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إستنطاق الوعي الفني في أعمال التشكيلية شفاء هادي

أعـلن اجملـلس األعلـى لتـنـظيم اإلعالم في مـصـر امس أنه قـرّر وقف بث القـنـاة التـلـفزيـونـيـة الفـضـائيـة اخلـاصة إل تي سي بـسـبب ارتكـابـها
مخالـفات مهـنية من بـينهـا ظهور مـثلي فـي برامجهـا. وقال اجمللـس في بيان نـشره على مـوقعه الرسـمي إنّه (نظراً لـتكرار مـخالفـات القناة
نع بـعض البـرامج لفـترات مـتتـاليـة وتوقـيع غرامـات مالـية إال أن الـقنـاة لم تمـتثـل لتـنفـيذ مـيثـاق الشرف وإصدار أكـثر من عـشرة قـرارات 
ـنع ظـهـور الـشواذ أو تـرويج شـعـاراتـهم وكـذا عـدم تـوجيـه سبّ وقذف هـنـيـة). وأضـاف إن الـقـناة (خـالـفت قـرار اجملـلس  ـعـايـيـر ا اإلعالمي أو ا
ـفاهـيم وعـادات مثل كـيفـيـة شم الهـيروين). وقـنـاة إل تي سي هي قنـاة مصـريـة خاصـة تعـرض برامج ريـاضـية وسـياسـية لـشخـصيـات والـترويج 
ومنوّعات وقد انطلقت عام  2014ولكنها ليست ب القنوات التي حتظى بقاعدة مشاهدين كبيرة. وقرر اجمللس وفقا للبيان "متابعة برامج القناة
بعـد عودتهـا للـبث مع التأكـيد عـلى أن هناك عـقوبـات أشد ستـصدر حال اسـتمـرار اخملالفـة. وجاء قرار اجملـلس بإيـقاف القـناة بـعد يومـ من نشر
تابعة كل موقع ذكور  اجلريـدة الرسمية قانون تنظيم الـصحافة واالعالم" الذي يثير جدال في البلـد العربي االكثر سكّاناً إذ إنّه يسمح لـلمجلس ا

الكتروني شخصي او مدونة الكترونية شخصية او حساب الكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آالف او أكثر.
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الــعــراقي عــلى مــر الـعــصــور ومن خالل
سـبر األغوارالـفنـية واإلنـطبـاعيـة حتليالً
وتشخيصـاً لفنانة نـأمل أن تشق طريقها

ية . نحو العا
ثمـة أسئلـة البد لـنا من إثارتـها إذا أردنا
كــشف مالمـح اإلبـداع والــفن  وأول تــلك

احملطات كان لنا السؤال االتي :
{ كـيف كـانت بـدايـاتك الـفـنـية ومـاهـي قصـتك

األولى في فن الرسم ?.
- أجـابت الـتـشـكـيـلـيـة ( شـفـاء هـادي ) :
كـــــنتُ أهـــــتـم بـــــالـــــرسم مـن خالل درس
ـرحلـة اإلبـتدائـية . الـتـربيـة الـفنـيـة في ا
لـقد أحـبـبتُ الرسم كـثيـراً وكـان لبـرنامج
بدع رسم الصـغير الـذي يعده الفـنان ا ا
( خالد جبـر ) في فترة الثمـانينات وكنتً
مشدودةً إلى البرنامج كثيراً  األمر الذي
دفـع أســـرتي الـــتي كـــان لـــهـــا دور بـــارز
ـتـابـعـة تـمـيـزي بـالـرسم وشراء وجـلي 
كراسات تعليم الرسم وتهياة مستلزمات
الـــــرسم مـن ألـــــوانٍ وفـــــرش  وكـــــانــــوا
يحـافظـون على كـراسات الـرسم اخلاصة
في كل عــام . لـقــد كـانت تــلك الـفــتـرة من
أجــمل الــفــتـرات في حــيــاتي وتــعــد تـلك
ــثـــابــة اإلنــطـالقــة األولى في الـــفــتـــرة 

مسيرتي الفنية .
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وفي احملــطـة الـثــانـيــة كـان لـنــا الـسـؤال
االتي :

