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في الذكرى اخلامسة لرحيل رافع الناصري

حاضر الناقد خضير عباس الالمي مساء
امس في جــمــعـيــة الــثــقـافــة لــلــجـمــيع عن
(جمـالـيات سـرد الـتخـيل الـتاريـخـياني في
مـســرودة (لـيل عــلي بـابــا احلـزين) لــلـروائـي عـبـد

اخلالق الركابي. 
وقــد ادار احملـــاضـــرة الـــشــاعـــر جـــاسم الـــعــلي.
والالمي يـزور بغـداد حـالـيـا بـعد اقـامـة طـويـلة في
الـسـويــد عـاش فــيـهـا مــغـتـربــا لـكن ظل عــلى تـواصل مع

. الثقافة واالبداع العراقي
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رافع الناصري
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أسماء الله احلسنى بطريقة جتريدية معاصرة

باسـتلهـامات تـشكيـليةلـلحرف احلـسنى
وللفظ اجلـاللة ثانيـا استخـدم البلداوي
في مـعـرضه خطـوط الـديـواني  واجللي
ديــواني  بــاســلــوب الــقص  واســلــوب
التلوين واحاطها بالـوان تشكيلية وكما
هـو مـعــروف ان اسـتـلــهـام احلـرف قـد
وخـــاصـــة في الـــعــراق اســـمـــاء مـــهـــمــة
استـلـهـمت احلـرف في أعـمـالهـا الـفـنـية
مـديــحــة عــمــر وقـتــيــبــة الــشــيخ نـوري
وشاكر حسن الـسعيد في الـبعد الواحد
والــعــزاوي والــنــاصـــري.. اســتــلــهــمــوا
احلـرف لتكـوين تشـكيلـة جمـالية. الـفنان
والناقد التشـكيلي ناصر الربيعي وصف
الــفــنــان شــبــيــر الــبــلــداوي في خــطــابه
الـنـقدي بـانه تـمـيز بـتـحوله اجلـمـالي ما
ـدرسة بـ االجتـاه الـواقعي ومـحـاكـاة ا
ــيــة بــدايـة حــيــاته الــفــنــيـة الى األكــاد

شـهـدت قاعـة كـولنـبـكيـان لـلفـنـون يوم
ـوافق  /24تـشــرين الـثـاني  الـسـبت ا
ــعـــرض الــشـــخــصي االول افـــتــتـــاح ا
لــلـفـنـان الــتـشـكــيـلي شـبـيــر الـبـلـداوي
والذي حـمل عنـوان ( أقداس ) بـرعاية
دائــرة الـفــنـون الـعــامـة بــالـتــعـاون مع
ـعرض . وا نقـابـة الـفـنـان الـعـراقـيـ
الـذي افـتتـحه نـقـيب الفـنـان الـدكـتور
ومديـر عام دائـرة الفـنون جـبار جـودي
حـضـره عدد كـبـير الـدكـتور عـلي عـويد
ي والنقاد ومتذوقوا الفن من االكاد
ووسائل االعالم ضم(  (31عمال فـنيا.
عن مـعـرضه حتـدث الـفـنان الـتـشـكـيلي
شـبـيـر الـبـلـداوي كـاشفـاً انه ضم ((31
عـمالً فـنيـا بـاجتاه جتـريـد احلروفـيات
نـحى الذي اشتغل عـليه بعد ان وهو ا
رسـم الــوجــوه والــطــبـــيــعــة واحلــيــاة
اجلــامـدة واخلــيــول في بـدايــة حــيـاته
الـفنـية عـندمـا تخـرج من معـهد الـفنون
اجلـمـيـلـة عـام  1989ثم حـصـوله عـلى
الـبكـلـوريوس في بـداية الـتـسعـينـيات.
وبحـسب البلـداوي فأنه عـمل على هذه
الـتـجـربـة كـنوع من عـمـلـيـة الـبحث عن
الـــتــفــرد فـي االســلــوب فـــوجــد ان في

