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لي�سطف الر�سم هذه املرة بجانب املجرد اخلال�ص 
مثل املو�سيقى ، اأو الغنائية التجريدية التي تعتمد 
طاق���ة اللون التعبريي���ة والتنا�سقي���ة يف ال�سياق 
الهارم���وين ، وي�سبح اللون ه���و الن�سق الوحيد 
واملهيمن الباث للداللة يف تاأ�سي�ص اخلطاب ، مما 
يعني االختزال يف ال�س���ورة وال�سكل والتخل�ص 
م���ن عوالق الواق���ع والتكثي���ف اإىل اأق�س���ى حد ، 
لي�س���بح الل���ون ه���و الن�س���ق او البني���ة والعالمة 
الغ���ريه يف �سوء االأ�س���كال الناجتة من تداخالت 
اللون ذاته( ����ص26 مدونة الب�س���ر حالة القرابة 
ه���ذه خلق���ت تنمية فني���ة م�ستم���رة ل���دى الفنانة 
االورف���ه يل والتي تاأثرت بع���دة عوامل ت�سابكت 

يف خل���ق الق���درة الذاتي���ة امل�ستم���رة يف العط���اء 
الفني الت�سكيلي واملو�سيقي معا ..

العام���ل االأول : اإنه���ا )ترعرع���ت يف بي���ت اأح���ب 
الف���ن باأنواع���ه وتلق���ت الدعم والت�سجي���ع ل�سقل 
املو�سيق���ى  نح���و  وميوله���ا  الفطري���ة  موهبته���ا 
والر�س���م. در�ست العزف عل���ى البيانو بعمر �ست 
�سن���وات، وا�ستم���رت بعده���ا رحلة ثم���اين عقود 
اأغن���ت خاللها الفن���ون بغزارة حي���ث اتخذت من 
املو�سيق���ى والر�س���م توائ���م روح له���ا. وتتلم���ذت 
على ي���د اأف�س���ل اأ�سات���ذة املو�سيقى وظل���ت تنهل 
م���ن خربتهم الأكرث من ن�سف قرن، ومنهم اأ�ساتذة 
البيان���و الرتك���ي بهج���ت دادا الع���واد واالإيطايل 

األ���دو كاين واأ�ساتذة العود الكبار �سالح القا�سي 
وعل���ي االإمام .وتع���زف البيان���و واالوكورديون 

والعود بطالقة( .
العامل الثاين : )اإقام���ة االورفه يل برفقة زوجها 
الدبلوما�س���ي حمي���د الع���زاوي يف ا�سبانيا خالل 
�سبعيني���ات الق���رن الع�سري���ن الف�س���ل باكت�سافها 
ع���وامل اجلم���ال الت�سكيلي واملعم���اري االإ�سالمي 
يف ق�س���ر احلمراء وغ���ريه من عالم���ات الفن يف 
ا�سبانيا، ما اثر على منهجها يف الر�سم، ونقلها من 
االأ�سلوب الواقعي اإىل تنفي���ذ املئات من لوحاتها 
الت���ي عرفت به���ا، وغالبا م���ا ت�سميه���ا االورفلي: 
مبنمنم���ات م���دن احلل���م.( ، اأم���ا العام���ل الثال���ث 

الردي���ف للعامل���ن االأنفي الذكر ، ه���و اأن االورفه 
يل قد )اأ�س�ست اأول قاع���ة عر�ص ت�سكيلية خا�سة 
يف بغ���داد مطلع ثمانينيات القرن املا�سي، والتي 
حتول���ت فيم���ا بع���د اإىل مركز ثقايف �سه���د العديد 
م���ن املعار�ص لكبار الفنانن العراقين، ف�سال عن 
ن�ساطات ثقافية وفنية ودورات، وحما�سرات يف 
خمتل���ف املجاالت مل تتوق���ف لغاية حرب 2003( 
،ه���ذه العوام���ل اجتمع���ت يف تن�سي���ج جتربتها 
الفني���ة الطويلة من���ذ درا�ستها وحت���ى م�ساركتها 
االأوىل يف معر����ص ن���ادي املن�س���ور �سنة 1957 
اأي عل���ى مدار ما يزيد عل���ى ال�ستن �سنة املا�سية 
، وه���ي يف قلق اإبداع���ي وفني ملحاول���ة التوازن 

والبحث ع���ن البعد الثالث لالإن�س���ان )ومن خالل 
ذل���ك جن���د اأن االإح�سا�ص بالت���وازن رغبة غريزية 
ي���ود االإن�س���ان حتقيقه���ا دائم���ا حت���ى يف اأعماله 
الفنية ، طاملا كان دائما يف حالة من ال�سعي خلف 
الكم���ال اجلم���ايل امل�ستوحى من خربات���ه املرئية 
واحل�سي���ة الفطري���ة ، الأج���ل ا�ستدع���اء الالوعي 
لتل���ك اخل���ربات( )والفن���ان يتمتع بحري���ة كاملة 
يف اأف���كاره ، فهو ثائر طليق يحلق فنيا فوق عامل 

الوجوب .. 
 ف���ال وج���ود لديه اإطالق���ا للفظ "يج���ب" .. اال انه 
يتعل���م وي���زداد خ���ربة م���ن �سابقي���ه ، حت���ى يقف 
عن���د نقط���ة نهايتهم وينطل���ق من خالله���ا متقدما 
ومبتكرا ، ووا�سعا لنف�سه اأ�س�سه اخلا�سة والتي 
تتواءم م���ع �سخ�سيته الفني���ة ..( ، لذا كان �سعي 
الفنان���ة االورفه يل هو التعام���ل مع املعاين التي 
حتدثها عنا�س���ر تكوين اللوحة كما هو مع اللون 
.. )ال���ذي يرتاوح بن ال�ساخن والبارد.. والقامت 
اأو املعتم.. والفاحت اأو امل�سيء( ، لتخليق القدرة 
االت�سالية املوؤثرة يف املتلقي ، ولهذا خلقت اأبعادا 
لتجربتها التي �سنع���ت نظما وقوانن يف ال�سري 
نح���و �سن���ع م�س���ارات اإبداعي���ة غاي���ة يف الدقة ، 
بحيث عك�ست بحثها امل�ستمر عن البعد الثالث يف 
كل اإطارات���ه �سواء ذات االإن�س���ان اأو العمل الفني 
ال���ذي حت���اول االورفه يل اأن جترده م���ن النفعية 
وت�سم���و به يف زخارف ا�ستمدته���ا من موروثات 
االأم���ة وتقدميها بهالة لونية تعك�ص هدوء الفنانة 
يف تعاملها مع جماليات املكان خالقة بذلك زمنية 
اللحظة ، اأي انها حتاول االبتعاد عن جدل الزمان 
وامل���كان ، لتعطي جمالي���ة اللوحة مبتعة مبا�سرة 
، تاأخ���ذك كمتل���ق اإىل ع���وامل البح���ث وت�ساع���د 
القدرة نح���و االكت�ساف ، وق���د الت�سل �سوى انك 
اأ�سب���ت ب���داء البح���ث عن اجلم���ال ، وهك���ذا كلما 
اأمعنت يف جزيئ���ات األوانه���ا الثنائية يف القباب 

الرتاثي���ة املطعم���ة بال���وان ال�س���دق الفن���ي غ���ري 
املرئي���ة ، جتد نف�سك اأمام ناطحات �سحب اجلمال 
تكتنف���ك بجلباب الدفء واالألف���ة والقرب ، عك�ص 
ناطحات ال�سحاب االآن التي توفر ده�سة االبتعاد 
عن االأر�ص ، ناطحات جمال االورفه يل تخلق لك 
التحلي���ق االأبعد ، ولكن ب�سورته املاألوفة القريبة 
الدنو من االأر�ص ، بيد اأنها تناأى عن الدنو اأحيانا 
اإىل اأف���اق اخليال ومت���زج األوان ، خلل���ق كيانات 
يف اول وهل���ة ، ه���ي ال تبتعد ع���ن النفعية وحن 
التمع���ن به���ا يف اخللط���ات والكيان���ات ب�س���ورة 
اأعم���ق تده�سك روح ال�سم���و والبحث عن بعد يف 
ثناي���ا اللوحة ، فاختيار الل���ون تعتربه حرية يف 
العم���ل الفني وتوجه���ه يف حلظ���ات الوعي ، كي 
ياأخ���ذ م���داه يف تعميق املعنى ، واإث���ارة الذائقة ، 
فتجرب���ة االورفه يل اأخ���ذت مدياتها عرب �سنوات 
طويل���ة كما اأ�سلفنا من االإنت���اج االإبداعي وتذوق 
اإنت���اج االآخري���ن مب���ا جعله���ا فنان���ة متتل���ك روح 

النقد اأي روح الذائق���ة املتدربة ، لذا كان مت�سكها 
باختي���ار االألوان جليال يتطاول على منابع القبح 
، وي�سته���دف حتري���ك كوام���ن االإح�سا����ص ، ث���م 
اأنه���ا اعتمدت عل���ى جمموعة النظ���م وال�سوابط 
، حي���ث حتكم���ت بال�سكل وف���ق مقايي����ص حددت 
القيم���ة اجلمالية للطرارات الرتاثية معتمدة على 
االألوان الثنائية ، تلك التي تتكون من مزج لونن 
اأ�سا�سي���ن بروؤي���ة كما قلن���ا غايتها البع���د الثالث 

لالإن�سان ..
وم���ا )ميي���ز الفنان���ة وداد االورف���ه يل املول���ودة 
يف بغ���داد 1929 انه���ا ت�سي���ب كل م���ن يعرفه���ا 
ويتابعها بعدوى الول���ع باال�سياء اجلميلة وحب 
احلي���اة واالن�س���ان ، فهي حتر�ص عوام���ل القوة 
واالأم���ل بالرغم م���ن ال�سعوب���ات واالوجاع التي 
تواجهن���ا( ،وتق���ول عنه���ا الفنان���ة ال�سورية عزة 
ب�سري ناجي : )كان���ت ت�سيع يف املكان روح املرح 
وكاأنه���ا فرا�س���ة اإذا م���رت اأو كن�سم���ة ربي���ع، فكل 

م���ن التقاها قال اإنها امراأة ن�سيط���ة ومتجددة، اإذ 
كلم���ا مر عام تزداد تاألق���ًا وحيوية عجيبة. وحن 
اقرتب���ت منه���ا وجدته���ا اأم���ًا حميم���ة و�سديق���ة 
م�سجعة ونا�سحة يل( هك���ذا هي الفنانة االورفه 
يل ام ومربي���ة وان�سانة ت�سع حمبة وابداعا ف�)ان 
ق���وة الفن تكمن يف م���ا يقوله وح�س���ب بل يف ما 
ال يقول���ه اي�سا ، اأي يف ما يرم���ز اليه ويوحي به 
. وه���ذا بع�ص �سر خلود االعم���ال الفنية اال�سيلة 
وحيويته���ا املتجددة . والعم���ل الفني يقرتب من 
حلظ���ة االبداع الكلية بقدر م���ا يحمل من غنى يف 
امل�سم���ون يف ايحاءات���ه ودالالت���ه( )فالفن���ان يف 
�س���راع دائم م���ع املادة ، م���ع اللفظ���ة يف ال�سعر ، 
م���ع احلجر يف النحت ، م���ع الفر�ساة يف الر�سم ، 
م���ع اجل�سد يف الرق����ص .. بذلك كله تكتمل حلظة 
االبتكار يف الفن ، حلظة اخللق ، حلظة امل�ساركة 
يف الطل���ق �� او يبدو بعد غريبا ان يقول غوته ان 

الفنان احلقيقي هو ن�سف اله !(

وجدان عبدالعزيز

 التوازن الفني في سحب ناطحات جمال 
األورفه لي

حني التحدث عن فنانة بتجربة كبرية ذات بعد زمني طويل ، كالفنانة وداد االورفه يل ، البد أن 

ُيصاب الباحث بهيبة وتردد أمام إرصارها يف حب الحياة والجامل عرب مسارات األلوان وحبها 

الدفني والعجيب للموسيقى باعتبارها تتقيد ، أي املوسيقى بقوانني تناغم االرتكاز إىل عالقات 

ونسب كمية ، فهي بّناء تأخذ من الخيال الخالق الكثري ، للتعبري عن جامل الروح ، فاملوسيقى 

قريبة الصلة والنسب للرسم وإيقاع اللون والخط وتعانقهام يف ارجوزة التعبري عن ذات 

اإلنسان الفنان التي تبحث عن التوازن و)الن الرسم منط فني مختلف يف صيغته التنظيمية ، 

إلنشاء التعبري برصيا وآلية االتصال والتلقي معا ، إذ تقرتب من املجرد والرمزي ، حتى وان 

دأبت إليجاد خطاب يحايث الواقع أو الطبيعة

عر�ض ) النك�سة يف �سور( افتتح بعمان يف فندق االردن - فندق كونتيننتال حاليًا - 1969
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من���ع االإ�سالم الر�س���م ، و غالب الفنون . و مل يظهر 
يف احل�س���ارة االإ�سالمية الر�سم اإال ب�سيغ اإعالمية 
يف الكتب العلمية ، اأو لت�سري اإىل حاالت اجتماعية 
معينة. و كما لو تك���ن هذه املمار�سة اإال يف حاالت 
نادرة خارج هيمنة بداوة اجلزيرة العربية. بينما 
رافقت املنحوتات و الر�سم االإن�سان منذ ح�ساراته 
و  الر�س���وم  تل���ك  ع���ربت  و  البدائي���ة.  و  االأوىل 
املنحوت���ات تعب���ريا بليغا ع���ن عاطف���ة االإن�سان و 
ت�س���وره اإىل الظواهر الطبيعي���ة و موقع وجوده 
فيه���ا، و التعام���ل يف معي�س���ه معه���ا. لق���د ظهر من 
ب���ن العراقين الذي���ن كانوا منتم���ن اإىل اجلي�ص 
العثم���اين ر�سام���ن و نحات���ن، رمب���ا كان اأهمه���م 
عب���د القادر الر�س���ام و فتحي �سف���وة النحات. لقد 
ر�سم ه���وؤالء املناظر الطبيعية الت���ي جاءت ب�سيغ 
و تكنولوجي���ة بدائي���ة. و ال تبتع���د اأعم���ال هوؤالء 
حين���ذاك كثريا ع���ن كونه���ا اأعمال هواي���ة بدائية، 
اذا م���ا قارناها م���ع ما كانت قد و�سل���ت اإليه اأوربا 
من���ذ عدة ق���رون، و التي يف الواق���ع مل تتوقف يف 
اأورب���ا من���ذ العه���د االإغريق���ي، كم���ا مل تتوقف يف 
ح�س���ارات ال�س���رق االأق�س���ى من���ذ اأن ظه���رت قبل 

ع�سرات القرون. 
مع ذلك الفت تلك املمار�سات قاعدة الر�سم و النحت 
يف العراق، التي انطلقت بعد االحتالل الربيطاين 
للعراق يف الع�سرينيات و بعد رجوع الفنانن اإىل 

عراقهم. 
فاألف���ت هذه االنطالقات خط���وة مهمة للخروج من 
ع���امل حمتب�ص م���ن غري ر�س���م تعر�ص ل���ه املجتمع 

العراقي لقرون عديدة. 
فحينما ت�سكل���ت احلكومة العراقي���ة حتت االإدارة 
الربيطاني���ة، ت�سم���ن نظ���ام التدري����ص االبتدائي 
تعليم الر�سم، فظهرت احلاجة اإىل معلمن يقومون 