ية قد تأثرتِ ?  دارس الفنية العا { بأي ا
- ردَّت شـفـاء هــادي قـائـلــةً : لـقـد
دارس الـفنية كـلها وكان جربت ا
ـــدرســـة تـــأثـــري الـــشـــديـــد في ا
درسةَ التعبيرية والواقعية لكنَّ ا
ـمـتـزجـةَ مع الـنـكـهة البـغـداديـةَ ا
اجلـــنــــوبـــيـــة كـــانت األقـــرب إلى
ثالن قـمة التراث نفسي ألنـهما 
الــعــراقي بــجــغـــرافــيــة أمــكــنــته
اخلالبـــــة وحــــركـــــة شــــخـــــوصه
ــتــغــيـرات وأزيــاءه وكــثـيــر من ا
الـتـكــويـنـيـة . أضـافـت الـفـنـانـة (
شــــفــــاء هــــادي ) إنــــهــــا جــــرَّبتِ
التـنـقـيـطـيـة من خالل إهـتـمـامـها
بـحـركـة اإلنـطــبـاعـيـ الـغـربـيـ
أمـثال أدورد مـانيه وكـلود مـونيه
وأوجــست ريــنــوار وإدغـار ديــغـا
وبــول ســيــزان وهــنـري مــاتــيس

وكاميل بيسارو .
وفي احملــطــة الــثــالــثــة كــان لــنــا

السؤال االتي :
{ كــيف كــنـت تــتــعــامــلــ مع الــلــون
ومــاهــو تــأثــيــر بـقــعــة الــضـــــوء عــلى

لوحاتك ?.
- أجــابت ( شـفــاء هـادي ) : كـنتُ

أتـعامل مع األلـوان بـإحسـاسي وبالـقدرة
عـلى تـقـبل األلـوان بـعـضـهـا مع الـبـعض
االخـر من خالل إســتـنــطـاق الــلـون الـذي
ـعتم في ـتـلك الـقابـلـية لـسـد الـفضـاء ا
اللوحة . هناك ألوان حارة وأخرى باردة
وألـــوان جـــامـــدة وأخـــرى صـــادمــة يـــتم
التعامل معها في الشعور الباطن للنفس
اإلنـسانـيـة . أمَّا أحبُ األلـوان إلى نـفسي
فهو األبـيض و الفيروزي والـبرتقالي مع

األخضر واأللوان األخرى أيضا .
 وفي مـشغـل التـشكـيـليـة ( شفـاء هادي )
كـانت احملـطـة الرابـعـة وكـانَ لنـا الـسؤال

االتي :
{ أال يـتـعـارض الـرسم مع مـشـاغل الـبـيت مع

الكثير من اجلهد والتعب وتراكم األلوان ? .
تـعـة كـبيـرة وأنـا اقوم - قـالت : أشـعـر 

ـنــزلـيـة عـلى أ وجه وكـنتُ بـواجـبـاتي ا
سعـيدة بالـتوافق بيـنهمـا وما إن أفرغ من
ـشـغلي الـذي أحبه ـنـزليـة أعود  األعـباء ا
ألتـــفــرغ إلـى مــحـــراب الــرسم األثـــيــر إلى

نفسي . 
وفي احملطة اخلامسة تبادرَ إلى الذهن أن
نـســالَ الـفــنـانـة ( شــفـاء هــادي ) الـسـؤال

االتي 
ـيزتان تـميزك { في فنك الـتشـكيلي ظـاهرتان 
عن غيـرك من الـفنـان الـتـشكـيلـيـ همـا اخلرق
على اخلشب وظاهرة النفخ في أجساد األشكال

البشرية قالت :
يز قريب - احلرق على اخلشب أسـلوب 
ـتـاز بـالـدقـة واحلـرفـيـة وهو إلـى نفـسي 
ــتع تـمــيــزت به في الــعــراق وهـو عــمل 
يـــســلط الـــضــوء عـــلى زوايــا مـــخــتـــلــفــة
الـصعوبـة في اللـوحة الـفنـية  أمـا ظاهرة
النـفخ فهي ظاهرة تـتميـز بالتحـليل الكلي
المح الدفينة لكل للنسيج الفني وإظهار ا
ـرأة والـرجل وتـسـلــيط الـضـوء عـلى مـن ا
فرادة اجلمال األنثوي  وهي ظاهرة تقوم
تخفية . بتمطيط الشكل وإظهـار معانيه ا
ــضــمــار أجنــزتُ الــعــديــد من وفي هـــذا ا
اللوحات الفنية في أسلوب احلرق والنفخ
نـلت ألجـلـهـا الـعديـد من اجلـوائـز احملـلـية

والعربية 
الشك أنَّ الفـنانة الـتشكـيليـة ( شفاء هادي
ـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلة في ) خـريجـة أكـاد
بــغـداد ومن خالل ذلك تـوجـهـنـا إلـيـهـا في

احملطة السادسة بالسؤال االتي :
ن كــان تـأثــر الـفـنــانـة ( شــفـاء هـادي ) من  }

