��ي كل ماعمل ��ه االإن�ض ��ان واأنج ��زه ف ��ي كل تاري� �
الب�ضري ��ة من ��ذ ب ��دء الخليق ��ة وحت ��ى االآن.
م ��ن يتابع االإنج ��از الب�ضري من ��ذ الع�ضور
الحجري ��ة وحت ��ى االآن ي ��رى االأنث ��ى ه ��ي
المو�ض ��وع االأبدي ف ��ي التعبير ع ��ن اأفكار
االإن�ض ��ان والت ��ي ِعبره ��ا ن�ضتطي ��ع اأن نقراأ
تاريخ ��ه وكذل ��ك مراح ��ل تط ��ور أاف ��كاره

اإن�ص اء اللوحة والخلفيات له المراأة
مرة مار واأزه ار واأوراق ملونة ..وب�صا
اأحم ر كل لك و�ص احتف اء بالألوان..
ال ى اأي مدى ي�صهم لك ي ك رموز ه
العالمات اأو تاأويلها بتقدير .

الم راأة هي عالمتك والمو�صو الخالد
ي ر�صومك المراأة مج�صدة بالإيحاء مرة
وبالأل وان مرة والأج�ص اد الممتل ة مرة
ت�صويره ا باأ�ص كال ع دة ه ل اأردت اأن
تعبري عن الر � ص لل كورية والأعراف
المجتمعي ة ر�صمتها بجناح ي طائر ..
لما ا المراأة

هن ��ا نع ��ود كذل ��ك لتاريخنا كب�ض ��ر وتاري
الفن ��ون بكل ت�ضكيالته ومنها الفن العراقي
القدي ��م والف ��ن الفرعون ��ي وكذل ��ك للف ��ن

بالن�صبة لي ما اأر�صم من
م اهر للطبيعة ي لوحاتي
اأحيان ًا ل قيمة رمزية
واأخرى جمالية اأو ت�صكيلية
تعيد للعمل الفني الكثير
من التوازن وتعطي اأجواء
اأقرب الى القلب وت�صمو ب .
لكن بالن�صبة لي وا�صتخدامي
للمراأة كعن�صر مهم ي
مع م لوحاتي لم يكن ناتجاً
كما يحاول البع�ص تف�صير
بطريقة لي�ص يها �صيء من
الجدية اأو البح المخل�ص
والتي تعك�ص الكثير من
ال�صطحية والت�صطيح و قر ي
الثقا ة الفنية وقلة الطال
والمتابعة.

ال نا ة م لوحة ( المند ل ال

) ع جرا ال سرف

االإ�ضالم ��ي وفن ��ون الع�ض ��ور الو�ضطى في
اأوروبا وع�ضر النه�ضة فيها وب�ضكل خا�س
في اإيطاليا.
الطبيع ��ة متواج ��دة دائم ًا وت�ض� � ّكل عن�ضر ًا
مهم� � ًا ف ��ي ت�ضكي ��ل وتكوي ��ن العم ��ل الفني
�ض ��واء كان نحت� � ًا اأو ر�ضم� � ًا جداري� � ًا اأو
مطرز ًا عل ��ى �ضكل �ضجاجي ��د �ضخمة كانت
ت�ضتعم ��ل لتزيي ��ن الجدران وتخل ��ق عالم ًا
�ضحري� � ًا وممتع� � ًا يحيط االإن�ض ��ان به نف�ضه
لتبع ��د عن ��ه الخ ��وف وتعي ��د اإلي ��ه البع�س
م ��ن االطمئن ��ان .ف ��ي الكثي ��ر م ��ن االأعمال
االآ�ضوري ��ة وال�ضومرية نرى عناقيد العنب
و�ضعف النخيل وثماره والزيتون منحوتة
وتحيط االأ�ضخا�س في المنحوتات االأثرية
ال�ضغير الحجم منه ��ا والكبيرة وكذلك هذا
ما ن ��راه ف ��ي الر�ضوم ��ات الفرعونية حيث
ن ��رى زه ��رة اللوت� ��س وه ��ي رم ��ز للحي ��اة
وا�ضتمراره ��ا ونبات ��ات بري ��ة ونهري ��ة ،
اأ�ض ��كال واأل ��وان وال ��ى اآخره م ��ن تفا�ضيل
عديدة حُت�ضحر القلوب واالألباب.
بالن�ضبة لي م ��ا اأر�ضمه من مظاهر للطبيعة
ف ��ي لوحاتي اأحيان ًا له قيمة رمزية واأخرى
جمالي ��ة اأو ت�ضكيلي ��ة تعي ��د للعم ��ل الفن ��ي
الكثير م ��ن التوازن وتعطي ��ه اأجواء اأقرب
الى القلب وت�ضمو به.
كيف تقراأين الم�صهد الت�صكيلي العراقي
الن .