بهذه الوظيفة. 
فاأقدم���ت احلكوم���ة العراقي���ة على اإر�س���ال بعثات 
به���دف تعلي���م الر�س���م، و كان فائق ح�س���ن من بن 
اأولهم، و حلقه عطا �سربي و جواد �سليم و حافظ 
الدروب���ي وغريه���م، و ذلك لي�سبح���وا معلمن يف 

املدار�ص االبتدائية و الثانوية. 
و كان م���ن ب���اب ال�سدفة ان بع�سه���م جتاوز هدف 
البعثة اإىل اأوربا، و ذلك بعد اطالعهم على الفنون، 
كما كانت متار�ص يف معاهدها، فرجعوا اإىل بغداد 
ال بكونه���م معلمن فح�سب، ب���ل فنانون و مهتمون 
يف تفه���م الف���ن و ممار�ست���ه، فا�ستحدث���وا للفنان 
مقامه يف املجتم���ع العراقي، قبل احل���رب العاملية 

الثانية.
م���ن ب���اب ال�سدف���ة ان بريطاني���ا احتل���ت الع���راق 

ج���اء  و  االأربعيني���ات،  اأوائ���ل  يف  اأخ���رى،  م���رة 
م���ع جي�سه���ا فنانون جي���دون، حيث تعرف���وا على 
الفان���ن العراقي���ن،اأدى اإىل نقا����ص و ج���دل حول 
الف���ن االجتاه���ات الفني���ة احلديث���ة. كم���ا كان لهم 
تاأث���ريا مبا�س���را على حرك���ة الف���ن يف العراق، يف 
اإنهم جلبوا معهم مفاهي���م الفنون احلديثة، فاأطلع 
الفن���ان العراقي عل���ى كيفية ممار�س���ة الفن، بل ما 
ه���و الف���ن يف اورب���ا، و مل يقت�س���ر عل���ى تدري�سه 
يف املعاه���د فقط. و ما ان حل عق���د اخلم�سينيات، 
حت���ى وجدت بغ���داد باأنها متتل���ك فنانن متميزين 
ميار�س���ون خمتل���ف االجتاه���ات االأوربي���ة، حيث 
جتمعوا و األفوا جماعات، اهتمت كل منها باجتاه 

فني معن. 
و هك���ذا ظه���ر ف���ن الر�س���م و النح���ت خ���ارج جدار 
مدار�ص و معاه���د التدري�ص لياأخذ موقعًا مهمًا يف 
املجتم���ع العراق���ي املتنور. و من هن���ا ظهر الفنان 
العراق���ي و ظهر معه مفهوم مق���ام الفنان يف ثقافة 

املجتمع العراقي. 
و ق���د متثل���ت هذه احلرك���ة الفني���ة يف جتمعات و 
جماع���ات متع���ددة، من بينه���ا جماعة »ال���رواد« و 
الت���ي �سمت فائق ح�سن و حممود �سربي و قتيبة 
ال�سي���خ نوري و عي�سى حنا و اإ�سماعيل ال�سيخلي 
و غريه���م. ام���ا املجموع���ة الثاني���ة فه���ي »جماعة 
بغ���داد«، الت���ي �سمت ج���واد �سلي���م و �ساكر ح�سن 
و ن���زار �سلي���م و غريهم. كم���ا كان حافظ الدروبي 

ميثل جماعة االنطباعين. 
و ظهر يف نهاية اخلم�سينيات و بداية ال�ستينيات 
فنان���ون متمي���زون من بينه���م: اإ�سماعي���ل فتاح و 
ها�س���م �سمرج���ي و كاظم حي���در و لورن���ا �سليم و 
�سياء العزاوي و �سع���اد العطار و خالد الرحال و 

حممد غني، و غريهم. 
و ال�س���يء املده�ص يف اأعمال ه���وؤالء الفنانن اأنهم 
مل ميار�س���وا اأو يتاأث���روا بكث���ري م���ن االجتاه���ات 
االأوربي���ة، كاالنطباعية و التجريدي���ة و الواقعية 
اال�سرتاكي���ة فح�س���ب، و اإمنا اأق���دم الكثري منهم و 
منح هذه التجارب طابع���ًا حمليًا عراقيًا، متاأثرين 
بالفن���ون العراقي���ة القدمي���ة و حتى تل���ك البدائية 
ال�سعبي���ة منه���ا، مما جعله���م ق���ادة يف تكوين فكر 
احلداثة يف جمال الفنون الت�سكيلية يف العراق، و 
منحت هذه احلداثة خ�سو�سية اإىل اجلماعة التي 
كان���ت متار�سها، و ذلك اأ�سوة مب���ا كان يح�سل يف 

ال�سعر و العمارة و غريها من املجاالت الفنية. 
كان���ت لق���اءات ه���وؤالء الفنان���ون لق���اءات �ساخبة 
اأحيان���ًا، ي���وؤدي اجل���دل العني���ف اإىل خ�سوم���ات 
بينه���م. و كان اله���دف م���ن ذل���ك النقا����ص ال���ذي ال 
ينتهي هو حتقي���ق تعبري حملي يقومون به خالل 
جتارب، اأما لبع�ص االآخ���ر فكان الهدف يف اجلدل 
و النقا����ص هو االخت���الف و اخل�سام، فيهيمن جو 
م���ن الغ�س���ب ت���ارة اأو الفرح ت���ارة اأخ���رى، فتفرترّ 
ال�سف���اه ع���ن االبت�س���ام و ال�سح���ك ، اأو التجه���م و 

وداد االورفه لي
البكاء اأحيانا اأخرى.

يف زاوية من هذه ملحمة التجارب و االبتكار التي 
كان يحققه���ا هوؤالء، و ه���م يف جدلهم و خ�سامهم، 
اأحيان���ا باأ�سوات هادئة عقالنية، و اأحيانا اأخرى، 
او عند االآخ���ر، هياج و اأ�س���وات �ساخبة، ال تفهم 

منها �سيء. 
كان���ت وداد االورفه يل جتل����ص و تالحظ و تتاأمل 
و تر�س���م، يف زاوي���ة بعي���دة عن كل ه���ذا مبفردها 
خارج االجتاهات التي ظهرت يف العراق. متفردة 
يف خطوطه���ا. مل تر�سم املناظ���ر و متنحها �سمات 
جتريدي���ة او انطباعي���ة و غريها م���ن االجتاهات 
االأوربي���ة، بل تفردت و ابتك���رت مناظرها، مناظر 
ال يقبله���ا العقل، و لكن ت�ستمتع بها ح�سياته. فهي 
ب�سات���ن مليئ���ة بقب���ب فوقها نخ���ل او نخل يحمل 
قب���ب، و بحري���ات متتد و ت�س���ل اإىل زرقة ال�سماء 
ال يدعمه���ا �سوى عيط���ة/ نخلة �ساهق���ة. لقد حقق 
الع���راق يف فن���ون الر�سم و النحت �سج���رة مليئة 
بالثم���ار، و لك���ن تدىل م���ن تلك ال�سج���رة غ�سنن، 
احدهم���ا مثقل بثمار �سع���اد العطار، و االآخر يرفل 

ب�سرياليات وداد االورفلي. 
لك���ن اأ�سجارها وداد االورف���ه يل و بيوتها و قببها 
املطلة فوق النخي���ل، او نخيال و اأع�سابا و اإزهارًا 
مثقل���ة بحملها حتت قب���ب و دور، ال وجود لها يف 
واقع الوجود، و اإمنا فقط يف خميلتها، التي حاملا 
تنتق���ل اإىل خميلتنا حينما ن�ساهدها، و تظهر هذه 

القب���ب و النخي���ل بعالق���ات و قيا�س���ات ال تتحدى 
الواق���ع فح�س���ب، ب���ل تتح���دى �سوي���ا خميلتن���ا و 
خميلته���ا، اإذا م���ا مل نق���ف اأمامها و نتج���اوز معها 
الواق���ع، و ن�ستمت���ع بواق���ع ال وج���ود ل���ه. فجذع 
النخل���ة يخ���رتق زرقة ال�سماء اأحيان���ا، و اأخرى ال 

تعلو اأكرث من االأع�ساب ال�سغرية التي حتتها. 
فيمت���زج النخيل عندها ليوؤل���ف نخلة كبرية تتفرد 

اأحيانا و ت�ستقل يف عامل خا�ص بها.
فالنخل عندها ميتزج ليوؤلف نخلة كبرية، و اأحيانا 
كل منها ت�ستق���ل يف عامل خا�ص بها و تتفرد به. و 
ترتاق�ص اجلوامع حت���ت جمموعة من النخيل، و 
ترتاكم فوق بع�سها البع�ص، موؤلفة والية �سغرية 
م���ن مئ���ات اجلوام���ع و القب���ب، حماط���ة مبئ���ات 
النخيل الكب���ري و ال�سغري منها، حتى تتال�سى يف 
منمنم���ات ال ميكن متيزها يف خمليتن���ا، اأن كانت 
دور او جوام���ع او نخي���ل، منعك�س���ة يف واح���ات 

مت�سابكة داخلة بع�سها البع�ص. 
لقد حق���ق الفنانون العراقيون من���ذ اخلم�سينيات 
الكثري، و لكن تبق���ى وداد قابعة يف جزيرة هادئة 
تتاأم���ل و حتدثنا عن اللوحة الالحقة يف خميلتها، 
و عندم���ا ن�سغي اإليها باإمعان، اإمنا ن�سغي و نرى 

لوحتن يف اآن واحد.

عن الفولدر اخلا�ص باعمال الفنانة 
الأورفه يل 

امام لوحة يف اواخر الثمانيات

رفعة الجادرجي

- ولدت يف بغداد عام 1929. 
- در�ست يف كلية بريوت للبنات.

- در�س���ت الر�س���م يف مر�س���م خالد اجل���ادر يف كلي���ة امللك���ة عالي���ة بكالوريو�ص خدمة 
اجتماعية.

- در�ست يف معهد الفنون اجلميلة. 
- ع�سو نقابة وجمعية الفنانن العراقين.

- 1957 �سارك���ت يف معر����ص ن���ادي املن�س���ور ويف معظ���م معار�ص جمعي���ة الفنانن 
العراقية.

- اقامت عدة معار�ص با�سلوبها الواقعي.
- 1964 – بون / املانيا الغربية.

-1966 – نيويورك / امريكا.
 - 1968 عمان )النك�سة يف �سور(.

- 1969 – عمان / االردن – )الربيع يف االردن ( جائزة قاد�ص.
- 1969 – لن���دن / انكل���رتا – بدع���وة من الربمل���ان الربيطاين بامل�سارك���ة مع ال�سيدة 

موراك مكاي )قاعة ابو ظبي للفنون(.
- 1980 – بغداد )منمنمات من الرتاث العربي( اول معر�ص با�سلوبها اجلديد.

- 1983 – افتتح���ت القاع���ة.. اول قاع���ة خا�س���ة بالعراق )قاعة االورف���ه يل للفنون(. 
مبعر�سها ال�سخ�سي )تهاويل تراثية(.

- 1991 – عمان / االردن – معر�ص م�سرتك مع فنانن عرب.
-1993 – بغداد / العراق – فنتازيا – قاعة االورفه يل للفنون.

 - 1994 – عمان / االردن )فانتازيا 2( قاعة االورفه يل – عمان.
- 1995 – بغداد مدينتي – قاعة االورفه يل للفنون – بغداد.

- 1996 – عمان / االردن )الف ليلة وليلة( قاعة االورفه يل – عمان.
- 1997 – ابو ظبي – مدن احللم – جالري النزول.

- 1998 – دبي – جالري الدار.
- 1999 – اب���و ظبي / االم���ارات – )فوتوغراف لالعمال الفنية( )�سذرات من الزمن( 

جالري النزول.
- 1999 – الدوحة – قطر فندق الدوحة – دعوة من جمعية الفنانن.

- 2000 – افتت���اح قاع���ة االورف���ه يل للفن���ون اجلدي���دة – جم���اور ن���ادي ال�سي���د – 
املن�س���ور/ بغ���داد – مبعر�ص �سخ�س���ي ا�ستعادي )خم�س���ون عاما مع الف���ن والعطاء 

م�ستمر( من )1950 – 2000(. 
- ت�ستقر حاليًا يف االردن منذ عام 2003.

وداد األورفه لي 
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ان دور وداد االأورف���ه يل ، ال���ذي جتل���ى باأ�سط���ع 
م���ن  والت�سعيني���ات  الثمانيني���ات  يف   ، �س���وره 
الق���رن املا�سي ، يتخطى دوره���ا كفنانة ت�سكيلية 
بارزة يف ال�ساحة الت�سكيلية العراقية ، فقد كانت 
ال�سيدة االورفلي بحق احد الرموز الثقافية للبلد 
ف�س���ال ع���ن اىل م�ساركاتها يف اغل���ب التظاهرات 
الت�سكيلية العاملية املقامة يف بغداد، والن�ساطات 
الفنية يف الدول العربية، فان القاعة التي ت�سمت 
با�سمه���ا قاع���ة االورفلي ، هي القاع���ة االوىل يف 
العراق غري اململوكة للدول���ة والتي مار�ست ابان 

تل���ك الف���رتة دورا ريادي���ا يف احلرك���ة الت�سكيلية 
العراقية. كان���ت االفتتاحات التي تقام للمعار�ص 
ال�سخ�سي���ة واجلماعية من قبيل معر�ص ال�سيف 
وكذل���ك   ، �سنوي���ا  يق���ام  كان  وال���ذي  والربي���ع 
العرو����ص امل�سرحي���ة واملحا�س���رات والندوات ، 
كان���ت كلها احداث���ا ثقافية بالغ���ة االهمية. ولدت 
يف بغداد ع���ام 1929. در�ست ثالث �سنوات كلية 
البنات يف بريوت/ �سنة واحدة يف كلية التحرير 
خدم���ة اجتماعية/ارب���ع �سن���وات معه���د الفن���ون 
اجلميلة، بغداد/ اربع �سنوات يف كلية التحرير. 
ع�س���و نقابة الفنانن وجمعي���ة الفنانن العراقية 
. �سارك���ت يف معر�ص ن���ادي املن�سور عام 1957 
ويف معظ���م معار�ص جمعي���ة الفنان���ن العراقية 
حت���ى ع���ام 1962 .عا�س���ت م���دة 18 �سن���ة خارج 
العراق متنقلة بن اقط���ار ال�سرق والغرب، حيث 

اطلعت عن كثب على مدار�سها الفنية.
اقام���ت معار����ص عدي���دة يف اخل���ارج ، اولها يف 
 ،1966 �سن���ة  نيوي���ورك  يف  ث���م   ،  1964 ب���ون 
اأعقب ذلك معر�س���ان يف االردن يف �سنتي 1968 

، 1979 ومعر����ص م�س���رتك م���ع الفنان���ة م���وراك 
م���كاوي يف لن���دن �سن���ة 69 ، واآخ���ر معار�سه���ا 
)منمنم���ات يف ال���رتاث العربي (املق���ام يف بغداد 
�سن���ة 1980، كم���ا �سارك���ت يف معظ���م املعار����ص 
ع���ام 1980 اىل 1983.  م���ن  الفني���ة اجلماعي���ة 
م�ستم���رة يف اقام���ة املعار����ص الفنية حل���د وقتنا 
احلا�س���ر. اأ�س�ست ومتتلك قاعة االورفلي للفنون 
الت�سكيلية يف بغداد عام 1983 وقد القت جناحًا 
كبريًا على مدى ال�سنوات بدعمها الكامل للفنانن 
يف الع���راق. وقد مت تكرمي الفنانة وداد االورفلي 
بق���الدة العنق���اء الذهبي���ة الدولي���ة وذل���ك تكرميا 
لن�ساطه���ا الفن���ي االبداع���ي يف جم���ال الت�سكي���ل 
قلدها اياها رئي�ص املهرجان القا�ص حممد ر�سيد، 
ه���ذا التك���رمي الذي اقي���م يف عم���ان وتخلله حفل 
مو�سيقي ملقطوعات من الفلكور العراقي وعزفت 
فرقة ثالثي العود احلانًا �سجية من الفن العراقي 
اال�سيل يف حن األقت االأورفه يل قراءات �سعرية 
لق�سيدة)الل���ه علي���ك( التي قام���ت بتاأليف كلماتها 

وتلحينها.