الفنان العراقي ?.
- فـقــد أجـابتْ : لـقــد تـأثـرتُ بـالــعـديـد من
الـفـنـانـ الـعـراقـيـ عـمـالـقـة الـفن وأذكـرُ
مـنهم ( سـماء االغـا وكـالك شاكـر االلوسي
والـفنـان الدكتـور ماهـود ) والانسـى الهرم
الـعــراقي ( فــائق حــسن ) أول ظــاهـرة من
ظـواهر الـتـجـديد في الـرسم احلـديث . أما
ـدرسـة( بــيـكـاسـو ) ـيـاً فــقـد تـاثــرتُ  عــا
والــتــعـــرف عن كــثب عــلى الـــتــكــعــيــبــيــة
ــا يـتــمـتع به بــيـكــاسـو من الــشـهــيـرة و
ية وحرفية في تطويع األلوان اجلميلة عا
والصارخـة وكنتُ متاثـرةً بألوان لوحاته .
ومن الـنـسـاء الـعـراقـيـات الـنـاجـحـات كان
تأثري بـالفنـانة وداد االوفلي الـتي تتحلى

بـشـخصـيـة قـوية ونـاجـحة وكـنتُ أتـمنى
ـسـتــوى الـتي هـي عـلـيه الـوصـول إلـى ا

مستقبالً وهي قدوتي في فن الرسم .
في لوحات الفنانة ( شفاء هادي ) يتنوع
اإلبداع وتتنوع اخلامات ونوعية األلوان
ائـية لـذا فإنـها تـرسم بـالزيت واأللـوان ا
واخلـشـبـيـة واحلـرق عـلى اخلـشـب وهذا
نـابع من حرصـهـا على اإلجـادة وجتريب
الـعــديـد من األســالـيب الــفـنــيـة من خالل
ركزي أمثال دارس التي تهتم بـاللون ا ا
الـتـنـقـيـطـيـة والـتـكـعـيـبـيـة والـتـعـبـيـريـة
والسريالية ومن خالل تـأثرها بالفنان
فـقـد كانـت تعـيـد رسم أعمـالـهم الشـهـيرة
ـيـة لــنـيل درجـة الـتـخـرج كـدراسـة أكـاد
وكــــانت األلــــوان هي الــــفـــيــــصل لــــدمج
مــدرســتــ مــهــمــتــ هــمــا الــبــغــداديـة
واجلـنــوبـيــة لـذا فـإن احملــطـة الـســابـعـة

ستكون من خالل السؤال االتي :
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{ ماهي الـصعوبات التي تواجهينها في عملية
الـدمج بـ مدرسـتـــــــــــــ أو اكـثر من خالل

تقنية اللون والتفخـــــيم والتجسيد ? .
أجـابت التـشكـيلـية ( شـفاء هـادي ) : لكل
مـدرســة نـواتـهــا اإلبـداعـيــة وخـصـائص
ـام بــكل تــلك ألــوانــهــا لــذا كــان عـلـي اإل
اخلصـائص ومعرفـة درجات الـتقارب في
الـدمج وقـيـاس حـركــة الـتـأثـيـر اخلـاصـة
ازجـة في الـبيـئة والـعامـة . نـعم هنـاك 
ـزج بـ بـيـئـتـ واألجـواء واأللـوان  وا
مـختـلـفـت لـيس سـهالً كونه
يـــتـــأثـــر بـــاإلنــــــــطـــبـــاعــات

النفسية .
شــاركتْ ( شــفــاء هـادي ) في
عـارض الـفـنـية الـعـديـد من ا
في الـعــراق والـوطن الـعـربي
والـعــالم ونــالت الــعــديـد من
اجلـــــــــوائـــــــــز مـن كـــــــــؤوس
وشــهـادات تــقــديــريــة وكـتب
شـكـر . يـحدوهـا األمل في أن
تُـنـجـز مـعـرضـهـا الـشـخـصي
األول الـذي تسـتـعـد اليه االن
لــتــعـرض خــامــات إبــداعــهـا
ـهـتـمون بـالـفن على لـيـطلع ا

علو كعبها فيه . 
تـتــحـدث ( شـفـاء هـادي ) عن
نــفــســهــا بــكل تــواضع عــلى
الـرغم من ثـراء فنـهـا : مـا أنا
إال تــلــمــيــذة صــــــغــيــرة في
عــالم الـرسـم وسـأبـقـى هـكـذا
تـــلـــمـــيـــذة في هـــذا الـــعـــالم
الـــواسع بـــألـــوانه وســـحــره
كــأني تــلك الــتــلــمــيـذة الــتي
كــانت تــعـشـق درس الـرسم .
لـذا سـنـعـرج في مـحـطـتـنـا الـثـامنـة عـلى

السؤال االتي :
{ ماهي األمنية التي تودين حتقيقها ?.

