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شاكر ّ لعيبي

ّ
كل السبل تؤدي إلى الرافدين
ّ
ّ
تتقلص السبل ّ
املؤدية إلى بالد الرافدين في مؤلفات ودراســات
ال
شاكر لعيبي ( .)1955مع ذلك ،فإن حصر عمله بإرث تلك املنطقة
وحدها ،قد يبدو مجحفًا بحق الباحث والشاعر العراقي الذي أوغلت
ُ
أبحاثه في مواضيع ال تحصى في الفن اإلسالمي منها أطروحة
ُ
ّ
«الفن اإلسالمي ـ ـ سوسيولوجيا الفنان الغفل» (صدرت
الدكتوراه
بالعربية أخيرًا عن املؤسسة العربية للدراسات والنشر) .واصل
لعيبي النبش فــي العمارة العربية وأساليبها ،وفــي الخط العربي،
واألي ـقــونــات الــديـنـيــة ،وتــأثــرات الـفـنــون الـغــربـيــة ومــدارسـهــا بــاإلرث
اإلس ــام ــي وم ــوض ــوع ــات وإش ـكــال ـيــات صـنـعــت تـجــربـتــه البحثية
الغزيرة.
وإرثها الفني والثقافي الغني بظاللها على عدد
الرافدين
بالد
أرخت
ُ
ّ
ستحمات في ينابيع عشتار» (دار املدى)
من مؤلفاته ،أبرزها «امل
ّ
الذي ركز على تقاليد األعــراس في العالم العربي من خالل دراسة
ألشعار االستحمام العشتارية ورمزياتها الظاهرة في القصائد

العربية ،مقارنًا كذلك بني منحوتات الرافدين واملنحوتات املصرية
والتفاوت الجذري في تمثيالتهما للمرأة .ما زال لعيبي يرفد املكتبة
الفنية والتراثية العربية من خالل مجموعة من العناوين الجديدة،
تصدر تباعًا منذ نهاية العام الفائت ،عن «دار خطوط وظالل»،
بدأت ّ
ّ
منها مؤلفات قديمة تعيد الــدار نشرها للمرة الثانية .انطالقًا من
اإلرث السومري ،يرجع إلى مراحل ّ أولــى من تاريخ الفن ،وتحديدًا
إلى فترة ظهور فن البورتريه في مؤلفه الجديد «غوديا السومري –
اختراع فن البورتريه في تاريخ الفن» .يرصد الكتاب مالمح تماثيل
غــوديــا ال ــذي حكم جـنــوب بــاد وادي الــرافــديــن ( 2144 – 2124ق
م) .هـنــاك تماثيل عـ ّـدة لغوديا تقبع فــي متاحف عاملية بعيدًا عن
ُّ
العراق نفذت بطلب من امللك نفسه .يستهل لعيبي بحثه من فرضية
ّ
أن تماثيل املـلــك الـســومــري تشكل ّأول بــورتــريــه بمالمح حقيقية
لشخص عاش حقًا في التاريخ .بعيدًا عن تاريخ الفن الرسمي الذي
يسقط الكثير مــن الحقائق والـبـلــدان واألعـمــال ملصلحة سـ ّ
ـرديــات

سـلـطـ ّ
ـويــة ،يبحر فــي ه ــذه الـفـ ّـرضـيــة الـتــي يـقـ ّـر بـهــا ع ــدد قليل من
الباحثني في السومريات .يتوقف عند أسلوب النحت الذي ال يتنازل
عن مالمح امللك الحقيقية ،وال يؤسلبها .يأتي الكتاب بمثابة حجر
ّ
جديد فــي دراس ــة بــاد الــرافــديــن التي ضاعت لقاها وتشتتت في
املتاحف العاملية ،ويضيف إليه لعيبي بحثًا جديدًا عن عمارة املنطقة
فــي «ع ـمــارة ال ـخــراب – الــزائــل واملــؤقــت فــي عـمــارة بــاد الــرافــديــن».
يــوضــح الـكــاتــب فــي ه ــذا الـعـمــل ،أن مــا يـقـصــده بمصطلح الـخــراب
ليس بعده الشعري أو الشكلي ،إذ يستند في ذلك إلى التعريفات
ويحاول التنقيب من خاللها في الهياكل العمرانية
اللغوية العربية،
ّ
بداية السنة الحالية
مع
أنه
علمًا
عناصرها.
وكل
وموادها
ونوافذها
ّ
ستصدر للعيبي (عن الدار نفسها) دراستان ومؤلف شعري هو
ّ
املالقي وفن املستعربني األندلسيني» ،ومجموعة «الطائر
«بيكاسو
يطير ،ال ينتظر أ ّحـدًا» باإلضافة إلى الطبعة الثانية من «املعماري
ّ
والرسام – هل تأثر الرديكو بالعمارة العثمانية املتأخرة؟».

