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ناجح المعموري

طفول���ة حي���ة واأمكنة قدمي���ة حتمل تاري���خ ذاكرة 
للأطف���ال الذي���ن ه���م امت���داد بايولوج���ي لذاكرات 
اختف���ت وزال���ت وترك���ت ح�ض���ورًا جدي���دًا ، لكنه 

مطارد بالزوال املعلن عنه من خلل الأمكنة .
طفول���ة / و�ض���يخوخة ، ه���ذا هو الإر�ض���ال الثاين 
لف���وؤاد �ض���اكر ، و�ض���عنا اأم���ا عتبة رمزي���ة مغايرة 
متامًا وتبّدت عرب رجال داهمهم الزمن ، ودفع بهم 
اىل مرتبة مثرية للمخاوف ، مثلما مفجرة لأ�ضئلة 
عن الت�ض���اد بينهم وبني الأطف���ال ، جدل اآخر مثري 
، ياأخ���ذ املتلق���ي ملا�ٍض ق���دمي كانت ال�ض���يخوخات 
طفلي���ة فيها  تباين���ات ثقافية وهويات كا�ض���فة عن 
تن���وع واختلف اجتماعي وثقايف . �ض���يخوخات 
تتمث���ل   ، والبليغ���ة  الطويل���ة  ب�ض���ردياتها  مثقل���ة 
بلغته���ا بجماعيته���ا ووحدة امل�ض���اعر بني �ض���كان 
احل���ي وذاكرت���ه . الفرد مك���ون وفاع���ل اجتماعي 
م���ع الآخري���ن ، قوته وهويت���ه متاأتية م���ن علقته 
مع الذين معه ، �ضوت���ه واأ�ضواتهم وحدة اإيقاعية 
�ضاغ���ا  اللذي���ن  والجتماع���ي  الثق���ايف  باملفه���وم 
هوية خا�ضة لرجال ون�ض���اء خمتلفني اجتماعيًا / 
وقومي���ًا ، لكن الطاغ���ي يف الهوية الجتماعية هو 

بغداديتهم الوا�ضحة من خلل الزي .

يف فوتوغرافي���ات ف���وؤاد �ضاك���ر رمزي���ات تخل���ق 
بتناظرها الدليل م���ن توظيف املكان وموجوداته 
ال�ضيخوخ���ة   / امل���كان  ه���و  ح�ض���ورًا  واأكرثه���ا 
واأ�ضج���ار با�ضقة مييزه���ا الرتفاع فق���ط ، اأ�ضجار 
ج���رداء ع�ض���ف الف�ضل الب���ارد به���ا ، مثلما ع�ضف 
الزم���ن الطوي���ل بالرج���ال واأجل�ضهم عل���ى عتبات 
�ضيخوخ���ة ، منهم جمان���ني ، ل �ضحبة لهم ، ومنهم 
م���ن اخت���ار مكان���ًا ملج���اور ظ���ل غائب���ًا واملوجود 
بانتظ���اره ، وه���و ل ي���دري مت���ى حت���ني حلظ���ة 
ح�ض���وره . ذاك���رة الأمكنة حمكوم���ة باحل�ضور ، 

والغياب معطل لها .
يف بلوري���ات ف���وؤاد �ضاك���ر ح�ض���ور الطفولة اأكرث 
�ضعري���ة ، بالعلق���ة م���ع امل���كان واخت���ارت البنات 
ال�ضغريات �ضرف���ات البيوت للإطللة على احلرية 

يف الزقاق .
اأربعة �ضرفات عالية �ضاغت كل واحدة منها ثنائية 
له���ا ، مكون���ة م���ن ب���اب مفت���وح وناف���ذة مك�ضوفة 
عل���ى اخل���ارج ، وكاأنها تبث �ضف���رات الداخل نحو 
اخل���ارج ، ه���ذه الثنائي���ة �ضاغ���ت بنائي���ة امل���كان 
ب�ضرفات���ه العالية ، املمتدة نح���و الأمام لتطل على 
الزق���اق وتراق���ب البن���ت الزق���اق وت�ضج���ل دبيب 
احل���راك في���ه ، بلوري���ات ف���وؤاد �ضاك���ر �ضجلت لنا 
حرك���ة الطفول���ة ووجودها لتعلن ع���ن علقتها مع 
الف�ض���اء اخلارج���ي ، الأطفال وحده���م ميار�ضون 
حري���ة العلق���ة م���ع اخل���ارج ، الأطف���ال والن�ضوة 
العجائ���ز، وغ���ري ذلك ارت�ض���ى وج���ودًا يف البيت 
/ الداخ���ل / الرح���م الجتماع���ي ال���ذي ي�ضوغ كل 
واح���د ملحمه وثقافته ويعلنها للآخر / اخلارج . 

خم�ض �ضور لل�ضرفات حتكمت بها ثنائية متغايرة 
، اأرب���ع �ضرفات هي واحدة ، كررت نف�ضها من اأجل 
التناظ���ر ، وواح���دة اخت���ارت وجوده���ا املغاير / 
امل�ضتق���ل ، تنت�ض���ب و�ضطها بن���ت مك�ضوفة ال�ضعر 
، تعل���ن ع���ن جمل���ة بيديه���ا لتوم���ئ لنا م���ن علوها 
املتعايل عن ثقافتها . ه���ي بلورية حقًا و�ضط بهاء 
طفولته���ا ونظ���ارة تطلعه���ا وم���ا تث���ريه اأ�ضئلتها ، 
وهي تط���ل من عٍلّ على الزقاق ال���ذي تراه بعينني 
تكت�ضفان فيه م���ا ل يراه الذي و�ضط الزقاق . بنت 
�ضغ���رية اأ�ض���اءت ال�ضم����ض �ضاق���ني وفخذي���ن من 
البل���ور، وكاأنه���ا تدن���و من عتب���ة اآتية م���ن الن�ضج 
واكتم���ال الأنوث���ة ، يف �ضيقان �ضوئي���ة ارت�ضمت 
عليه���ا م�ضرتكات ، خلل ال�ضرفة وبدت حمزمة بها 
، ملفوفة ال�ضاق���ني والفخذين . بنت واقفة ب�ضمت 
لتعل���ن عم���ا هو كاف له���ا من حجز وحج���ر ، لي�ض 
له���ا غري الإطللة م���ن فوق ، ممنوع���ة من اخلارج  
املري���ب ، و�ض���ور الفتي���ات الأرب���ع اأك���رث دق���ة يف 
التعبري عن الع���زل . �ضور الفتيات معلنة عن عزل 
مبك���ر ولكن ال�ضوؤال ، دائما م���ا ي�ضري اىل  العزل ، 
الداخل هو مكان الأنثى التي ل تطل اإل على اأحلم 

يف راأ�ضها ، وهي كثريًا ما تكون معطلة .
زق���اق خمتن���ق  قائ�ض���ة  يف فوتوغ���راف ظه���رية 
بالأطف���ال وال�ض���وء يت�ض���رب اىل  و�ضط���ه ، في���ه 
كائن���ان ، واحد يف عمقه طفل���ة عر�ض ال�ضوء تاجًا 
بلوري���ًا دّور راأ�ضه���ا امل�ض���اء ، ملتزة عل���ى اجلدار 
حمتمي���ة ب���ه م���ن جمه���ول ، حت���دق ب���ه . والكائن 
البعيد �ضاغت���ه الظلل وظهر اأ�ض���ود وكاأنه خارج 

من عامل �ضفلي . 

ث���لث اأطف���ال يف " مقع���د اأم���ام العرب���ة " توزعت 
�ضوره���م ب���ني عدي���د م���ن �ضب���ات خ�ضبي���ة �ضاندة 
�ضقف���ًا اآيًل للنهياًر . هذه ثيمة فوؤاد يف الكثري من 
�ض���وره . هناك وج���ود ل�ضقوط حا�ض���ل اأو قريب 
التحق���ق ، لكن اأعمدة امل���كان �ضمحت لثلثة اأطفال 
، اأكربهم ه���و الأول يف امل�ضهد الفوتوغرايف ويف 
" نظرة اىل املجهول " قدمه الي�ضرى هي املعتلية 
وي���ده الي�ض���رى متكئة عل���ى عجلة عرب���ة للخيل . 
العجل���ة مب�ضاح���ة مكربة ليوم���ئ بها ف���وؤاد �ضاكر 
اىل دللته���ا الرمزية التي تف�ض���ي نحو اجلري اأو 
احلرك���ة التي اأ�ضرنا له���ا قبًل . ا�ضرتاح���ة العجلة 
تعط���ل للعربة والفتى حزين عليها . عجلة احلراك 
. مثل عجلة الفخار الأوىل ، ذاتها عجلة اإله املوتى 
اخنوم التي ا�ضتعمله���ا خللق الإن�ضان ، اإنها �ضيء 
يوم���ئ ورم���زي فدللته تن�ض���ح اأمام فن���ون ، لكن 
فوؤاد �ضاك���ر التقطه���ا واأم�ضك بها ليعلنه���ا و�ضيطًا 
ل�ضراع ماثل يف امل���كان . ويف �ضورة " ا�ضرتاحة 
احلوذي " حقق تناظر بني " �ضورة على املجهول 
للم�ضتقبل  الروؤية والو�ض���وح  " الت���ي هي غياب 
وا�ضرتاح���ة احلوذي تعطل كامل ولي�ض ا�ضرتاحة 
خمت���ارة ذاتيًا ب���ل هي توقف وتعط���ل عن احلركة 
/ الفع���ل . مل تك���ن ا�ضرتاحة بل ه���ي مرحلة جوع 
وحزن على تعطل العربة ، وذكرتني هذه ال�ضورة 
بلوح���ات للفن���ان اإبراهي���م العب���ديل وانطباعي���ة 
خال�ضة لكنها ذات  دللت خارج الروؤية اخلارجية 
ال�ضريع���ة ، ه���ي توق���ف / اإيقاف للعم���ل الذي هو 
جوهر الإن�ضان ، واملعرب عن اإن�ضانيته ، لأن علقة 
احل���وذي مع العرب���ة تك�ضف عن يومي���ات ممتلئة 
بالوف���رة اأو بالتمك���ن م���ن اأج���ل يومي���ات احلياة 
الب�ضيطة . �ض���ورة العربة املعطلة �ضاغها الفنان ، 
تلط���ف با�ضرتاحة احلوذي لكنه���ا حزنه وتعطله ، 
وحتايل الفنان على املاأ�ضاة العازلة للعمل وتعامل 
معها ا�ضرتاحة . مكنها غياب الطفل املنتج من قبل 
الطاقة / الق���وة / الإن�ض���ان ، واخل�ضارة وا�ضحة 
وحا�ض���رة ، هي لي�ضت ا�ضرتاحة بل فقدان العلقة 
يف املج���ال الع���ام / اجلماع���ي ، حلظ���ة م���ا تكون 
و�ضيط���ًا لإقامة علقة ات�ضالية وو�ضول اىل جمال 
اآخ���ر بعي���د اأو قري���ب ، وكلهم���ا يوف���ران فر�ض���ة 
ثقافي���ة واجتماعي���ة . الكائ���ن الغائب ع���ن فر�ضته 
اليومي���ة بالعم���ل ، فقري الذاك���رة و�ضاحب العربة 
الغائ���ب ا�ضتعا����ض عنه ف���وؤاد �ضاك���ر يف �ضورة " 
جل�ض���ة مراجع���ة مع النف�ض " بالرج���ل الكهل الذي 
ا�ضرتاح فعًل و�ضط عربة احلمل التقليدية الواقفة 
جم���اورة ل�ضي���ارة حديث���ة ، حي���ث �ضع���دت بوؤرة 
الت�ض���اد والتناق����ض الجتماع���ي ب���ني و�ضيلت���ني 
واح���دة للعمل اليومي والثانية للرفاهية والتمايز 
الطبق���ي ، ولكن م���اذا نقول ع���ن ا�ضرتاحة الرجل 
الكه���ل و�ضط عربت���ه التقليدية الت���ي متنحه قوت 
يوم���ه ؟ ا�ضتلقى م�ضرتخيًا فيه���ا �ضابكًا يديه حول 
قدمي���ه ، ووفرت له ه���ذه احلالة اأن يرفع راأ�ضه كي 
يرى . مل تغ���ب قدرته عن النظر ومعرفة ما يجري 
اأمام���ه . العني والعقل كما ق���ال املفكر مريوبوتني 
عيناه حا�ضرتان وعقله قادر على التفكري ومعرفة 
م���ا يجري لكنه ا�ضرتاح ، مبعن���ى تعطل . لو وجد 
فر�ضت���ه عمل ملا ا�ضتلقى و�ضط عرب���ة لي�ضت مكانًا 
للراح���ة ، ب���ل للك���د والتع���ب املعادل���ة املعكو�ض���ة 

جعلتها هكذا .
جل�ض���ة لت�ضف���ح اأي���ام ال�ضيخوخ���ة حت���ت �ضم����ض 
�ضتائي���ة ، زودته بالدفء بن�ض���ف انطراحة و�ضط 
العرب���ة ، منحت���ه فر�ض���ة مراقب���ة م���ا يج���ري يف 
ال�ضارع ، حركته وعلى ميينه عجلة العربة مبتورة 

الفنان فؤاد شاكر..

