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رافع الناصري… مات بعیداً عن بغداد

(node/196586/) العراقي التائھ
بیار أبي صعب

عاش رافع الناصري حیاةً من التیه والھجرات (http://www.al-akhbar.com/node/100870) رسّخت عالقته

بالمكان األوّل. لكن، مع االحتالل األمیركي والعنف األھلي والردّة الدينیّة، راح العراق يبتعد. قبل
أسابیع حضر افتتاح معرضه االستعادي (http://www.alnaked-aliraqi.net/article/19591.php) ، المتواصل

حالیّاً في عمّان. كانت االطاللة الوداعیّة التي توّجت نصف قرن من االبداع. المحطّة النھائیّة في
مسیرة عنوانھا األناقة. التشكیلي العراقي الكبیر وأحد أبرز معلّمي الحفر العرب، ووري في ثرى
منفاه األخیر بعد معاناة مضنیة مع المرض. مات ودونه «دجلة الخیر» التي استعارھا ذات لوحة
» كما نقش في عمل آخر متماھیاً من بیت شھیر للجواھري. «استودع هللا في بغداد لي قمراً

مع الشاعر العبّاسي ابن زريق البغدادي...

العدد ٢١٧١

(node/196587/) من الطواف في األزمنة واألوطان ً 50 عاما

فجر السبت، انطفأ أحد أبرز روّاد الفنّ العربي المعاصر المعروف على الساحة العالمیة. لعب دوراً
محورياً في تأسیس «جماعة الرؤية الجديدة» في بغداد الستینیات وشھدت تجربته التي تمتد
على خمسة عقود أكثر من تحول أسلوبي. عمان التي اختارھا منفاه منذ التسعینیات، ودّعته

بمعرض استعادي يستمر حتى نھاية الشھر

عمان ـــ علي عبد األمیر
كأنّه مع رفیقة دربه، وأحد أقرب تالمذته الى نفسه، اختاروا احتفاالً خاصاً للرحیل. الفنان العراقي
رافع الناصري (1940) أغلق عینیه فجر السبت 7 كانون االول (ديسمبر) في العاصمة االردنیة
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التي أحبھا ورشقھا بالكثیر من فنه وإبداعه. قبل أسبوعین، كانت عمّان تحتفي به عبر معرض
استعادي (رافع الناصري 50 عاماً من الرسم والطباعة) وثّق نصف قرن من تجربة شكّلت منظوراً
بصرياً معاصراً، كأنّه كان على النقیض من تحوالت بالده، فھو يمضي الى أقصى الجمال، بینما

يمضي العراق الى أقصى الوحشة والقسوة.

العدد ٢١٧١

(node/196588/) وصیّة فنان استشرف قدره
فیصل عبد هللا

«بمحاذاة النھر 3» (طباعة بالشاشة الحريرية ــ 56 × 76 سنتم ــ 2012)

أحد أبرز رواد فن الطباعة في العراق والعالم العربي، جاء موته بوصفه آخر زفرة عذاب من المرض
العضال، ومن أخبار بلد تحوّل الى مستعمرة بفعل «الھكسوس» الجدد ومَن سبقھم!

ما استجمعه «المتحف الوطني األردني للفنون الجمیلة» عبر معرض «رافع الناصري 50 عاماً من
الرسم والطباعة» المستمرّ حتى نھاية الشھر في عمان، سیكون بمثابة الوصیة األخیرة ألحد

أبرز رواد فن الطباعة في العراق والعالم العربي. وصیة جمعت أفضل خالصات فنیة لمسیرة قاربت
خمسة عقود، وشملت عرض حوالي 100 عمل موزعة بین التخطیط والرسم والطباعة والدفاتر
الشخصیة. لكن ھل استشرف رافع الناصري (1940 ــ 2013) قدره الى ھذا الحد، وجمع ما جمع
من تجلیات إرث فني واشتغاالت غدت قاموسه الشخصي بإشاراتھا ورموزھا، قبل أن يغمض

عینیه يوم السبت الماضي، ويقول وداعاً لمحبیه ومريديه وطالبه؟

العدد ٢١٧١

(node/196589/) مثقفون عراقیون: ما لنا نموت في المنافي؟
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رفیقة دربه مي مظفر في نظرة الوداع األخیرة

علي عبد األمیر
رغم أنّھم رافقوا جثمان رافع الناصري من بیته ظھر السبت حتى «جامع صالح الدين»، ثم الى

«مقبرة سحاب» في ضواحي عمان، التي صارت مقبرة للكثیر من رموز العراق الثقافیة
والسیاسیة ممن ھاجروا عن بالدھم، اال أنّ إحساساً تاماً بالفجیعة تمكّن منھم، وھم يوارونه
في الثرى. التشكیلي العراقي اآلتي من النرويج يحیى الشیخ، والناقد والروائي سھیل سامي
نادر، واالكاديمي والمسرحي علي شبو، وتلمیذ الناصري الرسام والغرافیكي خالد رحیم وھل،
ھالھم أن يقفوا عند حافة القبر، فیما تراب كثیر يھیله المشیعون على جسد الناصري الوسیم.

العدد ٢١٧١

(node/196590/) رافع الناصري... التجربة الفنیة الحالمة
ـحسین السكاف

كوبنھاغن | "إن كنا نستطیع أن نطلق كلمة "ھجرة" على حاالت إنسانیة معینة، ومنھا أن
تھجر وطنك وتستبدل أوراقك الثبوتیة بأخرى جديدة وتنتمي لمجتمعك الجديد كلیاً، فإننا ال

نستطیع أن نطلق ھذه الكلمة على االنتاج الفني، أرقى ما أبدعه اإلنسان على مر العصور. ھذا
اإلنتاج ال يھاجر من مكان إلى آخر، بل ينتقل بشكل طبیعي وغريزي لیشكل النسیج الحضاري
للبشرية. إن أھمیة الفن العالمي المعاصر الیوم لم تتشكل من اإلنتاج اإلقلیمي المحدود في

ھذا البلد أو ذاك أو في تلك المنطقة أو القارة وحدھا، بل من مجموع كل تلك الحضارات والثقافات
والجذور التاريخیة واألسالیب الحیاتیة المختلفة".

العدد ٢١٧١
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