ا لـلخط العربي اخلط العربي ضـالته; 
ـــــرونــــة وااللــــتــــواء مـن قــــدرة عــــلى ا
يـالنات في والـرجـوع والـتـشـكيـالت وا
اشـكـال تــركـيـبـيـة عـمل عــلـيـهـا الـفـنـان
البلداوي في توظيـفها في العمل الفني
بـطــريـقــة جتـريـديــة فـعـمـل عـلى ابـراز
آيـات قــرآنــيــة كــمــوضــوعــة لــلـوحــاته
الــــســــابــــقــــة  عـــلـى انه فـي (أقـــداس)
اسـتـلـهم في كل عـمل مـن االعـمال ((31
قدسة للذات االلهية  ?أحد االسماء ا
ــعــرض إذ ان كل لــوحــة مـن لــوحــات ا
تستلهم ابراز أحد اسماء الله احلسنى
بطـريـقـة جتـريـدية مـعـاصـرة  تـخـتلف
احداهـمـا عن االخـرى بـالـتـقـنـيـة الـلون
واحلــجم  فـهـنـالـك من االعـمـال مـا هـو
دائـــري  ومــا هــو مـــربع ومــســـتــطــيل
ومـربع مـعـيني وهـنـالك اشـكال مـركـبة
من أكثر من قـطعة. يشـير البلداوي الى
انـه اراد ان يـقـدم مـوضــوعـة الـلـوحـة (
اسم الـله االعظم) بـطـريقـة فنـية  تـبعث
ـقـدس عـلى الـتــفـكـر في مـعــنى االسم ا
ـــعــنـى ذاكــراً لم الـــذي يـــحــمـــله ذلك ا
يــســبق لــفــنــان ان اخــتــار مــوضــوعــة
االسـمـاء احلـسـنى في مـعـرض كـامل ..

فــجـاء اقــداس نــتـاج لــتـلـك الـتــجـارب .
الـبـلــداوي أكـدّ انه وظف مـجــمـوعـة من
ـقروءة والال مـقروءة قـد تدل احلروف ا
على شيء وانها جلمالية مكملة لتوازن
العـمل الفني فـقدم احلروف مـرة غائرة
ومـــرة بـــارزة كــمـــا بـــ انه عـــمــد الى
اسـتـخـدام اللـون الـفـيروزي الـذي يـرمز
ا لـهـمـا من لـلـقـداسـة والـلون الـذهـبـي 
اهــمـيـة . يــؤكـد الــنـاقــد والـنـاقــد قـاسم
ــثل الــعــزاوي ان احلــرف بـــحــد ذاته 
جتـريــدا سـواء كـان بــقـاعـدة او بــغـيـر
قـاعدة فـبدايـة الـتجـريد بـالتـشكـيل هو
احلـرف حتى في الـفن االسالمي كـانوا
يـستـخـدمون احلـرف باعـتـباره جتـريدا
ـــا لـه من قـــدســـيـــة. واضــاف روحــيـــا 
الـعـزاوي:شـبـيـر الـبـلـداوي في مـعرضه
يسـلط الضوء تـشكيـلياعلـى اسماء الله

ـا لـلـخط تـطـويـعه  احلـرف في أعــمـاله 
العربي من قدره على مـسايرة التغيرات
ـاط الفـنيـة واخلامـات والتـقنـية في األ

وقال الربيعي: 
نــرى ان مـن خــصـــائص اخلط الـــعــربي
مــخــالــفـة الــطــبــيــعــة عـبــر الــتــجــريـد
ـنح الـفنـان احلـرية ـا  واالسـتـطراد 
الـكامـلـة للـتشـكيـل والتـركيب وكل فـنان
تـشـكـيـلي مـغـرم بـطـبيـعـته بـالـبـحث عن
نــقــاط االخـــتالف الــتي تــشــحــذ مــعــالم
الـتــمـيــز والـتـفــرد  وهـذا مـا ســعى الـيه
قدس لـلخالق عـنى ا البـلداوي في زج ا
بــكـلـمـات وحــروف مـتـمــاهـيـة الـتــعـبـيـر
الـلــوني والــلـفــظي مع جــمـال وتــنـاسق
ـــشـــهـــد وجـــاذبـــيـــة حـــيث يــــتـــمـــتع ا
التـشكـيلي لكـلمـات القداسـة في معرضه
رونـة وقابـليـة للـمد الـشخـصي األول  