رب��يع الطفولة .. خريف العمر

 الطفولة زمن وضع نفسه في جدل واضح
 مع زمن آخر أكثر تقادماً وعمقاً ، هو زمن
 المكان . وكأن فؤاد شاكر يضعنا أمام صراع
 سجله الفوتوغراف وحّمله رسالة واضحة
 كاشفة عن مجال اجتماعي بائسي ، لم
 يحقق غير وسيلته في التجدد والخصوبة
 البايولوجية ، ليضع نفسه طرفاً متعارضاً
 ومضاداً مع مجال لم يكن إنسانياً . طفولة
 تشبه كثيراً األطفال المشردة وكأنها ملقية
 سهواً في الحياة واختارت مكاناً آياًل لالندثار
 ، لكن طاقة اإلنسان أقوى وأقدر على إعالن
 مقاومة ، عبر االنبعاث والتجدد ، وزرع
 المجال بالطفولة الدالة على حيوية المكان
 المتآكل الذي هو حتماً صاغ ذاكرة اإلنسان
 ، في تلك األماكن التي هي أرحام حية ،
 امتلكت طاقتها اإلنسانية لألحياء والبقاء
 من خالل األطفال . األماكن مغلقة األبواب
 وسيلتها للتبادل معطلة ، الموجود بالداخل
 معزول عن الخارج . وسيلته التواصلية
 مع الخارج ، هم أطفاله الدال الرمز على
 الحركة والوجود المادي . زمن جديد /
 حاضر ، بريء في مواجهة زمن قديم ترك
 وشماً على المكان / البيوت ، الهدم / التآكل
 ، سلخ طبقته الخارجية لتكشف ما تحتها
 . الفنان فؤاد شاكر مهتم بالجدل في
 فوتوغرافياته إنها الوحيدة التي تراها وتعبر
. عن دهشتها
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. ه���ل اأراده���ا الفنان هك���ذا  اأم ال�ضدفة ؟ لأن العني 
الثالث���ة متركزت حول الرجل وجل�ضته امل�ضرتخية 
، حت���ول هذا املك���رود اىل حمول���ة ا�ضتقرت و�ضط 
عربت���ه ، لكن ل اأحد يدفعها ؟ الفاعل يف ا�ضرتاحته 

ول اأحد يتخذ دوره ، حتى املوؤقت .
مل���ة �ضباحي���ة ، مركزه���ا الأطفال ودائم���ًا ما تكون 
البن���ات يف امل�ضهد املتكرر با�ضتم���رار ، اأما الذكور 
فهم ط���رف املعادلة اجلن�ضاني���ة يف الزقاق ، كثريًا 
م���ا ظه���روا جماعات ، لكنه���م اأقل عددًا م���ن البنات 
. ويب���دو يل ب���اأن البنات يعربن ع���ن وجود ثقايف 
م���ن خلل ح�ض���ور يف الزق���اق . وميار�ض���ن خرقًا 
للعلقة الذكورية املت�ضّيدة يف البيت ، يف اللحظة 
التي تتمت���ع بحرية موؤقتة ، تغ���ادر الداخل املغلق 
، نح���و الزق���اق وين�ض���رن احل�ض���ور اأم���ام رج���ال 
مي���رون �ضريعًا اأو اأمام عجائز اأ�ضلمن الأحلم اىل 
عتب���ات البيوت يف �ضباح���ات ال�ضتاء . يف �ضورة 
احت�ضدت  بنات  " �ضتة  ال�ضغار  " الكبار يحملون 
به���ن ال�ض���ورة وتو�ضطتها فتاة اآيل���ة نحو احلب . 
د بني ثلث بنات ، حتى الأحذية  م�ض���رتك الزي وَحّ
اخلفيف���ة ال�ضيفي���ة واح���دة تعبريًا ع���ن انتمائهن 
لبي���ت واحد وت���كاد تربيتهن اأن توم���ئ لذلك . لهن 
ح�ضور ممتل���ئ ، متاأهب بالزي وال�ضتعداد للعني 
الثالث���ة . �ضت���ة بن���ات اأم���ام ج���دار مفت���وح لألوان 
و�ض���وادات ونتوءات . اإنه ذاك���رة يقظة ، للزقاق . 
األ���وان نراه���ا بالأ�ضود والأبي����ض ، وهي غري ذلك 
حتمًا ، تعلن لنا لونًا من النتماء للمكان والتاريخ 
وكل اجل���دران الت���ي �ضجلته���ا عد�ضة ف���وؤاد �ضاكر 
�ضادم���ة ولي�ض���ت حيادي���ة ، لها وظيفة غ���ري منتبه 
له���ا . لكنها �ضج���ل ذاكرات���ي فيه هوي���ة واأ�ضول ، 
ذكري���ات اجل���دران يف �ض���وره ذاك���رة اجتماعي���ة 
وثقافي���ة وذكري���ات وهوي���ة لأف���راد وجماع���ات ، 
يرحلون وي�ضلمون الذكرى للآتي امل�ضارك باإنتاج 
تاريخ رمب���ا ياأخذ �ضياقًا مغاي���رًا وبه اختلف اآٍت 
م���ن الوافد اجلديد الذي لن يكون �ضلبيًا ، بل حتمًا 
�ضيحمل تباين���ه وروحيته عرب العلق���ة مع املكان 

اجلديد والنا�ض فيه .
اجل���دران ذاك���رة فاعلة ، يدخ���ل اإليه���ا كل من جاء 
اىل امل���كان وكان الإن�ض���ان ملزم���ًا مبعاينة جدران 
البي���وت اأو التاأ�ض���ري عليه���ا ول���و �ضريع���ًا . لك���ن 
الأطفال اأكرث الكائنات احلي���ة ان�ضغاًل مبرتوكات 
اجل���دار  للتاأم���ل  ومث���ري   . اجل���دران  عل���ى  له���م 
بخرب�ضات���ه وراء �ضبك���ة من البن���ات . نحن نراها 
�ضوريًا ولي�ضت كتابة وكاأنهم � الأطفال � ا�ضتعادوا 
الأزل الأول ال�ضوري للح�ضارات ال�ضرقية ، حلظة 
تاأ�ضي�ضها عل���ى ال�ضورة . حتى مر�ضومات اجلدار 
�ضامت���ة . الأطف���ال وحدهم امتلكوا ق���درة على فك 
�ضفراتها ، والإعلن عن اأ�ضرارها . اإنها اأ�ضرار باح 
به���ا الأطفال للجدار وكاأنهم حتاوروا معه وتركوا 
علي���ه لغزًا هو الذاكرة كم���ا يف �ضورة " خرب�ضات 
عل���ى اجلدار " ذاكرة ه���ي املا�ضي كما قال اأر�ضطو 
. اإنه���ا م���ن اإرث امل���كان / ما�ضي���ه ، لكن���ه حا�ضر ، 
اإن���ه زمنه���م اجلدي���د . الآن املا�ضي ماث���ل ، ممتد ، 
ليتحول اىل حا�ضر ويظل بانتظار م�ضتقبله الذي 
يرتاج���ع تدريجي���ًا لي�ض���رتح يف احلا�ض���ر وين���ام 
و�ض���ط اأح�ض���ان املا�ض���ي ، اأي �ضب���ق واأن كان لغز 
الذاك���رة مو�ضوم���ًا عل���ى اجل���دار يف ال�ضورتني . 
مدونة �ضورية حمفوظ���ة بالنق�ض بوا�ضطة اللون 
املنتم���ي للما�ضي . وعلى اجل���دار �ضور حمفوظة 
بذاك���رة امل���كان ،  لت�ضري ما�ضيًا حي���ًا يف احلا�ضر 
. ان���ه ذكري���ات وج���زء م���ن هوي���ة ذك���رى طاقته���ا 
الهارب���ة �ضورة ، تفي����ض بالإ�ضارات والإعلن عن 

ذاته���ا ورمبا عن �ضيء غائب ، لكنه ت���رك اأثر باقيًا 
ر كما قال بول ريكور الذي اأكد  لأمر مل يك���ن  حا�ضّ
عل���ى اأن الذاكرة تق���ود مبا�ضرة ل���ه ، لأنها احلاملة 
الأوىل للتاري���خ ولوله���ا ملا كان هن���اك من تاريخ 
م���دّون ، حت���ى �ض���ورة " خرب�ضات عل���ى اجلدار " 
ه���ي اأيقونات �ضورية مثل ال�ض���ورة التي حتدثنا 
عنه���ا . خرب�ض���ات ، �ضارك بر�ضمه���ا اأكرث من واحد 
اأم�ضك���ت بهم���ا اللقطة لكن احل�ض���ور احلقيقي هو 
للغائب الذي مل يظه���ر يف الفوتوغراف التدويني 
لفوؤاد �ضاكر، الذي اخت���ار �ضمت التدوين وخر�ض 
الت�ضوير ليق���ول لنا ما ل نتفق حوله ، ونتنوع به 

كثريًا وي�ضري تاأويًل حيًا .
قلنا ب���اأن فوتوغرافيات فوؤاد �ضاكر حافلة بالتنوع 
والتماث���ل . وكاأن���ه ل يكتف���ي بلقط���ة واح���دة ، بل 
يلتقط عددًا م���ن ال�ضور مل�ضهد واحد ، يطغي عليه 
التماثل الوا�ضح كم���ا يف " �ضرفات عالية " خم�ض 
�ضور، الف���ارق بني الأوىل والأرب���ع ب�ضيط للغاية 
، ه���و اأن البنت بازغة نحو اأنوث���ة مبكرة وبيديها 
جمل���ة ، اأم���ا ال�ض���ور الأربع فه���ي متناظ���رة ، لكن 
التماثل خلق اإيقاعًا عن���د ر�ضف ال�ضور متجاورة 
. ولك���ن لب���د م���ن ملحظ���ة ب�ضيطة ه���ي الوحيدة 
وه���ي  الأرب���ع  ال�ض���ور  م���ن  ل�ضورت���ني  املمي���زة 
م�ضاحة اجل���دار وال�ضرفة والناف���ذة متباينة قليًل 
. وحتكم الر�ضف بال�ض���ور ومنحها اإيقاعًا و�ضكل 
رم���زًا / �ضليب���ًا م���ن البيا����ض ليدلل عل���ى م�ضاحة 
ثقافي���ة وديني���ة رحبة ، م�ضاحة اخل�ض���ب والفداء 
والت�ضحي���ة . اإنه ال�ضلي���ب الي�ضوعي الأبي�ض انه  

الوحيد امل�ضكل يف هذه ال�ضورة .

