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يف الوقت الذي تك�شف فيه احل�ضارة
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العاملية الراهنة ع ��ن م�صريها العلمي و الإن�ساين
من خ�ل�ال وجودها (الفعل ��ي) :وجودها املتجاوز
للطبيعة الإن�ساني ��ة والعمل الفني يجهد للو�صول
�إىل احلقيق ��ة ...احلقيق ��ة التي كانت عل ��ى الدوام
تفل ��ت من �إطار الواقع امل ��ادي� ،أو امل�شخ�ص ،ويف
�شتى الع�صور و الأوطان.
فمن ��ذ �أن وع ��ى الفن ��ان يف بالدن ��ا دوره الن�سب ��ي
للتفت ��ح يف �صمي ��م احل�ض ��ارة املعا�ص ��رة وه ��و
يتلم�س طريق ��ة بخطى ثابتة للك�ش ��ف عن وجوده
ب�ص ��دق و �أخال� ��ص .ومن ��ذ بداية العق ��د ال�ساد�س
لهذا القرن وفناننا يح ��اول ربط حا�ضرة مبا�ضية
من خ�ل�ال التقالي ��د ،والو�سائل الفني ��ة واملمار�سة
ب�ض ��وء املذاه ��ب الفني ��ة احلديث ��ة وبع ��د �أن رفع
�شع ��اره ال�شعب ��ي ولتعمي ��ق مفهوم ��ه الذوق ��ي
اخلا�ص من خالل املفهوم الذوقي العام يجد �أالن
نف�س ��ه متحفزا نحو منطلق ��ه للبدء يف م�سريته_
مت�أمال_ للو�صول.
لقد كان ��ت املفاهيم واملعطيات الأوىل
-2
حت ��دو بالفن ��ان �إىل التم�س ��ك بنظرت ��ه ال�شخ�صية
والن�سبي ��ة يف ممار�س ��ة جتع ��ل م ��ن العم ��ل الفني
جماال (للخل ��ق والتكوين)]،خلق ال�شخ�صية الفذة
حل�ضارتن ��ا[ و(توحي ��د جه ��ود املثق ��ف ورج ��ل
ال�ش ��ارع) وكان كل ذلك ا�ستجابة طبيعية للو�ضع
النف�س ��ي املتخل ��ف �أو املتج ��اوز على ال�س ��واء� .إذ
�أن اعتق ��اد الفن ��ان بقيمته ال�شخ�صي ��ة �أو الن�سبية
للتعبري ،وه ��و اعتقاد يعتمد عل ��ى اعتبار �أن تفرد
الفنان بعملية الإبداع الفني دومنا عوامل �أخرى،
كم ��ادة للعمل الفن ��ي وو�سائل التعب�ي�ر والظروف
البيولوجية والنف�سية واالجتماعية واالقت�صادية
للفن ��ان وغريه ��ا ..يق ��وده حتم ��ا �إىل بن ��اء حقيقة
وج ��وده الفن ��ي عل ��ى �أ�س� ��س �إن�ساني ��ة واقعية �أو
مادي ��ة ،كظاهرة دفاعي ��ة �أو مت�سلطة على ال�سواء.
و�سيك ��ون نتيج ��ة ذلك اتخ ��اذ الإن�س ��ان �إن مل تكن
امل ��ادة� ،أ�سا�س ��ا للإجن ��از والتقيي ��م الفني�ي�ن وهذا
م ��ن �ش�أن ��ه �أن ي�صور العم ��ل الفني عل ��ى انه خلق
يعط ��ي الإن�س ��ان دور (العن�ص ��ر االيجاب ��ي) ك�أي
تكوي ��ن علمي املنهج .و�سيكون م ��ن �ش�أن ذلك على
ال�صعي ��د الفني ،منطقيا ،اهتمام الفنان (بالتقنية)
�أو (املو�ضوع) �أي االهتمام بو�سائل التعبري �أكرث
من تثبيته بل التعرية عن الوجود احلقيقي له.
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ويريد الفن ��ان �أالن اتخاذ وجهة نظر
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جدي ��دة �إن�ساني ��ة حق ��ه متنح ��ه وج ��وده كظاهرة
(حياتي ��ة كونية) �أك�ث�ر منها ظاه ��رة (�إن�سانية _
�إن�ساني ��ة) .بل جتعل منه الو�سيلة لظهور احلقيقة
من خالله� ،أكرث من �أن يجعل هو� ،أي الإن�سان ،من
العمل الفني و�سيلة لإظهار ذاته ...ل�شخ�صه
�إن الفن ��ان احل ��ق ،وه ��و خ�ي�ر م ��ن �سي�ضطل ��ع
ب ��دوره هذا ،ومن دون �أن يفق ��د ارتباطه بوجوده
املو�ضوع ��ي �سيق�ت�رح �إع ��ادة النظ ��ر �إىل العم ��ل
الفن ��ي على ان ��ه مادة قابل ��ة للت�أم ��ل ،والك�شف عن
احلقيق ��ة ب�شت ��ى �إبعاده ��ا .والف ��ن �ألت�أمل ��ي به ��ذا
املعن ��ى هو(قول) ال يفرت�ض م ��ن العامل اخلارجي

�إال كون ��ه عامل ��ا خملوق ��ا �أي (�سب ��ق �أن مت
تكوين ��ه) ودور الإن�س ��ان في ��ه ،والفن ��ان
�إن�س ��ان �ضمنا ،ه ��و �أبداء ال ��ر�أي بوا�سطة
جميع طاقات ��ه� .أنه �شهادة عل ��ى جمال املكون
وجالله ]اجلالل زائ ��د ًا اجلمال ي�ساوي الكمال[.
وه ��و �أي�ض ًا �إق ��رار بحقيقة كائنة ه ��ي حقيقة ]قيل
لل�شيء ك ��ن ف ��كان� [.أو حقيقة كائن ��ة كينونة تامة
مبعناها امل ��ادي والروحي نفيه ��ا لوحدها فح�سب
تتجل ��ى �إرادة اخلال ��ق عز وجل ،يف ح�ي�ن �أن دور
املت�أم ��ل وجتلي ��ه يقت�ض ��ي (�شه ��وده) ه ��و ولي�س
وج ��ودي �أو وج ��ودك ] .قي ��ل لل�ش ��يء ك ��ن ف ��كان،
وقي ��ل لال�شيء ك ��ن فلم يكن[ وهك ��ذا يكون معنى
ه ��ذه النظرة حماول ��ة لوعي الع ��امل املو�ضوعي
خارجي� � ًا كان �أم داخلي� � ًا على �أن ��ه جمال لظهور
احلقيق ��ة كما ه ��ي .دون �أن يك ��ون حمم ًال فوق
طاقته .ومثق ًال مبفه ��وم معني طارئ ،ومتحيز ًا
�إىل اجلانب الإن�س ��اين .ومن هنا فالعمل الفني
ه ��و :و�إذا كان الت�أم ��ل الفن ��ي يف �أ�سا�س ��ه� ،أي�ض ًا
و�صف لل�شع ��ور املجرد ،املنطوي عل ��ى رغبة فناء
يف احلقيق ��ة ،وو�ص ��ول �آين ]م ��ن معن ��ى الآن يف
الفك ��ر الإ�سالمي[فق ��د ينطوي علي ��ه �أي عمل فني،
بغ�ض النظر عن �شخ�صيته �أو �أ�سلوبه ،بل بالنظر
�إىل نقطة انطالقه بالذات.
�أن الت�أم ��ل من جانب امل�شاهد هو (�شهود) للحقيقة
م ��ن خ�ل�ال الك ��ون ،وب�ضمن ��ه العمل الفن ��ي ..هو
موق ��ف �سلبي ي�صب ��ح ايجابي� � ًا .يف ح�ي�ن �أنه من
جان ��ب الفنان (تعرف) عل ��ى احلقيقة الكونية عرب
العم ��ل الفن ��ي�] .أي العم ��ل الفن ��ي ث ��م الك ��ون[...
فه ��و �شه ��ود �إيجابي ]موق ��ف �إيجاب ��ي ينتهي �إىل
ال�سلبي[ .فف ��ي التعرف ال يكتفي الفنان ب�أن يكون
�شاه ��د ًا فح�سب ،بل �سي�صب ��ح (�شاهد ًا مدانا) .ذلك
�أن ��ه �سيتدخ ��ل بغت ��ة يف الع ��امل احلارج ��ي وك�أنه
عن�صر من عنا�ص ��ر الطبيعة ،ويف الوقت املنا�سب
لي�شهده ��ا بنف�سه ،ويلم�سها بكل كيانه فيكون جزء
منه ��ا (�أي يتحد و�إياها � 10ض) كما يتدخل العابد
يف مرا�سي ��م طقو�سه الدينية� ،أثناء عبادته .والفن
بهذا املعنى الأخ�ي�ر هو �ضرب من العبادة ]لأن �أي
فنان �صادق يف فنه ال يختلف عن �أي متعبد �صادق
يف عبادته[ .
والت�أم ��ل يف �أ�سا�س ��ه (�سلبي ��ة مطلق ��ة)� .أي �ض ��د
الأيجابي ��ة املطلق ��ة (والت�ضحي ��ة �ض ��د الطغيان).
لآم املتدخ ��ل لي�س عن�ص ��ر ًا �أ�سا�سي ًا قب ��ل التدخل ]
والتدخل هنا مبعنى التعرف الفني� 0 1 ،ض[ ولآن
ال�سلبي ��ة املطلقة هي ر�ؤية املعمول له ولي�س ر�ؤية
الأعم ��ال ( .)7لقد كان ي�شهد عن كثب جمال املكون
وجالله فلم ي�شعر ب ��كل ذلك �شعور ًا تام ًا �إذ هو يف
معزل عن فعله التام ومبجرد مل�سة واحدة ل�سبابته
تتحول (ب) ال�سلبية املطلقة �إىل (�إيجابية ن�سبية)،
ال من خالل �إح�سا�سه امل�ستمر باملو�ضوع الذي هو
بني يديه ]�أي العامل اخلارجي املغلق التام[ بل من
خالل عامل �أكرث منه عامل ًا خارجي ًا .و�سيتم التحول
حينما يتجاوب و�إي ��اه كفان به ،وذلك يف حماولة
لالحتاد به ...والتال�شي من خالله .فالطريق (�إىل
جم ��ال املك ��ون وجالله هو احت ��اد الفن ��ان بالكون
نف�س ��ه �� �0 1ض) .وهك ��ذا �ستكون ممار�س ��ة العمل

الفن ��ي – و�أي عم ��ل فن ��ي
ت�أملي – و�أي عمل فني ت�أملي
– �ضرب ��ا م ��ن (امل�ستحي ��ل)� :أي (حماول ��ة)
حتقيق الوج ��ود احلقيقي للتناق� ��ض ب�صورة
غري متناق�ض ��ة .ف�أحدنا كمتناق� ��ض ال ي�سعه �أال �أن
يعي� ��ش جترب ��ة مو�ضوع ��ة م ��ن جديد كم ��ا يعي�ش
املمثل دوره ،وب ��دون �أن يتقم�صه ،و�أن ا�ستحالته
تنبث ��ق من تناق�ض ��ه الأ�سا�س ��ي ما بني بع ��اد عامله
بالذات والقيم ال�شاملة املعرب عنها.
على �أن جمالية الت�أمل تعتمد على �أ�سا�سني:
الأ�سا� ��س الأول ه ��و �أن العم ��ل الفن ��ي �ألت�أمل ��ي ]
و�ص ��ف للعامل و�إي�ضاح للعالقة م ��ا بني الذات (�أي
الفن ��ان) واملو�ض ��وع �أي العم ��ل الفن ��ي) [ .وه ��و
و�ص ��ف ال يت ��م دون �أن يتخ ��ذ ل ��ه معن ��ى (معراج)
�أي حرك ��ة �صع ��ود (م ��ن الذاتي نح ��و املحلي ومن
املحلي نحو العامل ��ي فالكوين) كما يتخذ له معنى
(حت ��ول عك�س ��ي) �أو �سق ��وط :م ��ن الإن�س ��ان نحو

احلي ��واين فالنباتي فاجلرثوم ��ي .وما بني كل
م ��ن املعراج وال�سق ��وط ...ماب�ي�ن حركة �صعود
وحركة هبوط �سيتم الو�صف غري املنحاز للعامل
اخلارج ��ي عرب الع ��امل الباطني� .سيتمك ��ن الفنان
م ��ن ك�شفه ،وذلك من خ�ل�ال (مقامات ��ه – احلالية)
�أو معراج ��ه (الذات ��ي -الكوين) الروح ��ي و�ضمن ًا
معراج ��ه احلجريي .وذلك بعد م�سريته (املادية –
الإن�سانية).
�أم ��ا الأ�سا� ��س الث ��اين فه ��و �أن
العم ��ل الفن ��ي �ألت�أمل ��ي �إب ��داع
�شخ�ص ��ي و�إنكار يحول دون
م�ل�اء ال�سط ��ح الت�صويري
بالعالم ��ات �أن ��ه يعرتف
مقدم� � ًا بكمال �أي ��ة لوحة
فني ��ة دون �أجن ��از.
وعل ��ى ذل ��ك فالتدخل يف
خ�صو�صيته ��ا بوا�سط ��ة
الفع ��ل �سيظه ��ر ب�ص ��ورة
دميومي ��ة وبدالل ��ة املنه ��ج
املق ��ارن ع ��ودة الفن ��ان
و(تعرف ��ه) عل ��ى تفاه ��ة املخلوق
�إزاء اخلال ��ق ....عل ��ى ال �شخ�صيت ��ه
ه ��و م ��ن خ�ل�ال �إجن ��ازه اخلا� ��ص.
وهذا التع ��رف على ال�ل�ا – �شخ�صية
يت ��م �ضمن م�سار �أفق ��ي يبد�أ م ��ن ذات الفنان نحو
الآخري ��ن ((م ��ن كون ��ه �شخ�ص� � ًا معين� � ًا �إىل كون ��ه
ع�ض ��و ًا يف جمتمع .بل من كون ��ه موطن ًا �إىل كونه
�إن�سان ًا ما يف العامل .ثم من كونه
�إن�سان� � ًا �إىل كون ��ه (عامل� � ًا) ه ��و �أك�ث�ر �إن�سانية من
الإن�س ��ان .وقابلي ��ة التعب�ي�ر عما ي�صل ��ح �أن يكون
(قيم ��ة) ولي� ��س و�سيل ��ة تعبريي ��ة �أو �إي�ضاحي ��ة
فح�س ��ب .ب ��ل يف �أن يتجاهل الإح�سا� ��س والوعي
داخل ذاتي ��ة ب ��ل �أن يتجاهل الإح�سا� ��س والوعي
و�أقل ذاتية هو بالفن العقلي (املثايل) وال باملادي،
ولكن ��ه الفن الفن القبلي (ال�شعوري) ،والذي يعرب
ظاه ��رة عن باطنه ،وباطنه عن ظاهره� .أنه فن �أقل
عقالنية من �أن يتجاه ��ل الإح�سا�س والوعي و�أقل
ذاتية م ��ن �أن يتجاهل العواطف والإح�سا�س .فهو
يف �صمي ��م احلال ��ة ((�س ��رد �إن�س ��اين بح ��ت ولكنه
يهدف �إىل ال�ل�ا – �إن�ساين� .أال �أنه �شجب للتقاليد،
و�إبداع جماين ينزع نح ��و (ال�شكل الال – �شكلي)
والتجريدي.
�أالنه فن الق�صد؟
ولكن ��ه م ��ع ذلك ورغ ��م كل �شيء ((توحي ��د للخالق
املكون من خالل ال�شكل الفني .وحتقق هذا ال�شكل
بوا�سطة الإخال�ص يف العمل)).
والآن
ف�أن جمهورنا الفني والفنانني مدعوون �إىل �إدراك
معن ��ى الف ��ن كت�أم ��ل ولي� ��س كخلق .فبذل ��ك وحده
ميكنن ��ا �أن نحق ��ق �إن�سانيتنا احل ��ق� ...إن�سانيتنا
كظاه ��رة حياتية وكوني ��ة .و�أن نتكاتف يف �أظهار
احلقيق ��ة عرب ذواتنا .ولي� ��س يف �أظهار �إن�سانيتنا
على ح�ساب احلقيقة عرب الفن.

جريدة اجلمهورية 1996
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إعادة تأسيس الصلة بين اللوحة (كواقعة
مادية) وبين أسانيدها التدويني
خالد خضير الصالحي
كان �شاك ��ر ح�س ��ن �آل �سعي ��د رجال قلق ��ا ال ي�ستقر،
وال يه ��د�أ حلظة ع ��ن �إعادة قراءة؛ ث ��م �إعادة كتابة
خطابه النقدي ،ومنجزه الفني با�ستمرار؛ فكانت
تهيم ��ن عليه بقوة رغبة عارم ��ة يف م�سك كل �شيء
بقب�ض ��ة واحدة ،فلم ي�ت�رك الجتاهه التجريدي ان
يكت�س ��ب ال�شرعية من خ�ل�ال «االنطالق من الوعي
التجري ��دي  abstractionواخت ��زال الأ�شكال
الطبيعي ��ة اىل �أ�ش ��كال هند�سي ��ة متث ��ل املحي ��ط
نف�س ��ه �أو بع�ض �أجزائه وقيم ��ه  »valuesوالتي
يعتربه ��ا �آل �سعي ��د «مف ��ردات �أبجدي ��ة ي�ستطي ��ع
بوا�سطته ��ا (بن ��اء) منظومت ��ه» ب ��ل كان يب ��دو يف
املح�صل ��ة النهائي ��ة وكان ��ه يدفع ب ��كل االجتاهات
الت ��ي ت�ؤكد كون ��ه ناقد ًا طاحم� � ًا وم�ؤ�س�س ��ا لر�ؤية
ق ��ادرة عل ��ى و�ض ��ع الت�شخي� ��ص ،والتجري ��د معا،
حت ��ت �سلطته النقدية والتنظريية ،فحيثما كان �آل
�سعي ��د يتجه ،كان يرتك لنف�س ��ه ج�سرا للعودة �إىل
الط ��رف الآخر م ��ن الفن (= الر�س ��م)؛ فحينما �أدار
ّ
امل�شخ� ��ص �إىل الأبد ،واجت ��ه بكليته
ظه ��ره للف ��ن
ً
�إىل �أق�ص ��ى مدي ��ات التجري ��د مقتفي� �ا خط ��ى عدد
م ��ن الر�سامني�،أهمه ��م الفرن�سي تابي ��ه ،كان يرتك
الباب موارب ًا ليط ��ل منه �إىل ع�شقه الأثري الرتاث،
م ��ن خالل الفك ��ر ال�صويف الذي ب ��دا وك�أنه ال�صلة
الوحيدة التي ميكن لها �أن ترتك الو�شائج حية مع
ال�ت�راث ،وبدرجة اهم مع املتلق�ي�ن الذين ت�شبعوا
ح ��د الإقف ��ال بطروحات خط ��اب النه�ض ��ة العربية
حول املزاوجة ب�ي�ن احلداثة والرتاث؛ وبذلك فقد
ريها منذ
كان ��ت �سرتاتيجية �آل �سعي ��د ثابت ًة ،مل يغ ْ
اخلم�سينات وحتى �أيام ��ه الأخرية :االجتاه نحو
االختزال ثم نحو التجريد الالم�شخ�ص مبا يحقق
البح ��ث يف �شيئية اللوحة التي لن جتد متحققاتها
�س ��وى يف مي ��دان وحيد ه ��و �سطح اللوح ��ة ،فيما
كان التنظ�ي�ر لـ(م�شخ�ص ��ات) الواق ��ع (ولل�ت�راث
يف الوق ��ت عينه) يتم على ال ��ورق ،كفاعلية لغوية
وكتابي ��ة؛ فكان ه ��دف ذل ��ك التنظ�ي�ر يف النهاية،
(دع ��م) التجربة وان يكن ذلك م ��ن خارجها ،بهدف
الإبق ��اء عل ��ى ال�صل ��ة حية م ��ع املتلق�ي�ن ،ف�أ�ضحت
جتربت ��ه وك�أنه ��ا تعي�ش حمن ��ة حقيقي ��ة ا�ستمرت
طيل ��ة حيات ��ه ،حمن ��ة وق ��ع فيه ��ا ر�سام ��و جي ��ل
ال�ستين ��ات بع ��د �آل �سعي ��د ،فانتهى به ��م الأمر اىل

ما �أ�سميت ��ه (ال�شيزوفرينيا الثقافية)،وهي احلالة
التي انف�صلت اللوحة عن خطابها اللغوي ،فكانت
لوحات ه� ��ؤالء ،ولن�أخذ �صالح اجلميعي منوذجا،
تتج ��ه نحو امل�ستقب ��ل؛ فتنهل من �آخ ��ر ال�صرعات
(املترييالي ��ة) بينم ��ا ظل خطابهم (جماع ��ة الر�ؤية
اجلديدة وغريها) مرتهنا باملحركات القدمية التي
تعود اىل عقود اىل الوراء.
ففي الوقت الذي كان �آل �سعيد يطمح لإعادة ال�صلة
مع الرتاث ال�صويف من خ�ل�ال الكتابة ،كان يدعو
يف الوقت ذات ��ه اىل اال�شتغال على (الواقع املادي
ال�شيئ ��ي) للوح ��ة �أي (اخلام ��ة) دون احلاجة اىل
ا�ستن ��ادات خارجية ،حتى ان ��ه �ص ّنف جتارب مثل
عبد القادر الر�سام ،الر�سام املغرق يف كال�سيكيته،
وارتباط ��ه مع م�شخ�صات الواقع ،على �أنها تنتمي

