من زمن التوهج
ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة

لإلعالم والثقافة والفنون

www.almadasupplements.com

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

العدد ( )4996السنة التاسعة عشرة
الخميس ( )5آب 2021

من زمن التوهج

الحروفية العربية وموقع مديحة عمر
نور زاهي

ُيعترب الخط العريب أحد أبرز
الفنية عند
مظاهر العبقر ّية ّ
العرب ،فهو الوسيلة التي حفظ
بها العرب تراثهم العريق ،وبه
ُكتِ ب القرآن الكريم ،والحديث
الرشيف ،والحكم واملواعظ،
واألشعار .فتف ّنن العرب بابتكار
الصفات واأللقاب للخط العريب،
ّ
الخطاط ياقوت
حيث وصفه
روحانية
املستعصمي بأنّه هندسة
ّ
متت بآلة جسد ّية .واعتربه البعض
ّ
روحية عميقة
ة
لرفاهي
ا
تذكار
ً
ّ
ّ
نابعة من نفس صافية تواجه
العرص املضطرب والشائك يف
كثري من جوانبه.

�إنَّ ف ��ن اخل ��ط هو ف ��ن خ�صو�صي ،و�إب ��داع متف ّرد
للع ��رب فه ��م مل ي�أخ ��ذوه عن غريهم ،ب ��ل و�ضعوه
ب�أنف�س ��هم ،و�ص ��اغوا قواع ��ده ،وبل ��وروا ط ��رزه
الفن ّي ��ة .ون�ش� ��أ اخل ��ط� ،أ�سا�سً ��ا ،كف ��ن يف البالط
وا�س ��تجاب �إىل حاج ��ات الدول ��ة (الدواوي ��ن،
ن�س ��خ القر�آن ،ن�س ��خ امل�ؤلفات…) قب ��ل مكابدات
وجماه ��دات املت�ص ��وّ فة .ف�أ�ض ��حى ف ًّن ��ا مقدَّ�سً ��ا،
ر�س ��م ًّيا ،متازج فيه الدي ��ن بالدول ��ة ،والروحاين
والفني باحلريف.
بالزمني،
ّ
تع� �دّدت اخلطوط ومن �أ�ش ��هرها الكويف ،والثلث،
والن�سخ ،والفار�سي ،والديواين ،والرقعة.
الحروفية
ّ
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ميكنن ��ا تعري ��ف احلروفيّة ب�أ ّنها ا�س ��تلهام احلرف
العربي يف الفن احلديث �أو يف اللوحة الت�شكيليّة
فه ��ي ُت�ش�ي�ر �إىل �أعم ��ال فن ّي ��ة تعامل ��ت م ��ع اللغ ��ة
العرب ّي ��ة ،كح ��روف �أو كن�ص ��و�ص ،مثل “معطى”
(�أو م ��ادة) ب�ص ��ري للت�ش ��كيل .هي ظاه ��رة عربيّة
(و�إيران ّي ��ة)� ،أطلقها غ�ي�ر فنان عرب � ّ�ي (و�إيرا ّ
ين)
مت�أ ّثرا بتجربة بول كلي و�أقرانه من “احلروفيني
الغربي�ي�ن” طلبًا لعمل فن ��ي ذي مراجع “حمليّة”
وهو ّي ��ة “ح�ض ��اريّة”  .بد�أت ه ��ذه احلركة �أواخر
الأربعينات وغمرت ال�ش ��رق الأو�س ��ط ب�أكمله منذ
ال�س ��بعينات� .أ ّم ��ا �س ��بب ظهوره ��ا فيع ��ود ب�ش ��كل
�أ�سا�س ��ي �إىل نكبة فل�س ��طني ع ��ام  1948والهزائم
العرب ّي ��ة التي �أنتجت ردّات فعل م ��ن قبل الفنانني
الذين يبحثون عن الأ�صالة يف الفن ومزج الرتاث
باحلداثة.
تع� � ّرف الباحث ��ة �س ��يلفيا ناي ��ف احلروف ّي ��ة ب�أ ّنه ��ا
حماول ��ة خللق حداث ��ة تغ ��رق يف املح ّل ��ي ولك ّنها
تندم ��ج يف نهاي ��ة املط ��اف بالتي ��ارات الثقاف ّي ��ة
العامليّة يف تلك احلقبة.
ي�صف �ش ��ربل داغر ،يف كتابه احلروفيّة العربيّة:
ف ��ن وهو ّي ��ة ،احلروف ّي ��ة ب�أ ّنها ردّة فع ��ل على الفن
الغرب ��ي املتم ّث ��ل بلوح ��ات الطبيع ��ة ال�ص ��امتة