صورة فؤاد شاكر
 

اإمت����دت اأ�ضاب����ع عبد ال�ضتار نا�ض����ر الرقيقة نحو َحَجَري الرند، واأخذ يفرك����ه بعد اأن اإ�ضتقر يف راحة 
َت اإبهامه فوق احلجرين املرقطني متاأهبًا لرميهما و�ضط طاولة اللعب، ليتوقف فجاأة ويلتفت  يده. َثبَّ
اإيلَّ بوجه����ه الو�ضي����م قائ����ًل )�ضتار، ل����و اأ�ضتجاب يل ه����ذا الرند جي����دًا، ف�ضتكون �ضهرت����ك اليوم على 
ح�ضاب����ي( لكن����ه مال بجل�ضته بعد حلظات وهم�ض يل )ل تهتم، حتى وان خ�ضرت، فاأنا احتفظ ببع�ض 

النقود ال�ضافية، على �ضبيل الحتياط(.
وبينما كنت على هذه احلال، اأراقب �ضري اللعبة، و�ضط حر املقهى، اأطل فوؤاد �ضاكر براأ�ضه من الباب، 
بعد اأن اخرتق �ضوء ال�ضارع نحو ظلمة املقهى، ودخل بقمي�ضه املتهدل وكامرته الثقيلة التي يعلقها 
، تقدم نحوي م�ضرعًا، حتى كاد ي�ضطدم  على كتفه، وهو يبحث بني الوجوه. وحني وقع ب�ضره عليَّ
بالن����ادل اأب����ي داود. ليقول يل بعدها ) لقد هياأت املكان يف اجلري����دة ب�ضكل جيد، فلنذهب ب�ضرعة كي 
اأ�ض����ور لك بورتريتًا كما وعدتك( فاأجبته مازح����ًا )اأمل تن�ض هذااملو�ضوع؟( فاأجاب بلهجته البغدادية 
املحببة )كيف يل اأن اأن�ضى هذا الوجه اجلميل(. تبادلت مع حميد قا�ضم بع�ض ال�ضارات التي يفهمها 
جي����دًا، تتعل����ق بلقائن����ا يف احت����اد الدباء م�ضاًء، لأغ����ادر �ضحبة ف����وؤاد، مقهى ح�ض����ن عجمي، تاركني 
خلفن����ا �ضخب الأ�ضدقاء ورائحة �ضاي الظهرية الت����ي اإمتزجت مع �ضتائم جان دّمو الذي دخل حلظة 

خروجنا، مرتنحًا وهو ي�ضبك يديه خلف ظهره.
يف الطري����ق اىل جري����دة اجلمهورية، كان فوؤاد يدن����دن ببع�ض الأغنيات القدمي����ة، لكنه توقف فجاأة 
قائ����ًل )الي����وم، �ضوف اأ�ضور لك حتفة( ف����اأرد بدوري على اأ�ضتاذ الت�ضوير )ومل����اذا اإخرتت هذا اليوم 
بالتحديد؟( فيجيبني بطريقة العارف )ال�ضر كله يف ال�ضوء، فهو اأ�ضا�ض وروح الت�ضوير، واأنا اأرى 
�ض����وء هذا الي����وم منا�ضبًا لت�ضويرك، اأقول لك هذا لأين فكرت اأن اأ�ض����ورك فوق، يف الطابق الثالث، 

قرب النافذة(.
اإقرتب����ت خطواتن����ا من درجات ال�ضل����م العري�ض للجري����دة، لن�ضعد بعدها اىل ق�ض����م الت�ضوير، حيث 
اإ�ضتق����رت طاول����ة كبرية قرب النافذة، ليقوم فوؤاد بحمل كر�ضي وو�ضع����ه فوق الطاولة، ويطلب مني 
ال�ضع����ود ث����م اجللو�ض عل����ى الكر�ضي ليكون جان����ب وجهي الأمي����ن مواجهًا لل�ضوء. بع����د اأن ا�ضتقر 
ب����ي املقام على الكر�ضي ال����ذي فوق الطاولة، اأخذ فوؤاد بالدوران ح����ويل بعينني �ضاردتني مع م�ضقط 
ال�ض����وء وتاأثريه، حتى اأخذ باإلتقاط ال�ضور، وهو ينحن����ي يف هذه الزاوية، ويجل�ض القرف�ضاء يف 
زاوي����ة اأخ����رى. ينت�ضب ل����ريى امل�ضهد من مكان، ث����م ي�ضتلقي فجاأة عل����ى الأر�ض باحثًا ع����ن اإلتقاطة 
اأخ����رى. وبينم����ا كان فوؤاد من�ضغ����ًل بالت�ضوير، مَلِحُت �ضخ�ضًا يراقب امل�ضه����د بن�ضف وجهه من خلل 
الب����اب امل����وارب، الذي فتحه فجاأة ليت�ضح باأنه امل�ضور عقيل �ضالح ال����ذي قال مبت�ضمًا ) فنان ي�ضور 
فن����ان! ان����ه اأمر مده�ض( ثم اأردف �ضاح����كًا ) �ضاأ�ضور فوؤاد اأثناء ت�ضويره ل����ك. رمبا �ضتكون �ضوري 
وثيق����ة يف امل�ضتقب����ل(، ليقوم باإلتقاط جمموعة م����ن ال�ضور التي يبدو فيها ف����وؤاد اأحيانًا بو�ضعيات 
م�ضحكة وهو يبحث عن مكامن ال�ضوء الذي اإ�ضتقر على وجهي. كانت نتائج ال�ضور مذهلة بالن�ضبة 
يل، وق����د اإحتفى بها ال�ضدق����اء كثريًا. بعدها اخرتت �ضورتني منها لتطب����ع يف )برو�ضور (معر�ضي 

ال�ضخ�ضي )رجل وامراأة( وهو الأخري الذي اأقمته يف العراق بقاعة الرواق.
اأثناء وجودي يف مدينة كييف مبنت�ضف الت�ضعينيات، كتب يل عدنان ح�ضني اأحمد يف اإحدى ر�ضائله 
����َرَك مبحبة وقد التمعت عيناه بالدموع(.  ) لق����د التقيت بفوؤاد �ضاكر يف مقهى ح�ضن عجمي، وقد َتَذكَّ
م�ض����ت �ضن����وات كييف البي�ضاء و�ضن����وات هولندا اخل�ض����راء، لأعود اىل العراق بع����د التغيري الذي 
ح����دث، للقاء اأهلي واأ�ضدقائي. وهناك يف �ض����ارع املتنبي، ا�ضتقبلني فوؤاد بذراعيه وقمي�ضه املفتوح 
مث����ل قلبه، نظر ايلَّ بوجهه احلزي����ن وابت�ضامته اللمبالية التي اعرفها جي����دًا، عانقته ونحن نداري 
دموعنا، ومع رائحة �ضاي مقهى ال�ضابندر اإ�ضتعدنا عطر �ضاي مقهى ح�ضن عجمي والأ�ضدقاء الذين 
اأخذتهم املنايف البعيدة، وتذكرنا ق�ضة ذلك البورتريت التي تبدو وكاأنها من عامل اآخر، وا�ضرتجعنا 

تلك ال�ضور التي كانت واحدة من اجمل هدايا ال�ضداقة، واكرثها حمبة وبقاًء

ستار كاووش

الجدران ذاكرة فاعلة ، يدخل 

إليها كل من جاء اىل املكان وكان 

اإلنسان ملزماً مبعاينة جدران 

البيوت أو التأشري عليها ولو 

رسيعاً . لكن األطفال أكرث الكائنات 

الحية انشغااًل مبرتوكات لهم عىل 

الجدران . ومثري للتأمل الجدار 

بخربشاته وراء شبكة من البنات 

. نحن نراها صورياً وليست كتابة 

وكأنهم ـ األطفال ـ استعادوا األزل 

األول الصوري للحضارات الرشقية 

، لحظة تأسيسها عىل الصورة .
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الحتم����اء بالِظ����ل هروب����ًا م����ن الوق����د، وال�ضتدلل 
بال�ض����وء  بحث����ًا ع����ن احلقيق����ة، �ضمت����ان ل����ن تفارقا 
�ضورة الفن����ان )فوؤاد �ضاكر( فه����ي مراقبة دائمة، ملا 
هو حّول الآخرين، مقرتبة اأكث�ر لكي حُتيط بالفنان 
ذي احل�ضا�ضي����ة املرهف����ة اإزاء امل�ضاِه����د، لق����د بق����ي 
الِظل ح����زام الباحث عن لذة الوجود واجلدار الذي 
يحتم����ي خلفه، وهو الغطاء الدائم للج�ضد ، ذلك لأن 
الفن����ان ين�ضط اأمام ما ي����رى ويبحث يف اأزقة بغداد 
وحواريه����ا، لكي يق����رتب من نب�ض احلي����اة، مقتفيًا 
اآثار �ضرّيها جم�ّض����دًا دقائقها التي ُتقا�ض بالأنفا�ض، 
وال�ضوء ميت����د اأمامه دليًل للتائ����ه يف الزحمة التي 

حلَّ فيها، فامتلكته على غري ح�ضابها النمطي .
يدخ����ل اجلميع امل����كان، لكن الفنان ل����ه طقو�ضه حني 
الدخول، ت�ضبقه عني الكامريا التي ا�ضتعارت ح�ّضه 
املره����ف، ونظرت����ه ال�ضعري����ة للأ�ضي����اء، ف����كل قطعة 
من جدار وب����اب و�ضرفة و�ضنا�ضي����ل يف اأزقة بغداد 
تعرفه، لأنه يذكره����ا ب�ضرها املوروث. فكلما اقرتب  
منها  هّل����ت يف وجهه، وتربج����ت ل تربج اجلاهلية 
الأوىل، واإمنا بق����در �ضرائرها الذاتية، فهي عرو�ض 
املكان ال�ضعبي، ي�ضتقرئ ما �ضُمر يف باطنه. ويرى 
م����ا بداخ����ل زواي����ا البي����وت دون اأن يدخله����ا، فه����و 
ي�ضمها يف ح�ض كامريته للروائح بقدر امللمح، لأنه 
م����رارًا �ضّورها، ومرارًا تطل����ع يف اأ�ضكالها، جدران 
و�ضنا�ضي����ل، و�ضتائ����ر وزخرفات اأبوابه����ا ومّدقاتها 
النحا�ضي����ة ، مقاهي احلاّرة ورّواده����ا من املتعبني، 
امل�ضطر حيث ينتظ����ر املتعبون الأمل بالعمل، الذين 
األفوه وهو يحمل كامريته على كتفه، فل يزدحمون 
علي����ه للتقاط �ض����ورة، لأنهم يعرف����ون ؛ اأن فوؤاد مل 
ي����اأت اإل من اأجلهم، فه����و �ضارد �ض����ّوري حلكاياتهم 
املليئة بالأوجاع. اإنه م����دّون لآلمهم املتنا�ضلة طاملا 
هنال����ك تفاوت طبقي وفئ����وي يف الواقع. ل ي�ضكوه 
وجعه����م وحرمانهم، بل يج����دوه يرتجمها من خلل 
ال�ض����ّور بدق����ة ق����د ل يح�ضون به����ا، فه����و م�ضّورهم 
ال����ذي يرى غري ما يرون، ويرى ما ل يراه الآخرون 
ال�ض����ادرون يف غّيه����م وطمعهم ، فتطمئ����ن قلوبهم . 
يطمئنها ف����وؤاد بح�ّض����ه املرهف، و�ضع����ره ال�ضّوري 
الإن�ض����اين وه����و ميار�����ض حرفته املغّلف����ة باملوهبة. 
فه����و موه����وب يف اقتنا�����ض اللقط����ة، ومره����ف يف 
اكت�ض����اف موؤثراتها، الع����ارف بالكيفي����ة التي ُت�ضهم 
يف بل����ّورة ال����روؤى املكينة يف حتقي����ق بنية جمالية 
ل�ضورته. ولعلَّ حكم����ة الظهور والختفاء خلقت له 
منطًا م����ن فل�ضفة، فل�ضفته الذاتية يف روؤية ما حّوله 
. فالفل�ضف����ة لي�ض����ت يف الكتب فح�ضب ، اإمنا يف عني 
الكام����ريا وري�ض����ة الت�ضكيلي، متار�����ض حراكها كلما 
ابت����داأ الرحي����ل . فل�ضفت����ه تن�ض����ط كلما اق����رتب  من 
ال�ض����وء، مزيح الِظل الذي يتّو�ضل ل����ه لُيحدد في�ضًا 
ل�ضّوء، يخلق له اإطارًا جميًل، فيتحقق جدل العلقة 
يف الختيار . لأنه يهرب من تاأثري الُكتل الأ�ضمنتية 
واملجالت املقفل����ة نزوعًا نحو ف�ض����اء اأو�ضع، بحثًا 
عن حرية �ضورت����ه.  كان مثل هذا الت�ضوف يلزمه، 
فيب����دو ك�ضاعر هيم����ان يف الأمكنة يبح����ث عن ملذ 
�ضع����ري خال�ض ، ول ن����دري مِلَ يندف����ع اإىل املغادرة 
كلما عّنت له امل�ضاعر الغام�ضة، فتاأخذه الأمكنة بني 
اأذرعها. فهو �ضاعر الِظل وال�ضوء والزقاق واجلدار 
بكل مكّوناتها. اإنه واملكان �ضنوان ل يفرتقان. غري 
اأن����ه ل يكتفي  مب����ا مينحه من قدرة عل����ى التخييل ، 
كما يفعل فعله عند ال�ضاردين، اأو من ذوي الغوايات 