والــــــرجـع واألســــــتـــــدارة والــــــتــــــداخل
والتركيب

ــا يـــجــعــله ســـاحــراً لــعـــ الــفــنــان  
تلقي. وا

وأكــد الـنــاقـد لم يــتـوانَ الــفـنــان شـبــيـر
الـبـلـداوي في إثـارة  اإلعـجـاب من خالل
ـوازنــة بـ خـفـة اخلط الـتـركــيـز عـلى ا
الـلـ وصــرامـة اخلط الـهــنـدسي الـذي
تـكـون وظيـفته تـشكـيـليـة جمـاليـة فضال
عن وظيـفة التـعبيـر اإليحائيـة في تناغم
ــــزاوجــــة بـــ عــــجــــيب وتــــمــــكن من ا
ا أعـطى مـحصـلة جـمالـية األسـلوبـ 
تـمـثل جتـربـة فنـيـة حتـفل بـروح اإلبداع
والــروعـة في الـفن الـتـشـكـيـلي . وخـتم :
ومـا مـحـاوالت شـبـيـر الـبـلـداوي اجلـادة
في أن يصوغ أسلوبه احلروفي اخلاص
ية واطالعه معتمداً على معارفه األكاد
على أبرز التـجارب احلروفية ودأبه في
البحث عن حـركية احلروف وإيـقاعاتها
اإلنــســـيــابــيــة داخل الــلــوحــة في إطــار
مـنـظورهـا وتـركيـبـها الـعـام إال هاجـساً
ظل يـــراوده مــنـــذ تــخـــرجه مـن مــعـــهــد
الـفـنـون اجلـمـيـلـة عـام  1989وتـعـيـيـنه
رســــامــــاً فـي وزارة الــــثــــقــــافــــة مـــروراً
تـعددة للوصول الى ( حلم شاركاته ا
ـثـله ـا  ـعـرض الـشـخـصي األول  )  ا
من حتول كبير في مسيرته الفنية فجاء
(أقـداس) نتـاج لتـلك الـتجـارب. ونود ان
نــشـــيـــر الى ان الــبـــلـــداوي تــعـــامل مع
احلــرف الــعــربي بـلــمــســات ذكـيــة بــعـد
ـمــارسـة ســنـوات طــويـلــة الـتــجـربــة وا
والدراية من خالل استلهامه وجتسيده
ـا يـؤكـد أهــمـيـة احلـرف في الـلـوحــة 
العـربي كـأحـد عـنـاصر الـفن الـتـشـكـيلي
االســـاســيـــة  إذ نـــرى ان الـــكـــثــيـــر من
الـفنـان الـتـشكـيلـي عـمدوا الى ادراج
ــا احلـــرف الــعـــربي ضــمـن اعــمــالـــهم 

يــضـــيــفه احلــرف عــلـى الــلــوحــة من
دالالت رمـزيـة تـؤكـد االنـتمـاء لـلـهـوية
الــعـــربـــيــة حـــتى ان اغـــلب الــنـــقــاد
وصــفــوا احلــروفــيــات بــانــهــا بــاتت
هـاجـســاً ألغـلب الـفـنــانـ بـحـكم مـا
تـضـيـفه من جـمـاليـات لـلـعـمل الـفني.
ـنـفذة وتـكـتـسب لـوحـات الـبـلـداوي ا
شـبعـة حسـيا بـأسلـوب التـجـريديـة ا
بـــتــمـــوجـــات احلــرف الـــعــربي روح
نـجز الـفني الذي تـخطى مـخاضات ا
كــثــيــرة قــبل أن يــفــرض خــصــائص
وجوده  ضمن عالم يتمسك اصحاب
ـبـادئـهم الـتـقلـيـديـة لـقـواعد الـقرار 
اخلط إلـى حـد الـصـرامــة حـتى انـهم
لم يـفــسـحــوا اجملـال امــام بـعث روح
احلـــداثـــة فـــيـه. ومن خالل االعـــمـــال
ـعـروضـة لـلفـنـان نـلمس جـمـالـيات ا
ــنــفــذ بــطــريــقـة اخلط الــتــجـريــدي ا
مــعــاصــرة  لـيــتــمـرد عــلى الــقــواعـد
االصـولـيـة; و ليـمـنح احلـرف الـعربي
ـشـكل أسـاسا بـالـتواءات تـشـكيـلـية ا
لـها مـعانـيهـا وحيـزها . ومن اجلـدير
بـالـذكر ان الـفـنـان الـتـشـكـيـلي شـبـير
البلـداوي من مواليـد مدينة بـعقوبة 
حــاصل عـلـى دبـلــوم مـعــهــد الـفــنـون
اجلميـلة عام  ?1989والبكـالوريوس
من كـلـية الـفـنـون عام  ? 2015عـضو
نــقـابـة الــفـنــانـ الـعــراقـيــ عـضـو
جمعية الـتشكيليـ العراقي عضو
جـمـعـيـة اخلطـاطـ الـعـراقـي رسم
الوجوه واخليول والـطبيعة واحلياة
اجلــــــامـــــدة وتــــــخــــــصص فـي رسم
احلروفيات لـديه مشاركات في اوربا
ودول عـــربـــيـــة مـــشــارك فـي مــعـــظم
ـهرجـانات داخل الـعراق مـنذ مـطلع ا
التسـعينـيات  مدير قـاعة كولبـنكيان