بدرج ��ة �أو ب�أخ ��رى اىل فن احلقيق ��ة املحيطية من
خالل «اتخاذ ر�سوم الغمامات والأجواء الف�ضائية
الرحب ��ة يف �أعمال ��ه و�سائ ��ل للتعب�ي�ر ع ��ن ر�ؤيته
املحيطية» مع ان عبد الق ��ادر الر�سام «مل ّ
يتوخاها
لذاته ��ا» ،وه ��و ما يع�ت�رف ب ��ه �آل �سعي ��د ذاته.لقد
كان �شاك ��ر ح�سن �آل �سعي ��د يعيد قراءة خطابه عن
العراقي ،ورمبا عن تاريخ الر�سم العراقي
الر�س ��م
ّ
كذلك ،يف كل مرة طبق ًا مل ّت ِجه ا�شتغايل يهيمن على
جتربت ��ه التنظريية ،فقد �أع ��اد يف ثمانينات القرن
املا�ضي� ،إع ��ادة قراءة جتربة الر�سم العراقي وفق
مفهومه (فن احلقيق ��ة املحيطية) ف�صنف ر�ؤية كل
ر�سام طبق ًا لذلك :فكان رافع النا�صري عنده مهتم ًا
بال�سحن ��ة اخللوية ،وبناء العم ��ل الفني من خالل
خط الأف ��ق ال ��ذي يخت ��زل �ش ��كل الطبيعة،موحي ًا

ب�أج ��واء �صحراوي ��ة ،بينما اعترب اهتم ��ام �سلمان
عبا�س «بالأجواء الرتاثية منها وك�أمنا كانت ت�أم ًال
يف :القب ��اب ،وامل� ��آذن ،وكف العبا� ��س ،وهي تبدو
خمتلطة بكتاب ��ات وزخارف وبن ��ود» ,وكان �سامل
الدب ��اغ يتم�س ��ك (بال�ش ��كل املربع) �أ�سا�س� � ًا لر�ؤيته
الفنية ،فيجد يف نقاوة الألوان غايته من التجريد
حت ��ى يبدو وك�أنه كان يتخذ م ��ن كل ذلك ما يوحي
مبعنى العدم �أو العماء فلج�أ اىل «ال�سحنة امللم�سية
للأر�ض واجلدار» ،وقد «انهمك مهر الدين بالبحث
املحيطي با�ستخدامه الكتابات والإ�شارات كاال�سم
والدوائ ��ر ور�س ��وم الأطف ��ال وم ��ا اىل ذل ��ك م ��ن
مف ��ردات �أو لق ��ى» ،وكان ها�شم الطوي ��ل مهوو�س ًا
«بالكتاب ��ات ال�سحرية القدمي ��ة بخاماتها الورقية،
ورمب ��ا اجللدية (حميطي ًا) باملفهوم املاورائي لهذا
املعن ��ى» ،وكان لعجيل مزهر ،وه ��و ر�سام �ستيني
م ��ن الب�ص ��رة اهتمام ��ات بامللم� ��س Texture
تط ��ورت يف مدي ��ات مدينته الب�صرة ل ��دى فاروق
ح�سن ،حممد مهر الدين و�شوكت الربيعي.
وهك ��ذا جن ��د �آل �سعي ��د يبني جتربت ��ه يف الر�سم
والنقد عل ��ى منطني من التعامل م ��ع املنجز �ش ّكال
تعام�ل�ا مو�ضوعاتيا داللي ��ا و�شيئي ��ا ،متريياليا،
حت ��ى �أن ��ه ي�ؤك ��د يف املق ��ال ذات ��ه افتتان ��ه «بقيمة
اجل ��دار ...كمر�آة تعك�س واقع احلي ��اة الإن�سانية
احل�ضاري ��ة اليومي ��ة»؛ بينم ��ا ي�ست ��درك «ان هذا
اال�ستق�ص ��اء ظ ��ل مرتبط� � ًا (باخلام ��ة اللوني ��ة)
لذاته ��ا� ،أي بالواق ��ع امل ��ادي ال�شيئ ��ي للمعطي ��ات
ولي� ��س (بواقعه ��ا االعتب ��اري) فح�س ��ب»؛ ف ��كان
ا�ستخدام ��ه للخام ��ات اللوني ��ة املعروف ��ة ،وملواد
الف ��ن املعماري :كال�سمنت ،واجل� ��ص ،والأ�صباغ
املنفوث ��ة ،وا�ستخدامه (للف�ض ��اء الفعلي) كفراغ،
او �شق ��وق� ،أو فوه ��ات .وبذل ��ك يت�ض ��ح ان ف ��ن
(احلقيق ��ة املحيطية) الذي ّ
ب�شر به �آل �سعيد خالل
عق ��د الثمانين ��ات كان حال ��ه كح ��ال كل منج ��ز �آل
�سعي ��د ،مركب ًا من جهدين :جهد نقدي يتوا�شج مع
ال�صوفي ��ات والأ�ساطري ونحوه ��ا ،وجهد حداثي
�شيئ ��ي يتف ّه ��م اللوح ��ة باعتباره ��ا واقع� � ًا مادي� � ًا
�شيئي� � ًا مل يكن مو�ضوعها �إال منا�سبة لو�ضع املادة
(=الل ��ون وكل امل�ؤث ��رات املادي ��ة امللم�سي ��ة) على
�سطح اللوحة.
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تنبثق �صلتي م ��ع الفنان �شاكر ح�سن �آل �سعيد من
لقائ ��ه معرفي� � ًا قبل االنتباه �إىل منج ��زه الت�شكيلي
بخ�صو�صيته وطليعيته.
لق ��د كان �شاك ��ر ح�س ��ن ،املنظ ��ر ،واملت�أم ��ل ،ه ��و
ال�ص ��ورة الأوىل للق ��اء �سيمت ��د لي�صب ��ح الت�صاق ًا
روحي ًا ذا لأثر رجعي ،مبعنى العودة �إىل ما فاتني
�أن انتبه �إليه من منجزه قبل تعارفنا العياين �أو ًال،
وقبل ت�شكيل �شخ�صيتي وردم امل�سافة بني عمرينا
(�شاك ��ر ح�سن م ��ن موالي ��د  ،1925و�أن ��ا ،)1945
لكنن ��ي �أح�س�س ��ت دائم� � ًا ب�أن م ��ا فاتن ��ي ،لل�سببني
الأنفني� ،أن �أعرفه عن �شاكر ح�سن �إمنا هو مكنون
مت�ضمن يف معرفتي الالحقة.
�إنه طراز من املبدعني الذين يعي�شون حياة �شاملة
�أ�شب ��ه بتكوين اجلوهرة الثاوي ��ة بعيد ًا بني �شقي
ال�صدفة ،واملنتظرة �أن تكت�شف ،فال �سبيل ملعرفتها
�إال مرة واحدة ،معرفة �شمولية كاملة ،تلغي الزمن
في�صبح ما�ضيها حا�ضرها �أي�ض ًا.
ال �سبي ��ل �إذن ملعرف ��ة �شاك ��ر ح�س ��ن �آل �سعي ��د �إال
بتفكيك عنا�صر جتربته مثلثة الأطراف:
الروحيــــــــ ��ة :يف رحلة التع ��رف ،ومعراج الك�شف
ال�صويف.
الت�شكيلي ��ة :يف حماولته جت ��اوز اللوحة باملعنى
التقلي ��دي و�إ�ضف ��اء معايري ر�سم ما بع ��د احلداثة
عل ��ى جتربت ��ه ،وتك�س�ي�ر مفه ��وم الر�س ��م و�أبع ��اد
اللوحة(.)1
املعرفيــ ��ة :الت ��ي تتخ ��ذ ت�شكالته ��ا ومتظهراته ��ا
ع�ب�ر تغذية الطرفني ال�سابقني ب ��ركام (مولف) من
الأف ��كار ،ومبتدع ب�ش ��كل الفت الغراب ��ة ،ميتد من
ت ��راث النف ��ري واخل ��راز والب�سطام ��ي واحلالج،
ليم ��ر ع�ب�ر �شعر احلداث ��ة والتجديد (وه ��و �شاهد
عل ��ى بدايات ��ه يف الع ��راق م ��ن خ�ل�ال �صداقات ��ه
لل�شعراء وقراءاته املعا�ص ��رة) ولي�صل �أخري ًا �إىل
فل�سف ��ة التفكي ��ك والظاهراتية وما بع ��د البنيوية
(هايدغر ،دريدا وهابرما�س.)..
لذا انطبعت جتربة �شاكر ح�سن على �صعيد التلقي
ب�س ��وء فه ��م ،اتخ ��ذ مظه ��ره الظن ��ي – ب�سبب
�صعوب ��ة تو�صي ��ل �أطروحات ��ه وتنظريات ��ه – من
خالل و�صف �أ�سلوبه بالتعقيد �أو الغمو�ض .وهذا
ما ي�صرح به مثقف خا�ص من طراز جربا �إبراهيم
ج�ب�را وهو يقدم كت ��اب �شاكر ح�س ��ن (احلرية يف
الف ��ن) �إذ ي�شفق جربا على الق ��ارئ لأن هذا النوع
من الكتابة يرتاوح بني « احلد�س واملنطق تراوح ًا
ال ي�سع ��ف الق ��ارئ يف تتبع منو الفك ��رة لديه على
نح ��و متما�سك» وي�صفه ج�ب�را �أي�ض� � ًا ب�أنه م�ضن،
ومعت ��م� ،شدي ��د الكثافة .ه ��ذا ت�صريح ل ��ه مدلوله
الأبعد ،بالإ�شفاق على القراء العاديني والإح�سا�س
مبا ينتظرهم من جهد يف قراءة �شاكر ح�سن.
عل ��ى �صعيد الر�سام�ي�ن – ومن �أجي ��ال خمتلفة –
طامل ��ا �سم ��ع �شاك ��ر ح�س ��ن �أو �أ�صدق ��ا�ؤه ،تلفظات
نقدي ��ة ت�ت�راوح ب�ي�ن الت�شكي ��ك بهويت ��ه ر�سام� � ًا،
ومب�صداقي ��ة خطاب ��ه الت�شكيل ��ي وتنظ�ي�ره ،ب ��ل
الت�شكيك بجدية ما يطرح.
وي ��زداد الأمر �سوء ًا حني ي�ص ��در ذلك عن ر�سامني
�شب ��اب ،هم بالأح ��رى الأقرب �إىل حتدي ��ث الر�سم
وفهم اخلطاب اخلا�ص للفنان.
ول ��ن �أن�س ��ى يف م�ت�ن ه ��ذه املراجع ��ة الوجداني ��ة
والتذك ��رات� ،أن ا�ستدع ��ي �إىل الذاكرة ،عزلتنا يف
مركز الفنون يف بغ ��داد ،ونحن نتحدث يف (حلقة
الثالث ��اء) �أو م�ؤ�س�س ��ة اخلطاب اجلم ��ايل كما كان
ي�سميه ��ا �شاك ��ر ح�سن ال ��ذي دعانا �إليه ��ا ون�شطت

م ��ن خالله ��ا ،وعلى م ��دى ع ��ام كام ��ل ،طروحاتنا
النظرية يف جمالي ��ات الفنون وتلقيها .كنا (�شاكر
ح�س ��ن و�أن ��ا) ب�ص ��ورة خا�صة نتحم� ��س ونخطط
للق ��اءات الثالث ��اء ال�صباحية يف قاع ��ة �صغرية ال
يتجاوز عدد احلا�ضرين فيها الع�شرين يف �أح�سن
الأحوال .بينم ��ا كانت (الكافترييا) املفتوحة حتى

ب ��اب قاعتنا تع ��ج ب�ضح ��كات (و�أحادي ��ث الغطة)
ت�صدر عن فنانني معروفني و�شباب ومثقفني جلهم
م ��ن �أ�سات ��ذة الر�سم وطالب ��ه وبع� ��ض ال�صحفيني
والأدباء.
كان ذل ��ك امل�شه ��د ترمي ��ز ًا فظيع ًا لعزل ��ة اخلطاب،
وجت ��اوزه �أي�ض� � ًا ،لكن ��ه كان ت�أكي ��د ًا النفت ��اح

الن�صو� ��ص عل ��ى بع�ضه ��ا ،ع�ب�ر تخط ��ي حدودها
الإجنا�سية.
كانت العزلة التطوعي ��ة ،القائمة على املحا�ضرات
واملناق�ش ��ات وعر� ��ض (ال�سالي ��دات) والأعم ��ال
�أحيان ًا ،ت�ضم نق ��اد ًا ور�سامني ومثقفني .وكان من
ح�ضوره ��ا الدائمني فا�ضل ثامر وعبدالله �إبراهيم
و�سعيد الغامني و�سع ��د الق�صاب وفاروق يو�سف
وحمي ��د يا�س�ي�ن وهناء م ��ال الله و�إمي ��ان عبدالله
ور�سول حممد ر�سول وطاهر عبد م�سلم و�آخرون
يح�ض ��رون ب�ص ��ورة متقطع ��ة .كن ��ا داخ ��ل القاعة
متوغلني يف وه ��م اكت�شافاتنا بينما رواد اخلارج
يفنون ذواتهم عرب عزلتنا وتهمي�شنا.
كان �شاك ��ر ح�س ��ن يف تلك الن ��دوات يدعو بتطرف
(ل ��ه ما ي�ب�رره) �إىل �إلغ ��اء املرج ��ع و�إىل �أن يكون
العم ��ل مرج ��ع ذاته ،ب ��ل يف غمرة دعوتن ��ا ملفارقة
ن�سخة الواقع ،نتخيل عم ًال فني ًا و�أدبي ًا ي�صبح هو
مرجع ًا للواقع .نحلم ب� ��أن تغدو ن�سخة الفن �أ� ً
صال
يقا�س عليه التذوق والتلقي.
يف احلقيق ��ة :كان �شاكر ح�سن ق ��د حقق ذلك عملي ًا
يف مرحلت ��ه اجلدارية التالي ��ة للمرحلتني الت�أملية
واحلروفية (واملمتزجة بهما �إن �شئنا الدقة) وهي
املمه ��دة مل ��ا يدع ��وه �شاكر ح�س ��ن حالي� � ًا باحلقيقة
املحيطي ��ة( .)2الت ��ي تتك�ش ��ف فيه ��ا املعطي ��ات
اجلمالية والواقعية والأخالقية �ضمن �إطار البيئة
�أو الكي ��ان املحيطي .وهو �إذ ي�صل هذه النقطة من
دورة فنه الوجودية ف�إمنا يذكرنا مبراحله الأوىل
يف الر�س ��م الت�شخي�ص ��ي ثم االنطباع ��ي وبدايات
دخول ��ه �إىل عامل التجريد وو�صول ��ه �إىل اكت�شاف
البعد الواحد.
هكذا ه ��و �ش�أنه .فنان ال ي�شاه ��د �إال ا�ستعادي ًا ،وال
يقر�أ �إال على هذا الأ�سا�س.
وملنا�سبة معر�ضه اال�ستع ��ادي ال�ضخم (�أو متحفه
اال�ستع ��ادي كما يحل ��و يل �أن �أ�صفه) كانت لنا معه
حوارات ولقاءات و�أحاديث ح ��ول تطور �أ�سلوبه
ور�ؤيت ��ه ..وكان �أن تنبهن ��ا (ه ��و و�أنا) �إىل �أننا
رغ ��م معرفتن ��ا الوثيق ��ة �إن�ساني� � ًا مل نته ��اد �س ��وى
الكت ��ب ،وذلك ترمي ��ز �آخ ��ر �إىل �أن معرفتي ب�شاكر
ح�سن وله تبد�أ بالكتابة وتعود �إليها.
�صحي ��ح �أنن ��ي �أ�س ��ارع خل ��زن �أي ��ة تخطيط ��ات
وتداعي ��ات ت�شكيلي ��ة على الورق يرين ��ي �إياها �أو
ينفذه ��ا ب�سرعة ونحن نتحدث ،وال �أعيد له الكثري
م ��ن �أعماله الورقية التي �أراها لغر�ض الدرا�سة �أو
الن�شر خ�ل�ال عملي يف جملة (الأقالم) ،ولكنني مل
�أق�ت�ن عم ًال مع ��د ًا للعر�ض ،ف�أف�ضيت ل ��ه بذلك ،و�أنا
�أعل ��م �أنه قلما يه ��دي عم ًال (وباملقاب ��ل فهو ال يقبل
هدايا زمالئه الفنان�ي�ن خالل معار�ضهم وال يقتني
�إال القليل).
لقد كانت فك ��رة املعر�ض اال�ستع ��ادي منا�سبة حق ًا
ملزيد م ��ن التع ��رف واالع�ت�راف ،كان �شاكر ح�سن
ي�أتينا ب�أكوام من الوثائق النادرة� :صور �شخ�صية
م ��ع فنانني و�أدباء يف الع ��راق وخارجه ،معار�ضه
ونداوت ��ه و�أيام درا�ست ��ه� ،أ�صدقاء� ،أه ��ل ،طلبة..
منا�سب ��ات كبرية و�أخرى هام�شي ��ة ،مرا�سالت مع
�أ�صدق ��اء� ،أدل ��ة املعار� ��ض ،كتاب ��ات يف ال�صح ��ف
واملج�ل�ات ،مقاب�ل�ات� ،أغلف ��ة ر�سمه ��ا ،مذكرات ��ه
ور�سائله (ال ميل الت�صوي ��ر واال�ستن�ساخ) وحتى
بع�ض املختارات من الأ�شعار والأدبيات ال�صوفية،
كان ��ت ه ��ذه املقتنيات كله ��ا تتو�سط �أر� ��ض القاعة
اال�ستعادي ��ة ،وت�ؤط ��ر املكان قبل الدخ ��ول ،وعلى
الأبواب �أي�ض ًا وبعيد ًا عن ف�ضاء القاعة.

ر�سالة �شاكر ح�سن �آل �سعيد
ه ��ذه لي�ست ر�سالة مبقدار ما ه ��ي ممار�سة (قبلية
 )a prioriلأثري الفني املو�سوم با�سم (كتاب)
وه ��و ما وعدت ��ك به �أخري ًا بع ��د �أن طلبت ذلك مني
(بقيت مرتدد ًا يف �أن �ألبي طلبك �أو �أرف�ضه لوال �أنه
�أت�ضح يل ب�صورة قلبي ��ة ولي�س منطقية �أن معنى
كل من الطل ��ب وتلبية الطلب بيننا يتجاوز م�س�ألة
(عقالني ��ة التقني ��ة) �أو �أن التف�س�ي�ر (اال�ستهالكي)
للموقف الإن�ساين املعا�ص ��ر ي�ستطاع جتاهله عند
االحتكام للتف�سري (الإنتاجي) الذي يظل هو املحك
الإبداعي للفكر احلر).
كان مم ��ا �أله ��ب يف الرغبة لكتاب ��ة الر�سال ��ة �أي�ض ًا
م ��ا نعتن ��ي ب ��ه يف حما�ضرت ��ك الأخ�ي�رة عن ��ي
(يف ن ��دوة معر�ض ��ي اال�ستع ��ادي) بك ��وين �أمث ��ل
(ال�ضحي ��ة – البط ��ل) يف �أعمايل وقد ق ��ر�أت هذه
(العتب ��ة) بالطبع ق ��راءة �سمعية عل ��ى �أنها مبعنى
(ال�ضحية – اجلالد) (وهذا املعنى الآخر كما ترى
ي ��رد يف كتابي «احلري ��ة يف الفن») لكن م ��ا �أعنيه
ه ��و �أنك كن ��ت تتوغل يف معنى (حريت ��ي الذاتية)
وه ��ي متقنع ��ة بقن ��اع (عبوديت ��ي املو�ضوعي ��ة)
فه ��ي بال�ضب ��ط (نقط ��ة) التح ��ول من مرك ��ز مندال
(ال ��ذات) �إىل حميطه ��ا (املو�ضوع ��ي) ولنق ��ل �أن
زحزحة الذاتوي ��ة الآن التي �ست�ضحي بـ (امل�ؤلف)
لتح�صل من ��ه (م�ؤ�س�سة للبناء الداخلي لل�شخ�صية
الذاتوي ��ة وه ��ي حال ��ة حتققها ل� �ـ «ط ��رح و�إعطاء