اجلميل����ة. بل كان مكانه ملزم����ًا للم�ضتّجد . لذا فقد 
لزم املغ����ادرة والدخ����ول كم����ا النه����ر يف جريان����ه، 
حامل����ًا بال�ضاحر م����ن الأمكنة. ولعّل����ه مل يفكر ب�ضحر 
امل����كان، غ����ري اأن عينه الثالث����ة من ي�ضتنط����ق رغبته 
يف الك�ض����ف. لزمت عين����ه عني الكام����ريا، واأودعتا 
مع����ًا احلك����م للعق����ل، فكان����ت ال����روؤى والروؤي����ا اأكرث 
ن�ضاعة. �ضحيح اأنه يرتك للقطة م�ضارها ال�ضعري، 
لكنه اندفع بوع����ي ال�ضرورة يف التمييز والختيار 
والبوح . اأدات����ه يف الأداء ال�ضعري العني ال�ضحرية 
الت����ي اأده�ضته منذ ال�ضب����ا، يوم كان الأب يرتكه بني 
ي����دّي �ضاح����ب الكام����ريا ال�ضم�ضية عل����ى الر�ضيف. 
وحتم����ًا �ضح����ره امل�ضه����د بقدا�ضت����ه وده�ضت����ه، فراح 
ي�ضت�ضلم لع����نّي امل�ضّوراتي، ول يدري اأنه �ضيده�ض 
الطبيع����ة باختياراته يف يوم م����ا، وي�ضحر الرائيني  
اأم����ام الع����ني ال�ضحري����ة،  بن����درة لقطات����ه. يجل�����ض 
ويقط����ع اأنفا�ضه كما قال له الأب، خوفًا من اأن تف�ضل 
املحاول����ة. وح����ني ي�ضط����ف بالقرب من قام����ة الأب، 
يب����دو �ضئي����ًل ل يفكر باأن����ه �ضوف يك����ون قامة فنية 
يف قابل الأزمنة، تراوغه مثل هذه العنّي ال�ضحرية، 
لكن����ه خ�ضع للجنني الذي ب����داأ ينمو بداخله، والذي 
يّلح يف ال�ضوؤال منذ ب����دء حلظة اإدخال امل�ضّور يده 
ليبح����ث عن املجهول يف �ضندوق����ه ، وحني اأخرجها 
ترك خرط����وم القما�ض مته����دًل اإىل اأ�ضفل ال�ضندوق 
ال�ضاجي، فتح جمّرًا �ضغريًا من خا�ضرة ال�ضندوق 
املكع����ب ال�ضكل، اأخ����رج ق�ضا�ضة م�ضبب����ه، ل يدري 
م����ا ه����ي . ال�ضقها عل����ى خ�ضب����ة امتد عنقه����ا، وراح 
ي����داور ح����ركات غام�ض����ة. كان كل ما يج����ري اأمامه 
يدخ����ل يف ب����اب اخلي����ال وال�ضح����ر، وقامت����ه ل تفتاأ 
تنظ����ّم لقامة الأب. وحلظة فتح امل�ض����ّور املّجر تارة 
اأخ����رى، انك�ض����ف �ضحر ال�ضاح����ر، وظه����ر امل�ضتور. 

ورق����ة تقطر م����اء ، واأ�ضابعه ذات النهاي����ات امللّونة 
بالداكن، كاأنها تعّر�ض����ت للحرق، وهي حتمل ورقة 
فيه����ا مربع����ات تنطبع عليه����ا ملمح وجه����ه. وابتداأ 
ال�ض����وؤال، م����ا ال����ذي اأدخل����ه اإىل بط����ن احل����وت؟ من 
اأودع����ه يف حا�ضن����ة ال�ضندوق؟ فاإن����ه مل ي�ضمع بعد 
بق�ضة يون�ض واحلوت والبحر . لكن اأده�ضه امل�ضهد 
ال����ذي تركز يف ال�ضوؤال : كي����ف دخلت بج�ضدي اإىل 
ال�ضن����دوق ؟ وكي����ف خرج����ت من����ه بورق����ة من����ّداة ؟ 
ه����ذه الأ�ضئلة لزمته وكانت تدفع����ه للبحث عن مثل 
هذا ال�ضح����ر، ل ليكون �ضاحرًا، ب����ل عارفًا. ليت �ضر 
ال�ضح����ر  مل يتك�ضف ل����ه. ات�ضعت الروؤي����ا ومل ت�ضق 
عبارة ال�ضورة. كانت اكت�ضافاته تن�ضوي يف جمال 
احلرف����ة والإب����داع ، فف����ي الأوىل ع����رف �ضر و�ضحر 
العنّي، وو�ضعت روؤيته �ضحر عينه، وف�ضحت املجال 
لعقل����ه اأن ين�ض����ط عل����ى ح����د روؤي����ة ) مرلوبونت����ي ( 
ر. ويف الثاني����ة حر�ض على اأن ل  لل�ض����ورة وامل�ضوِّ
ُيب����دد نظراته �ُض����دى، بل كان رائ����ده التدقيق يف ما 
ي����رى ويكت�ض����ف، وكان  الِظ����ل وال�ض����وء، وبالتايل 
الأ�ض����ود والأبي�����ض اأك����رث بلغ����ة م����ن لغ����ة الل�ضان، 
اكت�ض����ف اأن يف الوج����ود بلغ����ات متع����ددة، لذا راح 
يلح����ق بلغ����ة ال�ض����ورة، والعم����ل عل����ى ا�ضتدراج 
بلغة ع����نّي الكام����ريا، �ضحرته الأمكن����ة ،ال�ضوارع، 
الأر�ضف����ة ،املقاهي، القابعون يف اللماأوى، الن�ضاء 
التاري����خ،  قع����ر  يف  القابع����ات  للمعي����ل،  املتلهف����ات 
اجلال�ض����ون  الوج����ود،  يف  امله�ضوم����ون  ال�ضي����وخ 
عل����ى الأر�ضف����ة يف امل�ضاط����ر، ال�ضب����اب ال�ضائع يف 
خ�ضم الفراغ اليوم����ي، الأ�ضعة ال�ضاقطة على ظلل 
اجل����دران وو�ضمه����ا، ال�ضج����ر والنخي����ل، العمارات 
الت����ي ل ينك�ض����ر ِظله����ا، والبي����وت الآيل����ة لل�ضقوط، 
لكنها ت�ضتقبل ال�ضم�ض بوفرة، في�ضتوطن م�ضاماتها 

هي����اكل  اإىل  وحتيله����ا  جوانبه����ا  وحت����رتق  احل����ر 
اأ�ضباح. ويطول �ضيفها على �ضتائها خوف ال�ضقوط 
حت����ت وط����اأة ت�ضاقط املط����ر، عم����ال امل�ضط����ر الذين 
ينتظ����رون با�ضتم����رار من ين����ادي عليه����م، لكنه تاأمل 
حني توال����ت اأخب����ار ا�ضتهداف امل����وت املجاين لهم. 
كاأن ل اأمكنة ت�ض����م حيوات غريهم. �ضاحة الطريان 
غ����دت �ضجًل للموت. وحمامات ) فائق ح�ضن ( لذت 
بقامات الرجال والن�ض����اء وال�ضبية الذين اأ�ضبحوا 
اأك����رث قربًا من بع�ضه����م . هالتهم الهت����زازات فاأبوا 
اأن يغ����ادروا اللّوح����ة، وي�ضت�ضلم����وا لق�ض����اة ال�ضر، 
املت�ضرب����ون من مدار�ضهم، واملمتهن����ون  ِحَرف الذل 

، فهم مناذجه الدائمون.
هك����ذا ات�ضعت روؤيته من ات�ض����اع روؤية الأمكنة التي 
يدخله����ا كل يوم وهو يف جّولته العفوية يف مدينة 
بغداد، غري اأن الغربة �ضاقت بفوؤاد يومًا. ومل تطلقه 
العزل����ة ع����ن ف����رن الوطن، فع����اد، وعا�����ض، واكتوى 
كجمهور املبدعني، الذين ين�ضّلون من بيننا. مل تطاأ 
اأقدام����ه الر�ضيف اإل ليكت�ض����ف فيه ال�ضحر الفطري، 
ومل يراقب خيوط ال�ضم�ض، اإل لكّونها تراوغ الِظل، 
ومل تبهره �ضورة الرجل وهو ينفث دخان نرجيلته 
�ضوى كّونه يراقب ما بداخله، وحر�ض على اختيار 
اللقطة التي ُتعرّب عن هذا ال�ضر الذاتي يف النموذج 
. وكان����ت مراقبته للمت�ضّول �ض����واء يف ال�ضوارع اأو 
املقاهي اأو على قارعة الر�ضيف حيث املاأوى اإل من 
اأجل ت�ضقط �ضر تاريخ اجلماعات، ليكتب تاريخهم، 
يوثقه بال�ضورة . اإنه مطمئن على اأن لل�ضورة الآن 
بلغته����ا وجمالها احلي����وي الذي عمل عل����ى تنميته 
)م����راد الداغ�ضت����اين، ناظ����م رمزي، لطي����ف العاين، 
اإم����ري �ضلي����م( وتوال����ت الأجيال حتى غ����دت تت�ضع 
بات�ض����اع الروؤى والروؤيا ) ف����وؤاد �ضاكر، عادل قا�ضم، 
جا�ض����م الزبي����دي، كف����اح الأم����ني عبد عل����ي مناحي، 
عل����ي طال����ب، نا�ض����ر ع�ّض����اف، �ضفاء ذي����اب، ر�ضول 
اجلاب����ري( توزعت يف �ضّوره����م امل�ضاهد واحّتدت 
مركّزة عل����ى الإن�ضان يف الوج����ود. وفوؤاد مل جنده 
يوم����ًا وهو يفارق كامريته، ول ا�ضتقر به احلال يف 
مكان واحد، بل راح يبحث يف الأمكنة. لكن ال�ضوؤال 
ال����ذي ي����راوده: ما الذي يح����اول ت�ضوي����ره بعد�ضة 
كامريت����ه ح����ني عاجله �ضبح املوت.. ت����اأمل ؟ فوجئ ؟ 
انده�ض من هو قادم على بعد ؟! هل التقَط له �ضورة 
؟ ه����ل خ�ضع ل����ه ؟ ل اأ�ض����ك يف هذا . فالق����در ي�ضعب 
ر على  التحك����م يف عنا�ض����ره املتبدلة . غري اأن����ه م�ضّ
اأن مُي�ضك  بكامريته وي�ضقطا �ضويًا يف اأي الأمكنة، 
فكله����ا له ومنه، ومل يرتكها نهبًا للموت. ومل يخ�ضع 
جل����ربوت ال�ضقوط عل����ى الر�ضيف، بل م����ات واقفًا 
كالأ�ضج����ار، اأو كعمته النخل����ة ال�ضاخمة، لأنه �ضانع 
تاريخ����ًا له����ا، ن����رثت علي����ه الطبيع����ة اأزهاره����ا حني 
غ����ادر الأ�ضود والأبي�ض، مكلًل بالألوان ، وبالتاأكيد 
انده�����ض لعظمة كامريته و�ضاأل: كيف ا�ضتطاعت اأن 
تختزن كل ه����ذه الألوان ؟ اإنها م�ضتحقاته من كل ما 

