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  03:52     األردن يعلن إحباط مخطط لتنظیم داعش االرھابي كان يستھدف منشآت أمنیة ومواقع تجارية    

الرياضة قد تكون أفضل عالج لتدھور اإلدراك

مقتل 8 إرھابیین بشمال سیناء المصرية

مقتل 21 مدنیاً في غارات جوية على إدلب

الذھب يھبط مع صعود الدوالر

5 قتلى في حريق بمقھى بالھند

حجم الخط  | 

   

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
نصف قرن من العطاء الجمالي بین التجريد وفتنة الحروف 

رافع الناصري.. جدلیة العتمة والضوء

تاريخ النشر: الخمیس 19 ديسمبر 2013

د. رسول محمد رسول

الفنان رأيتُ  وكلّما  الماضي،  القرن  ثمانینیات  في 

التشكیلي رافع الناصري في صاالت بغداد الفنیة، بدا لي

األسود قمیصه  ولون  التساؤلي،  بوجھه  الحضور  رشیق 

بعیداً تأخذني  كانت  الفنیة  لوحاته  لكنّھا  يفارقه،  ال  الذي 

أو للفنون)  صدام  (مركز  في  لوحاته  من  لوحة  رأيت  كلما 

الیوم ھي  أخرى  فنیة  قاعات  في  أو  الرواق)،  (قاعة  في 

تبكي رحیل الناصري عن عمر ناھز 73 عاماً أغناھا بالعطاء

الجمالي والفني رائع الحضور.

لیأتي  ،1940 عام  تكريت)  (مدينة  في  الناصري  رافع  ولد 

عامي بین  الجمیلة)  الفنون  (معھد  في  طالباً  بغداد  إلى 

تلھب التموزية  الثورة  حرائق  كانت  يوم   1959  –  1956

الشارع العراقي، ويحلق تالیاً إلى الصین لیحطَّ رحاله طالباً

بفن الغرافیك، وھناك أقام أول معرض تشكیلي بـ (األكاديمیة المركزية في بكین)، ويدرس فیھا الحفر على الخشب، متخصَّصاً 

له.

عاد الناصري إلى بغداد وھو يحمل طاقة معرفیة ھائلة في فن الغرافیك، لكنّه، وفي أثناء، تدريسه في (معھد الفنون الجمیلة)،

حتى “سافر عام 1967 إلى البرتغال، ودرس في (لشبونة) أن فنون الغرافیك ظلّت ھاجسهُ  مال إلى الواقعیة التشخصیة، إالّ 

الحفر على النحاس.

وفي تلك المرحلة اكتشف جمالیات الحرف العربي، وأدخلھا
في تكوينات تجريدية، كما اكتشف (األكرلیك) واستعمله بدالً

عن األلوان الزيتیة. وبعد عودته إلى بغداد عام 1969، أسس

العراقیین، التشكیلیین  من  عدد  مع  الجديدة)  الرؤية  (جماعة 

الراحل الفنان  مع  الواحد)  البُعد  (تجمُّع  تأسیس  في  وشارك 

شاكر حسن آل سعید”.

واقعیة تشخیصیة

التماس منحته  قد  الغرافیك  فن  مع  الناصري  تجربة  كانت 

وھو أال  المھمة  عناصرھا  أحد  مع  بل  الطبیعة،  مع  المباشر 

واقعیة في  ارتمى  بغداد  إلى  عاد  وعندما  الخشب. 

الباحث وھو  له  لیروق  يكن  لم  ذاك  ارتماؤه  لكن  تشخیصیة، 

عن تمیز ما، وكانت رحلته إلى (لشبونة) لدراسة (األكرلیك)،

جعلته ينأى قلیالً عمّا ھو زيتي من األلوان، بل وجد باباً ينفذ

التجريد إلى  تمیل  جديدة  تشكیلیة  عوالم  إلى  خالله  من 

قلیالً حتى وجد فرصته الذھبیة في التعامل مع الحروف كأشكال تمتلك طاقة تجريدية غیر محدودة.