ه����ذا التك����رمي ج����اء الن الفنان����ة عل����م م����ن اعالم 
الع����راق فهي اىل جان����ب كونها فنان����ة ت�سكيلية، 
ت�س����ارك الي����وم بف����ن م����ن ن����وع اآخر ه����و العزف 
والتلح����ن. يف املحل����ة التي حمل����ت ا�سم اال�سرة 
)االورفلي����ة( يف الب����اب ال�سرق����ي ببغ����داد، ويف 
البيت التي تالقفت جدرانه تلويحات ال�سنا�سيل 
البغدادي����ة، ف�سل����ت )وداد االورفلي( عام 1929 
ان تفت����ح عينيه����ا مول����ودة تتطل����ع اىل احل����زوز 
املزدان����ة بالنت����وءات الزجاجي����ة امللون����ة، وهي 
تتوا�س����ل   ، ف����وق تخطيط����ات خ�سبي����ة  تلتق����ي 
لتكون كتلة مرتفة من االن�ساء الزخريف الدقيق. 
هن����اك.. تطاي����رت اح����الم الطفل����ة وداد، متاأمل����ة 
مو�سورات اللون، وظ����الل ال�سنعة التي ابدعت 
مو�سوعها، لت�سطف �ساه����دا ي�سفي على املكان 
خ�سل����ة من االلفة ، مل تزل عالقة يف الذاكرة. يف 
ذل����ك البيت، ب����ن اخوة له����ا، من ا�س����رة مرموقة 
 ، مزاجه����ا  )وداد(  تلفظ����ت  والثقاف����ة،  بال����رثاء 
فكان����ت مل�س����ة االب )مك����ي االورفل����ي( القا�س����ي 
املتمر�����ص واالن�سان املثايل، ق����وة منحت االبنة، 

حري����ة ت����درك حي����ز التزامه����ا .. فان����ربى فاحت����ا 
البنت����ه - بعد ان تنبه ل�سعورها املرهف - دروب 
الت�س����كل احلر، ف�ساغ����ت له - بع����د جل�سة هادئة 
تو�سطه����ا )البيانو( - اول م�سهد تظاهر بحرارة 
الوج����دان والعاطف����ة. م����ن تل����ك اللحظ����ة، الت����ي 
امتزج����ت فيها ح����رارة اال�سابع بخف����ة ارمتائها 
فوق �س����المل )البيانو( تدافع هاج�����ص التوا�سل 
ليج����د ظالل����ه مث����اال متدفق����ا ، تنبهت ل����ه )وداد( 
ف�سار بع����د �سنوات ، نربة حتم����ل ذات احليوية 

يف اللوحة التي تر�سمها.
ب����ن تل����ك االج����واء، تكون����ت �سخ�سي����ة الفت����اة، 
الت����ي طامل����ا ان�سدت لذل����ك الفي�ص االخ����اذ، وهي 
ت�ستم����ع اىل انغ����ام االيط����ايل )دوكاين( وه����و 
يعطيه����ا درو�س����ا يف املو�سيق����ى.. لكنه����ا ادركت 
بعد �سن����وات من ذلك، ان ذاك الفي�ص ذاته، �سار 
يتقل����ب باجت����اه اخ����ر، قاده����ا اىل ن����زوع متلَّكها 
كلي����ة، فب����ادرت ا�سابعها وهي تتح����رك مرجتفة 
خطوط����ا  تر�س����م  ن�س����رة،  خ�س����ب  قطع����ة  عل����ى 
ره����ا ب�سنا�سيل البي����ت الذي ق�ست  ونقو�س����ا تذكرّ
طفولته����ا بن زواياه.. ثم �س����ارت تر�سم مرحها 
ف����وق تلك اال�سطوانات القدمي����ة، املرتا�سة فوق 
رف����وف املكتبة، لينتهي به����ا احلال اىل ان جتمع 
تلك القطع التي تغط����ت بر�سوماتها املتوا�سعة، 
لتعر�سه����ا يف قاعة امللك في�سل الثاين.. متربعة 

بريعها اىل احدى اجلمعيات االن�سانية.
من����ذ تل����ك اللحظ����ة.. وكما تق����ول الفنان����ة )وداد 
االورفل����ي(: احتدم����ت يف نف�س����ي رغب����ة مل اع����د 
اق����وى على �سده����ا.. ف�سحت.. عل����يرّ ان ار�سم. 
وهك����ذا وج����دت نف�سها ب����ن االعوام م����ن 1955 
حت����ى 1958، طالب����ة ت�سغ����ي بلهف����ة، لدرو�����ص 
ا�ستاذه����ا االول الفن����ان الراح����ل خال����د اجلادر.. 
هن����اك يف مر�سم كلية امللك����ة عالية للبنات، بداأت 
حتتم����ي  وه����ي  منوذجه����ا،  ت�ستح�س����ر  )وداد( 
مبالحظ����ات معلمها )اجلادر( ال����ذي ظل حا�سرا 
معها يف كل �سيء حت����ى هذه اللحظة. ويف ذات 
املر�سم، تعرفت اىل زميلها الفنان الراحل )كاظم 
حيدر( .. فتك�سفت امامها، رغبة العمل معا لتمتد 
اىل �ساع����ات متوا�سل����ة.. فرت�سم .. ث����م تر�سم.. 
وم����ن بعدها تتاأم����ل برف����ق مالحظ����ات ا�ستاذها 
)خالد اجل����ادر( . ولكي تت�سع الكف����اءة، وتتاأنق 
املهارة، در�ست فن الر�سم اكرث من عامن على يد 
الراحل )عطا �سربي( .. ثم عامن اخرين ، على 
يد الرائد الكبري )فائق ح�سن(.. فتلونت الذائقة، 
ومل  وعنفوان����ا.  مرون����ة  اجزاوؤه����ا  واكت�س����ت 
ها  تتوان، اذ ما لبثت بعد ذلك، ان ت�سبثت بكر�سيرّ
طالبة يف معهد الفنون اجلميلة.. لتتباهى - وما 
ت����زال - بانها در�س����ت الر�سم على ي����دي الفنانن 
القديري����ن: ا�سماعي����ل ال�سيخل����ي وف����رج عبو.. 
وفن النح����ت على يد الفنان الراحل عبد الرحمن 
الكي����الين.. يف حن در�ست ف����ن اخلزف على يد 

القرب�س����ي )فالنتينو�ص كراملبو�ص(. كما حظيت 
بفر�سة اال�ستماع اىل الرائد )جواد �سليم( وهو 
����ه طالب����ه بحما�س����ة، فتعلم����ت من����ه هاج�ص  يوجرّ
اجل����ذور  اىل  واالن�س����داد  بالهوي����ة،  االرتب����اط 
وامل����وروث. مل تنظ����ر )وداد االورفل����ي( اىل ف����ن 
الر�س����م، وه����ي التي زاولت����ه على م����دى �سنوات 
جتربتها املرتامي����ة، اال مرفاأ تتبدى فيه تفا�سيل 
مرهف����ة، تتطلب ذهنية ق����ادرة على املزاوجة بن 
احلاف����ز واالبت����كار، لذل����ك هي تق����ول: )يجب اال 
ينف�س����ل الفنان عن ق�سايا امته.. فالفنان له دور 
يف احلي����اة.. دور وا�سح املع����امل، كاأي �سيا�سي 
او موظ����ف او عام����ل يف م�سن����ع، علي����ه ر�سال����ة 
يجب ان يوؤديها، ب�سفت����ه مواطنا وفردا يف امة 
تتطور وت�سعى اىل التقدم، فتقع عليه م�سوؤولية 
تو�سي����ح م�ساع����ر النا�ص، وتوجي����ه احا�سي�سهم 

والتعبري عنها ب�سورة فنية(
م����ن هذا االف����ق، تيقن����ت )وداد االورفل����ي( قدرة 
الف����ن عل����ى احل����وار، فكان����ت لوحاته����ا من����ذ عام 
للر�س����م  بغ����داد  م�سارك����ة يف معر�����ص   -  1957
والنح����ت ال����ذي اقي����م يف قاعة املن�س����ور - حتى 
ع����ام 1975، م�سه����دا ينفت����ح عل����ى ق�ساي����ا عدة، 
ويتنق����ل ب����ن مراح����ل ا�سلوبي����ة متنوع����ة: فمن 
الواقعي����ة امل�سهب����ة، اىل االنطباعي����ة احل����ارة ، 
ث����م التجري����د وتاأويالته وم����ن بع����ده التكعيبية 
وانثي����االت املنظ����ور الل����وين.. �ساغ����ت الفنانة 
لت خطابها  )وداد االورفلي( مفرداتها ، التي �سكرّ
االبداعي، ليكون مف�سال اليتخطى اجلوهر، بل 
اننا جند فنها يتدافع لي�سل اىل النا�ص من خالل 
تعبريي����ة متمردة.. عن ذلك تق����ول الفنانة وداد: 
)ع�ست م����ع النازحن يف خيامهم.. ومع االطفال 
املحروق����ن بالنابامل ومع اال�س����ر امل�سردة، التي 
كان����ت تع����رب اجل�س����ر امله����دم.. فر�سم����ت ذلك يف 
لوحات لتك����ون �سج����ال تاريخيا ناطق����ا(. حينها 
كان����ت لوحاتها خما�سا مثالي����ا، يتفح�ص الواقع 
ويخرتقه، ثم يعود ليت�سكل فيه.. كانت لوحاتها 

يف تلك الفرتة، رهينة بالق�سية واملوقف..
فكانت الق�سي����ة الفل�سطينية، اقرب الق�سايا اىل 
نف�سه����ا، واعمقها تاأثريا فيه����ا. وت�سيف: )خالل 
ف����رتة التوق����ف، ان�سرف����ت اىل اعم����ال اخ����رى، 
لكن����ي مل اجد فيها ما اطمح الي����ه، او كان يختلج 
يف نف�س����ي م����ن احا�سي�ص غام�س����ة، كنت اجرب 
االل����وان واال�سكال.. ومرة وج����دت نف�سي ار�سم 
وجه����ا ان�ساني����ا، لونته ، ثم ر�سم����ت مو�سوعات 
بغدادي����ة، و�سخ�سي����ات.. رك����زت عل����ى النقو�ص 
يف القب����اب واالهل����ة، كانت جتذبن����ي، ثم ما كان 
يف املالب�ص واجلدران واال�سجار.. هنا ام�سكت 
باخليط الذي قاد انتباهي اىل عامل املنمنمات(.. 
كان ذل����ك يف ا�سبانيا، منت�سف �سبعينيات القرن 
الفائ����ت، عندم����ا كان����ت ب�سحب����ة زوجه����ا حميد 
الع����زاوي ال����ذي كان يعمل موظف����ا دوبلوما�سيا 

يف �سفارتنا هناك.. ر�سمت )وداد( لوحة تقا�سم 
ان�ساءه����ا القل����م والفر�س����اة.. تلك اللوح����ة التي 
قادت الفنانة )وداد االورفلي( اىل مرحلة جديدة 
يف الر�س����م واال�سل����وب والتكني����ك واملو�سوع.. 
حيث �سار احللم واملدينة املتخيلة/ اال�سطورة، 
الوه����ج االك����رث في�س����ا ب����ن الوانه����ا.. ف�س����ارت 

تخت����زل مفرداته����ا املبتدع����ة ب�سبغ����ة الفنتازيا، 
بنية و�سياغ����ة. بهذا الو�س����ف، افرت�ست )وداد 
االورفل����ي( لوحته����ا اجلديدة، مظه����را تتو�سده 
االهلرّة واالقوا�����ص والقباب وامل����اآذن والنخيل.. 
ومدونات����ه  ال����رتاث  ي�ستح�س����ر  قناعه����ا  م����دن 

االثرية.. بواباتها م�سرعة تقودنا اىل االأمل.

وداد اأُلورفه لي.. عطاء متواصل

صالح البشير

وداد تر�سم يف بون
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جترن���ا لوح���ات الفنان���ة وداد االأورف���ه يل اإىل 
الغرُق يف بحر ال�سوق والهيام، اإىل االأمل الذي 
يحمل ُمنى كل مع�سوق للقاء املحبوب، اللحظة 
االبدي���ة الت���ي تتكثف لتحي���ل ال���ذرات اإىل كتل 
مهولة من الهيام وال�س���وق، يح�سبها يف الزمن 
الده���ر كله، يتوه وي���دور وين�سل بحثا يف مدن 
واقوا����ص وب�ساتن وانهار، وقب���اب و�سنا�سيل 
وطيور من احلل���م والفنتازيا م���ن ق�س�ص الف 
ليلة وليلة، لعامل من الغرابة واملتعة والده�سة، 
خلطوات���ك،  تتح�س���ب  واأن���ت  اأب���واب  تدخل���ك 
والرق���ة  باالل���وان  واالفتتن���ان  ال�سح���ر  ع���امل 
واملو�سيقى، مدن تعرفه���ا ومل ترها، حت�ص انك 
راأيته���ا، وت�ساأل نف�سك، ال... ق���راأت عنها، �سيئا 
من هذا القبيل، توقعك يف احلرية، واأنت و�سط 
الل���ذة والن�سوة، المركزي���ة الروؤي���ة الب�سرية، 
مل���دن  والهند�س���ة  االأل���وان  ب���ن  ت�سي���ع  الت���ي 
ومناظ���ر متداخلة على امت���داد اللوحة، وتعود 
لل�س���وؤال الذي يظل بال اجاب���ة، النه متعدد، هل 
هذه م���دن وق�سور االموي���ن ام العبا�سين، ام 
انن���ي ا�ساه���د االندل����ص وغرناط���ة، وابحر يف 
زمن غري الزمن الذي انا فيه، لكنني اأرى بغداد 
ودم�س���ق واحلوا�س���ر االأندل�سي���ة يف ا�سباني���ا 
وق�سر احلمراء والكنائ�ص الغوطية واجلوامع 
يف ا�سطنب���ول، اأم اأنه���ا بغداد ه���ارون الر�سيد، 
وه���و ما يجعلك ت�سرح م���ع مو�سيقي تنبثق من 
االل���وان كاأنها �سالل هادئ ين�ساب من علو دون 
ان يحدث ا�سوات الطبول وال�سناجات، �سوت 
الفل���وت وان�سيابي���ة االحلان يف الن���اي، يكتب 
جربا ابراهي���م جربا يف دليل معر�سها )ت�ساهد 
ر�س���وم وداد االورفلي الول م���رة فتفاجاأ: كاأنك 
فتح���ت باب���ا مغلق���ا باح���كام، واأذا اأن���ت و�سط 
اأ�س���واء ومو�سيقي يف قاعة ف�سيحة، لي�ص فيها 
اأحد، ولكن���ك حت�ص باأنك حماط بهم�سات اأنا�ص 
حمت�سدي���ن وللح���ال، تنقل���ب ب���ك االأحا�سي�ص، 
وان���ت الت�ستطيع التاأكد م���ن �سر ده�ستك �سوى 
اأن���ك تتل���ذذ روؤي���ة، وتتل���ذذ مب���ا يوح���ي هم�سا 
الي���ك، والروؤية تتي���ه بك مكانا وزمان���ا، ما�سيا 

وحا�سرا وكذلك الهم�ص( .