راقبه واكت�ضفت عنا�ضره اجلمالية.
ف����وؤاد �ضاك����ر ... الذي كلم����ا نظرت اإلي����ه، ل يت�ضدر 
روؤيت����ي �ض����وى )اإليو�ض����ا( د�ضتويف�ضك����ي . اأنه كان 
وياخت����ه  الأ�ض����ود،  بقفطان����ه  �ضباب����ه،  يف  ي�ضبه����ه 
الق�ض����رية املن�ض����اة، و�ضع����ر راأ�ض����ه املن�ض����رح عل����ى 
اجلانب����ني . الآن ويف بداي����ة املط����اف، كان الأب ) 
زو�ضيم����ا ( اإين لأرى املعادل����ة مقلوب����ة. فق����د ح�ضر 
الأب ليق����ر اعرتافات البن . مل يكن اعرتافه ل�ضيدنا 
الأب �ضوى عن تلك العلقة التي جمعته مع الكامريا 
، فه����ي �ضريته الفنية ، ول �ض����رية له مع غريها ، فل 
جمي����دًا  راهب����ًا  ح�ضرت����ه  يف  ي�ضرت�ض����ل  اأن  �ض����ري 

ومثابرًا يف ح�ضرة ال�ضورة.

في ذكرى الفّنان )فؤاد شاكر(..
الظل والضّوء.. وما بينهما

جاسم عاصي 
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رمب���ا كانت ه���ذه الفل�ضفة حا�ض���رة يف ذهن اي 
فوتوغ���رايف �ضواء م���ن عا�ض زم���ن ال�ضندوق 
اخل�ضب���ي الأ�ض���ود والباحث با�ض���راره، او ذلك 
ال���ذي تتقد خميلت���ه يف )ال���دارك روم( و�ضوًل 
اىل الت�ضوي���ر الرقم���ي الذي �ضل���ب اهم �ضفات 
املبدع على الإط���لق اإل وهو قلق اللحظة،الذي 
اأُ�ضتب���دل ب�ضعة اخلي���ارات التي يح�ض���ل عليها 
يف زمن لقط���ة واحدة مما كان يحتاجه امل�ضور 

�ضابقًا لأنتاج �ضورة واحدة.
بهذا املدخل ا�ضل اىل تربيٍر لقويل ان تو�ضيف 
التجرب���ة عل���ى مدى نح���و ن�ضف ق���رن �ضيكون 
ناق�ض���ًا بالرغم من ان الت�ضوي���ر الفوتوغرايف 
وللم�ض���ور  الزم���ن،  حتني���ط  م���ن  ن���وع  ه���و 
روؤيت���ه وقدرت���ه الإبداعية وادوات���ه الفيزيائية 
والكيميائي���ة لتحقيق ذلك، مبعن���ى ان احلديث 
ل�ضهول���ة  ممكن���ًا  �ضيك���ون  حمن���ط  زم���ن  ع���ن 
ا�ضتح�ض���اره، لك���ن ال�ضعب هو زئبقي���ة الروؤيا 
الت���ي تنفع���ل بالواق���ع وهذه م���ن �ضم���ات فوؤاد 

�ضاكر واح�ضبها له كما �ضرنى لحقًا.
ينتم���ي ف���وؤاد �ضاك���ر املول���ود يف بغ���داد 1949 
اىل جي���ل م���ن امل�ضوري���ن الذين �ضع���وا وبداأب 
على جع���ل ال�ض���ورة ن�ض���ًا ب�ضريًا ي���وازي يف 
ح�ض���وره الن�ض الأدب���ي، وق���د كان اول تبلور 
له���ذا الهاج�ض يف ال�ضبعيني���ات على يد امل�ضور 
الراح���ل جا�ض���م الزبي���دي ، وكان ف���وؤاد �ضاك���ر 
وعبد عل���ي مناحي من ابرز الذي���ن اقرتبوا من 
ه���ذا التوجه وح���اول الأ�ضتمرار ب���ه وتطويره 
، وق���د ع���ربا عن ه���ذا التبن���ي حتى بع���د رحيل 
الزبيدي من خ���لل املعر�ض امل�ضرتك الذي اأُقيم 
يف بداي���ة الت�ضعيني���ات عل���ى- ما اأذك���ر- و�ضم 
�ضورًا جلا�ضم الزبي���دي ا�ضافة اىل �ضور فوؤاد 

�ضاك���ر وعب���د عل���ي مناح���ي، فبالرغم م���ن انهم 
م���ن امل�ضوري���ن الذي���ن عمل���وا يف ال�ضحاف���ة، 
اإل ان ال�ض���ورة لديه���م مل تتوق���ف عند وظيفتها 
ال�ضحفي���ة التوثيقية او اجلمالية بل تعدت ذلك 
اىل الأف���ق الفك���ري والتعب���ريى � وق���د ليكون 
ه���ذا الأم���ر خ�ضي�ض���ة لف���وؤاد او زميلي���ه، لكنه 
تكر����ض بفعل العلق���ات املتينة الت���ي يتمتع بها 
فوؤاد �ضاكر م���ع الو�ضط الثقايف، والأمر ينطبق 
كذل���ك على عبد علي مناحي وجا�ضم الزبيدي اإذ 
كانت علقاتهم مع حمرري الأق�ضام الثقافية يف 
املطبوع���ات التي عملوا فيه���ا امنت من علقاتهم 

مع حمرري الأق�ضام الأخرى.
ويتعم���ق ه���ذا التوج���ه لدى ف���وؤاد �ضاك���ر اأكرث 
م���ن زميليه، ف���كان هو م���ن اأبرز الذي���ن نظّروا 
التعليم���ي  بالو�ض���ف  لي����ض  للفوتوغ���راف، 
واج���زاء  الت�ضوي���ر  خلط���وات  والنظ���ري 
الكام���ريا، واإمن���ا بالو�ض���ف النق���دي، فه���و من 
اأك���رث امل�ضوري���ن �ضعي���ًا خلل���ق خط���اب نق���دي 
فوتوغرايف وكان ل�ضفحته الفوتوغرافية التي 
كان يحرره���ا يف جمل���ة حرا����ض الوط���ن نهاية 
الثمانينيات الأث���ر البالغ يف ا�ضاعة وعي نقدي 

فوتوغرايف.
هذه الثقافة وظفها فوؤاد لإغناء م�ضاحة التاأويل 
يف ال�ض���ورة لتق���رتب م���ن معطي���ات اللوح���ة، 
كم���ا انه ح���اول تقلي����ض امل�ضافة ب���ني ال�ضورة 
واللوح���ة، وكان خ���ري طري���ق �ضلك���ه اىل ذل���ك 
ه���و جع���ل ال�ض���ورة عم���ًل كرافيكي���ا بوا�ضطة 
بالتلع���ب  كيمياوي���ة  خمتربي���ة  تطبيقي���ات 
بن�ضب املثبت���ات واملظهرات ت���ارة،اأو فيزياوية 
اأخ���رى،  ت���ارة  والرقائ���ق  الفلت���ر  با�ضتعم���ال 
وق���د جن���ح يف ذلك اىل ح���د جعل املتلق���ي يفكر 

كث���ريًا قب���ل ان يتاأك���د ان ماي���راه ه���و �ض���ورة 
فوتوغرافي���ة للقط���ة م���ن الطبيع���ة ،او �ض���ورة 
للوحة ر�ض���م اأو عم���ل كرافيك،خا�ضة ان بع�ض 
تلك ال�ضور حملت مداليل رمزية اقرتبت كثريا 
م���ن حمم���ولت اللوحة،واذك���ر هن���ا جمموع���ة 
ال�ض���ور الت���ي مثل���ت لقط���ات لأ�ضج���ار ج���رداء 
او مورق���ة، ا�ضتط���اع ان ينت���ج لن���ا م���ن اللقطة 
الواح���دة عدة لقط���ات مب�ضام���ني خمتلفة حتى 
واإن كانت وحدات الكادر ثابتة وميكن الرجوع 
اىل البوم���ه الأخري)مدارات ال�ض���وء( وخا�ضة 
ال�ض���ور املعنون���ة )اجلمال الغام����ض واملخيف 

للطبيعة( و)ا�ضجار با�ضقة).
ه���ذه التجرب���ة الت���ي ه���ي بالأ�ض���ود والأبي�ض 
طرحها فوؤاد قي وقت كان امل�ضهد الفوتوغرايف 
اعتم���دت  جدي���دة  بتج���ارب  منبه���رًا  العراق���ي 
تقني���ات جدي���دة يف الت�ضوي���ر املل���ون واعتقد 
ان ه���ذه التجارب مبجمله���ا كانت �ضتوؤثر كثريا 
حرك���ة  وخل���ق  العراق���ي  الثق���ايف  امل�ضه���د  يف 
فوتوغراقية ن�ضط���ة لول ظروف احل�ضار الذي 
ُفر����ض عل���ى العراق بع���د غزو الكوي���ت و�ضحة 
اوفقدان مواد الت�ضوي���ر يف الأ�ضواق وارتفاع 