منذ عام  2000وحتى االن.

وغـــمـــوض اآلتـي يـــحـــده أبـــداً أمل في
مــــــجـئ األحـــــسـن والـــــعــــــودة إلى داره
... كـان عـلى رافع أن يــسـتـنـجـد وأرضه
ــده بـالـصـبـر ويــأخـذ بـيـده نـحـو ـا 
ـر إكـراماً أفـاق الـتسـامي عـلى الواقع ا
لـلـعراق الـسـاكن في وجـدانه فـوجد في
تقـصي التأريـخ وإسقاطه عـلى احلاضر
ـراجع وبـهـجـة مالذاً يـجـمع بـ غـنى ا
الروح حـيث يقول الـناصري في مـقدمة
دليل معـرضه الشخـصي الذي أقامه في
عـــمـــان  ?2010حتـت عـــنـــوان"مـــابـــعــد
الـزمـن": في الـغـربـة ومع تـقـدم سـنوات
الـعـمـر يــتـداخل الـزمن تـلـقـائـيـاً مـابـ
مـــاض وحــاضــر وبـــ قــد وحــديث
حــيــنــهـا تــتــوالى الــصــور والــذكــريـات
واألحـداث الـكبـيـرة والصـغـيرة لـتـشكل
مالمح الرئيـسة لكل حالـة إبداعية وفي
الـفن تـمتـزج األفـكار واأللـوان واألشـكال
مع ذلك الـــزمن فـــتـــكــوّن حـــالـــة واحــدة
تـســتـمــد حـيــاتـهــا من تـلك الــتـجــلـيـات
اإلنـسـانـيـة لـتصـبـح لوحـة فـي أعمـالي
الـفـنــيـة الـتـي أنـتـجــتـهـا في الــسـنـوات
الـسبـع األخـيـرة جزء مـن هـذا التـمـاهي
مع الــزمن. و"شئ مـنه يـقع في الـسـمـاء"
كـتب النـاقد فـاروق يوسف: ضـربة رافع
الـناصري عـلى سطـح اللوحـة هي أشبه
ـوجه التي تـمحو مـا قبـلها ومع ذلك با
فال يـزال هـنـاك شئ مـن الـطـبـيـعـة الـتي
مـحـاهـا يتـثـائب بـ يـديه لـقـد تـعـلمت
فـرشــاته دروســاً في الـســفــر في الـزمن
تـــنــسى لـــتــتـــذكــر وتـــتــذكـــر لــتـــنــسى
جتريدياته عـن تشف عن طبيعـة يخالها
رء قـد ذهبت بعـيداً غيـر أن الناصري ا