◄

من زمن التوهج

مراسلة مع شاكر حسن آل سعيد

هنا عرثنا على م ��كان منا�سب حق ًا لعر�ض جتربته
اجلدي ��دة (يف معار�ضه البغدادية لأنه عر�ضها قبل
عام�ي�ن يف عمان) �أعني ر�سومه املزدوجة .لقد جل�أ
م�ؤخر ًا �إىل �أن ير�سم على �صفحتي الورقة وي�ضعها
بني زجاجتني لكي ميكن ر�ؤيتها من جهتني وليرتك
عوامل الطبيعة :ال�ضوء خا�صة والظالل ..لتمنح
العمل خ�صو�صية غري حم�سوبة(.)3
لقد تهي�أ يل من قبل �أن �أرى هذه التجربة يف م�سكن
الفنان امل�ؤقت بجبل اللوبيدة بعمان ،ق�ضينا الليل
كله نتج ��ول بني �أعمال ��ه املزجج ��ة ذات الوجهني،
وكن ��ت �أح ��اوره متذك ��ر ًا الأطرا� ��س اجللدية التي
يكتب عليها العرب و�آث ��ار الأر�ض املحروثة و�آثار
الأقدام ف ��وق بع�ضها وحتى الأ�شع ��ار التي تند�س
ببع�ضه ��ا ،وتذك ��رت ق�صي ��دة ل�سع ��دي يو�سف عن
غرناطة ،كل �سطر فيها من وزن يختلف عن ال�سطر
الت ��ايل له ،فهم ��ا ق�صيدتان تعم ��د ال�شاعر مزجهما
لي�شوه كل منهما انطباع الآخر.
بالن�سبة ل�شاكر ح�س ��ن كانت امل�س�ألة �أبعد من ذلك،
فه ��و يريد �أن ن ��رى الوجهني عم ًال واح ��د ًا يتكامل
بحري ��ة ،حتى �أنه مل يكن ي ��دري �أين ي�ضع توقيعه
ك�إع�ل�ان ع ��ن العائدية واجت ��اه اللوح ��ة �أو وجهها
الأول.
لق ��د �أ�ضاف يف معر�ضه الأخ�ي�ر تنا�ص ًا �أدبي ًا �آخر،
فر�سم لوح ��ة مقطوعة ب�شكل ح ��اد ومفاجئ وك�أن
ذل ��ك جرى بفع ��ل تدمريي مق�ص ��ود ،وهو مق�صود
فع�ل ً�ا لإ�ضاف ��ة ح ��دة م�ضاعف ��ة خ ��ارج اخلط ��وط
والأط ��ر ،كان �شاك ��ر ح�سن يف الآون ��ة ذاتها يدمج
الإط ��ار بالعم ��ل �أو يجعل ��ه ج ��زء ًا من ��ه �أو يفت ��ح
اللوح ��ة عل ��ى جداره ��ا ،كم ��ا كان ميار� ��س احلرق
�أو اخل ��رق �أو التمزي ��ق �أو التعري ��ة عل ��ى �سطحها
(بع� ��ض لوحاته يعامله ��ا بالن ��ار �أو يخرقها ب�آالت
حادة �أو ميزق منها قطع ًا �أو يجعلها معراة)..
ملاذا �أ�ستعيد ذلك كله؟
 لأ�ش�ي�ر �إىل مثقف نادر يتج ��اوز حياته بالر�سمويتجاوز الر�سم بحيات ��ه .يلتهم ويلقي �إىل جوفه
عل ��وم ع�ص ��ره وجماليات ��ه ليق ��ول �أخ�ي�ر ًا �أمنيته
امل�ستحيلة:
 « �أن �أتكلم دومنا لغةو�أر�سم دومنا وا�سطة(»!)4
 ولأقول �أن لوحته املزدوجة التي �أهداين �إياها،اخت ��ار لها عنوان ًا حمري ًا ه ��و (كتاب) لكن حريتي
زال ��ت �إذ �أ�ستعدت جهده احل ��رويف و�سرتاتيجية
النقطة واخلط يف �أعماله ،و�أخري ًا تدمريه املتعمد
لزوايا النظ ��ر التي يتقدم به ��ا املتلقي كاقرتاحات
قراءة وت�أويل.
�إن ��ه ي�شو� ��ش متلقيه حت ��ى ليتمنى �أن ي ��رى عمله
(امل ��زدوج) ر�ؤية خرافية :وه ��ي �أن يراه بوجهيه
مرة واحدة .وهذا م�ستحيل.
لك ��ن وجه ��ي الورق ��ة املر�سوم�ي�ن لي�س ��ا �إال دفت ��ي
كت ��اب� ،أو غالفه اجللدي بجزئي ��ه ،ومن هنا كانت
فكرة ر�س ��م (كت ��اب) ت�شكيلي ،و�إهداء ه ��ذا العمل
يل �شخ�صي� � ًا ،فه ��و يرتج ��م ر�ؤيت ��ه يل �أو يج ��ذر
(وي�صن ��ف) عالقتن ��ا به ��ذا ال�صني ��ع انطالق� � ًا م ��ن
نظرته كاتب ًا.
 ولكن ده�شتي �إزدادت �إذ وجدته يد�س يف يدي،وهو ي�سلمني اللوحة ،ر�سالة ملحت ب�سرعة ا�سمي
على غالفها بخط ��ه املميز الداكن ال�سواد والقريب
من اخلط الإ�سالمي القدمي ،ولي�س يف الر�سالة �إال
في� ��ض تعبريي ع ��ن كنه عمله وج ��دت �أن من حقي
ن�شرها منوذج� � ًا لتفكري الفن ��ان يف عمله وتقييمه
ل ��ه .من جهتي ت�أخرت يف �إجاب ��ة ر�سالته لأنها يف
احلقيق ��ة نوع من الر�سائ ��ل التي ال تلزمك ب�إجابة،
�إنه ��ا �ض ��وء يظ ��ل مع ��ك لتدخ ��ل متاه ��ة م ��ا ،فلمن
�ستبعث بجوابك �إذن؟
لكنن ��ي كن ��ت �أع ��ود �إىل الر�سالة بني ح�ي�ن و�آخر،
ف�آثرت �أن �أكتب رد ًا يتجه �إىل القارئ �أكرث منه �إىل
الفنان نف�سه.
وها �أنا �أرفق ر�سالة �شاكر ح�سن �آل �سعيد املوجهة
يل �صحب ��ة عمله (كتاب) وه ��ي م�ؤرخة يف ال�شهر
العا�ش ��ر م ��ن ع ��ام  – 1994زم ��ن �إقام ��ة معر�ض ��ه
اال�ستعادي – كما �أن�شر ر�سالتي له (بعد �أن جردت

م ��ن الر�سالت�ي�ن املدخ ��ل التقلي ��دي للمرا�س�ل�ات)،
وهذا التعلي ��ق الذي �سنحت به مبادرته ،كما �سنح
لن ��ا وج ��وده بفنه �أو كم ��ا �سنح فنه ب� ��أن يقدمه لنا
موجود ًا.
• ا�ستدراكات بعد املرا�سلة:
( )1م ��ن �أمثلة مغام ��رات �شاكر ح�سن يف تك�سري
مفهوم الر�سم واللوحة التقليدية:
 احلرق واخلرق وخروج اللوحة عن �إطارهاواندماجها به �أحيان ًا ……
 تقدميه لتجارب يف الر�سم تتخلى عن ا�ستخدامالل ��ون وتكتفي بكتابة ا�سمه (�أبي�ض – �أحمر
… الخ) يف امل�ساحة الفارغة التي كان يفرت�ض
تلوينها.
 اللوح ��ات ذات ال�صفحت�ي�ن واملر�سوم ��ة مناجلهتني.
( )2املحي ��ط والبيئ ��ة عن ��وان معر� ��ض �سيقيمه
الحق ًا �شاكر ح�سن وبع�ض �أ�صدقائه وطالبه (�سامل
الدب ��اغ – هن ��اء م ��ال الل ��ه – حيدر خال ��د– فاخر
حمم ��د – غ�س ��ان غائب – نزار يحي )..يف عمان
�صيف 1997م.
ويف �شهادته يف دلي ��ل املعر�ض يك�شف عن �إدراكه
ملع ��اين املحي ��ط والبيئ ��ة والأيكولوجي ��ا .وي�شبه
وجود العمل الفني يف املحيط كوجود العجلة يف
املركب ��ة� ،ساكن ��ة مرة يف نقاط حميطه ��ا (�إطارها)
ومركزه ��ا ،ومتحرك ��ة يف النقاط التالي ��ة يف ذلك
الإطار� ،أي عند احلركة.
( )3ال ن�ستبعد الأثر الرافديني على �شاكر ح�سن
يف ر�س ��م اللوحة على �صفحت ��ي الورقة .فم�ؤرخو
الفن يتنبهون �إىل وجود لوحة (�أور) التي ت�سجل
عل ��ى �سطح خ�شبي مغطى بالق ��ار �صور ًا من حياة
ال�سومري�ي�ن ،وم ��ن اجلهت�ي�ن مع� � ًا .فف ��ي اجله ��ة
الأمامي ��ة ت�ص ��ور مو�ض ��وع احلرق ،وم ��ن اجلهة
الثاني ��ة ت�صور االحتف ��ال بالن�صر (فن ��ون العراق
القدمي :د .نعمة �إ�سماعيل عالم� ،ص .)29
( )4يف هذه الدعوة للر�سم دون وا�سطة �إحالة
�إىل مق ��ال قدمي للفنان يف كتابه (درا�سات ت�أملية)
حول الفن ال�شعب ��ي الذي يرى �أنه « �أ�سلوب يجرد

الفن ��ان م ��ن عزلت ��ه» م�ؤك ��د ًا عن�ص ��ر الب�ساط ��ة يف
التقنية وعدم الإ�س ��راف يف التلوين وت�أكيد القيم
الروحي ��ة ،مبقابل ثقاف ��ة الث ��ورة ال�صناعية التي
تهتم باملظه ��ر اخلارجي للأ�شي ��اء وكذلك ظهورها
يف الف ��ن�( .شاك ��ر ح�س ��ن :درا�س ��ات ت�أملية� ،ص9
وم ��ا بعدها) ،وي�ؤكد ذل ��ك يف ر�سالته حني يتحدث
ع ��ن « التعام ��ل م ��ع (الطبيع ��ة الب�شري ��ة) ولي� ��س
(عقالنية التقنية) التي ب ��د�أت تهدم (الطبيعة) �أي
ن�سغه ��ا احلريف لكي حتيل ��ه �إىل ن�سغ تقني .وهو
ال ��ذي �س ��وف ي�ستع�ي�ره الفن ��ان مقل ��د ًا احلا�سب ��ة
والكمبيوتر…» – .انظر الر�سالة.

.)»donnee
هذه الزحزحة الذاتوية ه ��ي الآن (تهمي�شها) على
(مو�ضوعي ��ة املو�ضوعي ��ة) وه ��ي الت ��ي تو�ص ��ف
بكونها (�سر ال�سر) هي (املخدع) ولي�س (الباب).
*********
منذ �أكرث من خم�س �سنوات وحتى اليوم و�أنا �أجد
�أن من م�صادر ر�ؤيتي التقنية ورمبا الأ�سلوبية هو
(الكتاب) ولكن من خ�ل�ال (مرجعيته) املخطوطية
(�أي احلرفي ��ة بالذات) ،فالكتاب الآن هو (الغالف)
الأول ل ��ه وال ��ذي جع ��ل من ��ه احلروفي ��ون مدخ ًال
مل ��ا يت�ضمن ��ه م ��ن �أوراق م ��دون عليه ��ا باحلروف
والعالمات املق ��روءة ،ولكن هذا الغالف الأول هو
�أك�ث�ر م ��ن ورقة مدونة ب ��ل هو (هال ��ة مزخرفة مع
«ا�س ��م» مدون) ،كان �سيعت�ب�ر مبثابة (املفتاح) لكل
ما �ستت�ضمنه املدونة من �أفكار ..ومع ذلك فقد كان
يل م ��ع هذا (الغ�ل�اف� :أو �أحد جل ��دي املخطوطة)
�ش�أن كما هو الإطار املزخرف لأية لوحة خمطوطة
(اخلطاطون اعت ��ادوا �أن يزخرفوا مدوناتهم عرب
التاريخ) ..ملاذا الزخرفة م ��ع الكتابة؟ وملاذا كانت
جل ��دة الكتاب تت�ضم ��ن ق�صا�صات م ��ن الورق مبا
علي ��ه من كتابات؟ لقد �شغلن ��ي حق ًا هذا التفاين �أو
التداخل ب�ي�ن الأمرين (ومن جتلي ��ات ذلك بالطبع
ل ��دى امل�ؤلف�ي�ن م ��ا يحتوي ��ه «امل�ت�ن» وم ��ا يحتويه
«الهام� ��ش» كذل ��ك �أي �أن ي ��دون كتاب ��ان الأول على
الهام�ش والآخر عل ��ى املنت) ،كل ذلك وغريه ..كان
وال ي ��زال من �أ�س ��رار اتخاذي جل ��ود املخطوطات
القدمية م�صدر ًا من م�صادر عملي الفني..
ه ��ذه اللوح ��ة املزدوجة على ال ��ورق و�أن ��ا �أعي�ش
معه ��ا (ولك ��ن ب�ص ��ورة غ�ي�ر مق�ص ��ودة) كونه ��ا
(م�سقط� � ًا) مل ��ا ي�سمي ��ه (جي ��ل دول ��وز) يف كتاباته
ع ��ن (م�شيل فوكو) بـ « بعد االنتظ ��ار» وهو عبارة
ع ��ن (متف�ص ��ل) الداخل مع اخل ��ارج� ،أن هذا البعد
ي�شكل ما ي�أمله الإن�سان وينتظره فيما هو ميار�س
ذات ��ه يف �ضوء (عالقته) املثلثة باجل�سد واحلقيقة
وال�سلط ��ة ،كاخلل ��ود واخلال� ��ص واالنعت ��اق �أو
حت ��ى املوت (يرد ذلك يف مق ��ال لعلي حرب :مثلث
الفل�سف ��ة  /الع ��دد  14/13لع ��ام 1991م من جملة
الع ��رب والفك ��ر العامل ��ي «� ��ص� ،)»223إذن فلي� ��س
االهتمام بالعامل اللغوي (عرب الكتاب وت�صحيفه)
�أم ��ر يخلو من م�ستواه الر�ؤيوي (وكما �أن للج�سد
الب�شري وغري الب�شري «هالة» بل هاالت غري مرئية
�أو �أج�س ��اد �أخ ��رى ال ميتافيزقي ��ة ب ��ل «فيزيقية –
�شبحية» فكذلك الكت ��اب بحروفه و�أ�سلوب تدوينه
ومداده ف�ض ًال عن الأفكار التي ترد فيه – وبعبارة
�أخرى بج�سده الفيزيقي – له ج�سده ال�شبحي (�أو
الت�صحيف) وهو جزء ال يتجز�أ منه).
�إن �شغف ��ي بالع ��امل اللغ ��وي مل يكن �أم ��ر ًا عر�ضي ًا،
و�أعتقد كما هو �ش� ��أن (هرني مي�شو) �أن ا�ستخدام
(احل�ب�ر) و(الكتاب ��ة) و(ال ��ورق) (وه ��و «مف�صل»
مه ��م من مفا�صل اللغ ��ة امل�شرتكة ب�ي�ن الر�سم وفن
التدوي ��ن) جزء من �شخ�صيت ��ي ككاتب ور�سام يف
�آن واحد (ف�أنا مزدوج ال�شخ�صية من هذا املنطلق)
وذل ��ك لأين �أمي ��ز متام� � ًا ب�ي�ن (ال ��روح واجل�س ��د)
م ��ع �أنهم ��ا مزدوج ��ان يف ح�ضورهم ��ا خ�ل�ال
اجل�سد احل ��ي( ..وقد جرين ه ��ذا ال�شعور بالفكر
«كعالقات» بني ال ��دوال ولي�س جمرد «معنى») �إىل
نتائ ��ج �أخرى يف معنى (التف ��اين) بني املخلوقات
(الإن�ساني ��ة اخلليقية) و�سيجرين دومنا ريب �إىل
معنى (الإن�سان الك ��وين) باعتباره (عالقات) هي
عل ��ى الأقل بني م ��ا ي�سمى (بالوع ��ي وفوق الوعي
�أو الالوع ��ي) هي الآن (عالق ��ة) �أي�ض ًا (بني عقدتي
ال�شعور بالنق�ص « = يف الدول النامية « وال�شعور
بالتف ��وق « = يف ال ��دول الأورو – �أمريكي ��ة « وكل
« التداعي ��ات» الأخ ��رى يف هذا املج ��ال ..الإن�سان
الك ��وين �إذن ولي�س كما اعترب « غابوي ًا « بال�سوبر
مان «بعك�س ما ق�ص ��ده نيت�شه») .الإن�سان الكوين
ه ��و الذي ي�ستطيع �أن يقر�أ جلدة املخطوطة كجزء
من املدونة املخطوطي ��ة� ..أن يجد كما يقول حمي
الدي ��ن بن عربي �شيخنا الكب�ي�ر « :يف يوم ال�سبت
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لقد �أخذين ح�ضور عملك الفني (�أو �أثرك كما حتب
�أن ت�صف ��ه) م ��ن واج ��ب الإجابة لأنن ��ي كنت حتت
غاليف وجودك كاتب ًا – للر�سالة – الأثر ؛ ومبدع ًا
للكتاب – اللوح ��ة – وذلك حجزين عن ا�ستغوار
م�شاعري ،لأن الكتاب بحد ذاته رمز �ضاغط.
ته ��ب على ذاكرت ��ي الآن املع ��اين احلافة مبفردة
الكتاب ،لأنني �أب ��د�أ بت�شغيل جهازه املعريف –
املكت ��وب لأ�صبه على �أثرك – املر�سوم ف�أرى �أن
الكتاب:
 ه ��و الر�سال ��ة مغلق ��ة ممه ��ورة خ ��وفافت�ضاح م�ضمونها ؛ ر�سائل الوالة.
 وه ��و املقد� ��س من ��ذر ًا ومب�شر ًا ؛ الكتبال�سماوية.
 وه ��و الوع ��د واحل�س ��اب ؛ كل كتاب ��هبيمينه.
 وه ��و العل ��م خمزون ًا ي�ستنفر الرغبةيف املعرفة.
و�إلين ��ا كب�ش ��ر ،يتن ��زل الكت ��اب م ��ن �آخ ��ر
ال�سل�سل ��ة ،حني �صار الإن�س ��ان كاتب ًا لنف�سه

ع ��ن نف�سه انقلب ��ت موازين تفك�ي�ره ..وبد�أ ح�سب
دري ��دا تاري ��خ جدي ��د� ..إين �أكت ��ب الآن ،ولوحتك
(كت ��اب) بعي ��دة عن ��ي ،فه ��ي يف م ��كان �آخ ��ر ،لكن
وجوده ��ا (الأث ��ري) يالحقن ��ي� ،أم ��ا ر�سالتك فهي
�أمام ��ي متام� � ًا� ،أقر�ؤها كالكت ��اب احلقيقي م�ستد ًال
بحروفه ��ا وجمله ��ا ومعانيه ��ا ،وه ��ذا ه ��و معن ��ى
ح�ضورك الكتابي عندي ،ل ��ذا �سيكون ردي كتابي ًا
ب�ص ��دد كتاب ��ك الت�شكيل ��ي ،وبه ��ذا تتف ��وق عل ��ي
مبدئي ًا ،ف�أنا �أنا�سخ الواقع و�أحتدث عن حم�سو�س
�أو ملمو� ��س و�أحيل �إلي ��ه ،بينما �أنت بالعك�س مني
متام� � ًا :بد�أت م ��ن ملم�س جل ��د الكت ��اب املخطوط
وا�ستثمرت وجوده امل ��زدوج كغالف �أول و�أخري،
لت�صن ��ع عملك املزدوج ،ولت�ؤط ��ره بزجاج مزدوج
�أي�ض� � ًا ،فك�أن ��ك حتي ��ل �إىل ذل ��ك الغ�ل�اف اجلل ��دي
ال�ساب ��ق على وجود منت الكتاب ،كما �أنك �أثرت يف
ر�سالتك �أكرث من حمور نلتقي عنده