و�صور التماثيل الإغريقيّة .فقد جل�أ احلرويف �إىل
ا�ستلهام احلرف العربي و�سيل ًة للعودة �إىل الأ�صل
والرتاث .وهك ��ذا تكوّ نت احلروفيّة �ض ��من حركة
عا ّم ��ة ،مل تع ��د تكتفي مبحاكاة الف ��ن اجلديد الذي
تعلمته وال بالنزع ��ة االقتدائية بالتجربة الغربيّة،
ب ��ل باتت “حتوّ ر” ه ��ذا الفن ،واج ��د ًة له “منابت
حمل ّي ��ة”� .إ ّنه ��ا “تبيئ ��ة” الف ��ن الغرب ��ي يف البالد
العربيّة ،وال�سعي النتاج لوحة “خ�صو�صيّة”.
واحلروف ّي ��ون ،جماع ��ة مرتبط ��ة بتقالي ��د اخل ��ط
ال�شعبي وال�صو ّ
يف
العربي العريقة ،ويف الت�أويل
ّ
ّ
الذي يتحدث عن ت�أثري احلرف يف م�ص ��ائر النا�س
وعواطفهم و�أحا�سي�س ��هم وعقوله ��م ،ملا يحمل من
�أبعاد �إيحائية ب�صريّة وم�ضمونيّة كبرية.
األول:
الرائد ّ

مييل داغر �إىل االعتقاد ب�أنّ الفنانة العراقيّة مديحة
عم ��ر هي الرائدة الأوىل يف جمال احلروفيّة  .فقد
عمدت منذ �س ��نة � 1944إىل البحث احلرويف وقد
ف�ص ��لت ذل ��ك يف بيانها الفني حت ��ت عنوان اخلط
ّ
العرب � ّ�ي عن�ص ��ر ا�س ��تلهام يف الف ��ن التجري ��دي.
ّ
اطلع ��ت يف لندن وباري�س عل ��ى االجتاهات الفنيّة
احلديث ��ة و�ش ��اهدت املعار�ض واملتاحف .در�س ��ت
مديح ��ة عم ��ر الف ��ن يف �أم�ي�ركا ،و�ش ��اركت يف
ً
معر�ضا
املعار�ض التي ُتقام هناك ح ّتى �إ ّنها �أقامت
فرد ًّي ��ا لنتاجه ��ا التجدي ��دي يف احل ��روف العربيّة
يف مكتب ��ة بيب ��ودي George Peabody
 Libraryيف جورج تاون بوا�شنطن.
جماعة “البعد الواحد”:
تعت�ب�ر هذه اجلماع ��ة تتويجً ا لظاه ��رة احلروفيّة
العرب ّي ��ة حي ��ث تق� �دّم جمموع ��ة م ��ن احلروفي�ي�ن
العراقي�ي�ن بتجاربه ��م الفن ّي ��ة اخلا�ص ��ة .رغ ��م �أنّ
اجلماع ��ة عراق ّي ��ة � ،اّإل �أنَّ ت�أثرياتها الفنيّة �س ��تمتد
�إىل خارج العراق خا�ص ًة و�أنَّ فنانيها قد �صاحبوا
�أعماله ��م ببيان ��ات وكتاب ��ات نظرية وفن ّي ��ة عمّقت
البحث احلرويف .هذه اجلماعة هي يف الأ�س ��ا�س
معر� ��ض فني ووثائقي جرى يف بغداد يف ،1971
بع ��د �أن ظه ��رت الفك ��رة ،لأول م ��رة ،يف 1969؛
وه ��ي فك ��رة تنظيم معر�ض ع ��ن تـ�أثري احلرف يف