كلفة اقامة اي معر�ض.
ف���وؤاد �ضاكر �ضائد لقط���ات وموا�ضيع من طراز 
خا����ض، وه���ذا الأمتي���از ناج���م ع���ن اإرتباط���ه 
الوثي���ق ببيئته العراقية، وم���ن املفارقات انني 
مل ا�ضادفه يومًا يف ال�ضارع وهو يعلق كامريته 
عل���ى كتف���ه كم���ا يفع���ل الكث���ري م���ن امل�ضورين، 
واإمنا متنكب بها يلف كفه عليها بو�ضع يجعلها 
قريبة م���ن �ضدره وكاأن���ه يخت�ض���ر امل�ضافة بني 
العني والعد�ض���ة للأم�ضاك بنب�ض احلياة ليقينه 
ان اللقط���ة حا�ض���رة امام���ه اب���دا، فه���و باح���ث 
اب���دي يف املدين���ة التحتي���ة الت���ي ليتلم�ضها اإل 
املبدع���ون يف امل���دن العريق���ة مث���ل بغداد،وهو 
به���ذا لي�ض م�ض���ورا �ضياحيًا يبح���ث عن توثيق 
الأثار واجلم���ال يف اي مدينة ي�ضادفها ، واإمنا 
يتح���رك بهذا الأجت���اه على وفق علق���ة خا�ضة 
ببيئت���ه ومدينت���ه بغ���داد، لذل���ك جند ان���ه لي�ض 
م���ن امل�ضادف���ة ان ف���وؤاد ال���ذي عا����ض يف عمان 
ومدينة او هايو الأمريكية مل يقدم لنا اي �ضور 
منهم���ا ت�ضي���ف اىل جتربت���ه �ضيئًا مهم���ًا، برغم 
م���ا توفرانه من خزين �ض���وري جديد و�ضياحي 
للمتلق���ي العراق���ي، واأذكر انني عندم���ا التقيته 
يف عم���ان وعر�ض يل نتاجه اجلديد مل اجد فيه 
غ���ري جمموعة م���ن ال�ضور املنف���ردة وامل�ضرتكة 
لل�ضاعرين �ضعدي يو�ضف وجان دمو، اي كانت 
�ض���ور عراقي���ة اي�ض���ًا ولتخلوا م���ن التعبريية 

فهي مل تكن بورتريهات ل�ضاعرين معروفني.
ف���اأن  �ضياحي���ًا  م�ض���ورا  لي����ض  ه���و  ومثلم���ا 
الإجن���ذاب  ب���اب  م���ن  لي����ض  ببيئت���ه  ارتباط���ه 
للفلك���ور او لكونه���ا متثل م�ض���درا ثريا لل�ضور 
واملو�ضوع���ات، واإمنا هو طري���ق للو�ضول اىل 
قلب الفق���ر يف الأحياء ال�ضعبي���ة، فالفقر ق�ضية 
توؤرق���ه كث���ريا لذل���ك جن���د ه���ذه املف���ردة تتكرر 
يف البوم���ه اأن���ف الذكر مثل: )اأحي���اء فقرية من 
�ضمال العراق(،)ن�ضاء الأحياء الفقرية(،)اطفال 
فقراء(،)الع���اب الأطف���ال الفق���راء( ف�ض���ًل ع���ن 
العناوين غري املبا�ضرة الدالة على الفقر، وهذه 
الق�ضي���ة ت�ضده اليها بق���وة اىل احلد ايل جعلته 
يجد �ضعوبة يف العي�ض خارجها،- وهنا اق�ضد 
العي�ض مبعناه العام ولي�ض الإبداعي، مما خلق 
لديه ح�ضا�ضية كب���رية اإزاء كل مايقع خارج هذا 
الهم، واعتقد انه لي�ض �ضور فوؤاد فقط تعرب عن 
ذل���ك واإمنا هيئته ومنط حياته التي جتعله مثل 

كائن بري يعي�ض بني العد�ضة والفقر.

فؤاد شاكر.. كائن العدسة البري
عبد الستار البيضاني 

 على مقربة من اليوبيل الفضي لتجربة
 فؤاد شاكر الفوتوغرافية سيكون الوقوف
 صعباً لجهة توصيف وعنونة تمظهرات
 الضوء والظل في خطاب بصري يمتد على
 هذه المساحة الزمنية، وستزداد المهمة
 صعوبة مع قصدية القبض على اللحظة،
 ليس بوصفها الزمني ، وإنما بكونها
 أصغر حركة في تحوالت وتطورات الحياة،
 مثلما هي الخلية اصغر وحدة بالجسم
 يمكن ان تمدنا بالزمن الفائت من عمرها
.وقدرة التوقع للمقبل من زمنها
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وم���ع ا�ضتخدام���ه الكثي���ف للعد�ض���ة، راح ير�ض���م 
لوحات تعبريي���ة وجتريديه، وم���ع ا�ضتداد العوز 
واملر����ض، ظل ير�ض���م وهو ي���رى ب�ضي�ض���ًا خافتًا 
م���ن الن���ور، لكن���ه اأ�ض���ر عل���ى اأن ير�ض���م لوحات���ه 
الفوتوغرافي���ة متنق���ًل بني الظل وال�ض���وء اإىل ما 
ل نهاي���ة. م�ضور مثقف تلحظ عين���ه الأ�ضياء وان 
كانت ب�ضيطه ليخلق منها اأجمل لوحة، قد منر على 
اأماك���ن وزوايا عاديه جدا، ولكن امل�ضور املحرتف 
يكت�ض���ف ب���اأن تكوينات الظ���لل هي اأجم���ل �ضيء 
ممكن اأن يجعل لذلك امل���كان اأجمل �ضوره. مهني، 
تبح���ر عد�ضت���ه يف ع���امل الواقعي���ة، وكان ميدان���ه 
الأفق املفتوح. بني حدقتيه تذوب الألوان لتتعانق 
م���ع بع�ضها وتتك���ون امل�ضاح���ات والكتل وحتاور 
الواق���ع، وحينما ي�ضق���ط ال�ضوء ت�ضتق���ر الظلل، 
فال�ض���وء لدى فوؤاد �ضاكره���و اليقني والظل بوابة 
احلي���اة، يراه���ن على ق���وة ال�ض���وء وجاذبيته يف 
ال�ض���ورة الفوتوغرافية، كذل���ك ميله لتوثيق حياة 
امل�ضحوق���ني والعفوي���ة يف التق���اط �ضوره���م يف 
الأزق���ة والأ�ضواق، �ضوره مارك���ة م�ضجلة يعرفها 

اجلميع حتى واإن رفع ا�ضمه عنها .

رحلة الفوتوغراف
عا�ض طفول���ة معذبة، لكن���ه كان ي�ضتوحي اجلمال 
ليزيد حياته بهجة، عا�ض بني الظل وال�ضوء، فهي 
رحلة احلياة بالن�ضبة اليه لي�ضتك�ضف فيما بعد ان 
ال�ضوء هو م���ن يدله على جماهل احلياة، مل يحَظ 
يف طفولته بلعلب الأطفال، كانت الكرات البلورية 
ه���ي �ضغف���ه الوحي���د، ومن خلله���ا اكت�ض���ف عامله 
املتتد ب�ضري���ًا، قادته تلك الك���رات لكت�ضاف عامله، 

حتى اأدرك اأ�ضراره.
ومن هنا، وبعيني الطفل املنده�ض ن�ضج يف خياله 
اآلف ال�ض���ور و�ضاف���ر يف خيال���ه بعي���دا ليكت�ضف 
ع���وامل اخ���رى، وح���ني بلغ �ض���ن ال���� 13 وحتديدا 
يف الع���ام 1962 ب���داأت رحلت���ه الفوتوغرافية يف 
تلوين ال�ضور وت�ضحيحها يف عدة ا�ضتوديوهات 
للت�ضوي���ر، ينتق���ل بع���د ذل���ك اىل ع���امل ال�ضحاف���ة 
خلو����ض جترب���ة الت�ضوي���ر ال�ضحف���ي من���ذ العام 

1975 يف جري���دة اجلمهوري���ة ليت�ضن���م بع���د ذلك 
م�ضوؤولي���ة ق�ض���م الت�ضوي���ر فيه���ا. وبع���د م�ضوار 
طوي���ل يف عامل الفوتوغراف غ���ادر العراق اواخر 
الت�ضعين���ات اىل امريكا، وهن���اك ا�ضتطاع فوؤاد ان 
يقيم معر�ضًا ل�ضوره يف ولية اوهايو حيث انبهر 
اجلمهور مبا عر�ضه من لوحات فوتوغرافية حتى 

لقد بيعت منها اإحدى ع�ضرة �ضورة.
ع���اد اىل الع���راق بعد ع���ام 2003 بع���د اأن اأيقن اأن 
لح�ض���ن يفت���ح ذراعي���ه مث���ل بغ���داد. كان���ت لديه 
م�ضاريع كثرية ي�ضتعد لإجنازها منها يف وا�ضنطن 
واليابان اإ�ضافة اىل العراق حيث كان ينوي اإقامة 
م�ضروع فوتوغرايف لبغداد، واأنه اأقام معر�ضا عن 
احلياة اليابانية يف جمعية الت�ضكيليني العراقيني 
عام 2011، جتاوزت جتربته املحلية اىل العاملية، 
فه���و موؤمن اأن املحلي���ة هي املي���زة احلقيقية التي 
جتع���ل ال���دول تعج���ب ببيئ���ة امل�ض���ور وحميطه، 
لذلك فاإن و�ضول���ه اىل العاملية كانت انطلقتها من 

جتربته املحلية.

فلسفة التصوير
التق���اط ال�ض���ورة اجلميلة ليقل ن�ض���وة عن كتابة 
ق�ضي���دة م���ا، او حلن ممي���ز، او لوح���ة، خ�ضو�ضًا 
اإن كان امل�ض���ور الفوتوغ���رايف ذا علق���ة ب���الأدب 
وال�ضع���ر، فكلهم���ا، امل�ض���ور وال�ضاع���ر، ير�ضمان 

لوحة ابداعية تتجلى فيها فل�ضفة الأ�ضياء.
فوؤاد �ضاك���ر كانت له روؤية خا�ض���ة وفل�ضفة مميزة 
ه���ي  ال�ض���ورة  اأن  يف  تكم���ن  الفن���ي  العم���ل  يف 
ال�ض���وارع  مايتواج���د حول���ك ويف حميط���ك، يف 
والأزق���ة واملح���لت ال�ضعبي���ة، لداع���ي ان ت�ض���د 
الرح���ال اىل اماك���ن اأخرى للبحث ع���ن لقطة ما او 
منظر م���ا، والت�ضوي���ر الفوتوغرايف، كم���ا يوؤمن 
�ضاكر، يكمن يف ال�ضوء وهو غاية امل�ضور، وعلى 
امل�ض���ور اأن يتعامل م���ع تفا�ضيل احلي���اة وينتزع 

ال�ضورة من الواقع.
ف���وؤاد �ضاك���ر كان اأمينًا على اإظهار علق���ة الإن�ضان 
باملكان، وماب���ني عام 1960 و2013 كانت عد�ضته 
الب�ضط���اء  النا����ض  البغدادي���ة،  الأماك���ن  تلتق���ط 
والأزقة، وثقت تلك ال�ضور يف كتاب )فوؤاد �ضاكر.. 
ذاك���رة املدينة والرماد( الذي طبع يف ال�ضارقة كما 
مت تكرميه بلقب )رائد( من قبل جمعية امل�ضورين 
العرب ف�ضل ع���ن عر�ض فيلم وثائقي يف اجلامعة 
ع���امل  يتن���اول �ضريت���ه وجتربت���ه يف  الأمريكي���ة 

الفوتغراف.

رحلة الى الضوء
عل���ى مقرب���ة م���ن لوح���ة ج���واد �ضلي���م يف �ضاح���ة 
التحرير، ويف جولته املعتادة كل يوم يف �ضوارع 
ات���كاأ مبرفقي���ه عل���ى  بغ���داد، يف �ضم���ت مهي���ب، 

تاري���خ طويل، غارقًا بني �ض���وره املبعرثة وعيناه 
مفتوحتني على اأزقة بغداد و�ضوارعها، وهو يعيد 
م�ضه���د �ضورة طاملا اأحبها، ته���اوى اجل�ضد كورقة 
خري���ف اإث���ر اأزمة قلبي���ة، فيما ذكريات���ه تنزلق من 
يدي���ه مذع���ورة وظّله يرن���و اليه بده�ض���ة، اغم�ض 
الع���ني وه���ام يف عم���ق احلي���اة، ا�ضيائ���ه، تاريخه 

الفني.
خارط���ة  عل���ى  ير�ض���م  هن���ا،  كان  �ضاك���ر  ف���وؤاد 
الفوتوغراف لوحة دافئة. من بغداد ال�ضوء كانت 

البداية والنهاية..