كمهتمني بتلقي الفنون والآداب ،ويف مقدمة ذلك:
�إق�صاء امل�ؤلف ،فلقد ناب عنه الكتاب وجود ًا ،ليظل
ح�ضوره ظلي ًا� ،إنه ال ميوت باملعنى الفيزيائي ،بل
يتوقف ،كم ��ا يج ��ري يف عملية التخدي ��ر ،م�ؤقت ًا،
لينوب عنه متنه.
كم ��ا �أنك �أثرت م�س�ألة غاي ��ة يف الأهمية هي العتبة
العنواني ��ة �أو معرب الغالف ،فه ��و لي�س زخرفة �أو
بط ��ر ًا �أو ترف� � ًا �شكلي� � ًا� ،إن ��ه مبثابة (املفت ��اح) كما
تق ��ول �أي املدخ ��ل ال ��ذي ال يتج ��ز�أ ع ��ن املبن ��ى �أو
املدونة ذاتها.
�أم ��ا نعتي �أي ��اك بال�ضحية – البط ��ل فهو ا�ستيعاب
�سمع ��ي منك ملقولة مطول ��ة يل� ،إن هذا ي�ؤكد جدلنا
ال�سابق حول حمدودية امل�شافهة كما �أرى ،ودفاعك
امللخ� ��ص ب�ض ��رورة تدري ��ب قوانا عل ��ى ا�ستيعاب
املق ��روء ب�ش ��كل �سمعي ،وتل ��ك مفارقة ،فم ��ا يتمدد
عل ��ى ال�سم ��ع م ��ن الق ��راءة �أك�ب�ر م ��ن الق ��درة على
اال�ستيع ��اب ،لأن اخلطاب امل ��دون يتمدد ويخبيء
معاني ��ه لكي نعاينه ومن�سح ��ه ب�صري ًا
ونتالم� ��س م ��ع حروف ��ه� ،إن ال�صم ��ت
والبيا� ��ض وحكم ��ة عالم ��ات الرتقي ��م
البليغ ��ة (؟!� ).-،سوف يخ�سرها الن�ص
وهو يتواىل �سمعي ًا م�سلم ًا وجوده �إىل
الأثري.
لق ��د كنت �أعن ��ي حتدي ��د ًا �أن �شاكر ح�سن
ي�ستدع ��ي قارئ� � ًا خا�ص� � ًا لأعمال ��ه ،وه ��ذه
املهم ��ة الت�أملي ��ة ذاتي ��ة كاالحت ��اد بال ��ذات
الإلهي ��ة يف الفك ��ر ال�ص ��ويف ع�ب�ر الت�أم ��ل
ال�شهودي اخلا�ص.
وبه ��ذا ف�س ��رت �صعوب ��ة ح�صول ��ك عل ��ى
(تالمي ��ذ) يف جم ��ال البع ��د الواحد،وك ��ذا
�صعوب ��ة وجود م�شاهدين منفعل�ي�ن ب�أعمالك
�إىل درج ��ة الفعل ال�شه ��ودي ذاته ،لذا وجدتك
غارق ًا يف ت�أمالتك داخ ًال يف ال�شرنفة –�شرنقة
الر�سم والت�أمل– من حي ��ث حت�سب �أنك تر�سم
وتت�أمل لتخرج منها.
من احل ��روف �إىل الأعداد والأوف ��اق والأ�شكال
ال�سيميائي ��ة اخلليقي ��ة والأثرية وحت ��ى الأ�سهم
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اال�ستح ��االت والتكوي ��ن والتغ�ي�رات والتلوي ��ن
فتنوع ��ت ال�ص ��ور والأ�ش ��كال ،وتغ�ي�رت املنا�صب
والأحوال ،ف�صار الآباء �أبناء والأبناء �آباء «.
وتداخل ��ت املوج ��ودات (الح ��ظ كلم ��ة تداخل ��ت)
بع�ضه ��ا يف بع�ضه ��ا وح�ص ��ل خف�ضه ��ا يف رفعه ��ا
ورفعه ��ا يف خف�ضها ،وا�ستحال املع ��دن نبات ًا (ت:
يف منه ��ج معراج ��ي ولي�س اركولوجي ��ا) والنبات
حيوان� � ًا واحلي ��وان �إن�سان ًا والإن�س ��ان معدن ًا (ت:
بداي ��ة املنه ��ج االركولوج ��ي وا�ستئن ��اف املنه ��ج
املعراج ��ي ا�سطوري� � ًا) ،وه ��ذه ه ��ي نقط ��ة (جي ��ل
دول ��وز) يف (بع ��د االنتظ ��ار) �أع�ل�اه( ..متف�ص ��ل
الداخ ��ل باخلارج) و�ض ��رب الكل بال ��كل ،وظهرت
الق ��وة بالفعل ،وعاد العزيز ذلي�ل ً�ا والذليل عزيز ًا،
واحلدي ��د جلين� � ًا والنحا�س ذهب ًا ابري ��ز ًا واملركب
حمل�ل ً�ا ( )=disstructionمف�ص�ل ً�ا واملحل ��ل
مركب� � ًا ( )re- structureمو�ص�ل ً�ا وهك ��ذا يف
الآخرة (�ص  194يف كتاب لطائف الأ�سرار ،ت�أليف
ال�شيخ الأكرب حمي الدين بن عربي .)1961 /
�إذن ،فجلدة الكتاب هي الكتاب والكتاب هو جلوده
�إىل ما �شاء الله.
فمن ذا الذي ي�ستطيع �أن يتغا�ضى عن العالقة بني
(الذي) و(ال�شخ�صية) �إال بالهاج�س والكالم؟ (فلم
يبق �إال �صورة اللحم والدم).
ومن ذا الذي ي�ستطيع �أن مييز بني كونه (�ضحية)
�أو (بط�ل ً�ا) �إال يف �أن يتعام ��ل م ��ع (الطبيع ��ة
الب�شري ��ة) ولي� ��س (عقالني ��ة التقنية) الت ��ي بد�أت
ته ��دم (الطبيعة)؟ �أي ن�سغها (احلريف) لكي حتيله
�إىل ن�س ��غ (تقن ��ي)؟ وهو ال ��ذي �س ��وف ي�ستعريه
الفنان (مقلد ًا) خمرتعاته امل�صنعة (مقلد ًا احلا�سبة
والكمبيوتر و�سواهما) مبا �سي�ضمن (ا�ستهالكية)
موا�صالته االجتماعية؟ من؟
هل نحن تقنيون من �أجل �أن نظل حرفيني �أم نحن
حرفيون من �أجل �أن نظل تقنويني؟
�أخي الأ�ستاذ  /حامت
�أرج ��و �أن تتقب ��ل مني ه ��ذه الهدي ��ة (املتوا�ضعة)
�إزاء كرمك اجل ��م �أخالقي ًا و�إن�ساني ًا ،ف�أنا ال �أزال ال
�أفرق ب�ي�ن �إن�سانويتي ومو�ضوعات ��ي� ،ش�أين (�إذا
�سم ��ح يل) �أن �أق ��ول �ش�أن �أبي يزي ��د :ف�أنا ال �أبحث
عن ذات ��ي املو�ضوعية منذ �أمد طويل ويف كل مرة
�أجدها الزالت ذاتوية؟
فيا ل�شقائي.
:Textruta
�شاكر ح�سن �آل �سعيد

والنقاط واخلطوط والأ�شكال الهند�سية ،مل �أجدك
�إال داخل منطقة احلد�س ،وقد كنت موفق ًا �إذ �شبهت
عملك بعمل الآثاري ،فكالكما يبد�أ من (لقية) تغريه
باحلف ��ر يف الأعماق ..كذلك ه ��و احلرف ووجوده
الكتاب ��ي ،لقد دون ��ت يف كتاب ��ي (البئ ��ر والع�سل)
�أمثول ��ة �شرقي ��ة ع ��ن الإن�س ��ان اله ��ارب م ��ن الفيل
الهائج (القدر) واملتديل يف البئر متم�سك ًا ب�أغ�صان
منك�سرة يف هاوية بئر م�ل��آى بالأفاعي ،بينما هو
يتلهى منتظ ��ر ًا م�صريه ب�أكل جنى النحل (الع�سل)
من كوارة على جدار البئر.
وها نحن من�ضي مع الكتاب وك�أن غالفيه �أ�سطورتنا
يف اخللق والعدم ،نقر�أ وهم ًا وكيان ًا زائف ًا ونق�ضي
�أعمارن ��ا يف الت�أمل والتطلع ،لكننا �سائرون �أخري ًا
�إىل الهاوي ��ة ،ويف كتاب ��ي ذاك حتدث ��ت عن (كاتب
اخلط) و(كاتب اللفظ) باعتبارهما ميار�سان حرفة
ومه ��ارة :الأول يربز حرفته ليكت ��ب ل�سواه فلي�س
�إال اخلط ،والثاين يكتب اللفظ بعد �أن ي�أخذ املعنى
من نف�سه.
ومل ��ا كانت العرب تكتب من اليمني �إىل الي�سار ،فقد
عل ��ل ابن الندمي ذل ��ك يف (الفهر�س ��ت) ب�أنه ي�ضمن
للعربية و�صل حروفها� ،إذ البدء من الي�سار يوجب
ف�صل احلروف ا�ستمداد ًا ع ��ن حركة القلب ..وهذا
ما يجري يف كتابة لغات كثرية..
وح�ي�ن انتق ��ل الإن�سان م ��ن امل�شافه ��ة �إىل التدوين
باخل ��ط فالكتاب ��ة احلديث ��ة بالطباع ��ة ،تباعد دور
اليد والقل ��م ،لقد �صار الآخرون يكتب ��ون لنا بينما
كان عل ��ى اجلاحظ مث ًال �أن يخط لنف�سه ن�سخته من
الكتب التي يريد �أن يقر�أها.
لك ��ن ابن مقل ��ة – اخلطاط ال ��ذي �أع ��دم بقطع يده
الكاتب ��ة بحكمة حاكم – يرى �أن ثمة �أنواع ًا �أخرى
للكت ��اب :مثل كات ��ب العقد ،وكات ��ب احلكم ،وكاتب
التدب�ي�ر ،ي�ضع لهم �آداب� � ًا و�شروط ًا ومه ��ارات كما
�أن لأقالمه ��م موا�صفاتها ،و�أن ��ا ال �أزيدك بذلك علم ًا
و�أنت م�ؤلف (الأ�صول احل�ضارية واجلمالية للخط
العرب ��ي) ورائد جت ��ارب احلروفي ��ة الفنية ،لكنني
ا�ستدع ��ي �إىل ذاكرتن ��ا امل�شرتكة وج ��ود (الكتاب)
بطريقة ت�شجعنا عليها التحليالت الظاهراتية.
مل يل ��غ الكتاب وجود م�ؤلفه جثماني� � ًا وح�سب ،بل
�ألغ ��ي دور الندمي �أو امل�سام ��ر فلم يعد – مع الكتب
– م ��ن �ض ��رورة له ،هكذا يكتف ��ي الكتاب بنف�سه،
وهك ��ذا �أراك جت�س ��د وج ��وده عرب خطوط ��ك التي
كان ��ت يف هذا العمل بقدر تق�شفها ونحافتها ،مليئة
بطاق ��ة احل ��رف ذاته وممت ��دة يف ف�ض ��اء اللوحة،
وك�أنه ��ا ترم ��ز �إىل امت�ل�اء الوجود ذات ��ه بالكتاب،
وق ��د ن�صح ��و ذات ي ��وم ،لنج ��د �أننا ج ��زء من وهم
�أو حل ��م �أو كابو� ��س ..ن�صح ��و فنح ��د �أن احلروف
كلها ب�ل�ا وجود ،وق ��د �أطبق العدم عل ��ى كل �شيء،
و�صرن ��ا ج ��زء ًا من ق�ص ��ة رمزية (خرافي ��ة) تروى
وال تكتب ،لأنه مل يعد من كاتب �أو كتاب �أو قارئ..
مبعن ��ى �أنن ��ا نكتب كي ال من ��وت ،كم ��ا كانت تفعل
�شه ��رزاد �إذ توا�ص ��ل حديثه ��ا؟ ..لقد حتولن ��ا �آثار ًا
مع �أث ��رك ،و�سقطنا من �صفحات كتاب الوجود كما
�سقط ��ت �أوراق (كتاب الرم ��ل) يف ق�صة بورخي�س
�أو �أنن ��ا �أ�صبن ��ا بالت�سمم ملالم�ستن ��ا خرافة الكتاب
كم ��ا يجري يف (ا�س ��م ال ��وردة) لأمربتوايكو ويف
احلكاي ��ة العربي ��ة القدمية حيث ال�صم ��غ امل�صنوع
م ��ن م ��ادة ال�س ��م يبلل ب ��ه الق ��ارئ �إبهام ��ه ليطوي
�صفحة م�ستع�صية و�إذا به ي�ؤذن لنف�سه باملوت.
لك ��ن كتابك �أو الغالف اجلل ��دي على عتبة كتابك له
مدخالن� ،أننا نناور وجودنا لنكون هنا وهناك يف
�آن واحد ،ولرنى الوجهني مع ًا يف نظرة واحدة.
و�إنن ��ي لأق ��ر�أ �إن�سانيتك دوم ًا به ��ذا ال�شكل ف�أنت ال
ت ��رى �إال ب�شمول �شمائلك ومزاياك :ر�سام ًا وكاتب ًا،
متعلم ًا ومعلم ًا ،باحث ًا وقارئ ًا.
فيا ل�سعادتك ..يا ل�سعادتك

ش���اك���ر ح���س���ن آل س��ع��ي��د..
ضاع الحوار وبقي األثر
عبد الزهرة زكي
من املثقف�ي�ن النادرين الذين مل ميلأ حياتهم �شيء
كم ��ا امت�ل��أت باملعرف ��ة واجلم ��ال ه ��و الت�شكيل ��ي
الكب�ي�ر �شاكر ح�س ��ن �آل �سعي ��د� .س�أك ��ون �صريح ًا
و�أقول �إين وقبل �أن �أتعرف على هذا الفنان ب�شكل
مبا�ش ��ر كنت �أتوق ��ع �أن جانب ًا من زي � ٍ�ف ما يعرتي
تلك احلي ��اة ويبدو �أن ��ه جانب غ�ي�ر مرئي ،جانب
ظ� � َّل مدث ��ر ًا رمبا ب ��ذكاء ورمب ��ا ب�شيء م ��ن �ألعاب
الفن والثقافة .مل �أكره �شاكر ح�سن �آل �سعيد بفعل
ذلك احلد�س غ�ي�ر املدعم ب�أية معلوم ��ة ،ما الداعي
للكراهية؟ ولكني مل �أحبه.
تعاطف ��ي مع بع� ��ض لوحات ��ه ومع معار�ض ��ه التي
�أحر� ��ص عل ��ى زيارتها مل يكن داعي� � ًا للتخفيف من
تل ��ك امل�شاعر الب ��اردة الت ��ي مل �أكن �أع ��رف دافعها
وحتى مل �أفكر به .يف كل حال بقيت تلك انطباعات
�شخ�صية ال �صلة لها بالثقافة وال بالعمل يف امليدان
الثقايف .دائم� � ًا �أف�صل بني احلالني ،وكان م�صداق
ه ��ذا الف�صل قد جرى التعب�ي�ر عنه عملي ًا يف مطلع
ع ��ام  1992م ��ع بداي ��ة ت�سلم ��ي حتري ��ر ال�صفحة
الثقافية جلريدة اجلمهورية .قبل عملي يف ثقافية
(اجلمهورية) كان �شاكر ح�سن �آل �سعيد واحد ًا من
�أب ��رز ك ّتابها حني كان يحرر ثقافيتها الكاتب ماجد
ال�سامرائ ��ي وهو من �أكف� ��أ املحررين الثقافيني يف
الع ��راق .وبع ��د بدئ ��ي العم ��ل فيها ،وح�ي�ن قررت
االت�ص ��ال بعدد من ه�ؤالء الك ّتاب ،كان �شاكر ح�سن
�آل �سعي ��د يف الطليع ��ة مم ��ن ات�صل ��ت به ��م ،ف�ضال
عن ج�ب�را ابراهيم ج�ب�را وعبدالرحم ��ن طهمازي
و�آخرين ب�ضمنه ��م ماجد ال�سامرائ ��ي نف�سه� .أذكر
الآن �أن ج�ب�را ات�ص ��ل ب ��ي هاتفي ��ا معت ��ذر ًا بعدما
طل ��ب �أجر ًا معينا لقاء موا�صل ��ة الكتابة للجريدة،
كان ي�ستحق فع ًال مثل هذا املبلغ الذي طلبه وحتى
�أكرث منه ،لكنه كان �أكرب مما م�سموح به يف ظروف
احل�صار وهو �أكرب م ��ن قدرتي على �صرفه وحتى
من قدرة رئي�س التحرير على املوافقة عليه ..ويف
هذا اليوم الذي �أت�صل به جربا وردين مقال ولكن
م ��ن �شاك ��ر ح�سن �آل �سعي ��د ،وحت ��ى �إذا ما ن�شرت
املقال بعد يوم�ي�ن وبالتقدير الذي ي�ستحقه ح�ضر
الفن ��ان الكب�ي�ر �إىل مبن ��ى اجلري ��دة ،وزارين يف
الق�س ��م الثق ��ايف ،وكان هذا اللق ��اء منا�سبة كرمية
للتع ��ارف وبداي ��ة لت�صحي ��ح ت�ص ��وّ ٍر ولتق ��ومي
�اع قل ��ت قب ��ل قلي ��ل عن ��ه �أين مل �أك ��ن �أدري
انطب � ٍ
كيف تول ��د عندي عنه ازاء الرج ��ل� .إنه واحد من
�أ�ش ��د النا�س توا�ضع� � ًا .يف حياته من اجلدية ومن
الإخال� ��ص لعمل ��ه وفنه ومعرفته م ��ا يغنيه عن �أي
متعال .بقينا نلتقي لع�شر �سنوات وال �أذكر
�سلوك
ٍ
خالله ��ا �أنن ��ا ان�شغلن ��ا ب�ش� ��أن �آخر غري �ش� ��أن الفن
واملعرفة واجلمال .يتذك ��ر حينها الزمال ُء حمررو
ثقافية (اجلمهوري ��ة) ،وبالأخ�ص حمرر الت�شكيل
ال�صديق حممد الهجول� ،أنني وبعد �أ�سابيع قليلة
عل ��ى تلك الزيارة الأوىل اتفقت م ��ع �آل �سعيد على
�أن نخ�ص� ��ص �ساع ًة م ��ن وقت كل زي ��ارة يقوم بها
�إىل الق�سم الثقايف يف اجلري ��دة لنوا�صل �أثناءَها
ح ��وار ًا فكر ّي� � ًا يف احلي ��اة واملعرفة والف ��ن .كنت
�أت ��رك العم ��ل لزمالئ ��ي لأ�ستغ ��رق م ��ع الفنان يف
حوارن ��ا .كانت ال�ساع ُة قابل ًة للزي ��ادة والنق�صان.
طبيعة التحاور نف�س ��ه وطبيعة م�شكالته وظروفه

ه ��ي ما كان يقرر ويحدد الوقت .مل نكن نريد لذلك
احل ��وار ،وقد بد�أناه� ،أن يكون فر�ض ًا وواجب ًا� ،إنه
ح ��وار �إن�ساين بني ر�سام و�شاعر وجدا م�شرتكات
ومفرتقات وما ميك ��ن التحاور فيه ف� ��أرادا الت�أمل
يف ذل ��ك بحرية .ال يتوفر املرء دائم ًا على �إجابات.

�أ�شك يف جدوى وحقيقة �أي حوار ال يتوقف ،ال مي ّر
بلحظ ��ات �صمت وانقطاع وح�ي�رة ،هذه اللحظات
ه ��ي ج ��زء م ��ن زمن احل ��وار وه ��ي بالت ��ايل جزء
من ��ه وال بد م ��ن احرتامها .اح�ت�رام جدية احلوار
الإن�ساين يوجب �أن ننطلق من حقيقة �أننا ال ميكن

�أن نك ��ون دائم ��ا قادرين على التوف ��ر على اجابات
مقنعة ،م ��رات كان هو َمن يطلب التوقف وت�أجيل
موا�صلة احل ��وار للزيارة املقبلة وكن ��تُ مرات �أنا
َم ��ن يطلب ذلك .لكن ��ي الآن ال �أعرف َم ��ن م ّنا طلب
َ
التوقف وذل ��ك بعد �أول جمل ٍة كتبناها يف ذلك
م ّر ًة
اليوم من احلوار ..مل يكن احلوار �صوتي ًا �شفاهياً
وم�سج ًال كان ح ��وار ًا �صامت ًا على ورق .كان كالنا
ي�ؤم ��ن �أن امل�شافه ��ة �أ�شد تلقائية لك ��ن الكتابة �أكرث
حرية .ا�ستمرت حوارا ُتنا لأ�شهر� ،صارت الأوراق
ُ
تنيف على املئة وخم�سني ورقة فول�سكاب ،وكانت
جميعها من ورق اجلريدة الأ�سمر ،بحيث �أذكر �أن
جانب� � ًا من احلوار ان�شغل به ��ذا الورق نف�سه .كان
ال ��ورق بلون ��ه ال�شاحب ومبلم�سه اخل�ش ��ن ن�سبي ًا
وبطبيعت ��ه القابل ��ة للتل ��ف ال�سريع يق ��دم منا�سبة
للح ��وار يف مفهوم (الأثر) ال ��ذي كان ي�شغل جانب ًا
من جتربة الفنان يف تلك ال�سنوات .بع�ض احلوار
مل يكن كالم ًا من الفنان ،كان تخطيطات (يرجتلها)
عل ��ى ورق احل ��وار� ،إنها جزء م ��ن �إجابات و�أفكار
فنان كان الر�سم بالن�سبة �إليه �شك ًال من
وت�سا�ؤالت ٍ
�أ�شكالِ احلد� ��س واملعرفة واال�ستبطان .كنا نتقدم
يف احل ��وار ال ��ذي مل يك ��ن يبدو عليه �أن ��ه يريد �أن
ينته ��ي ،بينما وبالتوازي من ه ��ذا كان يت�ضح يل
م ��ع تتايل الأ�سابيع �أن حياة �شاكر ح�سن �آل �سعيد
ب ��د�أت تغ ��ذ ال�سري �إمن ��ا باجتاه �آخ ��ر ،اجتاه يريد
البدء بنهاي ��ة غام�ضة لفنان ومفكر مت�صوف� .آخر
م ��رة ر�أي ��ت فيها الفن ��ان الكبري كان ��ت يف معر�ضه
اال�ستعادي ال�شام ��ل الذي �أ�سهم ب�إع ��داده والعمل
عليه باجتهاد ومثابرة ال�صديق الفنان حممد زناد
يف قاعت ��ه اجلميل ��ة (�أث ��ر) يف الوزيري ��ة .لقد كان
ه ��ذا هو املعر� ��ض الأخري ل�شاكر ح�س ��ن �آل �سعيد.
كن ��ا ع�صر �أح ��د �أيام املعر�ض املت�أخ ��رة هناك ،كان
اجل ��و �أق ��رب �إىل قدا�س وداع �أخ�ي�ر ،ففي �صاالت
قاع ��ة �أثر التي احت�ضنت اللوح ��ات والتخطيطات
الت ��ي غطت مراحل وجت ��ارب �أ�سا�سية خمتلفة من
عمل الفنان كان �أربعة �أ�شخا�ص يخطون بني الفن
متطلع�ي�ن �صامتني ،كان اجلمي ��ع يتكتم على حزن
ما ،كن ��ا �أربعة فقط� :شاكر ح�سن �آل �سعيد وحممد
زن ��اد و�سهيل �سام ��ي ن ��ادر و�أن ��ا ..احرتمنا نحن
الثالث ��ة خيار رابعن ��ا �آل �سعيد الإقام� � َة �أخري ًا يف
اقنوم ال�صم ��ت� ،صمت مطبق� ..إنه ��ا املرة الأوىل
التي يظهر فيها �آل �سعيد بعد �أ�سابيع من التواري
يف ذلك الأقن ��وم .كان يتم�شى معنا ،مثل �أي زائر،
وكم ��ا لو كان يعي ��د اكت�ش ��اف اللوح ��ات ويحاول
التعرف عليه ��ا .حني ودع ُته بنظ ��رة �صامتة وقبل
�أن �أبل ��غ الب ��اب �سمع ��ت �آل �سعي ��د يهم� ��س يل:
احل ��وار .وم ��ن دون �أن ينتظ ��ر جواب� � ًا م�ضى يف
اللوحات موا�ص�ل ً�ا �صمته ..وواقع� � ًا ال �أملك حتى
الآن جواب� � ًا عن (احل ��وار) ،حني غ ��ادرت ال�سجن
كان �أول �ش ��يء �أبحث عنه يف جم ��رات مكتبي يف
جري ��دة اجلمهوري ��ة ه ��و (�أوراق احل ��وار) حيث
تركته ��ا هن ��اك .كنت �أتوق ��ع �أن يعود الفن ��ان يوم ًا
لنوا�ص ��ل ما انقطع .لقد اختفت الأوراق نهائي ًا مع
اعتقايل وباختفائها �ض ��اع احلوار قبل �أن يختفي
�شاك ��ر ح�سن �آل �سعيد ذاته ع ��ن عاملنا الذي �أ�ضاع
كل �شيء
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من زمن التوهج