- أجــابت :أ مـنــيـتي أن أحــلق في سـمـاء
الفن مـثل الفـنانات الـكبيـرات أمثال وداد
األورفــلي وســمــاء االغــا الــلــتــ تــركــتـا
بصمات واضحة في عالم الفن التشكيلي
وأن تكون لي مدرسـتي اخلاصة بي التي
تـربط بـ الـلـون البـغـدادي وهي تـمـتزج
مع فــنـون الــلــون اجلـنــوبي وأن تــطـوف
ـية لـوحـاتي الـعـالم بـأسـره وصوالً لـلـعـا
كذلك أتمنى أن تباع تـلك اللوحات لتعلق

في صاالت العرض في كل مكان .
{ وكـــون الـــفـــنـــانـــة ( شـــفـــاء هـــادي ) إمــراة
كـننا أن نـسألها في ـية متـعلمة وواعـية  أكاد
ـرأة العـراقـية ومـاتعـانيه احملطـة الـتاسـعة عن ا

ـعــتـرك  وهي تــزاحم أخــيـهــا الـرجل في هــذا ا
ومن كـــنت حتـــبـــ أن تـــرســمـــــــــي الــرجل أم

رأة ?. ا
- أجــابت : نــحن نـعــيش في عــالم شـرقي
يـنـقصه الـكثـيـر من اإلنصـاف وعـدم الثـقة
رأة تـشكل لـدى الرجل هـاجس الظل ألن ا
والوارئـيـة واإلنـطـوائـية  فـقـلـة اإلهـتـمام
والــتـشــجـيع يــرافـقــانـهــا في كل مــفـاصل
حيـاتها . ثم أردفت (شـفاء هادي ) قـائلةً :
ــرأة أحبُ إلى نـــفــسي ألني أعَــرَفُ رسـم ا
فـي مـفــاصـلــهـا وانــثـيــاالتـهــا وتـعــرجـات
ـا الــرجل فــخــطـوط جــســدهــا ورقــتـهــا أمـَّ
مالمـحه حـادة وصـارمـة وثـقـيـلـة يـصـعب
ـتـعـة في رسم اإلحــاطـة بـهـا وكـنتُ أجـدُ ا
رأة مجـسدة في مالمحهـا ابداعي الفني ا
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{ إنَّ أهم احملـطـات التي سـنـعـرج في أسـئـلـتـنا
علـيها هي احملطـة العاشرة الـتي تتعلق عن واقع
احلركـة الفنيـة في العراق فسألـنا ( شفاء هادي

) عن ذلك فأجابتْ :
- إنَّ واقع احلركة الفـنية في العراق واقع
مزر والدعم احلـكومي يكاد يـكون معدوماً
في متابعـة نشاطات الفـنان الواسعة بل
ؤسـسات الـثقـافية تـغلق أبـوابها في أنَّ ا
وجه نــشــاط الــفــنـــانــ الــذين يــقــومــون
بـعـرض أعـمـالـهـم عـلى نـفـقـتـهم اخلـاصـة
ـعـارض ـشـاركــات الـفــنـيــة في ا وكـذلـك ا
اخلارجية .إنَّ تبادل اخلبرات له دور كبير
لـلــتـعــرف عـلى الــتـقــــــــــــــنـيــات الـفــنـيـة
ــعــونــة ــيــة وهــذا اليـــتــحــقق إال  الــعــا
ــؤســسـات الــثــقــافــيــة ودعم الــفــنــانـ ا
ومشاركاتـهم في الداخل واخلارج وتكر
ــبــدعــ واإلنــضــمــام إلـى اجلــمــعــيـات ا

ية . العا
كــذلك تــعـرضـت الـفــنــانـة ( شــفــاء ) لـدور
الـنقـابـة قالت : الدور لـلنـقـابة فـهي مقـيدة
وجل أعـمالـها هي تـتـكفل بـعرض األعـمال
مرة أو مرت في الـسنة ثم يضـطر الفنان
إلى إعــادة عــمــله مـكــدســا إيــاه في بــيـته

ا نفع أو ربح . دو
لكل مجموعة من الفنان برنامج للعرض

والـتـسـويق لـذا كـان الـسـؤال في احملـطة
احلادية عشرة كاالتي :