إذ

تــســتــذكـر احلــركــة الــتـشــكــيــلــيـة في
الـعــراق الــذكــرى اخلــامــســة لـرحــيل
الـفنان رافـع النـاصري أحد مـؤسسي
ــعـــاصــر الــعــراقي الـــفن احلــديث وا
ـنـاسبـة أقـدم قراءة في كـتاب وبـهذه ا
ــعــنــون: (رافع خــاص صــدر عـــنه وا
النـاصري الـنهـر وأنا.. عـشق على مر
) الـذي أصـدرته دائرة الـفـنون الـسـن
التـشكـيـليـة بـالتـعـاون مع دائرة قـصر
ؤتمرات في وزارة الثقافة وهو من ا
حتـرير وإعـداد الشـاعـرة والنـاقدة مي
مظـفـر زوجـة الـفنـان الـراحل والـنـاقد
صالح عــبــاس- الــذي كــانت لـه فــكـرة
إعداد هذا الـكتاب- وقد ضم مـجموعة
ــقــاالت الــنــقــديــة والــشــهــادات من ا
احلـيـة الـتي كـتـبهـا بـعض من زمالئه
الـفـنـانـ وتالمــذته والـنـقـاد وهم كل
من األسـاتــذة: ضــيـاء الــعـزاوي ومي
مـظـفر وفـاروق يـوسف وعـادل كامل
ود.عـــاصم عـــبـــد األمـــيـــر وإبــراهـــيم
رشـيــد وعـمــار داود ومـظـهــر أحـمـد
وسامر إسامة وهـناء مال الله فضالً
عن مــوضــوع كــتــبـه الــفــنــان الــراحل
بقلمه عن بداياته كـما أحتوى الكتاب
عــلى مــجـــمــوعــة كــبــيــرة من أعــمــاله
ـنتـخـبة و( (c.vدقيـق التـوثيق مع ا
صور أرشـيـفـيـة شخـصـيـة عـلى مدى
مـسيـرته الـطويـلة. وقـراءة سريـعة في
هـذا (الــكــتـاب/الــوثــيـقــة) يـســتــفـتح
السيد جمال العتابي مدير عام دائرة
: يأتي ـقدمـة قـائالً الـفـنون/الـسـابق ا
هذا اإلصـدار اجلـديـد بالـفـنـان الكـبـير
رافع الـنـاصـري كــتـجـربـة جـديـدة في
عمـلنا مـختلـفة في اإلسلـوب إعتماداً
عـلى التـقنـيات اإلخراجـية والـطبـاعية
... والبـد من الـتنـويه إلى أن احلـديـثـة
خاضات عديدة شروع مرت  فكرة ا
ــوقف لـم نــســتــطع جتـــاوزهــا لــو ال ا
النـبيل للـفنان الكـبير ضـياء العزاوي
الحظاته وأفكاره النيرة وما تيسر
له مـن صور ألعـمـال الـفنـان الـنـاصري
ـــراجـــعــة ... وكـــان  عـــالـــيـــة اجلــودة
بدعة مي النصوص من قبل الـسيدة ا