إبراهيم بن نبهان

س��ر العالمة ودالالته��ا الرمزية في
تجربة شاكر حسن آل سعيد
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يف م�ستهل احلديث عن مميزات العالمة اخلطية
�أ�صبحت كعن�صر ت�شكيلي يف الف�ضاء اذ بطبيعتها
تق ��وم على نظ ��ام جوه ��ري يتكون م ��ن وجهتني
وجه ��ة ح�سية مرتبطة باحلد� ��س و وجهة متمثلة
يف الداللة الذهنية التي حتملها و من هذه الفكرة
تكم ��ن عالقة ال ��دال باملدل ��ول بالن�سب ��ة للعالمة،
التي تكون يف جذوره ��ا مرتبطة بنوع من الفكر
و ميك ��ن للعالمة �أن تت�أل ��ف يف نطاق منظم و يف
�إط ��ار مو�ضوع م ��ن املوا�ضيع و م ��ن هنا ميكننا
التوج ��ه �إىل حتديد نوعي ��ة العالمة التي حتولت
عل ��ى الف�ضاء الفن ��ي و �أ�صبحت عن�ص ��را و مادة
�أ�سا�سية يف �أعمال «�شاكر ح�سن �آل �سعيد» حاملة
يف ثنياها معاين ت�شكيلية ظاهريا ودالالت خفية
روحاني ��ة يف باطنه ��ا� .أن كل ممار�س ��ة ت�شكيلية
مرتبط ��ة كام ��ل االرتب ��اط باجلان ��ب التطبيق ��ي
واجلانب النظري .فبالن�سبة لأعمال «�شاكر ح�سن
�آل �سعيد» ميثل البعد الفكري والوجداين املحرك
الأ�سا�سي لتطور احل ��رف و العالمة التي حتوله
�إيل �شكل م ��ادوي يف بنية الأثر الفني� .إن ما هو
جوه ��ري يف البعد الواحد يف تطبي ��ق �أل �سعيد
ينبني علي متحور العالمة يف باطن العمل الفني
م ��ن خالل حماول ��ة �أل �سعيد م ��ن جتريد احلرف
م ��ن بعده اللغوي و املق ��روء لي�صبح ك�أثر و مادة
و�شكل فني زاخر بالإبعاد الروحانية ،الذي جند
في ��ه �سع ��ي الفن ��ان �إيل الو�ص ��ول �إيل املطل ��ق و
حماول ��ة �إبرازه بطريقة �شكلية علي �سطح ثنائي
الأبعاد.و بالتايل �إن قلنا عالمة خطية رجعنا �إىل
الهيكل الهند�سي و الريا�ضي يف كيفية بناء �شكل
العالمة .فيمكن تعريفها بكونها العماد الأ�سا�سي
بالن�سبة للخ ��ط املرتكز علي ف�ضاء م�سطح «طول
و عر�ض»كم ��ا يظهر اخلط يف �أربع ��ة �أبعاد طول
وعر� ��ض و ارتف ��اع و حرك ��ة يف نف� ��س الوق ��ت.
ح�س ��ب �أ�سل ��وب �أل �سعي ��د تظهر لن ��ا العالمة بني
ال�سط ��ح الت�صوي ��ري ذو البعدي ��ن انعدام ��ه يف
النقط ��ة .فالنقط ��ة متثل عالمة البداي ��ة و النهاية
يف الت�شكي ��ل وتعت�ب�ر ه ��ذه العالم ��ة م ��ن �أه ��م
العنا�صر الت�شكيلية للخ ��ط كما يقول كاندن�سكي
يف ه ��ذا ال�ش�أن « اخل ��ط الهند�سي ه ��و كيان غري
مرئ ��ي انه نقطة يف حركة اي نتيجة لها.انه يولد

من احلركة ب�إلغاء ال�سكونية الأ�صلية للنقطة «
لق ��د ذه ��ب «�آل �سعي ��د» يف بع�ض م ��ن �أعماله �إيل
الرتكي ��ز عل ��ي �أهمية احل ��رف و العالمة اخلطية
م ��ن خالل متا�شيه مع ما ه ��و حم�سو�س .باعتبار
املزاوج ��ة ب�ي�ن العالمة و الل ��ون يف الأثر الفني.
�إن �ش ��كل العالم ��ة م�شبع ��ا ح�سي من قب ��ل الفنان
لك ��ي يكتمل البع ��د اال�ستيطيق ��ي للعمل من حيث
ا�ستله ��ام اخل ��ط دون اهتمام ��ه مبعن ��اه اللغوي
وق ��د غاب ��ت القواع ��د الكتابي ��ة للخ ��ط .فقد ذهب
�إيل درا�س ��ة جوهر اخلط و العالم ��ة من الناحية
الت�شكيلية و كيفية توظيفها علي �سطح العمل.
�إن العالم ��ة عن ��د �آل �سعي ��د م�ش ��دودة للمطل ��ق
فه ��ي تع�ب�ر ع ��ن رمزي ��ة امل ��وراء و الالمرئي من
حي ��ث ان ��ه يري ��د �أن ي�ض ��ع الالمرئ ��ي يف �صورة
املرئ ��ي .فيمكنن ��ا ق ��راءة العمل الفن ��ي من خالل
ال�سع ��ى �إىل معرف ��ة املطل ��ق ،وحماول ��ة تقريب ��ه
يف �ص ��ورة ت�شكيلي ��ة .ميك ��ن ت�أوي ��ل العالم ��ات
اخلطي ��ة من خ�ل�ال الت�أم ��ل و ذلك للج ��واب علي
�إ�شكالي ��ات خمتلفة با�ستح�ض ��ار البعد التفكريي
و الت�شكيل ��ي و ال�ص ��ويف� .إن �آل �سعي ��د يح ��اول
�إبراز التالقح املوجود بني هذه العنا�صر للك�شف
ع ��ن م�ضمون العمل الفني و ما يحمله من خفايا،
ان �صح ق ��ويل ،لذلك فان هذا الف�ض ��اء الت�شكيلي

عن ��د �آل �سعي ��د �أ�صبح م�سرح ��ا متمازجا بالر�ؤى
ال�صوفي ��ة و الت�شكيلي ��ة التي بلغ ��ت حمل العمل
الالمق ��روئ .م ��ن هذه النقط ��ة �أتب�ي�ن �أن �صياغة
الفنان خل�صو�صية العالمة ،ميكن قراءتها كما ال
ميكن قراءته ��ا .و هنا ي�ضع امل�شاهد حتت جدلية

وا�سع ��ة تلتقي فيه ��ا احلوا�س القل ��ب ،الروح مع
احلقيقة و الالمعقول و الالمرئي يف �آن واحد.
كما ذهب �إيل حماولة الك�شف عن الأ�سرار الإلهية
عل ��ي �ش ��كل �ص ��ورة ت�شكيلي ��ة متحررا م ��ن قيود
الف�ضاء الفني و ع ��ن ا�ستعمال احلرف و العالمة
التقليدي ��ة و توظيفه ��ا يف �صورة جدي ��دة و ذلك
ملحاول ��ة الك�ش ��ف ع ��ن املجه ��ول �إن �ص ��ح قويل.
كما ذهب ابن عرب ��ي يف كتابه الإ�سراء �إيل املقام
الأ�سري بقوله:
« انظ ��ي الركاب �إىل رب ال�سموات انبذ عن القلب
�أطوار الكرامات «
ي�سعي ابن عرب ��ي يف خمططه الأدبي �إىل التوق
�إىل م ��ا ه ��و �سماوي م ��ن خالل جت ��ذره يف البعد
ال�ص ��ويف .من ه ��ذه النقط ��ة ميكنن ��ا �أن نبني �أن
ال�سع ��ي �إيل معرفة املطلق لي� ��س حكرا علي فنان
�أو �أدي ��ب .يذه ��ب �أل �سعي ��د �إيل كيفي ��ة �إدراج
روح العالم ��ة اخلطية يف بنية قائم ��ة علي الدال
و املدل ��ول ،م�ستعم�ل�ا يف ذال ��ك بع� ��ض احلروف
الت ��ي تنبي ه ��ي الأخرى عل ��ي ثنائي ��ة احل�ضور
و الغي ��اب م�ستعم�ل�ا يف ذال ��ك هند�س ��ة روحانية
قائم ��ة علي البع ��د ال�صويف ،الت ��ي ن�ستك�شف من
خالله ��ا عن كيفي ��ة �إعادة اخلو� ��ض يف العالمة و
احل ��رف ،لإنت ��اج بني ��ة خط ��اب ت�شكيل ��ي مطلق.
�إن ه ��ذه املزاوج ��ة بني العالم ��ة و بعدها الرمزي
قائم ��ة علي جتربة الفن ��ان ال�صوفي ��ة التي بناها
عل ��ي اخل�صو�صي ��ة القائمة بني الإله ��ي املطلق و
الإن�س ��ي املعق ��ول ،من خالل ه ��ذه النقطة ميكننا
الت�س ��ا�ؤل ح ��ول الوقف ��ة الت�شكيلي ��ة الت ��ي تقدم
نف�سه ��ا م ��ن خ�ل�ال روح احل ��رف .لقد �أ�س� ��س �أل
�سعي ��د االنتق ��ال بالعالم ��ة اخلطي ��ة م ��ن العبارة
اللغوي ��ة �إىل الإ�ش ��ارة الت�شكيلي ��ة .فق ��ام ب�إبداع
عالمة خطي ��ة على ف�ض ��اء يغمره الل ��ون املوحي
برمزي ��ة التجذر املكاين والزماين من هنا ميكننا
الك�شف عن املفارقة الرمزي ��ة التي يك�شف الفنان
عربه ��ا ع ��ن ممار�ست ��ه الت�شكيلي ��ة .هو م ��ا جعل
م ��ن �أعمال ��ه حم ��ورا لت�أم ��ل فع ��ل اخل ��ط مبا هو
جتربة فريدة م ��ن نوعها .و على قولة �آل �سعيد «
الواقع ان الت�أمل الفني يف �أ�سا�سه هو �سلبية يف
الك�شف عن احلقيق ��ة� .أي ان الفنان يقف متفرج ًا

على الكون وه ��و على بكارته الأوىل .ومثل هذه
الوقف ��ة هي نهاي ��ة املطاف وبدايت ��ه يف �آن واحد
لأنها تت�ضمن الت�سليم «.
�إن �أعم ��ال «�شاك ��ر ح�س ��ن �آل �سعي ��د» مبني ��ة على
نط ��اق العالم ��ة اخلطية الت ��ي تتج�س ��د يف �شكل
ح ��رف .لت�صب ��ح عالم ��ة جم ��ردة فتغي ��ب الداللة
اللغوي ��ة للح ��رف ليتح ��ول كم ��ادة �أو كعن�ص ��ر
ت�شكيل ��ي .فتت�شكل على �ش ��كل تركيبة مبنية على
التقني ��ة و امل ��واد و تت�سم بالغمو� ��ض و ال�سرية
م ��ن حي ��ث �أنه ��ا تب ��وح م ��ن حي ��ث ال تنط ��ق� ،أي
ي�صب ��ح الف�ضاء الت�شكيلي غام�ض ��ا ميكن قراءته
و ت�أويل ��ه و فهم ��ه ،كم ��ا ال ميك ��ن �إدراك ��ه �إال يف
�صورت ��ه الظاهري ��ة بكون ��ه عم ��ل فن ��ي ذو قي ��م
جمالي ��ة .م ��ن ه ��ذه النقط ��ة ميكننا التط ��رق �إىل
الظواه ��ر ال�شكلية و الال�شكلي ��ة للعالمة اخلطية
الت ��ي خا� ��ض فيه ��ا «�شاكر ح�س ��ن ال �سعي ��د»� .إن
ح�ض ��ور البعد ال�شكلي للعالم ��ة يف �أعماله يكمن
يف ا�ستعمال ��ه �إليها بطريق ��ة تلقائية جمالية على
�سطح ذو بعدين� .أما التمث ��ل الال�شكلي للعالمة
اخلطي ��ة باتخ ��اذه البع ��د الرم ��زي و اخلف ��ي،
فيتح ��رر بذلك من القيود و ال�ضوابط اخلطية.
فتظهر العالمة �أحيانا مندجمة بلون امل�ساحة،
لذل ��ك فان العالمة اخلطي ��ة تظهر على الف�ضاء
الت�شكيل ��ي م�شرية �إىل ع ��امل مطلق يحاول �آل
�سعيد الك�ش ��ف عنه يف �صورة روحانية على
�سط ��ح ت�شكيل ��ي .كم ��ا تتميز �أي�ض ��ا ب�سمتها
البنيوي ��ة مب ��ا يف ذل ��ك �أ�سلوب الفن ��ان كما
يخ� ��ص التقني ��ة الت ��ي تفرع ��ت بدورها من
عالم ��ة و ح ��رف ول ��ون وملم� ��س و�إث ��ارة
ب�صرية...كم ��ا ذه ��ب �آل �سعي ��د �إىل �إبراز
املقوم ��ات الداللي ��ة الت ��ي ت�ش�ي�ر �إليه ��ا
العالمة.
ميكنن ��ا الو�ص ��ول �إىل �أهمي ��ة املمار�س ��ة
الت�شكيلي ��ة الت ��ي خا�ضه ��ا �آل �سعي ��د يف
حيات ��ه الفني ��ة ،يف حماول ��ة حتدي ��ده ل�ص ��ورة

احلقيق ��ة املطلق ��ة و كيفية جت�سيده ��ا على ف�ضاء
فن ��ي بطريق ��ة �صوفي ��ة ت�شكيلية من هن ��ا ميكننا
الت�سا�ؤل ع ��ن توازي املمار�س ��ة الفنية لآل �سعيد
م ��ع ن�ضريه ال�سوي�سري «ب ��ول كلي» واالختالف
القائم يف طريقة التعامل مع الأثر الفني.
ميث ��ل البعد احلرويف املعا�صر م ��ن �أهم املباحث
التي جعلت من احلرف كمفردة و مادة ت�شكيلية،
�أك�سبت العمل الفني قيما جمالية و �أبعاد روحية
رمزي ��ة تتخط ��ي الر�ؤي ��ة

الب�صري ��ة لت�صل �إىل البعد الأخ ��ر �إن �صح قويل
ه ��ذا ،من خ�ل�ال الأبع ��اد ال�صوفية الت ��ي يعاي�ش
به ��ا الأث ��ر الفن ��ي للو�ص ��ول �إيل �ص ��ورة املطلق
�أي الوح ��دة الإلهي ��ة م ��ن خالل ما ي�سم ��ي بالبعد
الواحد للعالمة و اخلط على حد ال�سواء.
ق ��ام «�شاكر ح�س ��ن �أل �سعي ��د» ب�إح ��داث ممار�سة
�صوفي ��ة ت�شكيلي ��ة متج ��اوزا من خالله ��ا الواقع
امللمو� ��س ،لذل ��ك فان اللوح ��ة احلروفي ��ة حملت
طبيع ��ة مزدوج ��ة ومتداخل ��ة عل ��ى امل�ست ��وى
الب�ص ��ري زاخ ��رة بال ��دالالت الرمزي ��ة
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من زمن التوهج

ميكن أن نستهل البحث يف هذا العنوان الشاسع و املنفتح
بطرح جملة من اإلشكاليات التي تدور حول حضور العالمة
ودالالتها الرمزية:
كي��ف ميك��ن أن يتحول الخط م��ن املنظومة
التواصلي��ة «تواص��ل ال��كالم التخاطب»إىل
منظومة تش��كيلية فنية؟ هل ميكن للحرف أن
يصبح شكل و مادة أساسية للتشكيل؟
هل ميكننا الق��ول حقا بان العالمة الخطية أي
املتش��كلة من خ�لال الحرف هي الوس��يط بني
الروحاين و التش��كييل؟ ه��ل مثل العنرص التش��كييل لدى
الحروفي�ين إعادة صياغة للح��رف أم ط��وروا فيه؟ ماهي
عالقة الدال باملدلول يف اطار العمل التشكييل؟

والإ�ش ��كاالت الت ��ي تب ��وح به ��ا .وق ��د اختلف ��ت
طريق ��ة التعام ��ل م ��ع العالمة م ��ن فن ��ان �إىل �أخر
فبق ��ي مقروء ل ��دى بع�ض الفنان�ي�ن و حتول �إىل
مفردة ت�شكيلية ل ��دي الأخر .فذهب �أل �سعيد �إىل
ا�ستعم ��ال احلرف �أو العالم ��ة اخلطية و �إدخالها
يف ال�سطح الت�شكيلي لت�صبح جزء ال يتجز�أ منه.
�إن رمزي ��ة العالم ��ة الت ��ي ج�سده ��ا الفن ��ان ميكن
�أن تع�ب�ر ع ��ن الرابط الروحاين ال ��ذي ي�صل �إىل
�صورة امليتافيزيقي وربطه مبا هو موجود على
ار�ض الواقع �أي حماولته املريرة لفتح املغلق يف
�صورة مو�ضوعية.
ميك ��ن للعق ��ل �أن ي�ستوعبه ��ا يف حلظ ��ة ت�أم ��ل،
فم ��ن خ�ل�ال جت ��ذره ال�ص ��ويف و �سيط ��رة البعد
الدين ��ي يحاول �أل �سعيد �أن يك�شف عن الالمرئي
املوجود ما وراء احلجاب الذهني �إىل وجت�سيده
يف �ص ��ورة املريء على �سطح ت�شكيلي ذو بعدين
حامل بذلك الإبعاد املختلفة للفنان .فينطلق �شاكر
ح�س ��ن �أل �سعيد من جتربة خا�صة مع املطلق من
خ�ل�ال ا�ستعماله للبعد الفك ��ري الفل�سفي و البعد
النق ��دي الجن ��از مزاوج ��ة روحاني ��ة ت�شكيلي ��ة
ت�صاعدي ��ة م ��ن الأ�سف ��ل �إىل الأعل ��ى �أي انطالقا
م ��ن الت�ص ��وف الت�شكيل ��ي و�ص ��وال �إىل �ص ��ورة
املطل ��ق .لقد ذهب الفنان من خ�ل�ال �أعماله الفنية
�إىل حماولت ��ه يف الك�ش ��ف عن احلقيق ��ة و �إعطاء
احل ��رف بعد روح ��اين م�ستعين ��ا يف ذلك مبا هو
�صويف ،فينطلق من ال�صويف الت�شكيلي و�صوال
�إىل ال�ص ��ورة الإلهي ��ة �إن �صح ق ��ويل ،على عك�س
نظريه «بول كلي» ال ��ذي ينطلق من الت�شكيل من
خالل الألوان و الأ�شكال واخلطوط على امل�ساحة
امل�سطح ��ة للو�ص ��ول �إىل روح الت�صوف و البعد
الروح ��اين يف �أعماله الفني ��ة .فكانت �أعمال بول
كلي مبنية على �إ�ش ��ارات تكون جتريدية خمتزال
فيها ما هو مرئي على ف�ضاء ثنائي الأبعاد.
لذل ��ك ميكنن ��ا الق ��ول ب ��ان ا�ستعمال ��ه للكتابة �أو
لأ�سل ��وب اخلط بطريقة تك ��ون ال مقروءة يجمع
فيه ��ا بني ال�ش ��كل الهند�س ��ي و النقط ��ة و اخلط،
كما جتمع �أعماله ال�ص ��ور الإن�سانية التي تنبني
على الف�ض ��اء الفني بطريقة مغلق ��ة فيها نوع من
ال�سري ��ة .فتف�ضي بذلك بعد خي ��ايل �سحري ،فقد
ك�ش ��ف ب ��ول كل ��ي ب ��ان الف ��ن العرب ��ي الإ�سالمي
زاخرا بالأبعاد املختلفة من حيث �أنها موزعة بني
احلقيق ��ة املوج ��ودة ،و بني اخلي ��ال املطلق .وقد
ذه ��ب للبح ��ث عن ماه ��و حا�ض ��را وراء املوجود
من خ�ل�ال درا�سته لروح ال�ش ��كل حماوال يف ذلك
�إحالت ��ه �إىل خ ��ط ونقطة على ف�ض ��اء ذو بعدين.
ه ��ذا بالإ�ضافة �إىل ت�أث ��ره بالأج ��واء الروحانية
وال�صوفية .لقد حاول بول كلي يف �أعماله �أن
ميزج بني �أ�سلوب ��ه يف الت�شكيل مع العنا�صر
الت�شكيلي ��ة الروحانية امل�ستوحي من احلرف
العرب ��ي و الزخرفة الإ�سالمي ��ة ،فاكت�شف فيه
جمالي ��ة على م�ست ��وى ال�ش ��كل فادخل احلرف
بطريق ��ة حديث ��ة داخل الف�ض ��اء الت�شكيلي عرب
الطاب ��ع ال�ص ��ويف ملحاول ��ة الك�شف ع ��ن املطلق
و عل ��ى ه ��ذا الأ�سا� ��س ميكننا اخذ قولت ��ه «�إنني
ابح ��ث ع ��ن نقطة بعي ��دة يف �أ�ص ��ل اخلليقة�.إنها
نقطة قريبة من الله حيث ابحث عن مكان يل «.
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�أجمد نف�سي هنا ولكني اردت ان اك�شف كيف كان
�شاكر الفنان مد ّر�س ًا!
من زمن التوهج

ياسين طه حافظ
1

تقاطعات

بع� ��ض ما يقاط ��ع تفك�ي�رك مربك حم�ّي�ررّ وبع�ضه
منق ��ذ ي�أخ ��ذ بيدك �إىل ظ ��ل قري ��ب لت�سرتيح .من
هذا الن ��وع الهادئ وال�شف ��وق كان ح�ضور �شاكر
ح�س ��ن �آل �سعيد .لأترك ما بيدي و�ألوذ ب�صداقته،
م�صحوب� � ًا بان�سانيت ��ه وبالظ�ل�ال الوحي ��دة على
اله�ضبة .كان تقاطع ًا نبي ًال �أورث ثقاف ًة وحمبة.
هل ي�صدق �أحد اين تذكرت �شاكر ح�سن �آل �سعيد
وهو الذي �سافر يف ال�شفق الإلهي ،و�أنا بعيد عن
املدينة ال �أدري؟ هي حالة نفي �أو ت�ضاد بالت�أكيد.
عل ��ى اية حال توال ��ت ذكريات واخب ��ار �شاكر يف
زمن الفو�ضى والقتل اجلماعي والدمار الهمجي
للحي ��اة .وهو فنان كان يتطلع �إىل حال من النور
� ّأخاذة� ،إىل التجلي �أو �إىل االفق االعلى.