معارض وإبداع
يع���د ف���وؤاد �ضاكر م���ن اأق���دم امل�ضوري���ن العراقيني 
واأكرثه���م احرتافًا، ق���دم اأكرث من ثلث���ني معر�ضا 
�ضخ�ضي���ا يف الع���راق وام���ريكا وفرن�ض���ا والأردن 
ويوغ�ضلفي���ا واليابان، وحازع���دة جوائز، ف�ضل 
عن تاأليفه العديد من الكتب يف جمال الفوتوغراف 
اأبرزها )فوتوغرافيون عراقيون( عام 1988 ومن 

اهم معار�ضه :
1-)ع���زف الأمكنة( بغ���داد املتح���ف الوطني للفن 

احلديث 1991
2- )�ضور م���ن الطبيعة �ضور من احلياة( املتحف 

الوطني للفن احلديث 1992
للف���ن  الوطن���ي  املتح���ف  ال�ض���وء(  )م���دارات   -3

احلديث 1992
4- )�ض���ور عراقي���ة( باري�ض معهد الع���امل العربي 

1992
5- )ف���وؤاد �ضاكر ذاك���رة املدينة والرم���اد( املنتدى 

الثقايف يف امانة بغداد 2009
6- )ال�ضور الفوتوغرافي���ة والأعمال الكرافيكية( 

املركز الثقايف امللكي الردن عمان 1995
كم���ا عر�ض���ت اعمال���ه يف �ضال���ون زغ���رب الدويل 

بيوغ�ضلفيا عام 1985
)م���دارات  املو�ض���وم  امل�ض���ور  كتاب���ه  ا�ض���در   -7

ال�ضوء( عام 2006
8- اقام معر�ضا عن العراق يف العا�ضمة اليابانية 

طوكيو عام 2010
9- وع���ن احلي���اة الياباني���ة وال���ذي كان بعن���وان 
)الياب���ان ار����ض الذه���ب كم���ا رايته���ا( اذار 2011 
عل���ى قاعة جمعي���ة الفنانني الت�ضكيل���ني العراقيني 

يف املن�ضور.

فؤاد شاكر ذاكرة المدينة والرماد

 يستيقظ فى صباحات بغداد ويراقب
 سقوط الضوء على األشياء، قد خلق
 لنفسه عالماً ممتداً على امتداد
 النظر فى أزقة وشوراع بغداد
 وشناشيلها, عشق الضوء والظل
 وفطن إلى سر الشمس وطارد
 النهار ليسجل بعدسته أعماالً تفتح
.أبواب األساطير

محسن ابراهيم  
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يف حماولته الت�ضجيلية لأرخنة مدينة بكل تفا�ضيلها، 
ملا حتمل���ه من اأرث �ضعبي وح�ض���اري، اأ�ضتطاع الفنان 
الفوتوغ���رايف – فوؤاد �ضاك���ر – اأن يوثق واقعيا تراثا 
وفولكل���ورا، ومنط احلياة التقليدي���ة لبغداد، بل ذهب 
بعيدًا نح���و قاع املدنية، لينهل منها موا�ضيعه، وليعيد 
الكت�ض���اف م���رة اأخ���رى لذاك���رة امل���كان، وليدلن���ا اإىل 
قراراته اخلا�ضة عند ا�ضتعماله اأعمق املعاين وال�ضور 
املتل�ضق���ة، الأك���رث اإثارة، ملخاطبة الق���وة الفكرية قبل 

خماطبة العواطف والأحا�ضي�ض.
تل���ك القرارات التي و�ضع له���ا امللحظات املرتاكمة يف 
خميلت���ه من���ذ الطفولة، مت�ضل���ًل اإىل اأعماق���ه ومكت�ضفا 
ال�ضبي���ة  اأح���لم  اأحلم���ه، ورمب���ا  ملكات���ه وجم�ض���دًا 
والن�ض���اء والرجال يف ح���ارات بغ���داد العتيقة، هوؤلء 

الذين ي�ضكلون رموز املدنية وعلمتها الفارقة.
ق�ض�ض حتكي عذابا اإن�ضانيًا. كان يق�ضي معظم اأوقاته 
بني ه���ذه الطبق���ات امل�ضحوق���ة، حيث ي�ضتم���د توازنه 

الإن�ضاين منهم! يف انتماء خال�ض بل كلئ�ض زائفة.
تل���ك امللحظ���ات حتول���ت مبه���ارة اأ�ضلوب���ه وقدرت���ه 
الفوتوغرافية اإىل جمموعة لوحات رائعة، برغم عتمة 
الألوان وغرائبية الت�ضكيل، حتولت اإىل ق�ض�ض حتكي 
حزن���ا يط���ارده، �ضورته عني قلقه، ت�ض���ارع النف�ض مع 
ه���ذه الكائنات الت���ي وج���دت �ضالتها يف قل���ق الفنان، 
والت���ي �ضمه���ا كتاب���ه )م���دارات ال�ض���وء(، اذ حتدث���ت 
ف�ضول���ه الأربع���ة )ال�ض���وء البل���وري، �ض���وء الزم���ان 
و�ض���وء املكان، مديات العد�ض���ة، اإطللت على الواقع( 
ع���ن ذل���ك – �ض���ور ج�ض���دت واأظه���رت لن���ا الق�ض����ض 
واحلكاي���ات البغدادي���ة يف حاراته���ا الآيل���ة لل�ضقوط، 
يف اإن�ضان���ه الذي يلحقه التوج����ض من اخلوف املقبل 
م���ن ك���وة الظ���لم، وه���و ب���ني املعم���ار الت�ضكيل���ي لفن 
ال�ضنا�ضي���ل، واحلي���اة اليومي���ة الرتيب���ة لن�ضغ���الت 

النا�ض.
تتمحور ملحقته للنماذج املقهورة من الب�ضر الغارقني 
يف فو�ض���ى الأ�ضياء »�ضحاذين، جمان���ني، باعة خردة، 
اأطف���ال بل ماأوى«، حيث كانت ح���واري بغداد القدمية 
مرتعا خ�ضبا لتواجدهم، يف ا�ضطورة ل يحدها مكان، 

ول يعنيها الزمان.
الع���وامل  ت�ضوي���ر  يف  الواق���ع  جت���اوز  �ضاك���ر  ف���وؤاد 
الإن�ضانية، واأعل���ن يف حلظة جنونية، ع�ضقه وانتمائه 
الأ�ضي���اء،  عل���ى  ال�ض���وء  لإط���للت  ومفاجئ���ا  له���م، 
والوج���وه الت���ي حتول���ت بفع���ل حزنه���ا اإىل لوح���ات 
جتريدي���ة، وموؤكدًا يف �ضردياته للمحيط البيئي ليبدو 
بعني الناظ���ر كجنان معلقة، وليعي���د للذاكرة اجلمعية 

م�ضاهد طوى عليها الزمن؟!.
اإن �ضيئًا كبريًا يتحرك يف داخله تقتن�ضه عد�ضته. اأهي 
العبقرية؟ اأم موهبة ل حدود لها؟ اأم هي �ضيء غريب ل 
يفهم���ه الآخرون الذين يحيطون به، ذلك الذي يراه ول 
ي���راه الآخرون، اإل ما تنطق ب���ه العد�ضة؟! لكنه ي�ضجل 
انطباعاته بروح �ضاعرية، وبروح غلب عليها النتماء.
اإنه���ا حمطات مرحتل���ة يف ذات���ه، ا�ضتوطن���ت قلبه يف 
�ضنوات عم���ره الأوىل، و�ضاحبت���ه يف تفا�ضيل الأيام 
واملح���ن، اذ كون���ت ه���ذه الت�ضكي���لت ال�ضوئي���ة كت���ل 
غاي���ة يف اجلم���ال والتكوي���ن �ضمن ف�ض���اءات اللوحة 
له���ذه  ت�ضوي���ره  يف  الواق���ع  متج���اوزا  )ال�ض���ورة( 
الع���وامل، اأو )الق���درة عل���ى خلق �ضور تتع���دى الواقع 
وتتغن���ى ب���ه( كم���ا يق���ول – با�ض���لر – وكما ق���ال عنه 
الفن���ان الرائ���د – فائق ح�ض���ني – )فوؤاد ر�ض���ام يذكرنا 
بالفنان���ني الت�ضكيلي���ني الذي���ن كر�ض���وا فنه���م للطبيعة 
ولي����ض فوتوغرافيا باملعنى املجرد، بل هو فنان خلق 

بحق(.
اإذن تل���ك اللوح���ة البغدادي���ة املوؤث���رة، ج�ض���د اأبعادها 

يف معر����ض اأقام���ه عل���ى قاعة منت���دى بغ���داد الثقايف 
ع���ام2009 حت���ت عن���وان: »ذاك���رة املدني���ة والرم���اد« 
الذي دون في���ه اأبعاد املكان ورفاق���ه املغمورين »�ضكنة 
ال���دروب العتيقة« واأ�ضياء اأخ���رى. باحثًا عن م�ضارات 
اأكرث اأت�ضاع���ًا ملحدودية اللوحة )ال�ض���ورة( وحركاتها 
او انفعالتها، ومنحها مق���دارا من احلقيقة التي تثبت 
�ضلحية غنائية و�ضدق وعفوية كائناته، التي تتحرك 
يف تقاطيع وجوهها حالة من ال�ضراع النف�ضي، تعك�ض 
ما يع���رب عن اأحلمها وع���ن التوق للخ���روج من قف�ض 
المل الكب���ري. وموؤك���دًا يف اأعم���ال تعن���ي )الطبيع���ة( 
الت���ي و�ضفه���ا )اجلم���ال الغام�ض واملخي���ف( مفرت�ضًا 
خلو ال���روح وانفعالته���ا وغ�ضب الطبيع���ة. �ضنا�ضيل 

وحارات بغداد واأمكنتها.
لق���د وث���ق امل�ضه���د البغ���دادي، ال�ضنا�ضي���ل واحل���ارات 
والأزق���ة وال�ض���وارع واجلوامع، ب�ض���كل جمايل موؤثر 
قب���ل ان تنطوي ملحمه���ا، ولنحتفظ بلونه���ا و�ضكلها 
ورائحته���ا، ولنخل���ق منه���ا اأ�ضط���ورة �ضاخ�ضة بوجه 
الن�ضيان، يقول فوؤاد �ضاك���ر: )ما تنطوي عليه �ضوري 
ه���ي دمج ما بني القدمي واحلدي���ث وما طراأ على مدنية 
بغداد م���ن متغريات. دمرت جانبا من معاملها املعمارية 
املتف���ردة، وذل���ك يحزنن���ي كث���ريا، لأنن���ي بب�ضاط���ة قد 
ول���دت يف ه���ذه املدينة الت���ي ر�ضبت يف نف�ض���ي اأ�ضياًء 
كثريًة، وعلمتني اأن اأفهم معنى احلياة، ولعلي مثل اأي 
مبدع اآخر عا����ض مراحل حياته يف هذه املدينة وقاعها 
املن�ض���ي، واأذك���ر من بينه���م الروائي الراح���ل – غائب 
طعم���ة فرمان – ال���ذي كتب رواية النخل���ة واجلريان، 

وجعل من نا�ض تلك املدينة اأبطال لروايته، هذه الثيمة 
الت���ي ا�ضتغلت عليه���ا، واإين لأعد مثلم���ا اأعد غريي من 
الفوتوغرافي���ني ال���رواد الأوائ���ل، ان املحلية تقود اإىل 
العاملي���ة، والتاأل���ق الإبداع���ي، حني تك�ض���ف عن عوامل 