أسس ولذلك  األفق،  يحدِّد  تعاوني  سیاق  عن  يبحث  كان  لكنه  التجريد،  عتبة  عند  الناصري  رافع  وضعت  قد  التجربة  تلك  كانت 

(جماعة الرؤية الجديدة)، بید أن تلك الجماعة لم تكن تشفي غلیل الرغبة العارمة بالتجريد لديه فوجد في تجربة الفنان شاكر

مشروعه وبدأ  لديه،  واضحاً  التجريدي  األفق  من  جعلت  دافئةً  محطة  الحرف،  توظیف  خالل  ومن  التجريدية،  سعید  آل  حسن 

الجمالي يأخذ مدياته في أعماله ومعارضه التشكیلیة الحقا حتى رحیله.

في خضم كل تلك التحوّالت، التي كان الناصري خاللھا يبحث عن تشكیل ھويته الجمالیة، ولم تكن الطبیعة بالغائبة عنه، فقد

كل وصارت  الحروف،  مرجعیة  عن  فضالً  الغرافیك،  مرجعیة  وكذلك  التجريد،  مرجعیة  تعضدھا  أعماله  في  أساسیة  مرجعیة  بقیت 

غیر في  بھا  طاف  التي  لوحاته  من  كبیرة  مجموعة  خالل  من  بالعطاء  الحافلة  الفنیة  حیاته  في  الجمالیة  ھويته  المرجعیات  تلك 

مدينة وبلد وقارة.

«آب ستور» يبیع تطبیقات بـ 300 ملیون
دوالر في يوم واحد
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تعلیقاقراءةإرساالً

وقفة أمام مستشفى ألماني ضد المرشح
لخالفة خامنئي

إطالق أول جمعیة في الدولة لإلنعاش القلبي

تحديث الخريطة اإللكترونیة لمزودي الرعاية
الصحیة بأبوظبي

«إسعاد المجتمع» تتفقد سیر «افحصي..
تسلمي»

«صحة دبي» تحذر من االستخدام العشوائي
للمضادات الحیوية

اضف بريدك اإللكتروني

مشاهدة على تويترإدراج

@aletihadae تغريدات بواسطة

15 ث

"املالية" تقدم فيلم وثائقي قصير يعرض ملحات عن 
حياة األب املؤسس الشيخ 

#زايد_بن_سلطان_آل_نهيان طيب اهلل ثراه 
#عام_زايد YearofZayed@ #مصدرك_األول

 

صحيفة االتحاد
@aletihadae

صحيفة االتحاد

اإللھامیة الناصري  عالقة  “كانت  يوسف:  فاروق  الناقد  يقول 

في تجريدية  طريقة  اعتماد  إلى  به  دفع  ما  ھي  بالطبیعة 

تفحُّص إلى  بیسر  ينتقل  جعله  ما  وھو  العالم،  إلى  النَّظر 

ستكون شكلیة،  لیونة  من  انطالقاً  العربي  الحرف  جمالیات 

الحركي الموسیقي  الطابع  بین  ما  يصل  الذي  المعبر  بمثابة 

التي النَّفسیة  الدالالت  وبین  الحرف  خالله  من  يتأنق  الذي 

تنطوي علیھا قوة المعاني في جُمل قد ال تكتمل”.

كونیاً؛ فباإلضافة إن لجوء رافع الناصري إلى الطبیعة بدا لجوءً 

إلى الطبیعة العراقیة متعدِّدة األشكال، كانت دراسة الناصري

ما بكل  الصینیة  الطبیعة  عن  بمعطیات  زودته  قد  بكین  في 

به احتفت  التي  الطبیعة  عن  فضالً  ساحرة،  مكامن  من  فیھا 

في مدينة لشبونة والمدن التي زارھا فناناً بدرجة االحتراف.