هذه بداية
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احدثك ��م الآن كي ��ف ابت ��د�أ ال�سحر� :أن ��ا طالب يف
ال�صف الثاين املتو�سط يف ثانوية بعقوبة 1954
حني جاء مدر�س جديد لالجتماعيات على دراجة.
ت ��رك الدراج ��ة يف جانب من ال�ساح ��ة ودخل �إىل
ال�ص ��ف ،كان ال�ص ��ف يف �آخ ��ر الطاب ��ق االر�ضي،
نظر �إلينا مبا ي�شبه الفرح وكتب على ال�سبورة:
�شاكر ح�سن �سعيد
باب ال�شيخ ،بغداد
ع ّرف نف�سه على ال�سبورة بتلك الكلمات وا�ستدار

الينا .بق ��ي علينا نحن التالم ��ذة امل�ستغربني مما
نرى ،ان نكت�شف من هو �شاكر ح�سن احلقيقي.
ب ��د�أ يدر�سن ��ا التاري ��خ اال�سالم ��ي .وق ��ع الرج ��ل
من ��ي موقع ًا ح�سن ًا وتلم�س ��ت اختالف ًا عمن عرفنا
م ��ن املدر�س�ي�ن ،ارحت ��ت ل�شخ�صيت ��ه الطازج ��ة،
الوا�ضحة ،هو رجل ب�سيط ودقيق يت�أخر �أحيانا
ليخت ��ار املف ��ردة الدال ��ة وكث�ي�ر ًا ما يب ��دل الكلمة
باخرى يراها اكرث دقة �أو اقرب �إىل نف�سه.

يد ّر�س التاريخ اال�سالمي بال تهيّب ،بال م�سلمّات
وكمن يبحث عن �ش ��يء اخر فيه .خارج املدر�سة،
كن ��ا نراه على دراجته «الن�سوية» تلك ومع ُه عدد ُه
يبحث عن امكنة لري�سم .هو يف بعقوبة ال يبحث
كث�ي�ر ًا ي�ستطي ��ع ان ير�س ��م يف �أي م ��كان .كان ��ت
بعقوبة ان ��ذاك فردو�س ًا �صغري ًا ،بلدة �ضائعة بني
الب�سات�ي�ن والربي ��ة .ب�ضعة �ش ��وارع ،يجري بني
جانيه ��ا ،و�سطها ،نه�ّي�ررّ �صغري ا�سم ��ه خري�سان.

و�صف ُتها انا مرة ،قلت:
ان بعقوب ًة هذه
�سل ٌة من ث ْم.
و�س َطها غ�صنٌ �أخ�ض ٌر،
ْ
�أو نه ْر.
كان يتج ��ول عل ��ى دراجت ��ه تل ��ك وع ��دة الر�س ��م
م�ش ��دودة عليه ��ا .تل ��ك �ص ��ارت من �صف ��ات �شاكر
ح�س ��ن يف البل ��دة ،ع ��رف به ��ا وبدراجت ��ه الت ��ي
و�صفت� .ش ��اب حديث� ،شبه اوروب ��ي املظهر يف
مدينة �صغرية مل تخلع بعد ثياب القرى...
لك ��ن كيف كان �شاكر مدر�س� � ًا؟ اليكم ما حدث :كان
امتح ��ان ن�صف ال�سن ��ة ،فجاءتنا ا�سئل ��ة التاريخ
االربع ��ة .ال يوجد ت ��رك (!) وبد�أنا االجابة انتهى
الوقت ،وانته ��ى الدفرت وكتبت عل ��ى الغالف من
الداخل ومل �أجب �أال عن �س�ؤالني� ،أحدهما على ما
اذكر كان حول تطور احلكم وخالفه يزيد...
مل اقل ��ق ،مل احزن .لن يعطين ��ي اقل من خم�سني،
فقد اجبت ع ��ن ال�س�ؤالني اجابة وا�سعة ،انا الذي
كان ��وا ي�سمونن ��ي ج ��رذي الكتب ،لكرثة م ��ا اقر�أ
من كت ��ب مكتبة املدر�س ��ة .جاءت النتائ ��ج ،وهنا
املفاج�أة ،فقد ح�صلت على  %95وتلقاين باعجاب
كب�ي�ر وت�شجيع! كي ��ف وزع الدرجات ،م ��اذا قال
ل�ل��إدارة؟ ال ادري .وح�ي�ن قلت له خ ��ارج ال�صف:
لكن ��ي اجبت عن �س�ؤالني؟ ق ��ال لي�س املهم االرقام
اثن ��ان �أو اربعة املهم كمية العلم ونوع االفكار! ال

من زمن التوهج

شاكر حس��ن آل سعيد ..وحديث عن
الشعر والرسم

2
كان تنع�ش ��ه الفك ��رة اجلدي ��دة .يف ��رح للمختل ��ف
ويبدو علي ��ه الب�شر .ال يزجر تلمي ��ذا ،لكنه يقول
له بانتباه �شديد ِّ
«و�ض ��ح اكرث»! لقد وجد فر�صته
يف تدري� ��س التاريخ اال�سالمي ،وق ��د كان انذاك
يف مرحلته الوجودية .كنت ا�شعر بانه مييل �إىل
غ�ي�ر م ��ا مكتوب يف الكت ��اب� ،أو يف الكت ��ب كلها.
يري ��د انتباها جدي ��دا .ولعل هذا �سب ��ب انه يوم ًا
اعطاين تلك الدرجة العالية  %95ومل اجب اال عن
�س�ؤال�ي�ن .لكن كي ��ف عرفت انا ان ��ه كان وجوديا،
وانا اذ ذاك مل ا�سمع بالوجودية بعد؟
لق ��د متيز ب ��ي تلميذا غري اعتي ��ادي ،ف�أنا �صامت،
ال �أعب ��ث وال �أله ��و ،منع ��زل واق ��ر�أ كث�ي�ر ًا ...كان
مي ��ر ع�ص ��ر ًا م ��ن خل ��ف دار «املت�ص ��رف» القدمية
يف بعقوب ��ة ليدخ ��ل البل ��دة م ��ن وراء الب�سات�ي�ن
�شرق ��ي املدين ��ة ،حيث بيتن ��ا الطيني مت ��ر امامه
ال�ساقي ��ة املتجهة �إىل امل ��زارع يف اجلهة الثانية.
ر�آين يوم� � ًا واقف ًا يف باب ال ��دار فناولني كتابني
هما« :الذب ��اب» و»الوجودية مذهب ان�ساين»� ،أو
الوجودية ان�سانية ،ال اذكر متاما .قرات الكتابني
ق ��ر�أت الذب ��اب مرتني ق ��ر�أت الوجودي ��ة ان�سانية
مرت�ي�ن .يف تلك االيام كان �سج ��ن بعقوبة -الذي
يبع ��د كيلوم�ت�ر ًا ع ��ن بيتن ��ا ،ي�ض ��ج بال�سجن ��اء
ال�سيا�سي�ي�ن وكنا ن�سم ��ع الن�شي ��د الأممي يردده
ال�سجناء يف ليل املدينة التي جتهل كل �شيء.
التقيت به قبل ان ينتهي اال�سبوع ،ف�س�ألني:
«كيف ر�أيتهما»؟
 «ال �أ�ستطي ��ع �أن �أقول ل ��ك بال�ضبط ما ر�أيت لقد«دخت» قليال.
 «االن�س ��ان يحت ��اج �إىل ان ي ��دوخ قلي�ل�ا ،قب ��لان تت�ض ��ح الر�ؤي ��ة ،هك ��ذا ح�ي�ن ندخ ��ل مدينة ال
نعرفها»...
كان كالم� � ًا قريب� � ًا من ه ��ذا ان مل يكن ه ��و متاما.
املهم ان �شاكر ح�س ��ن �سعيد انتقل �إىل بغداد وانا
اكمل ��ت بعده الثانوي ��ة ودخلت العالي ��ة املجيدة،
لأعم ��ل م ��ن بع ��د يف ال�صحاف ��ة والأدب ولألتق ��ي
ثاني ��ة باال�ست ��اذ واملثق ��ف والفن ��ان �شاك ��ر ح�سن

وقد انتقل الرجل �إىل الآف ��اق ال�صوفية والإميان
العلوي ،تارك ًا عند تلميذه كتابني يف الوجودية.
يف ه ��ذه املرحلة اجلديدة الحظت انه �صار يكتب

ا�سمه �شاكر ح�س ��ن �آل �سعيد بدال من �شاكر ح�سن
�سعي ��د .وال يخفى على احد ان كلمة �آل ذات ظالل
ا�سالمية...
التقين ��ا يوم ��ا فقلت ل ��ه� :ستذه ��ب �إىل الفردو�س
وابق ��ى انا يف جحي ��م �سارت ��ر! وتذك ��ر الكتابني
وايام بعقوبة والدراجة الن�سوية ال�سوداء..
زرته يوم ًا يف معر�ض �شخ�صي للوحاته ،وتوقفت
عند لوح ��ة بالأبي�ض والبني ،وان ��ا اتتبع �شقوق
اجلدار يف اللوحة ،ثم ودعته وخرجت .بعد ايام
قرع جر�س الباب فاذا باال�ستاذ نادر املثال ،واقف ًا
يف الباب وقد ان ��زل من �سيارته اللوحة ..قال يل
الحظت �أنك توقفت طويال عندها .ها هي ،هديتي
ل ��ك وما تزال تلك اللوحة تزين واحدا من جدران
غرفتي.
ه ��ذا الرجل الذي حم ��ل اللوحة مل ��ن اعجبته كان
يتمت ��ع ب ��روح لطيف ��ة ،كان �صافي� � ًا .كان غاية يف

الرقة والتهذيب ،وكان �سهل االنبهار!
�شاك ��ر ح�سن ال �سعيد هو ال ��ذي ر�سم تخطيطات
عمل ��ي ال�شع ��ري «ليلة م ��ن زجاج» وح�ي�ن ا�صدر
كت ��اب ر�سومه «احل ��رب وال�سالم»� ،سج ��ل� ،ش�أن
االن�سان الكبري امل�ؤمت ��ن ،هام�ش ًا �أو الكتاب يذكر
في ��ه ان بع� ��ض اللوح ��ات م�ستوحاة م ��ن مطولة
يا�سني طه حافظ «احلرب»..
لك ��ن مل ��اذا تذك ��رت �شاك ��ر ًا ،رحمه الل ��ه ،االن وما
الذي �أثارين لأكتب عنه؟
كن ��ت ابحث يف مكتبتي عن كتاب مفتقد ،فوجدت
كتابا باالنكليزية عنوان ��ه :التجريد ،ملاذ؟ why
� ?Abstractش ��ارك فيه هيالير هيلر وهرني
ميل ��ر وولي ��م �ساروي ��ان ،وعلي ��ه ه ��ذا االه ��داء،
(�أذك ��ره لأن ��ه �إه ��داء في ��ه �إكبار وحمبة م ��ن فنان
كبري ،اذك ��ر لكم الإهداء ن�ص ًا و�ش ��كال ل�سبب فني
يك�شف توزيعه للمفردات يف الكتابة مثل توزيعه
لها يف اللوحة فارجو تركيز االنتباه لهذا:
�صديقي العزيز
ال�شاعر املبدع
اال�ستاذ يا�سني طه حافظ
اعذرين عن �إهدائي املتوا�ضع
ف�أنا رهني �ضياعي املباغت
مع �أعز الذكريات
احتفاء ب�شعرك
وروحيتك الرقيقة
�شاكر ح�سن �آل �سعيد
1993/3/9
ل ��ك الفردو� ��س الوا�سع ال ��ذي متنيت ُه ي ��ا ا�ستاذي
الكب�ي�ر .ان تلمي ��ذك -ال�شي ��خ اليوم ال ��ذي يكتب
وح ��ده يف الغرفة .ويف ه ��ذا الليل ،ينه�ض واقف ًا
وينحني اج ً
الال لذك ��راك مفكر ًا بالطريق امل�ضيء
ً
ً
ّ
الذي ت�سللتَ مبتعدا فيه ،حمرت�سا اال ت�ضيع منك
جوهرة الأزل تلك التي كل فنان يتمناها.
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أستاذي شاكر حسن ال سعيد
ع���م���ار س���ل���م���ان داود
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لق ��د ت ��رك الرج ��ل ارث ��ا معرفي ��ا هائ�ل�ا �سي� ��ؤدي
بالت�أكي ��د ا�ستخدام ��ه م ��ن قب ��ل االجي ��ال الذكي ��ة
القادم ��ة� ,إىل دح� ��ض امل�شروع ��ات االيديولوجية
الت ��ي قامت عل ��ى طوباوية م�صنوع ��ة من فقاعات
هوائي ��ة تدعي انتماءها اىل �شروط كفيلة ب�إ�سعاد
الب�شر كذبا وبهتانا او واقعية ا�شرتاكية مزعومة
م�ؤ�س�سة عل ��ى ر�ؤية ب�صري ��ة فوتوغرافية بائ�سة
ويف اح�س ��ن احوالها رمزي ��ة م�ؤ�سلبة �ضالعة يف
رومان�سي ��ة �سيئة ال�صنع مت� ��س �سطوح الظواهر
دون ان جت ��ازف ف ��ى النفاذ اىل عمقه ��ا االن�ساين
او الكوين  -متو�سلة برم ��وز ومفردات م�ستهلكة
ه ��ي ا�شبه مبحاول ��ة اع ��ادة احلياة ملومي ��اء .لقد
ا�صبح ��ت املدركات ال�شكلية ال�سائ ��دة وامل�ستهلكة
يف حياتنا اليومية والثقافية جمرد �سمات دخول
يف مواطن االنتماء اىل املحلية .لقد انت�شر تدمري
منظم للح ��رف العربي م ��ن خالل معاملت ��ه كمادة
للتزويق او للح�شو وملء الفراغ ,وقد حدث االمر
عين ��ه مع املفردات الزخرفي ��ة واملنمنمات العربية
والتماثي ��ل ال�سومري ��ة واملخطوط ��ات واله�ل�ال
واملثل ��ث والزق ��ورة وال�شنا�شي ��ل والطال�س ��م
واالرق ��ام …الخ لقد ا�سند له ��ا دور (الذريعة) او
(احل�شوة) حتى مت لهذا اجلي�ش التن�صل بجدارة
ع ��ن ح�سا�سية ملهماته ورقته ��ا وعمقها ,لن نن�سى
هن ��ا ما ذه ��ب الي ��ه البع� ��ض لتغطي ��ة عجزهم عن
اجن ��از ما هو جديد وطالئعي م ��ن خالل االعتماد
على �سيا�سة االت ��كاء على منجز االخر الذي مت له
حج ��ز مكان مرم ��وق يف الف�ضاء الثق ��ايف املحلي
او العامل ��ي ,حيث يتم ا�ستج ��داء التزكية الثقافية
(وه ��ي الو�صفة الت ��ي ا�صبحت معروف ��ة للجميع
وانت�ش ��رت كالن ��ار يف اله�شيم) ,يكف ��ي ان تت�صل
ب�شاع ��ر م�شه ��ور لتطلب من ��ه ان ي�سم ��ح لك بعمل

كت ��اب يحتوي على ر�سوم ��ك وا�شعاره … الي�س
كذلك؟  -ميكن ان ن�سمي هذا النوع من الفن ب(فن
الع ��كازة) او ان يج ��اور اعمالك ا�س ��م معروف او
كلم ��ة ذات �شحن ��ة عاطفي ��ة ,ح�ضاري ��ة ,روحي ��ة,
فل�سفية� ,شعرية وم ��ا اىل ذلك من ال�شحنات مثل:

ب ��رزخ ,احل�ل�اج ,خمطوطة ,تعوي ��ذة ,تعاويذي,
طل�سم� ,سح ��ر ,حرب ,متاه ��ة ,كلكام�ش ,روح …
ال ��خ ,دون �أي حرج من امل�سائل ��ة املمتحنة (بك�سر
احلاء) وم ��ن ال ��ذي ي�سائ ��ل؟ اذن �ست�ؤخذ االمور
عل ��ى م ��ا ه ��ي علي ��ه ول�س ��وف نغ ��رق يف طوف ��ان

االمته ��ان اله�ست�ي�ري لكل ما ه ��و ذي عمق وداللة
حي ��ة ملالم ��ح ال�شخ�صي ��ة احل�ضاري ��ة الوطني ��ة,
و�سي�ص ��اب البع�ض بحم ��ى ا�ستله ��ام الرتاث اىل
احلد ال ��ذي ينزع عنه اهم ا�سب ��اب دميومته وهي
�سري ��ة روح ��ه وعفة وهج ��ه االلهام ��ي ,ال اريد ان
ا�سرت�س ��ل يف ه ��ذه الف�ضائ ��ح فالوق ��ت مل ي� ��أزف
بعد للمحاكم ��ات النقدية خ�صو�صا وان بلدنا مير
بازمة لن حتلها اكرب املعجزات.
لنقر�أ اذن واحدة من اجمل واعمق اقوال املرحوم
�شاك ��ر والت ��ي ه ��ي م ��ن �صل ��ب امل�ش ��روع م ��ا بعد
احلداث ��وي الي ��وم …(( :ونهاي ��ة ه ��ذه املواقف
الواقعي ��ة ه ��و ان يكت�ش ��ف االن�س ��ان الواق ��ع يف
حميطه دون فنان ,دون وا�سطة  ,يختزل الطريق
لفه ��م الواقع فهما مبا�ش ��را  ,ولكن يف هذه احلالة
يتحت ��م عل ��ى االن�س ��ان امل�شاه ��د ال ��ذي ا�صبح يف
موق ��ع الفنان ان ميار�س م ��ا ي�ستطيع ان ميار�سه
الفن ��ان يف عزل الع ��امل امل�شاهَ ��د وحماولة ر�ؤيته
بال�ش ��كل ال ��ذي يج ��د في ��ه ه ��ذا الواق ��ع  ,يف هذه
املرحلة اذن ال يعود هناك فنان وامنا فقط م�شاهد
وحمي ��ط يحيطه وبه ��ذه ال�ص ��ورة يتحقق معنى
الك�شف يف العمل الفني)).
ان التج ��ارب االبداعية االخ�ي�رة يف العامل والتي
ا�ستلهم ��ت مقول ��ة ((النح ��ت االجتماع ��ي)) الت ��ي
اطلقه ��ا الفن ��ان االمل ��اين جوزف بوي ��ز او ماذهب
الي ��ه االمريك ��ي االن كاب ��رو « :يج ��ب ان تك ��ون
احلدود ما بني العمل الفني والواقع اكرث ه�شا�شة
كلم ��ا كان ه ��ذا ممكن� � ًا « وه ��ي التي �س ��وف متعن
وب�ش ��كل ا�سا�سي عل ��ى االقرتاب �شيئ� � ًا ف�شيئ ًا من
فح ��وى مقولة �شاك ��ر ح�سن ال �سعي ��د والتي هي
ال تق ��ل عمق� � ًا ودالل ��ة م ��ن مقول ��ة بوي ��ز او كابرو
وايديولوجيتهما االبداعية.

((الله جميل ويحب اجلمال))
واكرث مقوالته اثر ًا يف نف�سي:
((لي�س اال�سلوب ان يكون للفنان طابعه ال�شخ�صي
يف االجن ��از ولك ��ن ان ينجز عمل ��ه الفني ب�صورة
�شخ�صي ��ة ,ففي دعوى الطابع �ش ��يء من الق�سرية
حي ��ث افاق الفنان حمددة ابد ًا ب�سمة ما مييزه عن
�سواه)).