{ ألم يفـكـر الـفـنانـون بـتـشكـيل جـمـعـية داخل
الرابـطة تتبنى مـتابعة عروض الـفنان وتسويق
ــمــكن لــوحــاتــهـم وحل مــشــكالتــهـم وهل من ا
إنشـاء معـرض دائم على إمـتداد فـصول الـسنة
يؤمـن عرض اللوحـات بإستمـرار . ردَّت الفنانة

التشكيلية( شفاء هادي ) قائلةً :
- لقد طُرح هذا الرأي في قاعة األطرقجي
ببغداد قبل ثالثة أشـهر على الفنان من
قبل مدير القاعة وكانت لي مشاركة هناك

. لكنَّ هذا لم يكن كافياً
مـن الـواضح أن الـفن الـتــشـكـيـلي له دور
في زيـادة الوعي الـفـكري ذلك مـاطرحـناه
في احملـطـة الثـانـية عـشـرة وكان سـؤالـنا

االتي :
{ هـل بـإمـكـان الـفن الـتــشـكـيـلي زيـادة الـوعي

اجلمعي لدى الشباب ومدى إهتمامهم فيه?.
- أجـابتْ قـائــلـةً :أكـيــد فـالـفن له دور في
زيـادة الـوعي الفـكـري لـدى الشـبـاب وهو
رسالـة بحـد ذاته حتمل مـعانـات اجملتمع
تردي . العراقي وتراثه وواقعه البيئي ا
سـتـقبـلي في تـبني لـكل فـنان مـشـروعه ا
مــنــهج خـاص بـه واسـتــثــمـار الــطــاقـات
ـتاحـة لذا كـانت الفـنانـة( شفـاء هادي ) ا
د ورش فــنـيـة كــبـيـرة و تـتــمـنى أن تُــشـيـَّ
ـــمـــارســـة الـــفـن وبـــنـــايــات مـــتـــطـــورة 
لـلــمـعــارض وتـدريب الــشـبــاب وسـفـرهم
لــلـخــارج من خالل الـبــعـثــات الـدراســيـة
ـستقبـلي فكنتُ شروع ا اخملتـلفة . أمـا ا
أتمنى أن أجسد معانات الشعب العراقي
ــيـة حتــضى بــالــتــكـر عــلى لــوحــة عــا

واجلوائز الدولية .
نـخلص لـلـقـول : أنَّ الـفنـانـة الـتـشكـيـلـية
الـعراقـية( شـفـاء هادي ) فـنانـة رائدة في
فـنـهـا مـبـدعــة فـيه حتـدوهـا امـال كـبـيـرة
ستحقق من خاللها ماتصبو إليه وصوالً
ــدرســتــهــا اخلــاصـة وهـي تــقـدم أجــمل
الـلـوحات الـفنـيـة في هذا الـفن اإلنـساني
الـنبـيل . مع تـمـنـيـاتنـا لـلـفـنانـة الـقـديرة
بــتـحـقــيق أمـانــيـهــا وإجنـاز مـشــروعـهـا

ي . العا
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تُـعـدُ الفـنـانة الـتشـكـيلـيـة( شفـاء هادي )
من الــفــنــانــات الــلــواتـي أثــبــ وجـوداً
حـقيقـياً عـلى السـاحة الـفنيـة العـراقية 
لِـــمــا تـــتــمــيـــزُ به من مـــوهــبــة فـــطــريــة
يـاً  كـونـها إستـطـاعت تـنـميـتـهـا أكـاد
درست الـفن الـتشـكـيـلي على يـد أسـاتذه
يـة الـفـنون اجلـمـيـلة في كـبـار في أكـاد
وهـبة التي أثمرت جامعة بـغداد . تلك ا
عن بــــروز جنـــــمــــة من جنــــمــــات الــــفن
التـشكيـلي في العراق يـحدوها األمل في
أن تـكـون واحـدة من الفـنـانـات الـرائدات
أمــثـــال وداد األورفــلي ووســـمــاء االغــا.
وهي تغذُ اخلُطى حثيثةً نحو هدفها في
أن تــكـون صــاحـبــة أُسـلــوبٍ مـتــفـردٍ من
درسة الـتي تعشـقها وصوالً إلى خالل ا
اإلنطالقة األولى في إثبات الذات عراقياً
ـيــاً . إنَّ تـقـنــيـات ( شـفـاء وعـربــيـاً وعـا
هـادي ) تـتــبـلـور في اسـتــنـطـاق احملـور
اإلرتـكـازي في جـسد الـلـوحـة الفـنـية من
خالل ظـــاهـــرتـي احلـــرق عـــلى اخلـــشب
ــقــاطع الــطــولــيــة  وهـو والــنــفخ فـي ا
أسلوب يـنطوي عـلى مغامـرات جتريدية
نظـور اللوني . إذ يُعدُ النفخ في حركة ا
الـفني في جـسـوم أبطـال اللـوحة مـعلـماً
خاصاً تتفردُ به شفاء هادي كونها تتقن
رسم تــلـك الــفـــضــاءات الـــفــارغـــة الــتي
تتجـسد في انثيـاالتٍ كون حسيـة تتناثر
ـة عــلى أد الـلــوحــة وتـكــوين ذات عــا
ومهيمنـة على بقعة الـضوء الرئيسة في