تجريد األمل

لم يكن رافع الناصري واقعیاً مباشراً أو تسجیلیاً، وھو الذي تعلَّم من التجريد فن التمثیل الجمالي الذھني، ولھذا كانت الطبیعة

تحضر في لوحاته متھدجة بكونیتھا، مشبعة بلغة تجريدية عالمیة تتوسَّلھا للتعبیر عن مكنونات الذات اإلنسانیة تجعل المتلقّي

إالّ المكاني  فضاءھا  أجواء  تغلق  ال  التي  اللوحة  إطارية  عن  بعیداً  لیس  مجتمعة  والحرف  والضوء  اللون  مطاوي  بین  عنھا  يبحث 

لتفتحه من جديد فیغرق أحدنا متأمالً عوالم الناصري الجمالیة غیر المتناھیة في لوحاته.

عندما كنتُ أنظر في لوحات الناصري التي يبسطھا في معارضه التي يفتتحھا ببغداد، كانت استخداماته للون فیھا تشدني على

أن ما يكسر عتمة لوحاته تلك ھو الضوء الذي ينبثق فیھا نحو باھر، ولكن لم تكن أية لوحة من لوحاته لتخلو من لون داكن، إالّ 

كحلم أو أمل أو إشارة لغد آت أو والدة ممكنة في ظل موت سافر يطحن الحیاة.

لمركزية التجريد في تجربته التشكیلیة، بمعنى أن الناصري مثلما وجد في الحرف بدت استخدامات اللون لدى الناصري تثبیتاً 

أن يريد  ال  الذي  الضوء  ذلك  أيضاً،  الكوني  الضوء  لكنه  لوحاته،  أغلب  على  ھیمن  الذي  الضوء  في  وجدھا  كذلك  تجريدية،  طاقة 

يكتسب ھويته إالّ بوصفه خالصاً إنسانیاً من عتمة الوجود الطاغیة على حیاة البشر. لقد تزامن استخدام اللون الداكن مع اللون

األحمر القاني في لوحات عدّة للناصري لما لھذا اللون من أھمیة مركزية في عالم الفنون التشكیلیة، إذ “أن عدد الموجات أو

كتابه في  ريد  ھربرت  يقول  كما  ضیق”,  أو  متعة  من  به  نحس  ما  يقرر  الذي  ھو  العین  شبكة  على  الساقطة  الضوئیة  األشعة 

(تعريف الفن).

لقد عاش الناصري في بلد أريقت في مدنه الدماء بال ھوادة، ولذلك كان اللون األحمر يغزو دواخله لیستقر على سطوح لوحاته

يبدو أسفلھا  أو  أعالھا  في  أو  اللوحة  وسط  في  له  تبئیراً  نجد  الذي  المشرق  الضوء  لكنّه  داكنة،  أخرى  ألوان  تتقاسمھا  التي 

مخرجاً ألمل ممكن، بل لوالدة ممكنة في ظل الخراب األھوج الذي كان وطن الناصري سائراً في دروبه وما يزال.

حرف وشعر ودالالت

كانت تجربة الحرف في لوحات رافع الناصري ذات أثر بالغ في مشھد الفن التشكیلي العراقي المعاصر ال تقل أھمیة عن التجربة

ذاتھا لدى الفنان الراحل شاكر حسن آل سعید. وعندما ندخر وقتاً لمعاينة لوحات الناصري التي استخدم فیھا تلك الطاقة الھائلة

بجسديته الحرف  يحضر  عدَّة  لوحات  في  أخرى.  دون  ما  لوحة  مع  الفنان  تجربة  طبیعة  بحسب  تتعدَّد  نجدھا  الحرف،  لتوظیف 

ككلمة أخرى  في  ويظھر  واحد،  بحرف  ما  لوحة  في  فیظھر  للوحة،  الكوني  الداللي  السیاق  من  داللته  يستمد  لكنّه  المعتادة، 

مؤلَّفة من حروف عدَّة، وفي لوحة ثالثة يظھر جُملة تراثیة أو آية قرآنیة أو بیتاً من الشِّعر.

قد يأتي استخدام الحروف ارتكاساً للواقع وما يتطلَّبه من مخاطبة مباشرة، لكنّه، وفي لوحات الناصري، يكتسب نمطاً آخر كونه

يتساوق مع داللة اللوحة الجمالیة والمضمونیة، فال يأتي االستخدام منعتق الصلة عن سیاق اللوحة، السیما وأن الحرف العربي

الموظف في اللوحة يأتي وفق بؤرة ضوئیة ولونیة قد تستحوذ على عالم اللوحة برمته لكنّھما يشتركان مع لغة اللوحة في نسق

واحد.