جديرة بالهتمام والتاأمل والقراءة املتاأنية(.
لق���د �ضج���ل الفنان – ف���وؤاد �ضاكر – كل ذل���ك جاعل من 
ال�ضكون بع���ده الأ�ضا�ضي، وه���و يف علقته مع الواقع 
الزم���كاين، اأف�ض���ح ع���ن و�ضائ���ج حواري���ة غائ���رة يف 
النفو����ض، �ضارب���ا قي���د العزل���ة ع���ن كائنات���ه املتعب���ة، 
وب���راءة الأطف���ال املقهوري���ن، ب���راءة غادرته���ا اأب�ضط 

حقوق الطفولة!
ل���ذا يحق لن���ا اأن نق���ول اإن الفنان – ف���وؤاد �ضاكر- كان 
�ضديقا ومنتجا لكائناته التي اأهملها الزمن والإن�ضان، 
وه���و الذي عن���ى ب���الإرث املعماري والأوج���ه املتعددة 
للواق���ع املعا����ض، ومل يغف���ل ملح���ة من واق���ع املدينة اإل 
اأحاطه���ا بلحظ���ة وه���و يقتن�ضه���ا تدوين���ا قب���ل انهيار 
مكت�ضفات���ه، وممتلكات���ه الت���ي ينتم���ي، لياأت���ي هم����ض 
– ثاني���ة: »عند تلك الأحي���اء الفقرية  – ف���وؤاد �ضاك���ر 
العزوف���ة، والدروب املرتبة، ال�ضيق���ة، ل ي�ضع املرء اإل 
اأن ينظ���ر اإليها بخ�ضوع، ومن ثم ي�ضبح باأخر خيط من 
خيوط �ضعاع ال�ضم�ض الغاربة عليها. فهذه الأطلل كما 
ميك���ن اأن نعهده���ا، ونتطل���ع اإليها با�ضتح�ض���ار مكثف 
لل���ذات، وق���د حفرت بالذاك���رة والنف�ض اأ�ضي���اء كثرية، 
وهي التي غالبا توؤجج فين���ا احلنني وال�ضوق ملا�ضيها 
البعي���د، وللذي���ن توارثوا احلب والرتب���اط الع�ضوي 

باأمكنة الن�ضاأة واملهد الأول«.

مدونات فؤاد شاكر تؤرشف الغارقين 
في فوضى األشياء

فهد الصكر



م���ل���ح���ق أس���ب���وع���ي ي����ص����در ع����ن م��ؤس��س��ة 
ال����م����دى ل����إع����ام وال���ث���ق���اف���ة وال���ف���ن���ون

* بخ��اف مجايلي��ك م��ن فنان��ي الفوتغ��راف ن��رى 
ان ماتش��غلك الفك��رة اوال م��ن جه��ة االعتن��اء بها 
وتجس��يدها .. الى أي مدى يجسد الفوتغراف افكار 

الفنان؟
- تتع����دد زواي����ا ق����راءة م�ضمون ال�ض����ورة تبع����ا لتباين 
واخت����لف م�ضتويات الفهم والإدراك وعل����ى هذا فاإن كل 
واح����د من����ا يف�ضر على ه����واه، وذلك ما يوؤك����د اأنها الن�ض 
الب�ض����ري املفت����وح ال����ذي يحتم����ل اأي تاأوي����ل معمقا كان 
ام �ضطحي����ا اأم مبا�ض����را، كل ال����ذي يعنيني قول����ه هنا هو 
اأنن����ي ومن����ذ بدايات����ي البعي����دة كنت اح����رتم مهنتي هذه 
احرتام����ا ي����وازي مثيل����ه ال����ذي انظر ب����ه للمنج����ز الفني 
املتحق����ق على يدي ذل����ك لأنني اأ�ض����ع يف الأولوية جانب 
الفك����رة قب����ل ال�ض����ورة لتنتهي اأنه����ا ناجت تفك����ري م�ضبق 
وح�ضيل����ة فوران اأحا�ضي�ض ومبا ان احلديث يدور حول 
الفك����رة لئل نكون عابري����ن باحلقائق لذا فان����ه من املفيد 
ج����دا الإعادة فيما م����ا قاله فنانون كبار به����ذا ال�ضاأن ويف 
�ضياق����ه، فقد قال النحات الربيط����اين ال�ضهري هرني مور 
ذات مرة اأنني وعندما كنت اطر غابات الريف النكليزي 
بدراجت����ي الهوائي����ة كل �ضباح حيث تتطل����ب مهنتي ذلك 
الأ�ضح����اء الريا�ض����ي الذي من فوائ����ده العافية الب�ضرية 
والتوقد الذهني كنت ارقب يف �ضبيلي ال�ضخور الكبرية 
املتناثرة على جانبي الطريق فاأحتديها يف ف�ضاء خيايل 
لأهم بالتاأين بنحتها يف جتاويف عقلي وهي يف ف�ضائها 
الرحيب هكذا كنت ابداأ بالعمل الفعلي بها كمنحوتة تلك 
الغاب����ة الع����ذراء املهج����ورة والت����ي كان����ت غالبا م����ا تلوذ 

ب�ضم����ت الأبدي����ة والك����ون املوح�����ض وباملعن����ى الفل�ضفي 
للمث����ال فاأنن����ي اأجد نف�ضي ل ادخر و�ضع����ا يف تاأكيد ذاتي 
يف كل عم����ل مق����رتح من اأعم����ايل فاين اأع����د كل عمل منها 
قطعة من قلب����ي وال�ضيء الكثري م����ن نب�ضي الذي ليفرت 

اأبدا.

* ويب��دو ان ذل��ك كان انش��غال رواد ه��ذا الفن في 
العراق ايضا، وهو االم��ر الذي يؤكد رصانة البدايات 

له؟-
 اأ�ضئل����ة ب����ل اإجاب����ات واأخ����رى ج����اءت على خلفي����ة فكرة 
كان����ت  م����ا  واإذا  بالطب����ع  وال�ض����دق  وال����رباءة  الفط����رة 
ال�ض����ورة تنطوي على جملة اأ�ضئلة فاإنن����ا ل بد اأن نتذكر 
الفنان����ني الفوتوغرافيني الطليعي����ني الأوائل باعتبار اأن 

كل فوتوغ����رايف قادم مبو�ضوعه وحتى الذي ي�ضتند اىل 
ايدولوجية حمددة بافرتا�ض وال�ضتدراكات بهذا املعنى 
حتيلن����ا اإىل ما قدمه مراد الداغ�ضتاين رائد الفوتوغراف 
الأول ) 1917������ 1982( ونظ����ريه الفن����ان املب����دع ناظ����م 
رمزي وم����ا هي دوافعهم����ا يف تكري�ض املفاهي����م الفكرية 
املعا�ض����رة يف ال�ض����ورة الفوتوغرافية م����ع اأن كل واحد 
منه����م ركز على منحى من مناحي احلياة وللإيجاز وعدم 
الإ�ضه����اب اأك����رث ميكنن����ي اأن اأو�ض����ح ب����ان الراح����ل مراد 
الداغ�ضت����اين قد لوح يف اأعمال����ه اإىل فكرة متجيد احلياة 
والحتفاء بالإن�ضان وقد راقه اأن يوؤكد يف �ضل�ضلة �ضوره 
على ح����الت الكدح اليومي بالن�ضب����ة لقاعدة عري�ضة من 
ال�ضغيل����ة والك�ضبة الذين كانوا يحرق����ون �ضاعات النهار 
الطويل����ة من اج����ل احل�ضول عل����ى لقمة العي�����ض بالتعب 

واجله����د امل�ضن����ي والدموع فيم����ا انه مل ين�����ض الب�ضطاء 
ومقطوع����ي اجلذر واملجان����ني من رموز مدين����ة املو�ضل 
وم�ضق����ط راأ�ضه ولعلنا اإذا ما بحثنا عن ال�ضبب يف تقدمي 
روايت����ه الفوتوغرافية هذه وعلى ه����ذا النحو �ضنجد انه 
كان يع����اين م����ن داء ال�ضرط����ان ال����ذي ا�ضت�ض����رى يف كل 
اأنح����اء ج�ضده بنهاي����ة الأمر، وان هذه العق����دة قادته لن 
ينتج اآلف الأعمال الفوتوغرافية الهادفة اعتقادا منه يف 
اأنه����ا �ضتخلده لكنه مل ياأخذ من ه����ذه الدنيا �ضوى اأكفانه 
ويرحل يف ال�ضهر ال�ضابع من عام 1982، وانتهى الأمر. 
وجت����در الإ�ض����ارة اىل انه ق����د بداأ حياته يف ع����ام 1935، 

ورحل مبكرا يف التاريخ املنوه به اأعله. 

* ه��ل ل��ك ان تق��ف معنا عند نش��أة ه��ذا الفن في 
بادنا وابرز محطاته؟

الفوتوغ����رايف وظه����ور  الت�ضوي����ر  اإن حكاي����ة ن�ض����اأة   -
رم����وزه يف العراق تب����دو يّل ولك وللآخ����ر مرتابطة لكن 
ق�ض�ضه����ا خمتلف����ة متام����ا م����ن خ����لل املح�ضل����ة النهائية 
للنتاج املتحقق على ي����د املمتلئني روحيا وفكريا والذين 
يحرتم����ون التاريخ بامت����داده ويركزون باحل����اج �ضديد 
عل����ى �ضماته وقد نعطي املثال الآخر يف ما يخ�ض جتربة 
الفن����ان الفوتوغ����رايف ناظ����م رمزي الذي حم����ل الكامريا 
عل����ى الكتف يف ع����ام 1954، وب����داأ ي�ض����ور ب�ضمري حي 
ووع����ي متج����دد لينتهي م����ن جرودات����ه الت�ضويرية التي 
�ضمل����ت العراق من اأق�ضاه اىل اأق�ض����اه بعد ع�ضر �ضنوات 
ومل����ا ا�ضدر كتابه املو�ضوم بالأر�����ض والنا�ض عام 1964 
ق����ال يف مقدمت����ه.. هذه الأر�����ض التي ل ب����د يّل من اإطالة 

النظر فيها كاأر�ض غنية.

هذا الحوار سبق ان نشر في المدى عام 2014

الفوتوغرافي فؤاد شاكر: قدمت قصائد بصرية 
التتكرر والتشبه إال نفسي

اكثر من خمسين عاما وعدسة الفنان الفوتغرافي فؤاد شاكر 
تقتنص لحظات الزمن، موثقة احداثا وامكنة وشخوصاً...\"شاعر 
الضوء\" لقب يمنحه محبو فنه لسيد الضوء والظل الذي يعيد 
انتاج اللحظة المقتنصة بعين شاعر وهي تنبض بالحركة وتشع 
بجمال باذخ..مؤكدة صواب مقولة السينمائي الكبير اورسن 
ويلز التي تتلخص في ان االثر اليكون جيدا إال عندما تكون 
الكاميرا عينا في رأس شاعر.

الفنان فؤاد شاكر المولود في بغداد عام 1949 بدأ حياته الفنية 
في عام 1960 خالل رحلته الممتدة هذه عمل في اكثر من 
مؤسسة اعالمية وصحفية محلية وعربية ودولية وشارك في 
العديد من المعارض العالمية والدولية وحصل على عدة جوائز 
متقدمة في هذا المجال. كتب النقد الفوتوغرافي وال يزال 
مستمرا في كتاباته هذه حتى االن.عرضت اعماله في الواليات 
المتحدة االميريكية بواليتي اوهايو وواشنطن وباريس و طوكيو 
واالردن والعراق.المدى حاورت الفنان لتقف عند احدى اهم 
التجارب المتميزة في فن الفوتغراف وكذلك رؤيته لمسيرة هذا 
الفن في العراق.
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