((اللغة هي اثر الفكر)).
((العم ��ل الفن ��ي ال يقت�صر على اجلمه ��ور  -وهو
ال ي�ستهدف ��ه اال عل ��ى املدى الق�ص�ي�ر  -ذلك انه يف
النهاية ي�ستهدف الكيان احل�ضاري)).
((… ان اال�صال ��ة ال ت�أت ��ي اب ��د ًا م ��ن (اقتبا� ��س
ال�ت�راث) كتقني ��ة او ا�سل ��وب ,ب ��ل تت�أت ��ى م ��ن
(اكت�شاف) طبيعة (املوقف) عند الفنان يف زمانه,
ث ��م العم ��ل عل ��ى اتخ ��اذ (موق ��ف) جدي ��د معا�صر
ي�ستطي ��ع ان يحتف ��ظ (بروحية) الط ��رح الرتاثي
نف�س ��ه و�أن مل يعتم ��د عل ��ى اقتبا� ��س ال�ت�راث يف
�شيء)).
الزلت اذكر اول در�س من درو�سه يف تاريخ الفن.
كان يلقي علينا املحا�ض ��رة جال�س ًا وقد حتدث عن
الفن يف الع�صر احلجري القدمي واحلديث حتدث
عن العالقة املثرية للجدل ما بني الفن وال�سحر او
الفن والتزي�ي�ن واي العالقتني كان ��ت اكرث اقناع ًا
وقرب ًا من احلقيق ��ة .كان يثري انتباهنا اىل اهمية
البح ��ث يف املو�ض ��وع ب�صورة �شخ�صي ��ة وهكذا
عرفن ��ا ا�سم ��اء الكتب التي كان ��ت متداولة يف ذلك
الوق ��ت وتتن ��اول ه ��ذا املو�ض ��وع وعل ��ى اثر ذلك
قر�أ ع ��دد منا كتاب (الفن واملجتم ��ع عرب التاريخ)
الرنول ��د ه ��اوزر ,كان يك ��ره �صمتن ��ا و�سلبيتن ��ا
يف التلق ��ي وهك ��ذا كن ��ت اراقبه وه ��و يعاين من
القل ��ق والتوتر �شيئ ًا ف�شيئ� � ًا كلما طال امد �صمتنا
و�سلبيتن ��ا ليتوقف فج� ��أ ًة ع ��ن اال�سرت�سال حلثنا
عل ��ى املناق�شة وال�س�ؤال ,كان يع ��ي جيد ًا غمو�ض
بع� ��ض �شروح ��ه وكان هذا ي�سب ��ب له قلق� � ًا كبري ًا
كث�ي�ر ًا ما ع�ب�ر عنه بلغت ��ه اجل�سدي ��ة (كان يق�ضم
اظاف ��ره ب�أ�سنانه) وه ��ي العادة الت ��ي الزمته منذ
ال�صغ ��ر وال ادري ان كان قد ا�ستمر بها بعد تركي
للعراق يف منت�صف العام .1980
كان �شاك ��ر ان�سان� � ًا ب�سيط� � ًا و�شعبي� � ًا يف مظهره,
يف تل ��ك االيام كن ��ت ا�شاه ��ده م ��رار ًا مرتدي ًا بزة
ذات ال ��وان ر�صا�صية ب�سيط ��ة وكنت اميز �صوت
خطوات ��ه وه ��و مي�شي يف مم ��رات معه ��د الفنون

اجلميل ��ة الرتدائه احذية ذات دعائ ��م حديدية يف
اعقابها (ابو النعلج ��ة يف اللهجة العراقية) وذلك
الدامة حياتها ,كان كال�سواد االعظم من العراقيني
مفتون ًا ب�ش ��رب ال�شاي الذي كان يطلبه احيان ًا يف
حما�ضراته (لنا وله) واين التذكر ذلك اليوم الذي
بكى فيه الرجل بعد ان ا�ستغرق يف ذكر بع�ض من
تفا�صي ��ل جتربت ��ه الوجودية االليم ��ة يف باري�س
ايام درا�سته للفن ,كان قد حجب وجهه الباكي عنا
بيدي ��ه ليطلب فيما بعد قدحا من ال�شاي اح�ضناها
له.
ان خليط ��ا كبريا من املفاهيم واملواقف حول الفن
كان يع�ص ��ف يف ف�ضاء املعه ��د يف تلك االيام ومع
ذلك ميكن ادراج تلك املواقف يف منطقتني اثنتني:
ال ��ر�ؤى الواقعية اال�شرتاكية ب�شقيه ��ا ال�ستاليني
و(جماع ��ة ارن�س ��ت في�ش ��ر وروجي ��ه غ ��ارودي)
التحريفي�ي�ن كما كان يحل ��و لل�شيوعيني ت�سميتهم
ا�ضاف ��ة اىل املفاهي ��م القومية للح ��زب احلاكم يف
تلك الفرتة لر�سالة الفن ,يف مقابل �شريحة اخرى
درج الآخرون على ت�سمية ا�صحابها باملعقدين او
العبثيني الوجوديني ,كان ��ت اكرث النقا�شات حدة
ح ��ول الفن تتوج ��ه با�ستمرار نح ��و انهاء الدر�س
دون اكمال مو�ضوعه اال�سا�سي ,كان ال�شيوعيون
ي�شكك ��ون يف افكار �شاكر متهم�ي�ن اياه بالرجعية
وم ��واالة الفكر الربج ��وازي فالرج ��ل كان يعي�ش
تلك االيام ما بني مطرقة و�سندان احلزبني ناهيك
ع ��ن م ��ا كان يكت ��ب عن ��ه يف ال�صح ��ف املحلية من
مقاالت نقدي ��ة عقائدية غري من�صفة متذرعة بخلو
دع ��وة �شاكر من الفكر العلم ��ي التقدمي او افتقار
اعمال ��ه اىل االنحياز للجماه�ي�ر وكان ذلك �شرط ًا
ا�سا�سي ًا لقبول املبدع ودعمه من كال الطرفني.

الت�أمل

يع� � ّرف �شاك ��ر الت�أمل مب ��ا يلي :انه جم ��ال لظهور
احلقيق ��ة كم ��ا ه ��ي ,دون ان يك ��ون (ه ��ذا الت�أمل)
حمم�ل� ًا فوق طاقته ومثق ًال مبفهوم معني او عجز ًا

من زمن التوهج

حني رحل ش��اكر حسن ال سعيد ترك وراءه عدد ًا ال يستهان به من النقاد ومدعي النقد
وفنان�ين ومدعي فن وجمه��ور ًا عريض ًا ,ولكن عدد ًا غري قليل منهم مل يتس��ن له ان
ينتب��ه اىل االهمية الكربى لهذا الرجل يف الثقافة العراقية ،ليس عىل صعيد الفن
فحس��ب ,بل عىل صعيد الثقاف��ة العراقية مبجملها .كان رضوري�� ًا جد ًا ان تتم
املطالبة بانشاء متحف خاص به ومنع خروج اعامله من الوطن لبيعها ,والبدء
بجمع وارش��فة كل ما كتبه ونرشه يف الصحف اضافة اىل مخطوطاته التي
مل تر النور بع��د ,وتقرير مصريها من خالل اعتبارها ارث ًا حضاري ًا مه ً
ام.
ولست هنا بصدد ذكر كل مناقب هذا الرجل وفضائله الجمة يف ثقافتنا,
بق��در ما يهمني هنا ان احاول تقديم رؤية ذاتية لتلميذ له كان يكن له
اش��د االحرتام واملحبة ولس��وف اعتمد هنا وهناك عىل ما تيرس يل
من مادة نصية مطبوعة او سمعية – مسجلة يف ارشطة كاسيت-
او ذاكراتي��ة ,فالرجل مل يبخ��ل يف تزويدي مبا تيرس له من
وثائق قدر اس��تطاعته وقد تم هذا يف واحدة من احلك
ظروف الح��ال العراقي (اثناء زم��ن الحرب العراقية
االيرانية ومرحلة الحصار) ,ذلك الن أي نظرة عارفة
ومنصفة او موضوعية ملا فعله سوف تؤدي اىل
خلخلة او تش��ذيب الكثري مام هو مؤسس عىل
اوه��ام دامت لعرشات الس��نني حول ماهية
الرسالة الثقافية لفننا الوطني..

لق ��د ان�شغل �شاك ��ر مبنطق ��ة مهمة ولك ��ن ملتب�سة
و�صعب ��ة جد ًا عل ��ى املتلقي العادي وه ��ي (الن�ص
ال�ص ��ويف ومكونات ��ه الفكري ��ة) ومل يك ��ن غر�ضه
ارت ��داء (مالب� ��س االمرباطور) كما �س ��وف يخيل
للبع� ��ض وال حت ��ى االت ��كاء على اف ��كار مل يراد لها
ان تو�ض ��ع بداف ��ع من نزق فك ��ري  -وهو العارف
جيد ًا بذلك  -ب ��ل امعن مبدعوها يف احكام ن�سيج
معانيه ��ا اىل ح ��د احلاج ��ة اىل اق�ص ��ى درج ��ات
الرتكي ��ز وتفعي ��ل ملكة احلد� ��س للت�آل ��ف معها او
تلقيه ��ا ناهيك عن �شدة حترز ه�ؤالء بعد ما عانوه
من م�آ�س (�صلب احلالج وقطع اطرافه مثال) وهذا
ما دعاه ��م اىل اب ��داع (لغ ��ة ا�ضط ��رار)� :إميائية,
رمزي ��ة� ,شفرية ,و�شعرية ول�س ��وف يتماها �شاكر
معه ��ا ليج ��د فيه ��ا (البواب ��ة البل�سم) الت ��ي حلمها
والت ��ي �ستطيّب اجلرح الغائر فيه وفينا منذ دمار
بغ ��داد االول على يد املغ ��ول مبا ت�ضمره من عمق
وان�ساني ��ة ور�ؤي ��ة ظاهراتيه ووجودي ��ة كونية,
ولرياها فيما بع ��د تنفتح على افق امكاناتي هائل
وق ��ادر على منح املنت ��ج االبداع ��ي املحلي هويته
احلقيقية.
كان الرجل خمل�ص ًا يف حماوالته الي�صال ر�سالته
االبداعي ��ة واالن�ساني ��ة ,ومل تنق�ص ��ه احل�سا�سية
الق�ص ��وى يف التنقي ��ب واكت�شاف مواق ��ع �ضالته
وهو الع ��ارف باهمية الوع ��ي االركولوجي حيث
التنقي ��ب يف اعم ��ق الطبقات ا�ضاف ��ة اىل موهبته
الوا�ضحة يف جم ��ال الفح�ص الظاهراتي لكل من
املنجز االبداعي او امل�صادر االلهامية.
كن ��ت ا�شع ��ر ان �شاكر كان كم ��ن ي�ستح�ضر يف كل
حلظ ��ة �شط ��ح �ص ��ورة متخيل ��ة ل�شبك ��ة هائلة من
املقابالت التي ال يحدها زمان وال مكان وهو الذي
ق ��ال يوم ًا� :أيكون العراق ��ي وكل عراقي هو نف�سه
كلكام� ��ش الذي �سرقت االفعى من ��ه نبات اخللود؟
وليج ��د يف كلم ��ة افع ��ى او (احلية) الت ��ي الهمته
ا�ص ��داء ومعاين م ��ا ال ي�صرب عليه حت ��ى ينهي به
اح ��دى حما�ضراته يف معهد الفن ��ون اجلميلة يف
املنت�صف الث ��اين لل�سبعينات :االفع ��ى  ,الرفاعي
ع�ش�ي�ر االفاعي  ,مدينة احل ��ي من كلمة احلياة او
احليّات يف اللهج ��ة ال�شعبية وهكذا ي�سرت�سل يف
�ش ��رح التداعيات حت ��ى ينهي حما�ضرت ��ه بقراءة
جديدة لآية الكر�سي وبذكر كلمة يا حي و يا قيوم
ع�شرات املرات.
احلالج
النفري
فريد الدين العطار
ال�سهروردي
لق ��د �صنع من مقوالته ��م منارات هداي ��ة ,له ولنا,
ومل يت ��وان عن ذكر و�ش ��رح ن�صو�صه ��م لنا اثناء
تدري�س ��ه مل ��ادة تاري ��خ الف ��ن يف معه ��د الفن ��ون
اجلميل ��ة حت ��ى ا�صبحت ه ��ذه امل ��ادة منطقة ملادة
الف ��ن وقرائنه :الف ��ن والفل�سفة ,الف ��ن واملجتمع,
الف ��ن والفكر ال�ص ��ويف ,الفن وعل ��م النف�س ,الفن
واحلياة ,الف ��ن وال�سيا�سة ,الف ��ن واملحيط ,الفن
والعلم.
وكان ��ت اكرث مقوالت اال�ست�شه ��اد عنده تكرارا ما
يلي:
((كلما ات�سعت الفكرة� ,ضاقت العبارة))
((… وعل ��م االل ��ف يف النقط ��ة وعل ��م النقطة يف
االزل وعل ��م االزل يف امل�شيئ ��ة وعل ��م امل�شيئة يف
غيب (هو)  ,وعل ��م غيب هو لي�س كمثله �شيء وال
يعلمه اال هو))
((ع� ��ش لدنياك ك�أن ��ك تعي�ش اب ��د ًا ولأخرتك ك�أنك
متوت غد ًا))

اىل اجلانب االن�ساين .اقول :اذا كان الت�أمل كذلك
حق� � ًا ف�أن الر�ؤية الفنية وفق ه ��ذا االعتبار ت�صبح
ر�ؤي ��ة منبثقة م ��ن العامل اخلارج ��ي ومتجهة اليه
يف نف�س الوقت.
ويف م ��كان اخر … :الواق ��ع ان الت�أمل الفني يف
ا�سا�سه هو �سلبية يف الك�شف عن احلقيقة� .أي ان
الفن ��ان يقف متفرج ًا على الكون وهو على بكارته
االوىل .ومث ��ل ه ��ذه الوقف ��ة ه ��ي نهاي ��ة املط ��اف
وبدايت ��ه يف �آن واح ��د لأنه ��ا تت�ضم ��ن الت�سلي ��م.
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ام ��ا الف ��ن الت�أمل ��ي في�ستدعي فهم الع ��امل كحقيقة
عامة وتامة فهو (امكان �صائر لأن يكون وجود ًا).
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�سي� ��ؤدي اذن ه ��ذا الت�أم ��ل غري املنح ��از اىل الغاء
�سل ��م االولويات البط ��ال امل�شهد الب�ص ��ري للر�سم
وهكذا �سيتبن ��ى �شاكر النه ��ج الواقعي يف اعمال
كوربي ��ة ومن ��ذ اخلم�سين ��ات كم ��ا �سيو�ض ��ح ذلك
يف مقالت ��ه املعنون ��ة (الر�سم م ��ادة احلياة) حيث
ال ف�ص ��ل طبقي ب�ي�ن الكائنات يف امل�شه ��د امل�صور
م ��ا بني االن�س ��ان واحلي ��وان واجلم ��اد ولتختلط
عنا�صر الوج ��ود يف كل متحد غري متفا�ضل وهي
النزع ��ة الوئامية الت ��ي �سرتافق م�س�ي�رة االبداع
لدي ��ه اىل النهاي ��ة بي ��د انه ��ا �ستك ��ون وئامية يف
(املوق ��ف) من عنا�صر امل�شه ��د امل�صور يف بدايات
الفن ��ان لتتحول فيما بع ��د اىل وئامية (اال�سلوب)
يف املراح ��ل املتقدمة من تطوره .وهكذا �سي�صرح
فيم ��ا بع ��د يف كتاب ��ه (احلرية يف الف ��ن ,ال�صفحة
 « :)10وهك ��ذا ف�أن دور(اال�ش ��كال احليوية) لي�س
يف ان تطب ��ع بو�سمه ��ا احلي ��وي اال عل ��ى قلوبن ��ا
وب�صائرن ��ا .له ��ا ان نق ��ول بلغته ��ا ال�شامل ��ة انن ��ا
جميع ��ا نكون عامل ًا واح ��د ًا ,وال ان يقول (اجلمل)
انن ��ي جمل ,وال الطري ��ق اين طريق « وليقول يف
م ��كان اخر … « :بحي ��ث يبدو العم ��ل الفني بعد
ذل ��ك (اث ��ر ًا) م�ت�روك ًا ن�ستطيع ان جن ��د فيه معنى
للوجود االن�س ��اين اجمع والوج ��ود الال ان�ساين
على ال�س ��واء « (الر�ؤية الفني ��ة الت�أملية او مقدمة
يف معن ��ى احلقيق ��ة الكونية – املق ��ال ن�شر �ضمن
كت ��اب م�ؤمت ��ر احت ��اد الفنان�ي�ن الع ��رب املقام يف
بغداد عام )1972
لذا ف�أن م�ش ��روع �شاكر الفني كان يت�ضمن الدعوة
اىل العودة اىل اال�شياء ذاتها وهو يتمحور حول
الدع ��وة اىل الك�ش ��ف عنه ��ا كم ��ا تظهر ل ��ه او الي
ان�سان اخر..… .
لق ��د كان ه ��م �شاك ��ر اذن من�صب ًا على مب ��د�أ البحث
عن مواطن (التجان�س الكلي) يف خياله ال�صوري
ويف احل�ض ��ارة الت ��ي ن�ش ��اء ب�ي�ن ظهرانيها وهذا
التجان� ��س كان الكفي ��ل بتلبية رغب ��ة �سعى العمل
الفن ��ي اىل الو�صول اىل اق�ص ��ى غاياتها اال وهي
الن ��زوع نح ��و التواج ��د يف ع ��امل يتمت ��ع بوحدة
طامل ��ا ن�شدها �شاكر وهي (وح ��دة املتناق�ضات) او
على االقل االرمت ��اء يف اح�ضان ما ميكن ت�سميته
ب(فردو� ��س الو�شائ ��ج) .لق ��د كان �شاك ��ر يتمت ��ع
بادراك حد�سي غري عادي حيث كان يك�شف مرار ًا
ع ��ن مواط ��ن التجان� ��س او التوا�ش ��ج ب�ي�ن ا�شياء
تب ��دو بالن�سب ��ة للفهم الع ��ادي غ�ي�ر متجان�سة او
متوا�شج ��ة وه ��و االم ��ر ال ��ذي دع ��ا الكثريين اىل
و�ص ��ف اعماله الفكري ��ة بكونها غام�ض ��ة او حتى
مبهمة(راج ��ع مقدم ��ة جربا ابراهي ��م جربا لكتاب
احلرية يف الفن)
عرف ��ت �شاكر من خ�ل�ال احاديث ��ه وكتاباته كفنان
ينف ��ر م ��ن العن�ص ��ر االيهام ��ي يف الفن وق ��د عمد
اىل ا�سق ��اط عن�ص ��ر االيه ��ام من الئح ��ة ال�شروط
االبداعية لالجناز الفن ��ي (فيزيائ ًي ًا ومعنوي ًا) فها
هو يتمرد مرار ًا على عن�صر االيهام بالبعد الثالث
ليقول :يتم التعب�ي�ر عن ثالث ابعاد �أي عن الكتلة
ولي� ��س ال�سط ��ح – عل ��ى �سطح ذي بعدي ��ن الي�س
معن ��ى ذلك ومتام ًا – ا�سق ��اط للكتلة من عاملها يف
الف ��راغ حل�ساب ال�سط ��ح الت�صوي ��ري؟ الي�س من
املنط ��ق ان ننحت الكتل ��ة نحت ًا م ��ن ان نعرب عنها
ر�سم ًا؟.
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من زمن التوهج

أفتت��ح يف متح��ف بوش��كني للفنون
التشكيلية مبوس��كو معرض ألعامل
الفنان الس��ويرسي ب��ول كيل (-1879
 ،)1940أح��د رواد الف��ن التش��كييل
التجري��دي إىل جان��ب كاندينس�كي
وماليفت��ش وبي��ت موندري��ان .وقد
اطلق هؤالء الرواد الحركة التجريدية
يف الفن التش��كييل يف مطلع القرن
العرشين ،وكانت غايتهم التعبري عن
حرية الفنان املطلقة يف إبداعه دون
التقيد بالواق��ع؛ أي الطبيعة .وتلقف
هذا النداء الكثري من الفنانني يف تلك
الفرتة وتأثروا بفك��رة التجريد ،هذا
بالرغم م��ن ان التكعيبية والرسيالية
والبنيوي��ة والفوفي��زم وغريه��ا من
التي��ارات الفني��ة كان��ت يف ذروة
ازدهارها يف تلك الفرتة .كامتأثر بها
العديد م��ن الفنان�ين العراقيني يف
عقد الخمسينيات من القرن املايض.

�س ��يء ،ان ال�ش ��كل هو النهاية وامل ��وت .ان تكوين
ال�ش ��كل يعني احلرك ��ة والفع ��ل .ان تكوين ال�شكل
هو احلي ��اة» .وتكوين ال�شكل عن ��د بول كلي ي�أتي
ع�ب�ر الت�أمل وعرب مراقب ��ة الطبيعة واالنطالق من
العلوم الدقيقة واالبداع الفني احلد�سي والعفوي
ولكن ب ��دون غيبيات .فالفنان بحاج ��ة اىل ادوات
م ��ن اج ��ل التع ��رف بدق ��ة عل ��ى الطبيع ��ة والنبات
واحليوان واالر�ض كله ��ا وتاريخها .ويجب عليه
م ��ن اجل اتقان ا�ستخ ��دام ه ��ذه االدوات ان يتعلم
كي ��ف يتفهم عملي ��ات مول ��د العنا�صر الفني ��ة؛ �أي
النقاط واخلطوط وال�سط ��وح واالج�سام ،وكذلك
الو�سائل الفني ��ة؛ �أي اخلطوط والظالل وااللوان
حني تكون كلها يف حالة حركة .وقد ركز بول كلي
يف اواخر حياته عل ��ى درا�سة اال�شكال الهند�سية.
واعت�ب�ر احلركة ا�سا�س تكوي ��ن ال�شكل الهند�سي.
وا�ستخ ��دم التل�صي ��ق (و�ضمنا با�ستخ ��دام اوراق
اال�شج ��ار الطبيعي ��ة وقط ��ع القما� ��ش) وكذل ��ك
التنقيط على نطاق وا�سع ،كما در�س عالقة الر�سم
باملو�سيقى وحاول اي�ضاحها يف لوحاته.