مـظـفـر عــقـيـلــة ورفـيـقـة الــفـنـان األثـر
الـبـالغ في مـنحـهـا الرصـانـة اإلبداعـية
والـــذائـــقـــة اجلــــمـــالـــيـــة األرقى وفي
الــواجــهــة األولى من الــعــمل كــنـا مع
الـزمالء صـالح عـبــاس رئـيس حتــريـر
مجلة تـشكيل والفنـان إبراهيم رشيد
فـريق عـمل واحـد نــعـمل بـصـبـر ودأب
ــتــابــعــة والـــقــراءة والــتــحــضــيــر بــا
طبوع واالعداد من أجل أن يرى هـذا ا
الــنــور. وبـــقــلـــمه يــســـتــذكـــر الــراحل
الـنــاصـري مــسـيــرته الـتي عــنـونــهـا:
" "الـنـهـر وأنـا.. عشـق عـلى مـر الـسـن
الـتي تـبــتـد في مـديـنــته تـكـريت مع
.. النـهر والسـباحة واحلـصى والرمال
حـتى في إنتـقاله إلى بـغداد كـان بيته
يـقع عـلى ضـفـة الـنـهـر الـتي التـفـصـله
ر لـلمشـاة وكان سـعيد عـنها سـوى 
.. وكـذلك وهو جـداً بذلـك مع أصدقـائه
يـغـادر إلى بـكــ كـان لـقـاءه األول مع
ــاء عــلـى ضــفــاف بــحــيــرة جــامــعــة ا
ـاء في .. وتــمــتـد ذكــريـاتـه مع ا بــكـ
بـاريس وعـلى نـهـر الـنـيل الـعظـيم في
مـصر.. الـتي أمتـزجت في خـياله مـياه
الـنـيل مع مـيـاه دجلـة في حلـظـة عشق
نــادرة حلـظــة تــسـلــلت من حــلم قـد
عـمــره عـشــر سـنـوات حلــظـة نـادرة
عـشتـهـا بفـرح طفـلي وكـانت أجمل
مـن كالم األحـالم فـي حــــــــيــــــــاتي.
وحتت عنوان: لندع اجلمال الذي
" ـــا نـــفـــعل نـــعـــشق كـــائــــنـــاً 
إنــــســـجـــامـــاً مـع مـــقـــولـــة أبن
الـرومي" كــتب الــفـنــان ضـيـاء
: تـشكـل رحلة العـزاوي قائالً
الــنـــاصــري إلى الــبــرتــغــال
( (1969 -1967عـالمـــــــــة
فــــــارغـــــــة فـي جتــــــربـــــــته
الـــطـــبـــاعـــيـــة وكـــذلك في
حتـــــوالت عـالمـــــاتـه ومـــــا
تـضمـنـته من صـراعات في
الــتـــكـــوين الـــفـــني ضـــمن
نـتـاجـاته في الـلـوحـة فـقد
تــــبـــــدل كل شـئ تــــكـــــوين
الــعـمل وجتـمــيع مـفـرداته

بـــســـتـــحــضـــرهـــا ال يـــكــتـــرث كـــثـــيــراً
بــصـورتـهــا بل يـهــمه أن يـقــبض عـلى
خـيالهـا الذي ال يـزال ينعم عـليه بـلذائذ
ومــســـرات روحـــيــة والنـه لم يـــؤنــسن
الطـبيعة فـقد حفظ لهـا كرامتهـا البرية
هي ذي األم التي يسقي حليبها ينابيع
الـرؤيا أخـلص رافع الـنـاصري لـلرسم
بـالــقــوة نــفــســهــا فـقــد كــان مــخــلــصـاً
للـطبيـعة ال لشئ إال ألن الـطبيـعة كانت
بــالـنــسـبــة له نــوعـاً من الــرسم في كل
حلـظـة تـأمل هـنـاك شئ من الـرسم يـقع
ـا نـفـعـله مـعـنى كـان رافع لـكي يـكـون 
كن الناصري رسامـاً للمعاني التي ال 
أن نــدركـهــا إال بـعــد حتــررنـا من قــيـود
وجــــودنــــا األرضي شئ مــــنه يــــقع في
الــســمـاء. الــنــاقـد الــراحل عــادل كـامل
ـــعــلم": أطــلـق عــلى"رافـع الــنـــاصــري ا
واألســتـاذ رافـع الـنــاصــري عــلى مـدى
نـصف الـقرن الـذي أمـضـاه في الفن لم
ــــعــــلم) لــــنــــفــــسه يــــتــــخل عـن دور (ا
ولـآلخريـن وكأنه  –منـذ الـبدء  –تـعلم
ــارسـة يـومـيـة وهي ـعـرفـة هي  أن ا
حتـافظ على شـرعيـة أنها تـمتـد بحـكمة
أن الفن هو العـمل الذي يقابل: الفراغ-
ـعــلم تـعـلم كــيف يـبـني أو الـكــسل فـا
يـركب يـنـسج يـؤلف يـجـمع يـصـهر..
ــتــلــقي شــريـكــاً في إلـخ مـجــذراً دور ا
عرفة كجزء من الفلسفـة: أي أي حب ا
ـدرسـة الـورشـة الـصف الـتي تـمـنح ا
اجلـــــذور أصـــــولـــــهـــــا فـي اإلمـــــتــــداد
واإلســـتـــحــــداث كـــمـــا تـــرسخ أصـــول
الـتجـدد اإلسـتنـاد إلى األسالف. ويـركز
الـنـاقــد د. عـاصم عـبــد األمـيـر عـلى أن
"رافع الـنـاصـري قـطاف الـنَـزَع األخـير":
كان إنـضمامه جلـماعة الـرؤية اجلديدة
عــام  ?1969يـــعـــد تـــدشـــيـــنـــاً إلطالق
إطـروحـته اجلـمـالـيـة تـماشـيـاً مع جـيل
يــــريـــــد أن يــــرى نــــفـــــسه ضـــــمن ركب
التخاطب مع اآلخر آخـذاً بع اإلعتبار
جــوهـــر الــفــعـل اجلــمــالـي واخلــطــاب
بوصـفه نـظـامـاً بـصـريـاً له ضـرورياته
وليس في اإلصغاء للوازم التشخيصية
ـقيدة. ويـحلنـا الفنان ومـيكانـيكيـتها ا
إبــــراهــــيم رشــــيــــد إلى أن "رافع
الــنـــاصــري فــنــان الـــواقــعــيــة
الـشـعـري": كان فـنـان الـطبـيـعة
ـدهشة والـواقعـية الـشعـرية ا
بـصـره لم يـكل مـن إسـتـقـطـاب
كل تـلك الـصور الـتي عـايشـها
ـت في ذاكــــرته وجتـــذرت و
فوضـعها في لـوحة هي أشبه
ــــضي آلفــــاق غــــيـــر بــــأفق 
منتهية أصابعه لم تمل يوماً
ـــطي من تـــغـــيـــيـــر مـــاهــو 
وتــقــلــيــدي حتــدى اأشــكــال
ــــــــتــــــــوارثــــــــة واأللـــــــــوان ا