بالن�ضب ��ة للم�ضه ��د الت�ضكيل ��ي العراق ��ي ال
يمكنني اأن اأعطيك �ض ��ورة متكاملة عنه اأو
اأتح ��دث عنه بدراية كاملة .اأنا اأتابع ح�ضب
ما ت�ضمح به الظروف اإنجاز الفنانين الذين
جمعتن ��ي بهم التج ��ارب والغرب ��ة والعمل
الم�ضت ��رك ف ��ي منا�ضب ��ات عدي ��دة وعل ��ى
تاري� � يمت ��د ال ��ى اأكثر م ��ن اأربعي ��ن عام ًا
ولكن معظ ��م ه� �وؤالء الفناني ��ن موجودون
ف ��ي خ ��ارج حدود الع ��راق عا�ض ��وا وعانوا
م ��ا عانينا منه جميع� � ًا كفنانين في المنافي
بعي ��دون ع ��ن الوط ��ن  ،كبرن ��ا ون�ضجن ��ا
تح ��ت تاأثي ��رات عدي ��دة متنوع ��ة ومتعددة
الم�ضادر والينابيع واأ�ضبح لكل واحد منا
اأ�ضلوب ��ه وطريقته في العم ��ل والتي تميزه
ع ��ن زمالئه واأ�ضدقائه م ��ن الفنانين .لكني
ال اأ�ضتطي ��ع و لي� ��س ل ��ي الم�ض ��ادر الكافية
الأعط ��ي �ض ��ورة متكامل ��ة ووا�ضح ��ة مهما
حاول ��ت اأن اأتاب ��ع اأو اأرى م ��ن منج ��زات
فنية داخ ��ل حدود الوطن ولم ��ا يجري فيه
وع ��ن التوجه ��ات العامة لل�ضلط ��ة �ضاحبة
ال�ضوط وم ��داه .لكن ��ي اأدرك اأن زمن ًا امتد
الأكث ��ر من اأربعين عام ًا من االإرهاب والقمع
اليومي قد ترك اآث ��اره الم�ضتترة على روح
وقل ��ب واأعم ��ال الكثير م ��ن الفنانين الذين
عا�ض ��وا تح ��ت تل ��ك ال�ضغ ��وط وبالنتيجة
ا�ضتطاع ��ت اأن تخلق نزع ��ات فنية متعددة
وذات توجه ��ات ق ��د تك ��ون متناق�ضة ،وقد
يك ��ون فيها الكثي ��ر من االإخال� ��س و كذلك
الكثير من التز ّلف ل�ضلطات قامعة وجاهلة
ومم�ضك ��ة بخزائ ��ن الدول ��ة ولقم ��ة عي� ��س
المواط ��ن .قبل �ضق ��وط الدكتاتورية كانت
�ض ��ورة القائ ��د ومنجزات ��ه ه ��ي مركز كل
التوجهات وبعد �ضقوطها تغيرت ال�ضورة
واأ�ضب ��ح المعم ��م ه ��و �ضاح ��ب ال�ض ��وط
وال�ضلطة والجاه.
يوؤ�ضفن ��ي اأن هن ��اك بع� ��س الفناني ��ن اأو
الر�ضامين يحاولون االآن التودّد الأ�ضحاب
النعم ��ة الج� �دّد عب ��ر ر�ض ��م �ض ��ور االئم ��ة
واأ�ضح ��اب العمائ ��م ليح�ض ��ل عل ��ى موقع
له ف ��ي فو�ضى ما نحن فيه .وه ��ذا ما نراه
حالي� � ًا وب�ض ��كل �ضري ��ح وبائ�س ج ��د ًا عبر
الن�ض ��ب والجداريات التي أاخ ��ذت تنت�ضر
ف ��ي �ضاح ��ات واأماك ��ن التجم ��ع ال�ضعب ��ي
والت ��ي أاق ��ل ما يمكنن ��ا اأن ن�ضفه ��ا بها هي
اإنه ��ا خالية م ��ن اأي ثقافة فني ��ة اأو ذوق اأو
خالي ��ة م ��ن اأدنى الفه ��م الجدي ل ��دور مثل
ه ��ذه االإنج ��ازات عل ��ى الم ��كان والو�ض ��ط
الذي تتواج ��د فيه  ،وبهذا يتح ��ول الفنان
وبم�ض ��اع مق�ضودة ال ��ى اأن يكون م�ضاهم ًا
وم�ضارك ًا في عملية الف�ضاد والتي اخترقت
كل مفا�ض ��ل الحياة اليومي ��ة لحياة اأب�ضط
مواط ��ن عراقي يعي�س عل ��ى اأر�س العراق
الجدي ��د ،عراق مهمل ومه ��ان وذليل .لكني
ف ��ي الوقت نف�ضه اأ ؤوك ��د اأن وما اأقوله بهذا
ال�ضدد هو مجرد فك ��رة وانطباع عام لكنه
لي�س حكم ًا مطلق ًا.
اأكي ��د اأن هن ��اك فناني ��ن متفرغي ��ن الإنجاز
اأعم ��ال بعي ��دة ع ��ن كل ه ��ذا الت�ضفي ��ه
والتزيي ��ف لذوق المواط ��ن العراقي واإنها
تق ��دم منج ��زات ذات قيم ��ة فني ��ة وثقافي ��ة
�ضتترك اأثرها في الم�ضهد الثقافي عموم ًا.