ع����ب����د هللا ح��ب��ه

بي��ن ب��ول كلي وش��اكر حس��ن
حسن ال سعيد
ان متحف بو�شكني للفنون الت�شكيلية يف مو�سكو
ومتح ��ف االرميت ��اج يف �سانك ��ت -بطر�سب ��ورغ
وغريه ��ا من املتاح ��ف الكربى يف رو�سي ��ا ُتتِحف
رواده ��ا دوما وط ��وال العام مبعار� ��ض لإبداعات
كبار الفنانني العامليني الكال�سيكيني مثل رمربانت
وبوتي�شيلل ��ي ودافن�ش ��ي� ،أو نتاج ��ات املحدث�ي�ن
ومنه ��م بيكا�س ��و موديلي ��اين و�سلف ��ادور دايل.
وت�ض ��م ه ��ذه املعار� ��ض اعماله ��م املوج ��ودة يف
املتاح ��ف العاملية االخرى �ضم ��ن برنامج املتاحف
يف تب ��ادل التح ��ف الفني ��ة .وله ��ذا ال يج ��د ابن ��اء
مو�سك ��و وزائريه ��ا حاج ��ة لل�سف ��ر اىل اللوفر يف
باري� ��س او املتح ��ف الوطن ��ي يف لن ��دن مل�شاه ��دة
روائع الفن العاملي ،فهي ت�أتي كزائرة اىل مو�سكو
وبطر�سب ��ورغ .وجلب ��ت لوح ��ات ب ��ول كل ��ي اىل
مو�سك ��و هذه املرة م ��ن عدة متاح ��ف يف وطنه –
�سوي�سرا.
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وق ��د جذبني االعالن عن افتت ��اح معر�ض بول كلي
يف متح ��ف بو�شكني حتت �شع ��ار « ال يوم من دون
خط « ،لأنه و ّلد يف اعماقي ذكريات تعود �إىل �أكرث
م ��ن ن�صف ق ��رن يف الع ��راق .فقد �شاه ��دت �أعمال
ب ��ول كل ��ي لأول م ��رة ح�ي�ن جل ��ب الفن ��ان الراحل
�شاك ��ر ح�س ��ن �آل �سعي ��د ( )2005 – 1925الب ��وم
لوحات هذا الفنان مبدي ًا اعجابه البالغ به يف لقاء
جم ��ع بع�ض الفناين يف بي ��ت خالد الق�شطيني يف
االعظمي ��ة .وكان �آل �سعيد �آنذاك يعمل مدر�سا يف
مدر�س ��ة املعلمني الريفية يف بعقوب ��ة التي ي�سافر
اليه ��ا يوميا ذهاب ��ا وايابا يف البا�ص ��ات اخل�شبية
الت ��ي كان ��ت �شائعة يف تل ��ك االي ��ام .وكان مي�ضي
اكرث اوقاته يف بغداد يف لق ��اء الفنانني الآخرين،
وتبادل املعلوم ��ات معهم حول االحداث الفنية يف

اوروبا التي كانت م�صدر �إلهام الفنانني العراقيني
�آن ��ذاك .واحل ��ق انن ��ي مل �أج ��د يف ه ��ذه اللوحات
�أيامذاك م ��ا يثري االهتمام ،باالخ� ��ص وانني كنت
يف تلك الفرتة من الهواة املعجبني ب�أعمال �سيزان
وجوج ��ان وفان ك ��وخ وغريهم م ��ن االنطباعيني.
ولك ��ن االم ��ور تغ�ي�رت �شيئ ��ا ف�شيئا ح�ي�ن وجدت
بع�ض الفنان�ي�ن البارزين العراقي�ي�ن يلج�أون اىل
التجري ��د يف لوحاتهم باعتب ��اره يتطابقمع تقاليد
احل�ضارة العربي ��ة املعتمدة على الزخرفة واخلط
يف االب ��داع الفن ��ي .وقد ده�شت حق ��ا حني وجلت
يوم ��ا مر�سم كلي ��ة االداب حيث كان يعم ��ل الفنان
حاف ��ظ الدروب ��ي ،فوجدت ��ه ير�س ��م لوح ��ة جديدة
لي� ��س باال�سلوب االكادميي املعت ��اد لديه بل بكثري
م ��ن التجريد .وكنت اعتربه قب ��ل هذا من الفنانني

املحافظني.
لك ��ن البد من االعرتاف ب�أن �شاك ��ر ح�سن �آل �سعيد
يقف يف طليع ��ة الفنانني التجريدي�ي�ن العراقيني.
بيد انه اعتمد التجريد م ��ن جانبه الفل�سفي ،وبلغ
الأمر حد قيام ��ه بربط هذه احلركة بال�صوفية مبا
فيها من عنا�صر روحانية واالعراب عن
دخائل النف� ��س الب�شرية واالغ ��راق يف الغيبيات.
�أم ��ا بول كلي فقد اعتمد الفكرة التجريدية انطالقا
من اميانه بارتباط الفن بالعلم ولي�س بالغيبيات.
وميكن ت�شبي ��ه ا�سلوبه يف العمل ب�أ�سلوب العامل.
فبعد الدرا�سة الدقيقة لرتاكيب الطبيعة والهند�سة
يق ��وم بتحويلها �إىل لوحاته .ولهذا مل يرف�ض كلي
الطبيع ��ة كليا مثل كاندين�سك ��ي� .إن الطبيعة تبقى

يف كاف ��ة االح ��وال م�صدر �إلهام الفن ��ان يف ال�شكل
والل ��ون واملو�ض ��وع .وغاي ��ة كل ��ي ه ��ي �أن يجعل
قوانني الطبيعة ا�سا�س ا�سلوبه االبداعي .واعتمد
كل ��ي يف عمله على مهارته يف التخطيط كما يتبني
م ��ن لوحاته يف املعر�ض .ونحن نعلم ان كثريا من
الفنان�ي�ن املعا�صرين ربطوا اي�ض ��ا ابداعهم بالعلم
باعتبار ان الفن والعلم رافدان مي�ضيان يف جمرى
واحد هو جمرى املعرفة .ون�شري على االخ�ص �إىل
الفنان العراقي حممود �صربي ونظريته املعروفة
« واقعية الكم».
كان بول كل ��ي يهدف من حتول ��ه اىل التجريد �إىل
ق ��ول �ش ��ئ اك�ث�ر مما توح ��ي ب ��ه الطبيع ��ة ولي�س
تقليده ��ا .واعتم ��د يف ذلك عل ��ى التب�سي ��ط وعدم
الدخ ��ول يف تفا�صيل ،باعتب ��ار ان الطبيعة مبذرة
يف كل �ش ��ئ ويج ��ب عل ��ى الفن ��ان ان يقت�ص ��د يف
اخلط
والل ��ون بغي ��ة �أال يقل ��د الطبيع ��ة .وتب ��دو بع� ��ض
لوحاته وك�أنها ر�س ��وم اطفال .لكنها تعك�س ما يف
اعماقه من احا�سي�س .وهذا بر�أيه هو طريق الفنان
يف التحرر .وقد التقى الفنان يف املانيا حيث عا�ش
ف�ت�رة طويلة قبل جمئ النازيني اىل احلكم يف عام
 1933بجماعة «الفار�س االزرق» ،التي كانت ت�ضم
الرو�س ��ي فا�سيلي كاندين�سك ��ي واالملاين فرانت�س
م ��ارك .ولدى زيارته اىل تون� ��س اقت�صر التجريد
لدي ��ه عل ��ى التالوي ��ن وبا�ستخدام االل ��وان املائية
مث ��ل لوحته « ام ��ام بوابة الق�ي�روان» .وقال »:انا
واللون كل واح ��د» .وا�صبح فنانا « مفكرا» ولي�س
«مبدع ��ا» .وق ��د اورد يف كتاب ��ه « نظري ��ة ال�ش ��كل»
ر�ؤيت ��ه ح ��ول عملية تكوين ال�ش ��كل الفني .وقال «
ان تكوي ��ن ال�ش ��كل امر جي ��د .اما ال�ش ��كل فهو �أمر

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون
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ان فك ��رة التجري ��د كانت من ��ذ البداي ��ة تعتمد على
عالق ��ة الفنان واللوحة ع�ب�ر الال�شعور .واالن�سان
ح�ي�ن يق ��وم بر�س ��م اللوح ��ة يك ��ون حت ��ت ت�أث�ي�ر
الال�شع ��ور واحلد� ��س .وكم ��ا تعتم ��د ال�سوريالية
عل ��ى االحالم ،فان التجريدية تعني ب�إظهار جوهر
اال�شي ��اء حد�سي ��ا وب�ش ��كل مقت�ض ��ب با�ستخ ��دام
النق ��اط واخلطوط واال�ش ��كال الهند�سي ��ة .ويرى
بع� ��ض الباحث�ي�ن ان الفن ��ان يف كاف ��ة االح ��وال
يبق ��ى مرتبط ��ا بالطبيع ��ة ،لأن اال�ش ��كال وااللوان
م�ستوح ��اة بالرغم من كل �شئ م ��ن الطبيعة ولكن
ب ��دون تقليد لها .واللوح ��ة التنجريدية ترتك لدى
امل�شاه ��د احا�سي�س تتباين لدى ه ��ذا ال�شخ�ص او
ذاك .ولكن هذا الأم ��ر ال يهم الفنان الذي له ر�ؤيته
اخلا�ص ��ة طبع� � ًا .وعندم ��ا غ ��زا التي ��ار التجريدي
االو�س ��اط الفني ��ة يف الع ��راق والع ��امل العرب ��ي
عموما
وجد فيه الفنانون الع ��رب و�سيلة ناجحة وفر�صة
طيبة ال�ستخدام النقو� ��ش والت�صاميمم الهند�سية
املعمارية العربية وكذلك احلرف العربي يف اجناز
لوحاته ��م .ومل تك ��ن لديه ��م عندئذ اي ��ة فكرة حول
مدل ��والت عمله ��م .كما وج ��د البع�ض فيه ��ا فر�صة
للتهرب م ��ن �صعوبة الر�سم االكادميي والتخطيط
ب�ش ��كل خا�ص ،فرتاه ��م ال ي�ستطيع ��ون اجناز �أية
لوحة تخطيطي ��ة �أو بالغرافيك ت�ستحق االهتمام.
لك ��ن لوح ��ات ب ��ول كل ��ي املعرو�ض ��ة يف متح ��ف
بو�شكني تظهر مدى اتقانه للر�سم االكادميي.
ويف العراق مار�س جميع الفنانني تقريبا التجريد
يف حماول ��ة ايج ��اد ا�سالي ��ب خا�صة به ��م .لكن مل
ينج ��ح �أكرثه ��م يف تكوي ��ن مدر�س ��ة خا�ص ��ة بهم
با�ستثناء �شاكر ح�سن �آل �سعيد.
لقد بد�أ �شاكر ح�س ��ن �آل �سعيد م�شواره التجريدي

رئيس التحرير التنفيذي
علــي حســين

بحما� ��س منقط ��ع النظ�ي�ر يف توق ��ه اىل ت�شكي ��ل
نظري ��ة الف ��ن العرب ��ي ذي اخل�صائ� ��ص املتميزة.
ويف اخلم�سيني ��ات ق ��ام بن�شاط غ�ي�ر اعتيادي من
اج ��ل حتقيق هدفه ،وحتى �أنه قام بجولة يف قرى
الف ��رات االو�س ��ط يف حمافظ ��ة ال�سم ��اوة (املثنى
حالي� � ًا) التي ولد فيها للبح ��ث عن ال�سجاجيد التي
ي�صنعه ��ا الفالحون بعفوية بالغة تعرب عما تعتمل
يف نفو�سه ��م م ��ن انطباعات ب�صفته ��ا خري منوذج
للف ��ن العرب ��ي التجري ��دي اال�صي ��ل .وج ��اء �شاكر
�إىل بغ ��داد حام�ل�ا بفخ ��ر بع�ض ه ��ذه ال�سجاجيد،
واقتب�س منه ��ا الكثري يف تراكي ��ب لوحاته الحقا.
لكنه
لقد بد�أ �شاكر ح�س ��ن �آل �سعيد م�شواره التجريدي
بحما� ��س منقط ��ع النظ�ي�ر يف توق ��ه اىل ت�شكي ��ل

نظري ��ة الف ��ن العرب ��ي ذي اخل�صائ� ��ص املتميزة.
ويف اخلم�سيني ��ات ق ��ام بن�شاط غ�ي�ر اعتيادي من
اج ��ل حتقيق هدفه ،وحتى �أنه قام بجولة يف قرى
الف ��رات االو�س ��ط يف حمافظ ��ة ال�سم ��اوة (املثنى
حالي� � ًا) التي ولد فيها للبح ��ث عن ال�سجاجيد التي
ي�صنعه ��ا الفالحون بعفوية بالغة تعرب عما تعتمل
يف نفو�سه ��م م ��ن انطباعات ب�صفته ��ا خري منوذج
للف ��ن العرب ��ي التجري ��دي اال�صي ��ل .وج ��اء �شاكر
�إىل بغ ��داد حام�ل�ا بفخ ��ر بع�ض ه ��ذه ال�سجاجيد،
واقتب�س منه ��ا الكثري يف تراكي ��ب لوحاته الحقا.
لكن ��ه انتق ��ل الحق ��ا اىل رب ��ط فك ��رة التجري ��د يف
الر�س ��م بال�صوفي ��ة الت ��ي ينتق ��ل فيه ��ا امل�ؤمن اىل
عامل روحاين �آخر بعيد عن واقعه .فالفنان ح�سب
ر�أي ��ه ينطل ��ق يف حلظات االب ��داع� ،ش�أن ��ه يف ذلك
�ش� ��أن ال�صويف يف حلقة الذكر ،اىل عامل روحاين.
و�صار �شاكر يبح ��ث عن البنية الال�شعورية للخط
العرب ��ي والزخارف العربي ��ة .ولهذا در� ��س ن�ش�أة
اخل ��ط العرب ��ي وتط ��وره يف خمتل ��ف الع�ص ��ور.
ومل يعت�ب�ر الدي ��ن عائقا ام ��ام العملي ��ة الفنية ،بل
انه ح�س ��ب اعتقاده يحدد للر�س ��ام و�ضعه الكياين
كم�ؤمن ور�سام وباحث كما يتبني ذلك من برناجمه
« البي ��ان الت�أمل ��ي» .وبر�أيه ان الفن ��ان حني ير�سم
احل ��روف والزخ ��ارف يع�ب�ر ،يف ه ��وى ن ��وراين
ميتلك حوا�سه،عن حالة ابداعية غيبية لها �إت�صال
يف نهاية املطاف بواقع املجتمع.
ول ��دى التطل ��ع اىل لوحات �شاكر ح�س ��ن �آل �سعيد
جن ��د فيه ��ا الكث�ي�ر م ��ن العنا�ص ��ر الفني ��ة املميزة
للوحات بول كلي .ويتعلق ذلك با�ستخدام النقطة
واخلط واللون واك�سابها – اي اللوحات  -طابعا
�شعبيا في ��ه الكثري من الب�ساط ��ة الطفولية املميزة
للوحات بول كلي.

االخراج الفني :خالد خضير
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جدار شاكر حسن آل سعيد
ي�����اس�����ي�����ن ال���ن���ص���ي���ر
يبقى مفهوم اجلدار الفني من املفاهيم امل�ستع�صية على القبول النقدي،فهو مفهوم
م�ستحدث لي�س له تو�صيف نقدي �سابق .لذا �أبادر بالقول �أنني ا�ستعرت املفهوم
من فنون الكهوف ومن الفن ال�سومري والبابلي الذي بقيت �آثاره مر�سومة على
جدار .لأ�ستدل به على الفن العراقي يف مرحلة تاريخية من مراحل تطور الفن
يف بالد الرافدين.
وتعميما للظاهرة �سحبت املفهوم على كل �إنتاج الفنانني الت�شكيليني العراقيني،
بان ما ينتجونه هو توا�صل لذلك اجلدار ،وتعميق له.
يف �ضوء ذلك تطرقتُ يف مقال �سابق ملفهوم اجلدار يف الفن الت�شكيلي العراقي
و�صفته يف الإطار الرمزي – الواقعي ،ب�أنه
املعا�صر ،وو�ضعت املفهوم بعد �أن ًّ
حماولة لالقرتاب من �إجنازات الفنانني العراقيني املعا�صرين ،ومن ثم فهمها
لو�ضعها �ضمن �سياق الثقافة العراقية �أوال ،و�ضمن تيار احلداثة الذي اخت�ص
به الفن الت�شكيلي العراقي �إىل جوار ال�شعر والعمارة ثاني ًا ..لذا فهو جدار ي�أتيه
الفنان لي�ضع ب�صمته عليه ،ثم يغادره ،ليعود �إليه ثانية ،تاركا ف�سحة للآخرين كي
ي�ضعوا فيه ب�صمه �أخرى .فعندما يكون للفن الت�شكيلي العراقي جدار بني جدران
العامل ،ميكن معاينته والإ�شارة �إليه و�أن يقال له جدار الفن العراقي بامتياز .ومن
هنا يتحول املفهوم �إىل ثقافة ،حتمل خ�صو�صيات مرحلة ،وت�ؤ�شر لواقع حمقق
فنيا ،وعندئذ ميكن مقارنته مع جدران عاملية �أو عربية .وخل�صت للقول �أن جدار
الفن العراقي ،جدار منفتح على الرياح القدمية ،وعلى التجريب ،على املحلية
حيث ينهل من ثقافتها و�أ�شكالها ،وعلى العاملية حيث يت�أثر بثوابتها وتياراتها.
جدار �أقل ما فيه �أن لغته الفنية تتجاور مع ما حولها من لغات ثقافية عراقية
لت�ؤ�س�س ر�ؤية ترتبط بتطور احلداثة يف خمتلف �شعبها :املدنية والثقافية.
وقد �شعرنا ب�أهمية اجلدار الفني العراقي ونحن هنا يف �أوربا ،حينما �شاهدنا
املعار�ض واملهرجانات الكبرية للفنون الت�شكيلية ،و�إذا بالفن العراقي �ضمن
ال�سياق واملهرجانات الكبرية للفنون الت�شكيلية ،و�إذا بالفن العراقي �ضمن
ال�سياق العاملي حلركة احلداثة ،وله لغته ،وله من يت�أثر به ومن ي�شري �إليه..
جدار هو ت�أكيد ب�أن العراقية روح حملق يف �سماوات �أ�صيلة متتد لآالف ال�سنني
بتماثيلها الأكدية ،وبوجوهها ال�سومرية وخطوطها وكتابتها البابلية و�آثارها
الأ�شورية .ال نقول ذلك ملجرد �أن الروح العراقي يتعر�ض اليوم لإحماء �سيا�سي
مق�صود ،بل نقول ذلك ونحن نرى م�ؤثرات هذا الروح الأ�صيل منت�شر ًا يف فنون
عربية وعاملية ،فقد �أثر الفن ال�سومري يف الكثري من فنون العامل وغدا الوجه
ال�سومري مادة جلواد �سليم وغريه ،و�أثر متثال جوديا ببيكا�سو ب�شكل خا�ص.
والزمن كفيل �أن يبقي تلك الب�صمات القدمية عالمة �أو ميحوها .و�أهم مالمح هذا
اجلدار احلالية ،هو �أن تقر�أ من �سياقاته تطور وارتكا�س املجتمع العراقي ،ففن
الر�سم مر�آة حقيقية ترى من خاللها العالقة اجلدلية بني الفن واحلداثة ،بني الفن
وتطور املدينة .وما خل�صت �إليه يف تلك املقالة للقول� :أف�ضل ما يدل على الفن
الأ�صيل هو �أن يكون له جدار خا�ص به ك�شاهدة رمزية تواجهك �أينما رحلت،
�أعني به اجلدار الذي يعر�ض نف�سه لل�ضوء وللمطر ،للرياح ولف�ضليات الطيور.
ما�ض.
وبالتايل ي�صبح لغة مقروءة حية وم�ستمرة يف احلا�ضر ،ودالة على ٍ
فالفن العراقي الت�شكيلي بنى نف�سه بتجارب �أبنائه وخربتهم اخلا�صة ف�أ�س�سوا
له �أحجارا ملونة متتد على تواريخ العراق ،وله �أمكنته وتراثه واجتاهاته.
فاجلدار من العمق والتعميم ال ي�شكله فنان واحد ،وال جيل واحد ،وال حتدده
مرحلة �أو تو�صفه �أيدولوجيا .بل هو جدار – تيار يت�شكل من احل�ضور والغياب،
ومن الكتابة واملحو ،من التجربة الفردية واجلماعية .وي�ستمد هويته من البنى
املعرفية التي ت�أ�س�ست يف العراق منذ الأكديني وال�سومرين وحتى اليوم ،مرورا
بالوا�سطي الكبري ،وتوقفا عند ر�سوم عبد القادر الر�سام يف ذاكرة بغداد .و�صوال
�إىل جواد �سليم و�شاكر ح�سن �آل �سعيد وفائق ح�سن وحافظ الدروبي وحممد
غني حكمت وحممد مهر الدين و�ضياء العزاوي ومن ثم الأجيال اجلديدة التي
�أغنت جتربة اجلدار وعمقتها باجنازات فنية قلما جند لها مثيال يف تاريخ فن �أي
بلد عربي .ومن هنا فمفهوم اجلدار يف تلك املقالة ذهب �إىل التو�صيف العام ،ومل
يقف عند�شاكر ح�سن ال �سعيد