والـتـقـلـيــديـة وأبـتـكـر إســلـوبـاً جـديـداً
يـــجــمـع مــابـــ تـــقــنـــيـــات فن احلـــفــر
(الـكـرافــيك) وفن الـرسم بـ (األكــريـلـيك)
وتمـيز به وحده لـيحتل مـكاناً رائداً في
حــداثـــة الـــفن الــتـــشـــكــيـــلي الـــعــراقي

والعربي.
ويـــدلي بـــعض من تالمـــذة الــنـــاصــري
الزمـ له بـشـهــاداتـهم احلـيـة بـحق ا
إستـاذهم فقد قـال الفنـان سلمان داود:
رافـع الـنــاصــري مــعــلـمـي ودلـيــلي إلى
رفــعـة الــروح اخلالقـة كــان شـخــصـيـة
عراقـيـة أصـيـلة رقـيق وحـسـاس بـشكل
اليـصــدق وقـوي وصــلب ال يـســتـسـلم
مـتـفــائل دائـمـاً وكـلـمـا ألـتـقـيه أتـفـاجـأ
بالشـحنة اإليجابـية التي أكتـسبها منه
بــســبـب طــبــيــعــته احلــيــويــة ولــكــونه
مـســكـونـاً بــاألمل وكم أدهـشــني تـألـقه
وتفـجـر طـاقـته اإلبـداعيـة لم يـسـتـسلم
أبداً حـتى في محـنة مـرضه اللـع كان
يعمل ويعمل بأناقة ودقة فالعمل عنده
عــبـادة ومــنـتــهى الـســعـادة.  وشــهـادة
أخـرى من تـلـميـذه الـفنـان مـظهـر عارف
: حـيــاة الــفــنــان رافع الــنــاصـري قـائـالً
وأعــمـالـه وهـو رائــد فن الــكـرافــيك في
الــعــراق ألــهــمت الــعــديــد من الــطالب
والـفـنـان الـعـراقـي عـلى حـد سواءء
وعـلت شـهـرتـهـا في إجنـازاته الـكـبـيرة
في الـفن البـصري أحـببت في إسـتاذي