رواد الفن التشكيلي
لوح���ات الفنانة وداد االأورفل���ي، التي عا�سرت 
رواد الف���ن الت�سكيلي العراقي، وفرتة احلما�ص 
خلل���ق معم���ار للف���ن العراق���ي خا����ص ي�ستم���د 
العرب���ي  تاريخ���ه وتراث���ه  فه���م  م���ن  ا�سول���ه، 
واال�سالم���ي وينفت���ح عل���ى املدار����ص العاملي���ة 
لي�ستق���ي منها التقني���ة، وال ي�ستن�سخ التجربة، 
يف مث���ل هذه االج���واء احلاملة بتغي���ري الواقع، 
وبن���اء واق���ع حامل جدي���د، غم�س���ت االورفه يل 

اأنامله���ا لتب���دع، مدنه���ا وق�سوره���ا وانهاره���ا 
ت�سبع���ت يف  اأن  بع���د  وجوامعه���ا وكنائ�سه���ا، 
احلل���م كروؤي���ة وروؤيا، فه���ي ال تخف���ي تاأثرها، 
حينم���ا تق���ول )كن���ت يف اأ�سباني���ا واأم���ام ق�سر 
احلم���راء، �ساه���دت زخرف���ة ق�س���ر احلم���راء. 
وا�ستوحي���ت من���ه كل م���ا ه���و منمنم م���ن الفن 
اال�سالمي وزخرف���ة الكنائ�ص وال�سجاد، وحتى 
املالب����ص..( ، متثلت ه���ذا الوج���ود احل�ساري 
الذي حمله تراث عقود وقرون من الفن العربي 
واال�سالم���ي، ال���ذي امت����ص فن���ون وح�س���ارة 

البلدان التي و�سلها، وت�سبعت بروحية ال�سرق 
كون���ه عامل التخي���ال، وهو الفرق ال���ذي اأدركته 
ب���ن روؤي���ة الفن���ان الغرب���ي والفن���ان ال�سرق���ي 
للوحت���ه، املناه���ج واال�ساليب الفني���ة الغربية، 
فالتكعيبي���ة  الغرب���ي،  االن�س���ان  بني���ة  متث���ل 
وغريها م���ن مناه���ج وا�ساليب الف���ن احلديث، 
ه���ي االف���رازات الفكري���ة للتط���ورات العلمي���ة 
واالقت�سادي���ة بعد الث���ورة ال�سناعية، وجاءت 
من�سجمة م���ع البناء امل���ادي لالن�س���ان الغربي، 
لك���ن ال�سرقي تبقي لديه روؤيت���ه التي يتمتع بها 

بخالف الغربي، فامل�ساهد ال�سرقي تبهره لوحة 
ملنظر طبيع���ي او للت�سخي����ص يف اأعمال فناين 
ع�س���ر النه�س���ة، اأو عم���ل من اعم���ال روبنز او 
ديفيد او رامربانت اأو اعمال الفنانن ال�سينين 
والياباني���ن الطبيعي���ة، اأكرث م���ن اي لوحة يف 
الفن���ون التكعيبية والتجريدية، على الرغم مما 
حتمله اللوح���ة من قدرات فني���ة وتقنية وروؤيا 
يف االداء، وهو ما ادركته ال�ساعرة واملو�سيقية 
وداد االرفه يل بح�سها الفني العايل، لتوظب كل 
قدراتها الفني���ة واحا�سي�سها املرهفة، من خالل 

درا�ستها للمو�سيق���ى وو�سولها ملرحلة التاليف 
املو�سيق���ي، وكتابة ال�سعر، ه���ذه البنائية لعدد 
م���ن الفن���ون احللمية جمتمع���ة، جعلته���ا تعمل 
نحو ايجاد منط ابداعي للذاكرة لها مرجعيتها، 
اأدخال الرموز الت���ي ا�ستعارتها من م�ساهداتها 
وتاأمالتها يف الفن���ون ال�سرقية، عرب الزخارف 
اال�سالمية والت�سكيالت الهند�سية التي ت�سمها، 
اأعمال الفنان اال�سالمي يف �سرقه وغربه، لربط 
هذه اال�س���كال ب�سموليتها بالبن���اء الفني، الذي 
ياأخ���ذ يف اعماله���ا املتاأخرة اال�س���كال الهند�سية 

ا�سا�سا لبناء اللوح���ة الفني املدرو�ص على ظهر 
القما����ص، املنمنم���ات والزخرف���ة الت���ي وظفه���ا 
الفنان االوربي يف اعماله م�ستفيدا من احلركة 
الب�سرية الت���ي حتدثها، ولكن عند الفنانة وداد 
ه���ذه البنائية التي ت�سكل���ت ب�سياغة ال�سمولية 
الروؤيوي���ة لف���ن الزخرف���ة واملنمنم���ات، تكثيف 
يف الل���ون وم�ساحة اأكرب لرتكيب الروؤية �سمن 
ف�سائه���ا املت�سع، وتاأكيده���ا يف بناء اللوحة اأن 
حتم���ل ن�سمات وروائح بغدادية، وهي امل�ساعر 
التي يح�سها الواقف اأمام لوحتها احللم، وكاأنه 

يعي����ص اح�سا�ص من ي�سع���د قاربا يف نهر دجلة 
اأيام هارون الر�سيد، او يلج ب�ستانا، انها حلظة 

االإم�ساك بالزمن والتغريب يف داخله.

مؤثرها اإلبداعي والفعل اإلبداعي 
في التشكيل العراقي

الفنان���ة وداد  لعبت���ه  ال���ذي  ال���دور  يقت����ص  مل 
االورف���ه يل، يف احلرك���ة الت�سكيلي���ة العراقية، 
بخل���ق املو�سيق���ى والرمز وتاأكي���د احللمية يف 
الن����ص، ولكن فيما قدمته عل���ى ال�سعيد العملي 
ال�ستمرارية احلرك���ة يف عطائها عندما اجدبت 
احل�س���ار  نتيج���ة  ا�سكاله���ا  مبختل���ف  احلي���اة 
الظامل ال���ذي فر�ست���ه الق���وى االمربيالية على 
العراق مل���دة احد ع�سر عاما، فه���ي املولودة يف 
اح���دى اأعرق مناطق بغ���داد )البتاوين( ال�سرة 
برجوازي���ة ذات طابع ار�ستقراط���ي يف حياتها 
اليومي���ة، ات���اح له���ا اجل���و العائل���ي اأن متتل���ك 
حريتها الفكرية والعملية يف اختيار م�ستقبلها، 
و�سيك���ون نف����ص اخل���ط ينطب���ق عل���ي حياتها 
الزوجي���ة، بوجود الرج���ل الذي تفه���م حريتها 
ال�سخ�سي���ة والعملية، وهو ال���ذي اأهلها لتقدمي 
عطائه���ا الفن���ي يف بنائية احلرك���ة، باقامة اول 
قاع���ة للعر�ص اأهلية يف العراق، وال�سك اأن خط 
احلري���ة الذي واكبها من بي���ت العائلة ايل بيت 
الزوج، ال���ذي كان يحمل النظرة التقدمية لدور 
املراأة يف احلياة ذاتها، اأهلها الن تقدم م�سروعها 
يف احت�سان اأعمال الفنانن العراقين، اذا كان 
يف مدين���ة بغ���داد اأو يف مدين���ة عم���ان، بعد ان 
غادرت على اأث���ر االحتالل، وتدمري القاعة التي 
ا�س�سته���ا يف منطقة املن�س���ور يف مدينة بغداد، 
و�سرق���ة االعمال الت���ي حتتويها. انن���ا اذ ناأخذ 
اعم���ال الفنان���ة وداد، الت���ي تنقلت م���ن واقعية 
يف اربعيني���ات وخم�سيني���ات الق���رن املا�سي، 
ثم حتولها اىل االنطباعية، واعمالها التكعيبية 
والتجريدي���ة، فان ال���روح التجريبية، هي التي 
حملتها الأن ت�سل ايل ا�ستيعاب التقنية احلديثه 
بفهم لتاأريخها وتراثها ولواقعها ، وفهم لروحية 
متلقيه���ا، فكانت هذه اللوحات التي حتمل روح 
ال�سرق وحلمه اخلالد، للتم�سك بالزمان واملكان، 
واعادة الذاكرة م�سحون���ة بروؤى �سوفية، فهي 
تعي���د بناء مدننا، وتر�سم امل���دن التي نحلم بها، 
بح�سا�سي���ة ورهافة تتخللها مو�سيقي، تنبع من 
بن اخلطوط وااللوان، وبهذا �ساغت حلما اأثر 
يف اأعطاء اللوحة عمقا وجمهولية. وهو العمق 
ال���ذي جعله���ا قريب���ة م���ن االح���داث، وم�ساهما 
فع���اال يف التعب���ري، فه���ي مل تك���ن بعي���دة ع���ن 
معاناة �سعبها يف العراق او يف العامل العربي، 
)معر����ص  و  )فل�سطيني���ات(  اعماله���ا  فكان���ت 
النك�س���ة يف �سور( ومعر����ص )الكرامة( تعبري 

وداد األورفـه لي... نخلة عراقية ُتريق عسل األلوان ... قباب 

الجوامع والكنائس تهتز جذلة على وجه دجلة

مؤيد داود البصام

وداد تر�سم 1996
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وداد االأورفه يل قدمت يف األبومها اأعمااًل ر�سدت 
احلزن واالأمل. 

الطم����وح ال يعرف ح����دودا.. واالأمل لي�ص له عمر؛ 
ه����ذا ما توؤم����ن به الفنان����ة العراقي����ة وداد االأورفه 
يل، وكان الداف����ع لها الإ�سدار اأول األبوم مو�سيقي 
له����ا وهي يف عمر ال�،82 معت����ربة ان تاأخر �سدور 
االألب����وم ال يعن����ي تخليه����ا ع����ن طموحه����ا الفن����ي. 
م�س����رية اإىل ان االألبوم الذي اأطلقت����ه م�ساء اأم�ص 
يف غال����ريي » اجلدران االأربع����ة يف دبي« بعنوان 
»اأنغام عربي����ة« ي�سم مقطوعتن قام����ت بتاأليفهما 

وعمرها ال يتجاوز ال�13 عاما.
وو�سف����ت االأورف����ه يل يف حواره����ا ل�»االإم����ارات 
الي����وم« ال�ساح����ة الغنائي����ة حالي����ا ب�»املتدهورة«. 
م�سرية اإىل ان »العملة الرديئة باتت تطرد اجليدة 
يف عامل الغناء، واأ�سبح هناك ما ي�سبه اال�ستن�ساخ 
لالأحلان وكلمات االأغاين، وحتى مالمح الفنانات 
اأ�سبح����ت تت�ساب����ه بف�سل عملي����ات التجميل، ومل 
يع����د هن����اك تغي����ري ملح����وظ يف االأغ����اين �س����وى 
االأزي����اء التي ترتديه����ا الفنان����ات والراق�سات يف 
االأغني����ة، واأمام هذه املوجة ال�سفراء ا�سطر كثري 

من امللحنن لالعتزال.
واأ�س����ارت الفنان����ة العراقي����ة الت����ي عرف����ت كفنانة 
ت�سكيلية خالل ال�سنوات املا�سية، اإىل ان التدهور 
ال يقت�س����ر عل����ى الف����ن يف الع����امل العرب����ي، ولكنه 
امت����د اإىل كل اأنح����اء العامل، »فبع����د اأغنيات فرانك 
�سنات����را وم����ا حتمل����ه م����ن رومان�سي����ة ومو�سيقى 
رائعة، حتولت االأغاين االآن اإىل ما ي�سبه ال�سراخ 
مب�ساحبة مو�سيقى مزعجة ال تعجبني«. معتربة 
ان »املزج بن املو�سيقى القدمية من جهة واحلديثة 
ميك����ن ان يعيد االأغنية العربي����ة اإىل االعتدال مرة 

اأخرى، بعد ما اأ�سابها من خلل وتدهور«.

رحلة إلى األندلس
عن األب����وم »اأنغام عربية«؛ قال����ت: »در�ست العزف 
عل����ى البيانو بعم����ر �ست �سن����وات، وتتلمذت على 
يد اأف�سل اأ�ساتذة املو�سيقى الأكرث من ن�سف قرن، 
ومنهم اأ�ستاذا البيان����و الرتكي بهجت دادا العواد 
واالإيطايل األ����دو كاين، واأ�ستاذا الع����ود الكبريان 
�س����الح القا�سي وعلي االإم����ام، كما تعلمت العزف 
عل����ى اآل����ة االأوكوردي����ون، ولكن ان�س����ب تركيزي 
عل����ى الر�س����م واأقم����ت العديد من املعار�����ص الفنية 
خالل ال�سنوات املا�سية«، وت�سيف اأن لقاءها منذ 
فرتة قريب����ة بالفنان اللبناين اإله����ام مدفعي دفعها 
اأن ت�ساأل����ه عن ال�سركة التي يتعامل معها يف اإنتاج 
اأغنيات����ه، »فاأخربين عن �سرك����ة اإي ام اي ميوزيك 
الربيطاني����ة لالإنتاج والتوزي����ع، وبالفعل اأر�سلت 
حلنن اإىل ال�سركة، بعدها مت االتفاق على اإ�سدار 
االألب����وم، الذي يت�سمن حلنن قم����ت بتاأليفهما يف 
طفولت����ي هما حلن »جنون الف����رح« الذي األفته يف 
عمر الثالثة ع�سرة«. م�سرية اإىل ان االأندل�ص التي 
ا�ستلهم����ت اأجواءها، �س����واء يف جمموعة لوحات 
ت�سكيلي����ة قدمته����ا يف معر�ص حمل عن����وان »مدن 

احلل����م«، ث����م يف اأعمال مو�سيقية تع����رب عن »رحلة 
م����ن االأندل�����ص اإىل بغداد«، كان����ت ومازالت م�سدر 
اإله����ام للعدي����د م����ن الفنان����ن واملبدع����ن، و»لك����ن 
يظ����ل لكل منه����م اأ�سلوبه يف التعب����ري عن م�ساعره 

نحوها.
واأ�ساف����ت: »عندم����ا زرت االأندل�ص �سع����رت بقلبي 
االإ�سب����ان  فم����ازال  االنفع����ال،  م����ن  ب�س����دة  ي����دق 
يحافظون على طابعها العربي، ومالمح احل�سارة 
العربية التي قامت بها، والتي تظهر يف كل �سيء: 
ال�سوارع واملباين ويف احللق����ات املعدنية املثبتة 
عل����ى االأب����واب اخل�سبي����ة للمن����ازل، والت����ي كانت 
ت�ستخ����دم لربط اخليول به����ا، واأي�سا يف العادات 

والتقالي����د وحتى يف الت�سابه ب����ن مالمح ال�سكان 
م����ع املالم����ح العربي����ة، وعندما و�سل����ت اإىل ق�سر 
احلم����راء مل اأمتالك دموعي من ف����رط االنبهار مبا 
�ساهدته من جمال العم����ارة والزخارف، وحلزين 
على م����ا و�سلن����ا اإلي����ه االآن بعد كل ه����ذه العظمة، 
وقتها �سعرت باأن االأندل�����ص اأخرجتني من النفق، 

ودفعتني للمزيد من االإبداع«.
اإ�س����دار  تاأخره����ا يف  االأورفل����ي  وداد  واأرجع����ت 
األبومه����ا اإىل تنقالتها املتع����ددة بن خمتلف بلدان 
الع����امل برفقة زوجها ال����ذي كان يعمل دبلوما�سيا، 
باالإ�ساف����ة اإىل ان�سغاله����ا برتبية اأبنائه����ا الثالثة، 
واأي�س����ا يف الر�سم واإقام����ة املعار�ص الفنية، ويف 

اال�س����راف عل����ى قاعة الفن����ون الت����ي افتتحتها يف 
العراق وكانت مركزا ثقافيا وفنيا مهما على مدى 
20 عاما. م�س����رية اإىل ان موهبتها ال تقت�سر على 
التلحن فقط، فلديها ديوان �سعر �سعبي خليجي، 
وق�سائد بالف�سح����ي، باالإ�سافة اإىل اأحلان تنتمي 
اإىل ف����ن »اجلوبي« ال�سعب����ي املعروف يف العراق. 
واأعرب����ت عن اأمله����ا باأن تغن����ي الفنان����ة اللبنانية 
ماج����دة الرومي اإح����دى ق�سائده����ا، وكذلك الفنان 
العراق����ي ماج����د املهند�����ص. كم����ا اأ�س����ادت ب�سوت 
الفنانة االأردنية ال�ساب����ة زين عو�ص التي مازالت 
يف بداي����ة طريقه����ا ولكنه����ا تفتق����د �سرك����ة اإنت����اج 

ترعاها.