سنین رافقته  التي  مظفر  مي  مبدعة،  سماوية  بأنوثة  عاطراً  جمالیاً  عالماً  مظفر)  الشاعرة (مي  زوجته  في  الناصري  رافع  وجد 

عمره، وسھرت على فنه وحیاته حتى رحیله.

لقد وظف الناصري قصائد زوجته في عدد من لوحاته، وكانت تلك تجربة أخرى من تجارب تعامله مع الحروف؛ ففي عام 2008،

عام بغداد  في  حسین  صدام  نظام  انھیار  قبیل  كتبتھا  التي  مي  زوجته  قصائد  من  قصیدة  ضمَّنھا  لوحة  رسم  قد  الناصري  كان 

2003، ونشرتھا تالیاً في ديوانھا (من تلك األرض النائیة) الذي صدر في بیروت عام 2007، وجاء في القصیدة:

“ھُزمت بنا األرضُ

لم تبق السماء لنا رمق

طارت على كل الجھات عباءتي

منسوجةً بخیُوط نار..

حملت على ريش الجناحین اللذين تعاندا

شعباً ينام على ورق”.

الداللیة حمولته  بكل  النَّصي  وجودھا  وظف  إنما  فقط،  القصیدة  إلیه  ترمي  لما  الكلیة  الداللة  تمثیل  على  الناصري  يعمل  لم 

نحو على  منصھرة  الشعري  النَّص  داللة  وصارت  النَّصي،  نسیجھا  من  جزءً  أصبح  حتى  اللوحة  سطح  في  والجسدية  والخطابیة 

تلقائي مع داللة النَّص التشكیلي في اللوحة، بل صارا معاً لوحة واحدة في جسدھا وداللتھا وخطابھا.

لقد رحَّل الناصري بعض دالالت النَّص الشعري وحولھا إلى نصوص تشكیلیة، ولعل بقع اللون األحمر المنساب في اللوحة إلى

وسط في  المشروخ  البیاض  عن  ناھیك  الخراب،  بحجم  أيضاً  يشي  السوداء  البقع  إلى  واللجوء  الموت،  بداللة  يشي  األسفل 

اللوحة، والذي يدلَّ على ھوة الضیاع، وھو الضیاع الذي تحتمي به القصیدة كمآل طال الذات البشرية الملتاعة بالحروب وبدمار

األوطان.
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رافع يغادر  العراقیین،  من  اآلالف  مئات  بحیاة  أودت  قد  العراق  على  الحرب  كانت  وبینما  الماضي،  القرن  تســعینیات  مطلع  في 

إلى يعـــود  لكنّه  والبحرين،  األردن  أھمھا  لعلّ  عدّة  مناف  في  ويظل  المعـــذب،  العراق  مصیر  على  باكیاً  حزيناً  وطنه  الناصـــري 
أصیالً في الســابع من ديســـمبر الجاري، ولیفقد العالم فناناً  عمّان، ويمكث فیھا حتى اعتلى المرض روحه، لیغادر عالمنا موتاً 

أحبَّ الحیاة والطبیعة والخشب واللون والضوء والكلمة الطیبة والفكرة األصیلة، ولعل األھم من ذلك كله أحبَّ اإلنسان وھو الذي

رسم له على مدى خمسین عاماً.
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األكثر قراءة  أخبار ذات صلة األكثر
إرساالً

وقفة أمام مستشفى ألماني ضد المرشح لخالفة خامنئي

إطالق أول جمعیة في الدولة لإلنعاش القلبي

تحديث الخريطة اإللكترونیة لمزودي الرعاية الصحیة بأبوظبي

«إسعاد المجتمع» تتفقد سیر «افحصي.. تسلمي»

«صحة دبي» تحذر من االستخدام العشوائي للمضادات الحیوية
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