الفن الت�ش ��كيلي� .ساهم يف �إن�ض ��اج هذا امل�شروع:
جميل حمودي� ،ض ��ياء العزاوي ،رافع النا�صري،
عبد الرحمن الكيالين حممد غني ،و�ش ��اكر ح�س ��ن
�آل �س ��عيد الذي قام � ً
أي�ضا باعداد كتاب خا�ص بهذه
املنا�سبة.
املق�ص ��ود بـ”البع ��د الواح ��د” ه ��و ا ّتخ ��اذ احلرف
الكتاب ��ي نقطة انطالق للو�ص ��ول �إىل معنى اخلط
كقيمة �ش ��كلية ح ��رف .والرج ��وع �إىل ُبع ��د للخط
�امي عروبي مناق�ض للبع ��د الثالثي
كانتم ��اء �إ�س�ل ّ
يف اللوح ��ة الغربيّة� .ش� � ّكلت ه ��ذه اجلماعة� ،أول
العربي
مدر�س ��ة حديثة ،اهتم ��ت ب�إدخال احل ��رف
ّ
يف ع ��امل الف ��ن الت�ش ��كيلي املعا�ص ��ر ووتطويع ��ه
ف�أبدعت جمموعة من الأعمال الفنيّة عربيّة ال�سمة،
�إ�سالميّة اليد والل�سان� ،شرقيّة الهوى والنكهة
مناذج حروفيّة:
للحروف ّي ��ة العرب ّي ��ة مي ��دان ت�ش ��كيلي يق ��وم على
مبد�أين �أ�سا�سني:
القطيع ��ة ال ّتام ��ة م ��ع طرز(منط) اخل ��ط العربي،
والتعامل مع احلروف العربيّة كمادة للت�شكيل.
بناء لوحة حديثة ،ولكن ب�صيغة حموَّ رة ،مطوَّ عة
للتعب�ي�ر ع ��ن خ�صو�ص ��ية ثقاف ّي ��ة �أو ح�ض ��اريّة.
واحلروفيّة تتو ّزع على �أكرث من فئة
اللوحة – الحرف:

يدر� ��س الفن ��ان القابلي ��ات الت�ش ��كيليّة يف احلرف
الواح ��د لغاي ��ات زخرفيّة ،ت�ص ��ميميّة �أو حتليليّة.
فاحل ��رف ه ��و م ��ادة العم ��ل ،ه ��و نقط ��ة االنطالق
ونقطة الو�صول ،النواة والبنية.
�أجمع علم ��اء اللغة واحلروفيون عل ��ى �أن العالمة
اللغوي ��ة مبن ��ى – معن ��ى .فانقطع احل ��رويف عن
اخل ��ط كط ��راز يف الكتاب ��ة ،ال عن معن ��ى العبارة،
وع ��ن العب ��ارة الدين ّي ��ة ال�س ��امية ال ع ��ن العب ��ارة
املعبرّ ة .فعاد احلروفيون �إىل الن�ص ��و�ص الأدبية
العرب ّي ��ة ،القدمي ��ة �أو احلديث ��ة ،كمو�ض ��وعات
وجماالت عمل لنتاجاتهم الفنيّة.
م ��ن الفنان�ي�ن م ��ن يت�ص ��ل باللغ ��ة العربي ��ة جله ��ة
�ش ��كلها الكتابي وايقاعها الغرافيكي فوق امل�ساحة
الت�ص ��ويريّة .فينت ��ج �أعم � اً�ال فن ّي ��ة م ��ن الأ�ش ��كال

الكتاب ّي ��ة ،ولك ��ن دون �أن ت� ��ؤدي �أي معن ��ى� ،إ ّنه ��ا
�أعم ��ال كتابات غري مقروءة �أبدًا ،مرئية وح�س ��ب،
ت�ص ��بح الري�ش ��ة فيها مبثابة القلم ،وفق حركة يف
الكتابة – التلوين ،نظاميّة وح ّرة يف � ٍآن معًا.
اللوحة – النص:

تقوم على ا�س ��تعمال احلرف الكتابي بو�صفه مادة
للت�ش ��كيل ،ولكن بني جملة م ��واد �أخرى؛ وتنطلق
من �ص ��يغته الغرافيكية ،ولك ��ن دون �أن تتقيّد بها،
فتحوّ ره ��ا متا ًم ��ا �أو جت ّرده ��ا .ت�س ��تدعي اللوحة
مف ��ردات م�س ��تعملة ،وتعطيه ��ا مع ��اين �س ��ياقيّة
جدي ��دة له ��ا .فاحل ��رويف هنا ي�س ��تمد م ��ن الكتابة
ال�ش ��كل الت�ص ��ويري والبناء الت�ش ��كيلي ل�ص ��ورة
احلرف والكلمة.
والحروفي:
ّ
بين الخطاط

�كيلي احل ��رو ّ
يف �أ ّن ��ه قد جمع
يعتق ��د الفن ��ان الت�ش � ّ
يف منج ��زه الب�ص ��ري ط ��ريف املعادل ��ة :ال�ت�راث
واملعا�صرة .فلقد ا�س ��تلهم اخلط يف لوحة حتاكي
الزم ��ن احلا�ض ��ر� .أمّا اخلط ��اط العرب ��ي احلديث
فينف ��ي ارتب ��اط عم ��ل احل ��رو ّ
العربي
يف باخل ��ط
ّ
لأن ��ه مل ي ّتب ��ع في ��ه القواع ��د املعروفة له ��ذا اخلط،
�إنمّا ا�س ��تفاد ب�ش ��كل من الأ�ش ��كال م ��ن اجلماليات
الت�ش ��كيليّة للخ ��ط العرب � ّ�يّ ،
ووظفه ��ا يف منجزه
الب�صري احلرو ّ
يف .ويرى اخلطاط �أنّ ما يقوم به
احل ��رو ّ
يف هو زخرفات خارجة عن نظم و�أ�ص ��ول
وموازي ��ن اخل ��ط العرب � ّ�ي ،تغ�ّي�رّ �ش ��كل احل ��رف
العرب � ّ�ي ما يُفق ��ده معن ��اه وذاته وبنيته ال�ش ��كليّة
ال�ص ��حيحة بر�أي ��ه ،هو ّ
تدخ ٌل م�ش�ي ٌ
بتخ�ص ���ص
�ن
ّ
ّ
العربي ،خا�ص ��ة
للخط
اخلط ��اط وتقلي� � ٌد ال تطوّ ٌر
ّ
بوج ��ود مقايي� ��س ومعاي�ي�ر ونظ ��م حت ��دد �ش ��كل
وحج ��م احل ��رف ،ال �أح ��د ي�س ��تطيع جتاوزه ��ا،
و� اّإل فق ��د اخل ��ط �ص ��فته .يف املقابل ينظ ��ر الفنان
احل ��رو ّ
يف �إىل ّ
ن�س ��اخ يُك ّرر ما
اخلط ��اط عل ��ى �أ ّنه ّ
�أجنزه الأقدمون ،دون ابتكار �أو �إ�ضافة ،ما يجعله
�أقرب �إىل احلر ّ
يف منه �إىل الفنان.

من بحث قُدِ م اىل اجلامعة اللبنان ّية – الفرع الأول
الأوني�سكو

شريل داغر

يؤ ّكد الفنان العراقي جميل
حمودي يف غري مناسبة ومجال
أنّه “الرائد األول” ،وهو أيض ًا
خصه به
عنوان الكتاب الذي ّ
الكاتب الفرنيس بول بالطا:
هناك عمالن حروفيان للفنان
حمودي ّ
موقعان يف عام ،1945
ومثبتان يف هذا الكتاب ،وهام
ألن الفنان كان قد أ ّكد
محيرّ انّ ،
يف غري ترصيح صحفي أنّه مل
يبدأ تجاربه الحروفية إ ّال يف عام
 ،1947بعد أن ّ
حل يف باريس
وتعرف فيها عىل هذه التجارب
ّ
الجديدة ،وهو ما كتبه بنفسه
أيض ًا يف كتاب “البعد الواحد”،
حيث يقول:

“�إنّ اللحظ ��ة الت ��ي وثب ��ت فيه ��ا �إىل ذهن ��ي
فك ��رة ا�س ��تيحاء احل ��رف العرب ��ي يف العم ��ل
الفن ��ي كان ��ت يف �س ��اعتها نوع� � ًا م ��ن االبته ��ال،
وال�ص ��لوات لنف� ��س �أفزعه ��ا الف ��راغ ال ��ذي م�ل��أ
احلياة الأوروبية ،الت ��ي كنت حديث العهد بها.
وكان اخل ��وف م ��ن ال�ض ��ياع يف ت ��راث ال مي ��تّ
لوجودي الفكري والقومي ب�ص ��لة �سبب الثورة
الت ��ي اجتاحتن ��ي عل ��ى املث ��ل املادية ال�ص ��ادرة
عن ح�ض ��ارة الآل ��ة – املاكن ��ة ،وح�ض ��ارة املادة

فتم�س ��كت بالقيم الروحية التي ت�ؤ ّكد
الرخي�صة ّ
عل ��ى �أ�ص ��الة الرواب ��ط احل�ض ��ارية والثقافي ��ة
لوج ��ودي؛ ومل �أر �أر�ض ��ف و�أقد� ��س من احلرف
العرب ��ي ينبوع� � ًا �آت ��ي �إلي ��ه لأ�ش ��بع به عط�ش ��ي
للتعبري والإبداع ،ملت�صق ًا ّ
بكل كيانب بتاريخية
ب�ل�ادي وم�ؤ ّدي� � ًا يف جم ��ال االبت ��كار احلديث ما
يطم ��ح �إلي ��ه �أيّ فن ��ان معا�ص ��ر”� .إذن ،ه ��و بد�أ
ه ��ذه التجرب ��ة يف �أوروب ��ا ،وهو مل يح � ّ�ل فيها
�إ ّال يف ع ��ام  ،1947فم ��اذا عن العمل�ي�ن املو ّقعني