ذكريات
يف ع����ودة لذكري����ات حياته����ا يف الع����راق؛ قال����ت 
االأورف����ه يل: »يف ف����رتة االأربعينيات مل يكن هناك 
تلفزيون، وكانت و�سائ����ل الرتفيه هي فقط قراءة 
الكت����ب وال�سينما و�سماع اال�سطوانات املو�سيقية 
على جهاز الغرامفون، وكانت العائالت يف بغداد 
تق����وم بزي����ارة ال�سينم����ا بانتظ����ام، اإذ كان����ت دار 
ال�سينم����ا تق�س����م اإىل الدرجة ال�سعبي����ة، و»اللوج« 
وه����ي مق�سورة ت�سم عددا م����ن املقاعد خم�س�سة 
للعائ����الت، ويف تل����ك الفرتة ا�ستمتع����ت مب�ساهدة 
اأعظم االأف����الم الغنائية واال�ستعرا�سي����ة العاملية، 
كذل����ك كان هن����اك اهتم����ام كب����ري بتعل����م املو�سيقى 
و�سماعها، واأذكر اأننا و�سديقاتنا وفتيات العائلة 
كن����ا جنتمع مرة يف االأ�سب����وع لن�ستمع اإىل احدث 
اال�سطوان����ات املو�سيقي����ة الت����ي ن�سرتيه����ا، وذلك 
با�ستخ����دام جهاز الغرامفون ال����ذي كان يدويا يف 
البداي����ة ثم تط����ور واأ�سب����ح كهربائيا، كم����ا كانت 
هن����اك مدار�ص لتعليم الرق�ص الغربي وكانت جتد 
اإقباال من فتيات العائالت يف بغداد لتعلم رق�سات 
الفال�����ص والتانغ����و والرومبا وغريه����ا، ويف تلك 
الف����رتة كانت هن����اك دع����وات متعالية ملن����ح املراأة 
املزي����د م����ن حقوقه����ا، وعندم����ا اأعود لتل����ك الفرتة 
اأ�سع����ر وكاأن العامل كله يتطور لالإمام، بينما نعود 

نحن يف الدول العربية للخلف.
العرب����ي  الع����امل  اجت����اه  يل  االأورف����ه  وانتق����دت 
ال�ستخ����دام التكنولوجي����ا احلديث����ة »يف جم����االت 
بعي����دة ع����ن املعرف����ة والفائ����دة«، مو�سح����ة ان كل 
االخرتاعات احلديثة مث����ل التلفزيون واالنرتنت 
والهات����ف املحم����ول وغريه����ا، له����ا دور كب����ري يف 
تطوي����ر احلي����اة وحت�سينه����ا، و»لك����ن اأي�س����ا لكل 
منه����ا اآثار جانبية، متاما مثل االأدوية، اإذ اأ�سبحنا 
جن����د االأ�س����رة جمتمع����ة يف املن����زل ولك����ن كل فرد 
منه����ا م�سغ����ول مبتابع����ة التلفزي����ون، اأو مع جهاز 
الكمبيوت����ر اخلا�ص به، واأ�سبح نادرا ما يجمعهم 
ح����وار، اأي�س����ا مل تعد االأ�سرة ت�ستطي����ع متابعة ما 
يطالع����ه اأبناوؤه����ا على االنرتنت وه����و اأمر خطري 
جدا، ل����ذا يجب على من ي�ستخدم التكنولوجيا اأن 
يكون لديه الوعي الكايف، لتجنب هذه االآثار غري 

املطلوبة«.

وداد األورفه لي: ترصد الحزن واالمل موسيقيًا

عم���ا تعي�سه يف داخلها، وكم���ا حملت اآالم االمة 
ومعاناتها، حمل���ت اآالم �سعبها ما بعد االحتالل 
فالف���ت مو�سيقى وا�سع���ار يف التغني ببغدادها 
والعراق، ولع���ن االحتالل، وه���و املوقف الذي 
اث���ر يف طبيع���ة احلرك���ة الت�سكيلي���ة العراقية، 
الت���ي ظل���ت حمافظ���ة برموزها عل���ي وطنيتها، 

ورف�سه���ا لالحت���الل، ومل تنج���ر ايل مواق���ع ما 
اري���د للفن العراق���ي من االنحط���اط، من حلظة 
الب���دء بتخريب���ه، حينما منح املحت���ل ع�سابات 
الل�سو�ص جمال تخريب و�سرقة الرتاث الفني 

العراقي.

الغربة تزرع في قلب الحدث
م���ا هو ن����ص لوح���ة الفنان���ة وداد ؟ اأن االعمال 
االأخ���رية للفنانة، فيها ه���ذا اال�ست�سعار للحنن 
واحلا�س���ر،  املا�س���ي  ب���ن  للرب���ط  وال�س���وق 
عل���ى  احلزي���ن  الرومان�س���ي  الطاب���ع  وغلب���ة 
ال�س���كل الع���ام للوحة، فيه���ا تاأكيد عل���ى الروح 
العراقي���ة والبغدادية بال���ذات، زوارق تن�ساب 
يف نه���ر دجلة اأثن���اء الغروب، قب���اب وم�ساجد 
وكنائ����ص ت�سط���ف عل���ى جبه���ة النه���ر حلظ���ة 
الغ���روب، اأن اعماله���ا االأخ���رية ت���زداد تعلق���ًا 

باحلا�سر وا�ستع���ادة املا�سي، موقف االندماج 
احل�س���وري للتعبري عن حلظ���ة تاأمل مبا ميكن 
تبق���ى  ولك���ن  والغرب���ة،  ال�سي���اع  ن�سمي���ه  ان 
ه���ذه ال���روح الهائم���ة والغارق���ة يف عراقيتها ، 
وحبه���ا ملدينتها بغداد، فما زالت لوحتها حتمل 
البنائي���ة التخطيطي���ة بقوته���ا ، ود�سام���ة يف 
الل���ون وكثافته، م���ع اأ�ستمرار اأدخ���ال النمنمة 
يف  ال�س���يء  بع����ص  خف���ت  الت���ي  والزخرف���ة، 
اعماله���ا االأخ���رية، ال نعرف هل لتاأكي���د الفكرة 
الت���ي انبثق���ت لديه���ا ما بع���د االحت���الل، بغلبة 
التغري���ب والرومان�سية واحلل���م ال�سائع ؟، اأم 
كون الزم���ن قد حد من قدراته���ا بعد ان خذلتها 

يدها.
فف���ي ن�سو����ص احلكمة، تعي���د الفنان���ة للحياة 
م���ا وهبته لها: اجل���ذور وف�س���ول االإنبات، اإىل 
جانب اأغ�سان وبراعم وورود وكائنات حتتفل 

بهب���ات م���ا قبل / م���ا بع���د / الزمن. لق���د ن�ساأت 
الر�سام���ة. م���ع جي���ل الري���ادة يف خم�سيني���ات 
بغ���داد القرن املا�سي، وهي تزاوج بن ما�سيها 
وحا�سر يتدفق وعودًا، فاأبت اإال اأن تزداد تعلقًا 
به. ال لتتاأمله، بل لل�سكن يف اأكرث مناطقه عمقًا، 
وجمه���واًل : انه الذي ن���راه وقد اأخذنا معه، اإىل 
اأي���ن...؟ لي�ص هو املجه���ول.. بل.. هو كل الذي 
�ستعي���د االحتفاء به: امل���دن احلاملة يف ذاكرتها، 
وخمياله���ا الذي علمه���ا كيف تبني ه���ذه املدن. 
بغ���داد.. ومدن اأخ���رى.. تغدو مظه���رًا للعمق، 
وم�ساح���ة لالمت���داد، ومكانًا للتج���دد. ويف هذا 
كل���ه، مكث���ت الفنانة اأكرث وف���اًء له���ذه الهبات.. 
ر مو�سيقى الف�س���ول، واملرارات  فراح���ت ت�سورّ
الع�سي���ة جلمالي���ات الن���ذور، تتمتم به���ا �سعرا 
�سبق للكاهنة االأكدية )انخيدونا( ابنة �سرجون 
االك���دي، اأن كان لها �سرف ال�سبق، كي ت�ستعاد، 
يف ر�سوماتها، حا�سرًا معبديا للوفاء، وجرحًا 
راحت الفنان���ة ت�سفيه بن�سو����ص احللم، وبكل 
اال�ستحاالت التي غدت تدعونا لها اإ�سغاًء يكمن 
يف وعيه���ا املره���ف للب�سري���ات، ومع���اداًل فنيًا 
توازن���ت فيه املكونات ب�س���ر ال�سياغة. اإن وداد 
االأورفل���ي، تكت�س���ف حداثتها، لي����ص بعيدًا عن 
عم���ل اأقدم احلوا����ص، تلك : وق���د وجدت احللم 
ذاته قد �س���ار مدينة، و�سكنًا، ولك���ن، ال ت�سكنه 
االأطي���اف، ب���ل حتمل���ه، يف خالياه���ا اخلفي���ة، 

نحونا، كي يبقي يتدفق بامل�ستحيالت.

رسوماتها لبساتين بغداد
اإن ر�سوماته���ا لب�سات���ن بغ���داد، وتل���ك اجل���زر 
ال�سحرية الغارق���ة يف تهاويل اخليال، ترجعنا 
اإيل الع���امل الف�سيح؛ اإيل حيوي���ة اخليال ببناء 
اأ�ساط���ريه ومدن���ه النائي���ة.. لك���ن ه���ذا املن���اخ 
الزم���ن  يف  ي�سعن���ا  بغ���داد  ب���رتاث  املرتب���ط 
احلا�س���ر. يف اإع���ادة بن���اء ذاك���رة متداخلة يف 
الزم���ن. وكاأن االأورفه يل مت�سك بكثافة اللحظة 
االأبدي���ة، فال تغ���رق يف امل���كان وال يف الزمن.. 
الأنه���ا، يف االأخ���ري، ت�سنع اأ�سطورته���ا بت�سييد 
اإمرباطوريتها امل�سحون���ة باملو�سيقى وبعاطفة 
�سوفي���ة - روحي���ة وكاأنها ت�س���ع )الواقع( يف 
مكان���ه املبتكر يف الف���ن.. مثلما متنح الفن بعدًا 
ال ينف�سل عن �سلتنا باجلوهر اخلفي للمرئيات 
يف الواق���ع. اإنها ر�سامة تخرتع خطابها بحرية 
ودق���ة اإيل جان���ب رق���ة وح�سا�سي���ة مرهفت���ن. 
فثم���ة ع�سق فري���د لالأ�سي���اء التي تعي���د بنائها، 
ع�س���ق يبلغ حد الفناء مبتعدة عن عنا�سر عاملنا 
ال�ساخ���ب، امل�سطرب، واملحك���وم باالغرتاب.. 

حيث الفن يغدو تعوي�سًا، ورحلة جناة.
ويف معر����ص له���ا اأقامته يف بغ���داد � عمان عام 

2005، بعنوان )مدن احللم( لنا هذه الوقفة:
ثالث���ة مداخل ت�س���رتك يف بن���اء ن�سو�ص وداد 
االأورف���ه يل: ما قبل احلل���م، وبغداد، وكل الذي 
يبق���ى يحمل مرور االأطي���اف. فمنذ ن�سف قرن، 
���م وتنق����ص اأحالمه���ا ف���وق  وه���ي تن�س���ج وتنغرّ
قما�سة اللوحة، وجدت انها اأ�سرية باثات بذور 
غاباتها الطبيعي���ة، يف املدينة التي ولدت فيها، 
اإىل جان���ب تعلقها بحبيبات الزم���ن املخباأة يف 
ه���ذه الغابات. فالر�سامة مل تتخ���ل عن االمتداد 
لتعي���د  الغ���از،  جمموع���ة  ب�سفت���ه  امل���كان،  يف 
�سياغ���ة �سال�س���ل اأح���الم ال تكف متت���د بخيالها 

البكر، واحلكيم.