كل زاويـة من زوايـا الـلـوحـة . كـمـا
يتقد البعـد التأثيري في حنايا
اخلــشـب احملــروق بـــخــفــة
مـتـنـاهـيـة ألنـامل تـؤكد
اإلنـزيــاحـات الـذاتـيـة
تــكـون مـشــبـعـة في
حــــركــــة اإلدمـــاج
الفني وهو نوع
من الــــتــــمـــرد
الـذاتي عـلى
مــــحــــوري

احلـــرق والــنـــفخ الـــلـــذين يـــتـــجــاوزان
ـــقـــلــوب ســـيـــرورة احلــدث بـــشـــكـــله ا
وازي  إذ أنَّ ثمة إنـعطافا إسـتباقيا وا
لــلــنــهــايــات احملــوريــة في رسـم حــركـة
الـبــطـلـ اخملــتـلــفـ مـابــ الـنـفخ في
اجلـسـد األنـثـوي وبــ نـظـيـره اجلـسـد
الــذكـوري  تــلك هي عــوامل فـســلـجــيـة
حتليليـة تقوم ببلـورتها ( شفاء هادي )
قـبل أن تـصب جـام انـفـعـاالتـهـا الـفـنـيـة
ــوروث عـبــر الـراهن في إلسـتــحـضـار ا
دمج عا للوني مـختلف يجسد كل
ـركزية . ولدت واحد مـنهما إجتـاهاته ا
الـتـشـكـيـلـيـة ( شفـاء هـادي ) فـي بـغداد
لــكن الـنـشـأة األخــرى لـهـا كـانت في ذي
قار وعلى ضفاف مدينة الشطرة الفائقة
اجلمال فتشـربت بحب اجلنوب وجماله
وطـيـبـة أهـله وهـنـاك تـعلـمت فـن الرسم
وراحـت تزاوج بـ بـيـئـتـ مخـتـلـفـت
هـمـا بـغـداد وذي قـار األمـر الـذي أمـدها
بـرؤى عـميـقة لـفـهم التـشـكيل وأسـاليب
اإلرتــقـاء فــيه . وبـعــد إتـمــام دراسـتــهـا
اإلعــداديـة في قـضـاء الـشـطـرة تـوجـهت
إلى بغـداد لتكـمل في جامعـتها الـعريقة
لدراسة اإلدارة واإلقتصاد لتنال شهادة
البكلوريوس من كليتها ولم تكتف بذلك
بل الـتـحقت بـكلـية الـفـنون اجلـميـلة في
ـا جـامــعــة بـغــداد لــتـحــقق أمــنـيــة طــا
راودتـهـا لـتـنـهـل من عـلـومـهـا وخـبـرات
أساتذتـها من كبـار الرسام الـعراقي
 وكان لها ما أرادت في صـقل موهبتها
ــيـاً من خالل الـدرس واخلـبـرة أكـاد
عـلـى أيـدي أســاتــذة أكــفـاء في

الكلية العريقة .
فــتــعـال أخي الــقـار
الكر لنـتعرف على
مالمح الـتـشكـيـلـية
الـعــراقـيـة ( شـفـاء
هــــــادي نـــــاصـــــر)
وعــلـى مــدرســتــهـا
فـي الــــــفـن وعــــــلى
أسـلـوبـهـا واألماني
الـتي تـود حتقـيـقـها
ومدى الـصعـوبات
ــر بــهـا الــتي 
الـــــــفــــــنــــــان