يف ع ��ام 1945؟ هل يعن ��ي هذا �أنّ الفنان ر�س ��م
هذي ��ن العمل�ي�ن يف بغ ��داد يف حماول ��ة فني ��ة مل
تت�أ ّك ��د وتتبل ��ور �إ ّال بع ��د �إقامت ��ه يف باري� ��س؟
الفن ��ان الإيراين ح�س�ي�ن زندرودي ي�ؤ ّكد �أي�ض� � ًا
ب�أ ّن ��ه “الرائد الأول” يف العامل الإ�س�ل�امي ،بعد
�أن �أطل ��ق يف �إي ��ران ،ابت ��دا ًء من الع ��ام ،1957
“مدر�س ��ة �س ��اغا خانه” (وهو ا�س ��م �أطلقه �أحد
ال�ص ��حفيني الإيراني�ي�ن عل ��ى طريق ��ة زندرودي
الفنية ،وعل ��ى �أتباعها وتالميذه ��ا ،وتقوم على
ا�س ��تلهام احلرف يف اللوح ��ة احلديثة) .مل يكن
زن ��درودي الرائ ��د الأول ،لأنّ هن ��اك �إيراني�ي�ن
�آخري ��ن ،وقب ��ل الع ��رب ،يناف�س ��ونه عل ��ى ه ��ذه
الأ�س ��بقية :نا�ص ��ر �أ�س ��ار (من مواليد  1928يف
طه ��ران) الذي متيّز فني ًا من ��ذ  1953يف باري�س
بتخطيطات ��ه؛ والفن ��ان الإي ��راين الآخ ��ر حممد
�صابر فيوزي ( )1973-1909الذي بد�أ بتجاربه
احلروفية بعد احلرب العاملية الثانية� ،إ ّال �أ ّنها مل
تعر�ض يف �ص ��الة عر�ض قبل موته �أبد ًا .ي ّت�ضح
لن ��ا� ،إذن� ،أنّ الفن ��ان حمودي كان �س� � ّباق ًا �أي�ض� � ًا
يف املج ��ال العرب ��ي؟ هن ��اك فنان ��ة ،عراقي ��ة هي
الأخرى ،تناف�س ��ه على ه ��ذا اللقب :مديحة عمر.
عر�ض ��ت الفنان ��ة عم ��ر يف معر�ض ��ها ال�ش ��امل
ب� �ـ “قاع ��ة ال ��رواق” البغدادي ��ة يف � 26آذار /
مار� ��س  1981ع� �دّة لوح ��ات حروفي ��ة م�ؤ ّرخ ��ة
يف ع ��ام  ،1946وهي �أعمالها الأوىل دون �ش � ّ�ك،
وقد كان ��ت تدر�س الفنّ يف وا�ش ��نطن .هذا ومن
املع ��روف �أنّ الفنانة �ش ��اركت يف عام  1947يف
معر�ض جماعي يف “متحف التاريخ الطبيعي”
بوا�ش ��نطنّ ،
ونظمت يف عام  1949يف “متحف
الكوركوران” يف وا�شنطن معر�ضها ال�شخ�صي
الأول ��ن وكان بعن ��وان�“ :ص ��ور جتريدي ��ة
للحروف العربية” ،كما ك ّررت التجربة نف�س ��ها،
يف الع ��ام نف�س ��ه ،يف “مكتب ��ة ب ��ي ب ��ودي” يف
جورج تاون وا�شنطن ،ويف “مركز جن للفنون
اجلميل ��ة” يف �سلفر�س�ب�رنغ بوالي ��ة ماري الند.
�أه ��ي الرائدة الأوىل؟ هذا ه ��و الر�أي الذي منيل
�إلي ��ه ،لأنّ الأ�سا�س ��ي يف ه ��ذا املجال ال يقت�ص ��ر
عل ��ى معرف ��ة تاري ��خ �أول لوحة حروفي ��ة عربية
(و�إ�س�ل�امية) وح�س ��ب ،بل على الت�أ ّك ��د من هذه
الوجه ��ة وثبوته ��ا يف جتربة الفنان�ي�ن الأوائل.
ح�ي�ن كان ��ت تقت�ص ��ر التجرب ��ة احلروفي ��ة عن ��د
حم ��ودي عل ��ى �أعم ��ال حم ��دودة ،كان ��ت مديحة
تخ�ص ���ص معر�ض� � ًا لأعماله ��ا (�أكرث من 22
عمر ّ
عم�ل� ًا)؛ وحني كان حمودي يتع ّرف ويلتم�س يف
باري� ��س هذه التجربة ،كان ��ت مديحة عمر حتكم
العالقة ب�ي�ن “التجريد” و “احل ��رف العربي”،
وهو ما ي�ش�ي�ر �إليه بجالء مو�ض ��وع معر�ض ��ها،
بالإ�ض ��افة �إىل �أ ّنها ن�ش ��رت �إىل جانب معر�ض ��ها
هذا بيان� � ًا نظري ًا ،هو “البيان احلرويف العربي
الأول” دون �ش � ّ�ك ،تق ��ول في ��ه“ :لق ��د �ش ��اهدت
الف ��نّ احلديث ودر�س ��ته مقابلة دوم� � ًا بينه وبني
الف ��نّ العرب ��ي يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط .فوج ��دت
بهي الألوان� ،ساحر ًا ،ويف الوقت
الأخري �أي�ض� � ًا ّ
نف�س ��ه مع ّق ��د ًا ومزخرف� � ًا ،حت ��ى �ش ��عرت �أ ّنه من
ال�ض ��روري �أن تتهي�أ لهذا الفنّ اخلالد دفعة قوية
مما هو عليه م ��ن اجلمود ،وحت ّرره من
تخرج ��ه ّ
ال�س ��طحية ،وتق ّرب ��ه م ��ن فنّ ع�ص ��رنا احلا�ض ��ر
امل ّت�ص ��ف بجدي ��ة التعب�ي�ر واحلرك ��ة والقلق”.
“و�أنا� ،أي� ًضا ،رائد” ،ال يرتدّد بدوره عن القول
الفن ��ان اللبن ��اين وجي ��ه نحل ��ة ،رغ ��م �أنّ لوحته
احلروفي ��ة الأوىل ترق ��ى �إىل ع ��ام  ،1952ذل ��ك
�أنّ الفن ��ان كان يعتق ��د ،حني �أجن ��ز هذه اللوحة،
�أ ّنه ي�ش � ّ�ق طريق ًا غري مع ّبد ،وغري مطروق؛ كيف
ال وه ��و مل يكن على دارية مب ��ا كانت قد �أجنزته
مديحة عمر �أو جميل حمودي.