وهي تعزف على البيانو يف اذاعة ال�سرق االو�سط مع نخبة من طالبات كلية بريوت للبنات 1951

 مع ال�سفري جابر عمر واالديب ) �سماال(  عند افتتاح املعر�ض ال�سخ�سي االأول يف بون

ايناس محيبس

�سحفية امارتية
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الف���ن  اأ�س���رة حت���ب  ن�س���اأت وداد االورف���ه يل يف 
والثقاف���ة، وتتمت���ع بحري���ة اجتماعي���ة ان افكارها 
الرئي�س���ة ال تتبدل، ب���ل تتعر�ص للتط���ور.. ح�سب 
)ه���ري ماتي�ص(. لذا فان تربية )وداد االورفه يل( 
اجته���ت اىل احلي���اة/ والتعلي���م، بحري���ة )ملتزمة 
خ�س�ص لها والدها اكرث من )مدر�ص( للمو�سيقى.. 
وتعلم���ت يف املدار�ص اخلا�سة )املدر�سة االمريكية 
للبنات: املرحلة االبتدائية واملتو�سطة والثانوية( 
و)كلية امللكة عالية للبنات.. التحرير الحقًا( لتنال 
�سهادته���ا يف اخلدمة االجتماعي���ة B.A(، بعد ان 
در�س���ت لثالث �سنوات يف )كلي���ة البنات االمريكية 
مع  )االمزوج���ة(  متازج���ت  وهك���ذا  – ب���ريوت(. 
االجواء املفتوحة اجتماعيا وثقافيا لت�سكل تكوين 

)الفنانة( باكرا. 
ظه���ر نزوعه���ا االول نح���و الر�س���م، ح���ن ا�ستغلت 
امل���دورة  واال�سطوان���ات  وال���رق  اخل�س���ب  عل���ى 
لتزيينه���ا، وعر�سها يف )قاع���ة امللك في�سل الثاين( 
للت���ربع بريعه���ا ل�سال���ح )جمعي���ة مكافح���ة العل���ل 

االجتماعية(.
ولك���ن تعلمها الر�س���م، على ا�س�س���ه و�سوابطه، مت 
عل���ى ي���د ا�ستاذه���ا االول )خال���د اجل���ادر( )1955 
– 1959( مبر�س���م كلية امللكة عالية للبنات حيث 
كان يحا�سر. ثم عمقته���ا واأكدتها بدرا�ستها مبعهد 
الفن���ون اجلميل���ة على اأي���دي فنان���ن رواد، كفائق 
ح�سن وعطا �س���ربي )اللذان در�س���ت على ايديهما 
مل���دة عام���ن( وا�سماعي���ل ال�سيخل���ي وف���رج عب���و 
والبولوني���ن ارمتوف�سك���ي والب�سن�سك���ي )حي���ث 
تعلمت منه���م: املنظور / الت�سميم/ اجلداريات..( 
وعبد الرحمن الكيالين ود. نوري م�سطفى بهجت 
الت�سري���ح. و�سادق���ت نزيهة �سلي���م ونعمة حممود 
حكمت.. امام الفن���ان جواد �سليم فاختل�ست النظر 
اىل قاعته )النحت( لتنظر اليه وهو يدر�ص طالبه. 
وت�ستمت���ع اىل مالحظاته وتوجيهاته لهم.. واكرم 
�سك���ري، بحكم �سلة اجلوار والقرب���ي وال�سداقة. 
لك���ن تاأثره���ا االخ����ص واالعم���ق ظ���ل با�سلوبي���ة 

ا�ستاذها االول خالد اجلادر ولونيته.. 
االورف���ه يل  الواقع���ي، وج���دت وداد  امل�سه���د  يف 
ان التعب���ري ال ميك���ن يف ال�سمة. ب���ل يف املو�سوع 
ومل جت���د ذلك الفارق ح���ادا بن حت�س����ص الطبيعة 
وا�سل���وب التعب���ري عنه���ا. ومل تق���ف طوي���ال عن���د 
احلرك���ة الدراماتيكية يف الوج���ود، بل وجدت يف 
نظام كامل امل�سهد، حالة التعبري اال�سدق. وحاولت 
ان تنغم���ر باالفكار ليكون ر�سمها م�ساره احلي يف 

نقل الواقع واحلياة والتعبري عنهما بوعي. 
لذا رددت مع نف�سها هذه العبارة: )علي ان ار�سم(. 
وكان���ت تتاأم���ل بانبه���ار املعر����ص االول جلماع���ة 

)ا�سدقاء الفن(. 
يف االعوام )1956 – 1961( �ساركت يف معار�ص 
كليته���ا، ومعه���د الفنون اجلميلة حي���ث تدر�ص، ثم 
يف معر�س���ي نادي املن�س���ور )االول والثاين 56/ 

1957( قدم���ت ث���الث لوح���ات زيت ه���ي )قروية ، 
ورود، درا�س���ة(.. وت�سامن���ت م���ع زمالئه���ا الذين 
رف�ست اعمالهم يف املعر�ص الثاين لنادي املن�سور 
فعر�س���ت معه���م فيم���ا اطلق علي���ه ان���ذاك )معر�ص 
املرفو�س���ات  مبعر����ص  وت�سبه���ا  املرفو�س���ات( 
الفرن�س���ي ال�سهري الذي اطل���ق املدر�سة االنطباعية 

يف الفن.
التق���ت وداد ت�سعا وع�سرين م�س���اركا مع لوحاتهم 
اخلم�س���ن. يف املوق���ف واحل�س���ور، الأنه���ا امن���ت 
مل�سوؤولي���ة  ا�ستجاب���ة  املعر����ص  ه���ذا  ب���ان  معه���م 
تاأريخية واجتماعية ت�ستهدف الرتكيز على اهمية 
اجلي���ل الثاين وقوته ف���اذا كانت احلري���ة – وهي 
دي���ن الع�س���ر احلديث – رائ���دة جمي���ع املخل�سن 
م���ن الفنان���ن واملثقف���ن فاأننا بق���ول البي���ان الذي 
ا�س���دروه )و�سعن���ا اعمالن���ا بايح���اء منه���ا طبق���ا 

ملراميها البعيدة(.
واذا كانت احلركة الفنية يف العراق. تتطلب املزيد 
من العمل واالنت���اج والن�ساط يف ميدانها الو�سيع 
فاننا نوؤمن باأن ال وجود حلدود بن الفنان وبن ما 

يريد من عر�ص العماله على اجلمهور.
وملا كان هوؤالء املرفو�سون طالبا يف معهد الفنون 
اجلميلة او من خريجيه او يف الكليات، فقد جوبه 
طلبهم لالعالن عن املعر�ص يف لوح املعهد بالرف�ص 
التام من قبل االدارة. بحجة انهم ما زالوا طالبا وال 
يحق له���م ان يقيموا املعار����ص الفنية او ي�ساركوا 
به���ا. و�سن�ستذكر منه���م ا�سماء اولئ���ك املرفو�سن 

الذي برز بع�سهم يف االبداع حقًا. 
ال���رتك، وداد  فت���اح  ا�سماعي���ل  ال���راوي،  )ن���وري 
االورف���ه يل، حميد العط���ار، �سعد الطائ���ي، طارق 
مظل���وم، �س���وزان ال�سيخل���ي، كاظ���م حي���در، نعمة 
حمم���ود حكمت، فائ���ز الزبيدي، ع���ذراء العزاوي، 
م���ويل ماكوابر، ناثرة اآل الكت���اب، نبيلة اخلوجه، 
وجيه���ه ما�س���اء الل���ه، وج���واد عبد االم���ري، حارث 
حمودي، خلي���ل العزاوي، عبد الوهاب رحيم، عبد 

االمري القزاز، عبد القادر .
 )1954 – – 1953( و)53  يف االع���وام )1952 
در�ست وداد االورفه يل يف مدار�ص ريا�ص االطفال 

)الكرخ النموذجية وال�سعدون النموذجية(. 
– 1958( ن�سب���ت لتدري����ص الر�س���م  ث���م يف )57 
والفن���ون يف )الثانوي���ة ال�سرقي���ة للبن���ات( حت���ى 
ق�س���م  م�س���وؤول   )1963  –  1961( يف  انتقل���ت 
االع���الم والدعاي���ة يف م�سلحة �س���وؤون االلبان يف 
ب���دء تاأ�سي�سه���ا. حت���ى ا�ستقالته���ا لرتاف���ق زوجها 
الدبلوما�س���ي؟ ال�سي���د حمي���د الع���زاوي للعمل يف 
خ���ارج الع���راق، وح���ن ع���ادت )1973 – 1974( 
وعين���ت يف وزارة االع���الم باملرك���ز الفولكل���وري 
م�سرف���ة على متحف���ه وق�سمه الفن���ي، وهناك قامت 
بحما�س���ة الباح���ث بدرا�س���ة وافي���ة وميداني���ة عن 
�س���وق ال�سفاري���ن ال�سهري ببغ���داد.. �ساعدها ذلك، 
كم���ا �ساعدته���ا تعل���م �سياغ���ة املين���ا يف فرن�س���ا. 
عل���ى ال�س���ب – حرفي���ا – وعل���ى �سياغ���ة اعمالها 
بعناي���ة، واالنتقال بها مرحلة ، مرحلة، من واقعية 

)اكادميي���ة( اىل )الطباعي���ة(، ث���م اىل )جتري���د( – 
او )تكعيبي���ات(. فتل���ك الفنتازي���ا الت���ي حل���ت يف 
منمنماته���ا اث���ر عودته���ا م���ن ا�سباني���ا )1974 – 

1978( وا�ستمرت عليها، حتى االن..
حتول���ت وداد االورفه يل من امل�سهد الطبيعي اىل: 
الوج���ه.. ث���م اىل التعب���ري ال�سيا�س���ي، واملوقف.. 
بخا�س���ة يف تل���ك )الفل�سطيني���ات( م���ن لوحاتها / 
)معر����ص: النك�س���ة يف �سور( و)معرك���ة الكرامة، 
و�س���وال اىل )جتريداته���ا( و )زخرفته���ا( يف ذل���ك 
الت�ساب���ك الفري���د، بن االِهلة  والقب���اب واالقوا�ص 
والزخ���رف، لع���امل ه���و يف املوحي م���ن احلكايات 
وال���رتاث، لك���ن يظ���ل يف احلل���م مدن���ا وخي���االت 

بعيدة.
وهكذا تنح���از وداد اىل ميوله���ا، و�سوال باللوحة 
والف���رادة  و)الفنتازي���ا(  )التهاوي���ل(  ه���ذه  اىل 
الزخرفي���ة.. يف مرحل���ة حتت���اج فيه���ا اىل احلل���م، 

بالفعل، مبدن فا�سلة! 
ح���ن عر�س���ت )وداد( يف 14 /1957/2 )معر�ص 
بغداد للر�سم والنحت – ن���ادي املن�سور( لوحاتها 
الثالث حمل���ت عناوين ادبية وا�سح���ة: )قروية (، 
)ورود(، )درا�س���ة( – وكله���ا )زيتية(، وباال�سلوب 
الواقع���ي. لكنه���ا اذ جل���اأت اىل خماطب���ة الواقعية 
غذته���ا بلم�س���ة الطباعي���ة، فواقعيته���ا لي�س���ت نقال 
فوتوغرافي���ا، لي�س���ت تكب���ريا للوحة او نق���ال له.. 
بل اعط���ت اللم�س���ة اال�سافي���ة ل�سحن���ة الوجه، او 
طبيع���ة »اللقطة« )زاوية النظر( – كما يف »ورود«، 
او للتكوي���ن الب�س���ري – كم���ا يف درا�س���ة »حرارة، 

و�سدقا ا�ستثنائيًا. 
ان���ذاك يف اواخ���ر اخلم�سيني���ات مل يك���ن اخلروج 
على )عرف( اللوح���ة االجتماعية امل�سمون امل�سهد 
الطبيع���ي، او »احلي���اة اجلام���دة« – �ستل اليف – 
»لي�س���كل م�س���ارا ح���ادا، بل خ�سعت لوح���ات اغلب 
الفنان���ن اىل ه���ذا النم���ط م���ن التعب���ري، فج���اءت 
التحوالت اال�سلوبي���ة »بهدوء وبعد حن، انغمرت 
الفنان���ة باحلالة اكرث فاك���رث: )لوحاته���ا: ق�سابات 
مثال( )املعر�ص ال�سنوي الثاين – جمعية الفنانن 
العراقي���ن 15 – 1961/4/29(  ام���ا يف الطبيعة 
فقد التقطت امل�سهد مع مل�سة انطباع ولدتها اللحظة 

مثالنا: 
)ث���الث لوح���ات( )يف لن���دن، ريجنت ب���ارك، ورود 
الربي���ع(  - زيتية – عر�ستها يف املعر�ص ال�سنوي 
الثالث جلمعية الفنانن العراقين 14- 24 ني�سان/ 
قاع���ة 14 مت���وز/ املن�س���ور. ومثل جيله���ا مل تبق 
عل���ى مو�سوعات احلي���اة اليومية اال وعربت عنها 
يف لوح���ات، كر�سومه���ا ولوحاته���ا )تخطيطاتها( 

الالحقة: بون 64، لندن، نيويورك.
م�ساحي���ف، دبكة، زنوب���ة ام جرغد املاي���ل، رق�سة 
الهجع، قهوة عزاوي، �سارب���ات ال�ساي.. الخ. تلك 

كانت املرحلة االوىل يف ت�سكل جتربتها.
وح���ن حدثت النك�سة تلف���ت الكاتب االردين احمد 

العناتي ليكتب لها )ق�سة فل�سطن( منذ وعد بلفور 
حتى ذلك احلن، حتيله اىل ملحمة فنية باللوحات 
حت���ت عن���وان )النك�سة يف �س���ور(/ عمان 1968، 
حيث امت���زج الدفق ال�سعوري مت���اأزرا، وااللوان، 
وامل�سهدي���ة احلزين���ة الغا�سب���ة، للتعب���ري عن ذلك 
بالغ�س���ب واحلزن ال���ذي اعتمر كل نف����ص عربية، 
ولتحفزه���ا عل���ى )االنتفا�سة( من خ���الل )خم�سن 
لوحة( تتن���ادى لهذا الهدف ثم لتكم���ل ر�سالتها يف 
م�ساركته���ا باملعر����ص الذي نظمه )احت���اد الفنانن 
الفل�سطيني���ن( عم���ان 24 – 3 – 1971 بذك���رى 
معرك���ة الكرام���ة، لتتجلى يف لوح���ات االورفه يل 
املعربة: »مدينة الدموع« ، ب���ال اآباء، »فدائيون من 

اأجل ق�سية عادلة«، ال �سيء اال الرعب«. 
وعرب ال�ساعر الفل�سطيني عبد الرحيم عمر عن هذا 
املعر�ص معلقا: )ان النكبة التي حتفز يف النفو�ص 

مثل كل هذه االخاديد العميقة لن تبقى طويال(. 
اقامتهم���ا وداد االورف���ه  اللذي���ن  املعر�س���ن  ويف 
يل يف ب���ون ونيوي���ورك، اظهرت مالم���ح اال�سالة 
العربية من خ���الل ت�سويرها العراق منوذجًا، كما 
عر����ص لوح���ة »املاآ�س���اة والت�سرد ع���ام 1948« عن 

فل�سطن يف نادي )االريدوت( يف بون.
ال�س���رق  ا�سدق���اء  )قاع���ة  نيوي���ورك  يف معر����ص 
االو�س���ط – 1969( قدم���ت وداد خم�س���ا وع�سرين 
لوح���ة زيتية، وع�س���ر ماتيات، وخم�س���ة وع�سرين 
تخطيط���ا.. ت�سمن���ت موا�سيع �سعبي���ة: كال�سوق 
وبائع���ات الل���ن، واملطريج���ي، واالوالد وطائرت 
م���ع  عراقي���ة،  لق���رى  خلوي���ة  ومناظ���ر  ال���ورق، 
بورتريتك ل�سخ�سي���ات، ويف هذا املعر�ص جمعت 
بن )الواقعية( و)التجريد(.. وهو التحول الثاين 

يف ا�سلوبيتها.
واذ �سكل���ت يف معر�سه���ا الراب���ع )عم���ان/ 1970 
قاد����ص( حم���ورا واح���دا دارت حوله  – جات���ري 

اللوحات اخلم�سون. وهو »الربيع يف االردن«.
يك���ون التحول الثالث واجلوه���ري حن كانت يف 
ا�سباني���ا )1974 – 1978( لتق���دم ح�سيل���ة ذل���ك 
معر�سه���ا »متمتم���ات م���ن ال���رتاث العرب���ي »قاعة 
الوا�سطي – بغداد 5-3 / 1980 اذ الغت – متاما 
لتنغمر   ، والبورتريت  الواقعية  الروحي���ة  – تلك 
يف مدين���ة احللم / بفنتازيا متام���ا.. لتظهر االهلة 
والقب���اب واالقوا����ص وال�سنا�سي���ل و)املونتيفات( 
املكملة، مبا ي�سبه التطريز الدقيق لوحدات الرتاث 