شفاء هادي

من اعمال التكيلية شفاء هادي

الرسامة فيفيان الصائغ:
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فيفيـان الصائغ.. فنـانة تشكيـلية سورية
من الــعــاصــمــة دمــشـق حتــاول إيــجـاد
بصـمة وهـوية خاصـة بهـا في عالم الفن
والـتـشـكـيل والـفن الـذي يـحاكـي الواقع
رأة يـأخـذ حـيزاً واسـعـا من أعـمالـهـا وا
بــشــكل خــاص ألنــهــا بــنــظـرهــا تــشــكل
اخــتــصـاراً لــلــحــيـاة بــأكــمــلـهــا فــكــريـاً
واجـتمـاعـيـاً وإنـسـانـيـاً ... إلخ. فـيـفـيان
الــصــائغ هي خــريــجــة أدهم إســمـاعــيل
لـــلـــفــــنـــون الـــتــــشـــكــــــــيـــلـــيــــة ـ قـــسم
التصـــــــــوير  2001 شاركت في العديد

ـعـارض أهـمـهـا: ـ مـعـرض مـشـترك من ا
بثقافي أبو رمانة بعنوان "حتية جلبران"
 ـ مـعـرض مـشتـرك بـصـالة الـسـيد 2018
ـرأة تاريـخ وحضارة" بدمـشق بعـنوان "ا
ـ معرض مشترك بلبنان مع الفنان 2018
صـــــالح الـــــهـــــجـــــر بــــعـــــنـــــوان "امــــرأة
وحــــــــــــــــــــروف مـن ضــــــيــــــاء"  2017ـ
ــشـتى احلــلـو بــعـنـوان مـعــرض فـردي 
"صدى"  2017 ـ معـرض بـباريس "اتـيان
دو كـوزان "مع الـفنـان عـبـد الله صـالـومة
 ـ مــشـاركه بـ سـمـبـوزيـوم فـنـانـ 2007

ـانــيــا. حــوار مع الـفــنــانـة بال حــدود بــأ
التشكيلية فيفيان الصائغ

حــدثـتـنـا في الـبـدء عن حلـظـات اإلشـراق
واإلبـداع لـديــهـا في بـنـاء الــلـوحـة: بـنـاء
ــكـان وهـو الـلــوحـة مــرتـبط بــالـزمـان وا
عــمــلـيــة خالقــة تـشــمل كل قــوى الـفــنـان
ــعــرفـيــة وقــد يــكــون الــرسم وطــاقــاتـه ا
ـشاهـد واخلـواطر في تـسـجيالً لـبـعض ا
حلـظـة نـفـسـيـة مـعـيـنـة تـتـمـثل بـخـطـوط

ومساحات لونية فقط. 
وأحـيانـاً عمالً حتـضيـرياً لـوسيـلة أخرى
من وسـائل التـعـبيـر الفـني وغالـباً يـكون
عمالً فنياً مستقالً ال حدود له. التشكيلية
فـيـفـيـان الـصـائغ ال تـفـضل أي لـون عـلى
آخــر أثـــنـــاء الــرسـم إال تــقـــنـــيــاً ألن كل
األلــوان هي مـــكــمــلــة لــبـــعــضــهــا ولــكل
مـــوضــوع ألــوانه. اخلـــيــار مــفــتــوح وال
حـدود له ولـكن أحب أن أخـرج دائـمـاً عن
ــألــوف. وحتـــلــيل الــلــون يــخــتــلف من ا
شخص آلخر حـسب احلالة النـفسية الال

شعورية عند اإلنسان.
: اسـتــخـدم األلـوان الــزيـتـيـة  أمــا تـقـنــيـاً
يكس مـيديا واالكريـليك ومواد أخـرى وا
ــرأة في فـي أغــلب األعـــمــال. تـــتــنـــاول ا
لوحـاتـها أكـثـر ألنـها اخـتـصـار للـحـياة:
رسـمت في البـدايات الـطبـيعـة واحليوان

رحلة أن والنبات ولكن وجـدت في هذه ا
ــرأة هي اخـتــصـار لــلـحــيـاة بــأكـمــلـهـا ا
بــقـــدرتــهـــا عــلى الـــتـــكــيف وجـــمــالـــهــا
ومحـافظـتـها عـلى عـفويـتـها وبـسـاطتـها
وهي حالة رمزية فيها من الفن التعبيري
األكــبــر من غـيــره تـرمــز لــلـحب لــلـعــطـاء