حياته فناناً مثالياً وإنساناً صادقاً
فـهو قـدوة لـنا جـميـعاً لـقد أصـبحت
ذكــريــاتي عــنه ومــعه أســســاً قــويــة
رســخـت في قــلـــبي التـــقــدر بـــثــمن
إسـتفـدت مـنـها وجـعـلـتهـا نـهـجاً في
حـيـاتي الـفـنـيـة. ويـسـتـذكـر تـلـمـيـذه
الـفـنـان سـامـر إسـامة: كـان لـألسـتاذ
الــنـــاصــري الــفـــضل األول في جــعل
قـسم الــكـرافــيك مـخــتـلــفـاً عن بــقـيـة
ـعـهـد فـبـاإلضـافـة إلى نوع أقسـام ا
الــعـمل الــتـقــني وصـرامــة تـقــالـيـده
الـتي كـان األسـتـاذ الـنـاصـري يـشـدد
مارسة عليها لتكو بذلك كالطقوس ا
في مـكان لـلعبـادة كانت احلـرية هي
ارسـتها مـا يؤكـد على تـقديـسهـا و
في الـعـمـل والـفـكـر. وتـعـتـز الـفـنـانـة
هـنـاء مـال الـله: كنـت محـظـوظـة جداً
عــنـــدمــا تــلــقـــيت دروسي األولى في
الـفن في مـعـهد الـفـنـون اجلمـيـلة في
بـغـداد علـى أيدي فـنـان مـعـاصرين
كبار ومؤثرين في احلركة التشكيلية
في الــعـراق وفي الــوطن الـعـربي في
ذلك الــــوقـت وكــــان األســــتــــاذ رافع
الــــنـــاصــــري واحــــداً من أهم ثـالثـــة
مــدرســ ســـاهــمــوا بـــشــكل جــذري
وفـعـال في تـأسـيس سـيـرتي الـفـنـية
والــفـــكــريــة ومـــهــدوا لي الـــســبــيل

لالدراك الواضح لقدراتي.

ســحـر الــلـون وغــوايـة الــتـضــاد هـذا
الـتبـدل تـوسعت دالالته عـبـر السـنوات
الــتـالــيـة و إســتـخــدامه في بــيـئـات
... ولـعل سـفره إلى الـبرتـغال مـخـتلـفة
كانت العصا الـتي كسرت كل ضوابطه
الــصــيـــنــيــة عــلـى صــعــيــد الـــتــكــوين
... وعــنــد فــحص أعــمــاله ــوضـــوع وا
نجـزة خالل العام (1968و(1969 ا
وإسـتخدامـاته للـحرف الـعربي يـفاجأ
ـرء بـجدة ال مـرجـعيـة لهـا في أعـماله ا
السابقة (تكويـناً وعالمات) لكنها جدة
إمــتــلــكت تــأســيــســاً فــرديــاً غــايــة في
ا الـتنـوع والـغنى وتـأسيـساً مـغايـراً 
 طـــــرحه مـن قــــبـل آخـــــرين قـــــبـــــله.
ـا كــتـبـتـه بـشـكل وســأقـتـنص قــبس 
مـوسع الـنـاقـدة مي مـظـفـر في "الـنـهـر
األول: رافع الـــــنــــاصــــري.. الـــــغــــربــــة
وحتـوالت اإلسـلـوب" جـاءت فـيه: عـلى
الـرغم من أن النـاصري قـد غادر بـغداد
في  ...?1991كــانت هــواجس اخلـوف
مـن مسـتـقـبل مـظلم قـد بـدأت حتـاصره
قــبل ذلـك بــكــثـــيــر وحتـــديــداً مع بــدء
احلرب العراقيـة اإليرانية حتى جتلت
ــشـاعـر في بــوادر الـتـعــبـيــر عن تـلك ا
ــوســومــة "أدعــيـة ســلــســلـة أعــمــاله ا
لـــبـــغـــداد" وحـــ تـــدهـــورت أوضـــاع
الـعراق الـداخلـيـة حتت وطأة احلـصار
الــذي فـــرض عــلى الــعــراق عــلى مــدى
ثالث عـشـرة سنـة متـزامـنة مع إرتـفاع
صوت التهديد باحلرب تصاعدت لديه
وتيرة القـلق واخلوف وبدأ يبحث عن
مـسارات جـديـدة في الـفن يـنـفـذ مـنـها
ويــتــســـامى بــفــنـه عــلى بــؤس احلــال
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