واجواء حكايا الف ليلة وليلة.
اذا .. م���ن »بن���ات الط���رف« اىل ع�س���ر الوا�سطي، 
وبغ���داد الو�سط���ى، والف ليل���ة وليل���ة، وم�ساغل 
بغ���داد، اىل تزوي���ق بغ���دادي، وطم���وح ن�س���وي، 
وج���ذور، وعن���اق وب�سائ���ر، وح�س���د م���ن قب���اب 
وا�سع���اع  ومع���راج  واهل���ة،  متم���ردة  وف�سات���ن 
وتهاوي���ل. وحل���م تون�س���ي و�سيدي »اب���و �سعيد« 
اىل ا�س���واء تراثي���ة و�سم���وخ وابي زي���د الهاليل 
وليلة الق���در، وقناديل ومنارة احل�سان، و�سوفية 
احل���الج، وبغ���داد امل���دورة، ومتمتم���ات تون�سية 
وه���الل العي���د وهالل الن�س���ر، واملراق���د املقد�سة، 
وبغدادي���ات، وفتن���ة وح�سن، وبعد امل���زار، والله 
اك���رب، وابني���ة جدي���دة متام���ا ع���ن الف���ن العراقي 
وم�ساح���ة  الدق���ة،  يف  �سدي���د  بحر����ص  �ساغته���ا 
مفتوح���ة يف التخييل.. لت�سكل اال�سا�ص يف النقلة 

ال�سلوبية جديدة وحتوالت نحو »الفنتازيا«.
اذا.. بداأت رحل���ة وداد االورفه يل من )النقطة(.. 
فا�سل���وب املتمتم���ات يعتم���د تل���ك احلرفي���ة عالية 
التقنية وال�سرب. لتنتهي اىل )النقطة( – اي�سا – 
كمرتك���ز للوحة، انها تعيد تاأثي���ث ذاكرتها بعمارة 

تتاى بالواقع اىل نوع من الفنتازيا.
وداد عق���دت �سلح���ا ثنائي���ًا ب���ن )الطبيع���ة( التي 
احب���ت، والت���ي كر�ست له���ا لوح���ات اخلم�سينات 

�سع���ودا. وبن )العم���ارة( يف وحداته���ا الرتاثية 
الت���ي ت�س���ق به���ا لوحاته���ا. لتوح���د ب���ن ف�سائها 
املعم���اري اجلمي���ل وب���ن تل���ك النزع���ة ال�سوفية 
الت���ي ترن���وا اىل ال�سم���اء، دائم���ًا، كف�س���اء ادب���ي 
رح���ب. وهكذا ي�ستحيل على امل���رء اال يتحدث عن 
هذا الن���زوع، ال���ذي اكدته بعد ذل���ك، يف معر�سها 
»تهاوي���ل تراثية« )24- 1983/10( حن افتتحت 
ب���ه اول قاعة �سخ�سية )غري حكومية( يف بغداد.. 

�سمتها »قاعة االورفه يل للفنون«.. 
فه���ذه الر�سوم تعب���د تركيب التهاوي���ل اجلدارية، 
وتدوم يف الوقت نف�سه بتهاويل القالئد واملعانق 
العربي���ة.. ومن اعم���اق بيوت ال�سع���ر العربية – 
البدوية – اىل جتليات القباب واملاآذن احل�سرية.. 
فيها ن�سيج من ذكري���ات �سياغات الف�سة والذهب 
وقد تداخل���ت بكذريات التوري���ق والتخرمي، فيها 
يتمازح ال�سكل املعماري با�سكال احللي على نحو 
م�ستحي���ل.. وبالت���ايل فه���و رقي���ق كاحلل���م وغاٍو 

كالدانتيل، و�ساخب يف هم�سه املتوا�سل.
ان �سانع���ة هذه الطال�س���م، املتحررة من احلروف 
والكلم���ات، ظل���ت لع�سري���ن عام���ا تر�س���م جترب���ة 
الواق���ع، بال���وان قامت���ة وجارحة، حت���ى جاء ذلك 
الي���وم يف اوائل ال�سبعينات لتج���د نف�سها تتحرر 
كليا من ذلك الواق���ع، وتلك الواقعية، حن توقفت 
كلي���ا عن الر�س���م، ع���ن �سراخها اخلارج���ي، لتجد 
نف�سه���ا، بعد ان ت�سبعت مب���دن االندل�ص، ا�سبيلية 
وغرناط���ة وطليطل���ة، لتك�س���ف جترب���ة الزمن يف 
�سي���غ �سكالنية عربية، لتقول )باخلط واللون( ما 
مل يخطر ببالها من قبل.. واذا باالحتجاج يتحول 
اىل ت���وق، وال�س���راخ اىل غن���اء، والواقع العربي 

اىل منتزه، م�سحون بح�ص الدهور واخليال. 
وهك���ذا.. ال ن���رى بغ���داد اال مدينة �سع���ر وحلم.. 
زاخ���رة بع�سق كبري، وب�سالم ال حت�سى ف�سائله.. 
م���ن خ���الل عرب�سكي���ات متوال���دة اب���دا، ومكتظة 
رمب���ا  حن���ن،  وهك���ذا..  جميل���ة..  با�ستيهام���ات 
ت�ستعي���ده وداد عل���ى �سكل حلم، ذل���ك ان االندل�ص 
الت���ي رحل���ت م���ن الذاك���رة العربية، تث���ري حرارة 
اجل���رح واي���الم احلقيق���ة، فتع���ود يف لوحاته���ا.. 
غائب���ة،  اندل����ص  ه���ي  يل«  »االورف���ه  م���دن  وكان 
نائي���ة، وفتنازي���ة .. ب���كل حمموالتها م���ن الرموز 
واملج���ازات والكناي���ات واال�س���رار.. تظ���ل مليئة 

بالغنائية اي�سًا. 

عن كتاب �صدر
 للفنانة وداد الورفه يل يف عمان 
2009

م����ن ال�سعب ان نف�سل ب����ن االرث احل�ساري الذاتي واالرث احل�ساري العام يف 
حال����ة الفنان الت�سكيلي. فالك�سف اجلمايل، لي�ص حالة �سكلية لديه، بل انه امتداد 
للجدل الذاتي واملو�سوعي معًا، داخل البنية احل�سارية ذاتها. وهو ك�سف فردي 
ي�س����كل تاأ�سي�سًا لبنية مغايرة لع�سر خمتلف ومل�سكالت اعمق. وحن اطلقت وداد 
االورف����ه يل روؤيتها اللونية للع����امل، فانها مل ت�ستهدف اع����ادة الر�سم او االختزال 
او الوظيف����ة، رغم انه����ا يف مطلع حياتها الفنية اجرت جت����ارب متنوعة هي جزء 
م����ن درا�ساتها على مو�سوعات �ستى البد للفنان من االقرتاب منها يف مرحلة من 
مراح����ل تكوينه الفني. لقد ا�ستهدفت وداد االورفه يل تروي�ص التنافر القائم يف 
االرث احل�ساري: عمارة وجم�سمات، ور�سوم وحفور جدارية، واعمال ت�سكيلية 
الحق����ة. كان����ت منط����ًا من امن����اط الروؤي����ة امل�ستقل����ة تتج����اوز التجري����ب والتنافر 
اال�سلوب����ي اىل نوع من ان����واع االطالق اخلا�ص لنتائج تو�سل����ت اليها بعد بحٍث 

دائب ودرا�سة معمقة وروؤية متجان�سة.
رمب����ا ا�ستطيع القول انه الك�سف ال�سويف للتوحد م����ع املطلق كما انه تناغم واٍع 
م����ع جماليات الواقع وحتوي����ل كل ذلك اىل حلم ال نهائي. اإن كلمة "تهاويل" وهو 
عن����وان اختارت����ه وداد الأح����د معار�سها، تب����دو هنا كافي����ة العطائنا معن����ى دالليًا 
لتل����ك الالنهائي����ة من املعنى، او اال�ستق����اق ، او التخيل انه مل����ن ال�سعب ان من�سك 
ب����اأداة وداد او ثيمته����ا او موتيفاته����ا على حدة، الن كل ذلك امت����داد مطلق للحلم، 
للفنتازيا.. واليوتوبيا اي�سا، انها كتل او كيانات، او مدن، او نقو�ص لها معناها 

الرمزي الوفري. 
اننا ن�ستطيع ان نتوقف طوياًل امام لوحة وداد االورفه يل لنب�سر تلك التنافرات 
املج�س����دة يف التك����رار، واالعادة ، والربط، وتطوير اال�س����كال، الهادف اىل اعادة 
اخلل����ق، واعادة الرتميز ولي�ص التك����رار لذاته، انها تتجاوز ال�سكل الظاهري اىل 
اجلوه����ر، تاأخذن����ا اىل عامل �سح����ري اخاذ وهي مت�س����ي بنا بعيدًا ح����د االنت�ساء 

وال�سحر والتوحد.
عن فولدر اخلا�ص باعمال الفنانة 

وداد االورفه لي.. من الواقعية الى الفنتازيا 

محمد الجزائري
وداد االورفه لي 

من الواقعية الفنتازية 
الى الفنتازيا المطلقة
فاروق سلوم 

فنتازيا ) اكريليك (

ناقد ت�سكيلي راحل
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بعد جتاوزك عمر الثمانني ماذا بعد ؟
- منذ ث���الث �سنوات واأن���ا اترك الر�س���م وانتهيت 
اليوم من كتابة )مذكراتي (هو كتاب ي�سم ذكريات 
م�سريتي الفنية، واأمتنى اأن اأ�سع له عنوانا مميزا 
يختل���ف عن كلمة مذكرات���ي املاألوفة لدى من يكتب 
مذكراته، فه���و يعك�ص م�سرية حياتي ومنذ ثالثن 
امل�س���ودة  اكت���ب ب�سفحات���ه وهي���اأت  عام���ا واأن���ا 
و�ساأق���وم بطباعته يف عمان بع���د اختيار العنوان 

املميز له.

ان���ِت فنانة رائدة، ماه���ي مالمح املدر�س���ة الفنية التي 
تنتمني لها ؟

-انن���ي الاقلد �سخ�سا م���ا، كل ما ار�سمه هو فطري 
وانتظر �سروق ال�سم�ص الأر�س���م واأ�ساهد االأ�سكال 
والر�سوم يف النجوم ما ي�سفي علي اخليال الأقوم 

بالر�سم..

ان���ت تع�س���قني املو�س���يقى، كي���ف كن���ت توازن���ني ب���ني 
املو�سيقى يف حياتك ؟

- ب���داأت العزف عل���ى البيانو عندم���ا كان عمري 5 
�سنوات وتتلمذت على يد اأف�سل اأ�ساتذة املو�سيقى 
ومنه���م اأ�ستاذ البيانو الرتكي )بهجت دادا العواد، 
واالإيطايل األدو كاين واأ�ساتذة العود الكبار �سالح 
القا�سي وعل���ي االإمام.( واعزف عل���ى الة البيانو 
املو�سيق���ى  وا�ستم���رت  والع���ود  واالوكوردي���ون 
ت���وؤام الر�سم يف حيات���ي، ويف م�س���اء ال�سبت 28 
فرباير/�سباط 2011م، اأطلقت البومي املو�سيقي 
االول واأطلق���ت على اأالألبوم ا�س���م “اأنغام عربية” 
وذلك يف حفل اأقيم يف جالريي “Wall 4دبي”، 
و اإن “اأنغ���ام عربي���ة” ت�سم���ن مقطوعت���ن قامت 
بتاألي���ف كل منهما يف عمر الثالثة ع�سرة، اإحداهما 
حتم���ل عن���وان “جنون الف���رح”. و تاأخ���ر اإ�سدار 
االألب���وم اإىل ه���ذه ال�س���ن املتقدم���ة لع���دة اأ�سباب، 
بينه���ا ك���رثة تنقالتي م���ع زوجي ب�سب���ب عمله يف 
ال�سل���ك الدبلوما�س���ي، وع���دم اال�ستق���رار يف بل���د 

مع���ن، باالإ�ساف���ة اإىل ان�سغال���ه بالر�س���م والفنون 
الت�سكيلية، واإقامة معار�ص فنية عدة، واالإ�سراف 
عل���ى قاعة “االأورفلي” ، و ل���دي اأ�سعار واأغان من 
تاأليفي واأخرها مو�سيقى ) ليايل االن�ص يف بغداد( 

واعزف االن على الة ) البيانو( .

م���اذا ع���ن قاع���ة االورفل���ي يف بغ���داد والت���ي اق���رن 
اأبداعك بها؟

- اأ�س�س���ت اأول قاع���ة عر����ص ت�سكيلي���ة خا�سة يف 
بغ���داد ع���ام 1983 والتي حتولت يف م���ا بعد اىل 
مرك���ز ثق���ايف �سه���د العدي���د م���ن املعار����ص لكبار 
الفنان���ن العراقي���ن، ف�سال ع���ن ن�ساط���ات ثقافية 
وفنية ودورات، وحما�سرات يف خمتلف املجاالت 

مل تتوقف لغاية حرب.

2003 هل حققت قاعة االورفلي ماتطمحني األيه؟
- نع���م كان���ت اول قاعة يف بغ���داد تهت���م باملثقفن 
والفنان���ن وجميع �سرائح املجتم���ع فاملجتمع كان 

يفتق���د لثقافة الكالريي وامل�س���اركات واالهتمامات 
الفنية فكن���ت ادعوهم لزيارة القاع���ة دون ال�سراء 
للوحات حت���ى وانتهى االم���ر اىل ان تكون مركزا 
جلميع من يهتم بالثقاف���ة ولي�ص الر�سم فقط اأحب 
قاع���ة االورفلي م���ن خاللها تعرفت عل���ى كثري من 

النا�ص.

وماذا عن كالريي االورفلي يف عمان ؟
- يف عمان كالريي االورفلي اليعود يل وامنا اىل 
بنت خايل ال�سيدة انعام االورفلي وقد مت افتتاحه 
ع���ام 1994 وقد توفي���ت االن وبناتها من يهتمون 
بالقاعة فكانت هذه القاعة من تهتم بلوحاتي ويتم 

العر�ص فيها..

ماذا ر�سمت اول مرة ؟
- عن���د زيارت���ي اىل ا�سبانيا ع���ام 1973 عند اثار 
ق�س���ر احلمراء وعن���د احل�سارات الكب���رية بكيت 
و�سعرت ان هناك من يدفعني للر�سم وبداأت بر�سم 

مالمح امراأة
 ع���وامل االل���وان ه���ي ف�س���اء اللوح���ة، كي���ف تتمي���ز 

ر�سوماتك بهذه االلوان؟ 
– ادخل���ت على الر�س���م اللون الذهبي والرتكواز 
الغ���روب  يلهمن���ي  ال�سبعيني���ات  يف  والبني���ات 
وال�سروق واملدن واحلل���م واال�سجار يف ر�سومي 
، كم���ا واهت���م بر�سم االهل���ة وب���كل احجامها وكما 
تبدو االهل���ة متداخلة مع بع�سها والنجوم وانظر 
اليها وا�ستوحي ا�س���كال الر�سوم من منظرها وما 

حتويه ا�سكالها.

وه���ل م���ن ر �س���وم يف حيات���ك اليومي���ة كان���ت تلهمك 
الفكرة ؟

- نعم انظر لكل �سىء يك�سر انظر اليه حتت املجهر 
وارى ال�سور املبع���رثة وار�سم املالمح يف ذهني، 
ولذلك اهتم بر�سم االأ�سكال املنمنمة واق�سد �سوق 
ال�ساغ���ة الأرى ما معرو�ص م���ن �ساغة وا�ستوحي 

افكاري منها ومن زخارفها.