للحرب ...الخ. 
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وفي هــذا الـسـيـاق أشـارت: ومن خاللـهـا
ـواضـيع أنــقل الـكـثـيـر من الـهـواجس وا
الـــعــامـــة الـــتي تــهـم اجملــتـــمع من خالل
طــرحـهــا في احلـالــة اإلبــداعـيــة. حتـاول
إيجاد بصمة وهـوية خاصة بها في عالم
الفن والـتشكـيل: بالتـأكيد أحـاول حتقيق
بـصـمـة وهـوية تـشـكـيلـيـة خـاصة بي ألن
فـهومـها عن احلـالة اإلبـداعيـة تـختـلف 
حـالة الرسـم الواقـعي وهنـاك الكثـير من
الـرسـامـ لـكن غـيـر مـبـدعـ ألن اإلبداع
يـــــحــــتــــاج حلــــاالت اخلــــلـق والــــبــــحث
والــتـــجـــريب في الـــتـــقــنـــيــات واألدوات
وحتـتـاج لــتـرتـيب األفـكـار بــشـكل كـبـيـر
وهـذا مـا أحـاول أن أكـون عـلـيه من خالل
أعـمالي. وتـابعت: تـتبـلور الـرؤية الـفنـية
ـدارس لألعـمــال من خالل االطالع عـلى ا
الــتي تـصــيغ الـرؤيــة الـبــصـريــة وعالقـة
الظل بالنور وهـناك مدارس تغني احلالة

الـلونيـة. أحتـرم جتارب الـفنانـ جمـيعاً
وهـنــاك الـكــثـيــر يـســتـحــقـون الــتـقــديـر.
ـكن لـلـفـنـان أن يـثـيـر وسـألـنـاهـا كـيـف 
ـتـلـقي ب لـوحـته ردت فـضـول ودهـشـة ا
بـاالختـصار: الـفن النـاجح هو الـفن الذي
يــحــاكـي الــواقع الــذي يــنــقل جتــربــتــنـا
الـفرديـة واالجـتمـاعـيـة للـمـتـلقـي. يتـمـيز
بـــخـــبـــرة وإحـــســـاس صـــادق وبـــســـيط
ومـحبب لـلنـاس. أمـا رأيهـا في اجلمـهور
واجلــوائــز والـنــقــاد كــانت عــلى الــشـكل

التالي:
اجلـمـهـور: الـفن الـتـشكـيـلـي له جـمـهوره
وله ذواقـيه وال يـقـتـصر عـلى فـنـان مـع
وال عــلى شـريــحـة مــعـيــنـة من اجملــتـمع
واجلـمــهــور الــذي يــعــتــبــر الــلـوحــة من

الكماليات ال يعنيني.
اجلــائـزة: واجلــائـزة األكــثــر أهـمــيـة هي

ح أمضي لوحتي وأنا راضية عنها.
الـنقـاد: أنـا غـيـر مـلزمـة بـإرضـاء الـنـقاد.
ستوى العام أرسم ألرضي ذاتي وعلى ا
نـفتـقد الـناقـد غيـر اجملامل والـناقـد الذي
يـوجـه الـفــنـان بــعـمــله لألفــضل. أمـا عن
أعــمـالي أتــركـهــا لـقــراءتـكم أنــتم كــنـقـاد
. أكــــدت أن الـــصــــعــــوبـــات وإعالمــــيــــ
ـشـاكل الـتي تـواجـه الـفنـان هـي حـالة وا
عامة: مـشكلـة الفنـان في بالدنا هي حالة

عـامــة وهي قـلـة الــرعـايـة واالهــتـمـام من
عنية وعدم االكتراث لها. اجلهات ا
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 أمـا صــاالت الـعــرض اخلـاصــة أغـلــبـهـا
تعمل ضمن نطاق الشللية واحملسوبيات
الـــضـــيـــقـــة وحـــسب مـــا يـــتـــمـــاشى مع
تـــوجــــهـــاتـــهم لـألسف. ورغم هـــذا وذاك
مــســتــمــرون حــتى يــنــصــفـنــا اجملــتــمع
والـتاريخ ألن بالـنهـاية رسـالتنـا كفـنان
هـي لـلــمــجـتــمع. حــول مــشـاركــاتــهـا في

ـعــارض عـبـرت الـتـشـكـيــلـيـة فـيـفـيـان ا
الــصــائغ بـهــذه الــطـريــقـة: كـل مـشــاركـة
بـالـعـمـوم تــعـد إضـافـة لـتـجـربـة الـفـنـان
بــحــيث يــرى الـســلــبـيــات ويــعـمـل عـلى
تـالفـيــهـا واإليــجـابــيــات يـطــورهـا. لــقـد
شاركت بـعدة مـعارض ولـكن األكـثر ثراء
ـرأة تـاريخ بـالـنـسـبـة لي هـو مـعـرض "ا
ـــعــرض ـــوضــوع ا وحــضـــارة" نــظـــراً 
وتناوله لعظيمات التاريخ وقد أخذ حقه
إعالمياً وقدمني للناس بطريقة فضلى.
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بيروت

فيفيان الصائغ