م���اذا ع���ن وق���ت ر�س���مك وه���ل للم���راأة م�س���احة يف 
ر�سومك ؟

عندم���ا كربت اأ�سب���ح الر�سم مهنت���ي وكل حياتي، 
وحينم���ا كانت ا�سرتي تنام، كن���ت ابقى م�ستيقظة 
حت���ى ال�سباح ار�س���م، حتى انني كن���ت اأمتنى ان 
يكون اليوم 48 �ساعة ب���داًل من 24،مل يكن الوقت 
يكفيني”.، يف بع�ص االأحيان كانت قطعة القما�ص 
البي�س���اء تبقى اأم���ام عيني �سهرًا كام���اًل وانا افكر 
واقول يف نف�سي:ماذا ع�ساي ان ار�سم هذه املرة؟

كن���ت دائم���ًا ابحث عن �س���يء ج���دي، .وتوؤكد انها 
يف اإح���دى امل���رات اأم�س���ت �ستة ا�سه���ر مبعدل 10 
اىل 15 �ساع���ة يف اليوم وه���ي تر�سم لوحة طولها 
�ستة امت���ار مل يكن للم���راأة الوج���ود الكثري وامنا 
اخ���ذت ار�سم الرتاث العراقي من جوامع ومراقد، 
ور�سمت املراة يف مدخ���ل فل�سطن ومو�سحة من 

خالل اللوحات هجرتهم .

كيف هي لوحاتك يف املعار�ض وا�سعار عر�سها؟
- كث���ري من لوحات���ي تعر�ص باأ�سع���ار مرتفعة يف 
املعار����ص التي تعر�سه���ا وهذا ما يح���د من بيعها 
وانن���ي الاهتم لبيعها ال�سيم���ا وان جميع لوحاتي 
هي الأوالدي واحفادي اخلم�سة فيما بعد وبالتايل 

وان مل تباع �سوف تعاد اليهم.

هل الأوالدك اهتمام يف الر�سم واملو�سيقى ؟
- يل ثالثة ابناء ومل يكن لهم اهتمام بالفن ولكنهم 
يق���درون الفن وهم لي�سوا بر�سامن او مو�سيقين 
نتيجة ع���دم ا�ستقراره���م يف بلد مع���ن وتاخرهم 
يف املراح���ل الدرا�سي���ة نتيجة لذلك وه���ذا ب�سبب 

ان�سغال زوجي بعمله الدبلوما�سي

 ماهي فل�سفتك يف احلياة ؟

- ا�سمع ال�سمري الطيب واالح�سا�ص الطيب واحب 
احلري���ة وكل �س���ىء يف احلي���اة وا�سع���ر بالعطاء 
وال�سع���ادة ج���دًا واحب ان امنحه���ا جلميع النا�ص 
وادع���وا اىل احلب واخل���ري وان يكن لكل �سخ�ص 
هواية يف حياته يبدع بها فعند تقدم ال�سن يحتاج 

لهذه الهواية وان مل يجدها �سيموت.

هل لبغداد ح�سور يف ابداعك ؟
- وداد االأُورفل���ي تع�س���ق بغداد، فبغ���داد �سحرتها 
واألهمتها الأنها مدينة جميل���ة، قدمية وحاملة، لذلك 
كان���ت دوم���ًا تري���د ان تر�سم لبغ���داد �سيئ���ًا جديدًا 
جمي���اًل مل ير�سمه اأح���د، �سيئًا ين�س���ف تلك املدينة 
الت���ي ق�س���ت فيها اأجم���ل اي���ام حياتها. ل���ذا طغت 
البيئ���ة البغدادية على لوحاته���ا ومتيزت باأ�سلوب 
خا����ص ي�سع���ر من ي�ساه���ده اأنه جال����ص يف بغداد 
يق���راأ اإح���دى ق�س�ص األ���ف ليلة وليل���ة. يف بع�ص 
االأحي���ان كانت قطعة القما����ص البي�ساء تبقى اأمام 
عينه���ا �سهرًا كام���اًل وهي تفك���ر باأملو�س���وع الذي 
�سرت�سم���ه على تلك اللوحة. كانت دائمًا تبحث عن 

�سيء جديد لرت�سمه اىل بغداد .

 ه���ل ل���ك ح�س���ور وتوا�س���ل م���ع الفنان���ني ونتاجه���م 
اليوم؟

- قبل ايام قليلة اقام الفنان الت�سكيلي ) فالنتينو( 
معر�س���ه يف ف���ن ال�سريامي���ك يف عم���ان وكان يل 
ح�س���ور مع عدد من الفنان���ن واملثقفن من جميع 
انحاء الع���امل وانني دائمة التوا�س���ل مع اجلميع 
وه���ذه ي�سفي على حيات���ي واتوا�س���ل معهم عرب 
�سفح���ة الفي����ص ب���وك اي�س���ا وكثري م���ن الفنانن 
العراقين من يقيمون معار�سهم يف عمان ويكون 
لن���ا ح�سور معهم ا�ساف���ة اىل ان الفن���ان العراقي 
يف جمي���ع دول العامل له ح�سور مميز وم�ساركات 

فاعلة يف كل مكان.

كيف هي ذكريات االم�ض لوداد االورفلي؟
-يف ع���ودة لذكري���ات حياته���ا يف الع���راق؛ قال���ت 
االأورفل���ي: “يف ف���رتة االأربعيني���ات مل يكن هناك 
تلفزي���ون، وكانت و�سائ���ل الرتفيه هي فقط قراءة 
الكتب وال�سينما و�سم���اع اال�سطوانات املو�سيقية 
على جه���از الغرامفون، وكانت العائالت يف بغداد 
كان���ت دار  اإذ  ال�سينم���ا بانتظ���ام،  تق���وم بزي���ارة 
ال�سينما تق�س���م اإىل الدرجة ال�سعبي���ة، و”اللوج” 
وهي مق�س���ورة ت�سم عددا م���ن املقاعد خم�س�سة 
للعائ���الت، ويف تل���ك الفرتة ا�ستمتع���ت مب�ساهدة 
اأعظ���م االأفالم الغنائي���ة واال�ستعرا�سي���ة العاملية، 
كذل���ك كان هن����اك اهتم����ام كب����ري بتعل����م املو�سيقى 
و�سماعها، واأذكر اأننا و�سديقاتنا وفتيات العائلة 
كن����ا جنتمع مرة يف االأ�سب����وع لن�ستمع اإىل احدث 
اال�سطوان����ات املو�سيقي����ة الت����ي ن�سرتيه����ا، وذلك 
با�ستخ����دام جهاز الغرامف����ون الذي كان يدويا يف 
البداية ثم تطور واأ�سبح كهربائيا، وغريها، ويف 

تل����ك الفرتة كانت هناك دعوات متعالية ملنح املراأة 
املزي����د م����ن حقوقه����ا، وعندم����ا اأعود لتل����ك الفرتة 

اأ�سعر وكاأن العامل كله يتطور لالإمام .

ماذا تر�سم وتتمنى للعراق وداد اليوم ؟
-عل����ى الرغم من الغربة واالمل انني ما ازال ار�سم 
لوح����ات بغ����داد يف ذاكرت����ي وامتن����ى له����ا ال�سالم 
واحلب والوئام جلمي����ع العراقين ويحل ال�سالم 
بن جميع الطوائف وتعود بغداد كما هي باأجواء 

بغدادية على اختالف مكوناتها

وداد االورفلي على مدى اكرث من ثمانني عاما هي :
يل(  االورف����ه  وداد   ( االأورفل����ي  وداد  ول����دت   -
يف بغ����داد ع����ام 1929 .در�س����ت الف����ن واخلدم����ة 
ب����ريوت  يف  كولي����ج  اجلون����ري  يف  االجتماعي����ة 
وتركت يف ال�سن����ة الرابعة واكمل����ت الدرا�سة يف 
كلي����ة امللكة عالي����ة ، وتخرجت بدرج����ة اوىل ق�سم 
اخلدم����ة االجتماعية. در�ست 4 �سنوات يف مر�سم 
الدكت����ور خال����د اجل����ادر يف كلي����ة امللك����ة عالي����ة و 
تخرج����ت من معه����د الفنون اجلميلة ف����رع الفنون 
الت�سكيلي����ة ق�سم امل�سائي عام 1960 .و هي ع�سو 

نقابة وجمعية الفنانن العراقين.
�سارك����ت يف كل معار�ص الكلية والنقابة وجمعية 
الفنون الت�سكيلية و�ساركت يف اول معر�ص للفن 
العراقي للرواد وال�سباب عام 1957 .در�ست مادة 
الر�س����م يف مدر�سة الثانوي����ة ال�سرقية . عينت يف 
مرك����ز و�سائ����ل االإي�ساح لر�سم و�سائ����ل اي�ساحية 
للمدار�����ص .عملت كم�سوؤولة للدعاية واالأعالن يف 

اكرب معمل البان يف العراق
عمل����ت يف مديري����ة ال����رتاث ال�سعب����ي كم�سووؤل����ة 
للمتح����ف واجرت درا�سة ميداني����ة �ساملة لتوثيق 
�س����وق ال�سفارين و حرفة الط����رق على النحا�ص . 
در�س����ت فن املينة عل����ى النحا�ص يف وف����ن الباتيك 

على القما�ص يف باري�ص .
غ����ادرت الع����راق ملتحق����ة بزوجه����ا حمي����د عبا�ص 
الع����زاوي وتنقل����ت ب����ن ال����دول اأملاني����ا نيويورك 
وباري�����ص وعم����ان واإ�سبانيا وال�س����ودان وتون�ص 
ولن����دن واطلع����ت عل����ى املتاح����ف والكلريهات يف 

هذه البلدان

جوائز تكرميية لوداد االورفلي :
كرمت عدت مرات من قبل وزارة االأعالم العراقية 

ونقابة الفنانن وجمعية الفنانن يف العراق
جائ����زة العنق����اء – ح����ازت الق����الدة الذهبي����ة عام 

2006 يف عمان
كرم����ت يف مهرج����ان الرواد واملبدع����ن العرب من 

قبل اجلامعة العربية عمان 2010
كرم����ت م����ن قب����ل وزارة الثقاف����ة العراقي����ة ب����درع 

االأبداع يف عام 2010
الت�سكيلي����ن  الفنان����ن  رابط����ة  قب����ل  م����ن  كرم����ت 

االأردنين كانون ثاين

الفنانة وداد االورفلي تنتهي من كتابة 

مذكراتها منذ 30 عامًا

درست العزف عىل البيانو وهي يف الخامسة بدأت مشوارها يف الرسم 

باألسلوب الواقعي.. الفنانة وداد االورفيل عطاء ال ينضب بعد تجاوزها الثامنني 

عاما انتهت من كتابة مذكراتها جمعت ذكرياتها عىل مدى ثالثني عاما كان معها 

حديث أوضحت فيه حاورتها/ ايسر الصندوق

وداد وعبا�سة ابنتها البكر يف عمان عبد الكرمي قا�سم رئي�ض اجلمهورية يفتتح معر�ض الثورة 1958

 يف دار ال�سفارة مع زوجها ال�سيد حميد العزاوي وعقيلة ال�سفري الدكتور جابر عمر وهم يحييون الفنانة العراقية  )بياتري�ض اوهان�سيان ( 
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لوداد االروفه يل، عامل خفي م�سحور، مع ان عاملها احلقيقي، يزخر 
بعنا�س����ر حي����اة م�سرف����ة وعامله����ا الداخلي، ه����ذا، ا�سد جذب����ًا واكرث 
زخرف����ًا، ذل����ك ان اخلي����ال، يالزم����ه، �سيئا م����ن الغمو�����ص و�سيئًا من 
الغرائبية، التي تبدو ال معقول����ة، فتن�سب بخياله املمدود، لتتاأرجح 

فيه �سعودًا وانحدارًا، مهما تقدم بنا العمر. 
وع����امل وداد، مدن احلل����م واملنمنم����ات، هي تكوين����ات م�ستقرة عند 
�سف����اف االنه����ار، دجل����ة والف����رات، او هي تل����ك املعلقة ب����ن االأر�ص 
وال�سم����اء، حتيط بها هالة من االلوان الزرقاء او الذهبية، املكت�سبة 
بل����ون ال�سفق، مدن ق����د ترد يف اح����الم ال�سغار، تزدح����م بيوتها يف 
�سفوف م�ستقيمة او ملتوية، جدار ل�سق جدار، وترتفع ا�سجارها، 
تل����وح من بينها قب����اب بلون ال�سذر، وهامات نخيله����ا متتد عاليًا يف 

الف�ساء املفتوح حيث املطلق.
* ه����ل كانت حكاي����ات الف ليلة وليل����ة منبع خي����ال وداد االورفه يل 
؟ تل����ك احلكايات الت����ي تركت اآثارها عل����ى املخيلة العاملي����ة واغنتها 

�سورة!
النه����ر والب�سات����ن والق�سور امل�سمخ����ة بالعطر واملل����وك واالمراء، 
و�سه����رزاد وزبي����دة ويا�سم����ن وام����ريات اآخريات يرفل����ن باحلرير 
املر�س����ع باللوؤل����وؤ واملرج����ان، وين�س����رن ال�سحر واجلم����ال يف مدن، 

تبدو اليوم غارقة يف االحالم، كاأنها مل تكن يومًا!
ه����ل كانت حكايات الف ليلة وليلة منبع خيالها؟1 ام ان وداد، الفتاة 
ال�سغ����رية، يومئذ، تطلعت اىل ما حولها، بع����ن مدركة، وا�ست�سفت 
بتجان�ص، و�سجاجي����د وب�سط ذات نقو�ص مده�س����ة، ودروب �سيقة 
وم�ساجد، تعلوها اأهِلة مذهبة، يت�سم معمارها بكل جمال خ�سائ�ص 
العم����ارة اال�سالمي����ة والعربية، وعندما خل����ت اىل نف�سها، ا�ستعادت 
ال����روؤى وا�سافت اليها، اجواًء �سحرية، ال ب����د منها، ارتفاعًا بها عن 

اأر�ص الواقع، كي تغدو الثمرة امل�ستهاة، ال�سعبة املنال! 
ه����ل كانت حكايات الف ليلة وليلة منب����ع خيالها؟ اعود اىل ال�سوؤال، 
وان����ا اع����رف، ان وداد، عا�س����ت زمن����ًا يف االندل�ص، ونع����رف جميعًا 
وم�ساهده����ا  ب�سوره����ا  زاخ����رة  والذاك����رة  االندل�����ص،  معن����ى  م����ا 

ومر�سحاتها.
اأكاد اق����ول، ان وداد االورف����ه يل ، اكتن����زت كل تلك ال����روؤى لتت�سرب 
منه����ا، بعدئذ، وعلى مهل، لوحات مر�سومة بدقة، تقول لنا، انه مهما 
كان����ت �سعوبة احلي����اة، فهناك مدن ال مثي����ل لها،قابعة يف انتظارنا، 
يف تعاري����ج االح����الم، مدن ق����د نكت�سي احيانا، حزن����ا نبيال، فرتتفع 
ب����ن ا�سجاره����ا اخل�سر، �سج����رة جرداء، عاري����ة م����ن اوراقها، وقد 
تب����دو على مالم����ح بنائها، �سم����ات كاآب����ة ازلية، مدن، مهم����ا اختلفت 
الوانه����ا، م�ستقرة على �سفاف النه����ر، او فوق جزر عائمة، او معلقة 
ب����ن االر�����ص وال�سماء، فانها تك����ون اآهلة بنا�سها، متن����ح الطماأنينة 

للنفو�ص، وتب�سر باأ�سم الله، باخلري وال�سالم.

وداد االورفه لي.. عالم مسحور
ابتسام عبد هللا 