عن بحث بعنوان ( هجرة العالمات ) يف مدونته.
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الحروفيون العرب...الريادة و الهوية

من هو الحروفي األول ..الفنانة مديحة عمر

أم الفنان جميل حمودي ؟
محسن الذهبي

يف نهاية االربعينيات من القرن
املايض ،ظهرت تيارات جديدة يف
االدب والفن تحمل سامت التجديد
والبحث عن هوية متيزها ومثل ما
حدث للشعر العريب الحديث (الشعر
الحر) كان للوحة التشكيلية الحروفية
يف تبوء سمة الريادة  .وبقى جدل
الريادة ومازال قامئا  ،فمن هو الشاعر
الرائد يف قطع حبال بحور الخليل
أهو السياب يف (هل كان حبا ) أم
نازك املالئكة وقصيدة ( الكولريا ) ؟
وهكذا يعاد الجدل ،فمن هو الحرويف
االول.؟؟ .الفنانة العراقية مديحة عمر
؟ ام الفنان جميل حمودي ؟
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مديح ��ة عم ��ر احلائ ��زة عل ��ى درج ��ة ال�ش ��رف من
كلية (ماري ��ا غري )بلندن  1933ثم الدرا�س ��ة يف
جامعة جورج وا�شنطن  1943واملن�سبة اىل كلية
الكورك ��وران للفن ��ون حت ��ى  ، 1950تعر�ض اول
عم ��ل لها ت�س ��تلهم يف الكتاب ��ة العربية عام 1949
وذل ��ك يف املعر� ��ض الدوري ملتح ��ف الكوركوران
بوا�ش ��نطن بلوحتها (�ص ��ور جتريدي ��ة للحروف
العربية ) ثم تعر�ض يف املعر�ض ال�شامل العمالها
املق ��ام على قاعة ال ��رواق ببغ ��داد 1981عددا من
اعماله ��ا احلروفي ��ة االوىل م�ؤرخ ��ه بع ��ام 1946
 ،اه ��ي رائ ��دة احلروفي ��ة االوىل ام م ��ا ي�ؤك ��ده
الفن ��ان جميل حم ��ودي من موالي ��د 1924من انه
الرائ ��داالول يف ا�س ��تلهام احل ��رف العرب ��ي كم ��ا
ي�ؤرخ له الفنان �ش ��اكر ح�س ��ن ال �س ��عيد يف كتابه
البعد الواحد " كان جميل حمودي منذعام 1947
ق ��د اتخذ م ��ن الكلمة املكتوبة �ض ��من عامل اللوحة
املر�سومة عن�صرا جديدا يف البناء الفني ".

لكن مديحة عمر تعطينا بعدا اخر اكرث و�ض ��وحا
لل�ص ��ورة بكونه ��ا الرائ ��د بوع ��ي ومعرف ��ة يف
ا�س ��تلهام احل ��روف والكتاب ��ة العربي ��ة لكونه ��ا
اول م ��ن ً
نظر وكت ��ب عن ماهية العالق ��ة بني الفن
واحلروف العربية ففي وا�ش ��نطن كانت قد ن�شرة
بيانا فنيا عام  1949حتت عنوان (اخلط العربي
عن�ص ��ر ا�س ��تلهام يف الفن ) در�س ��ت في ��ه امكانية
اال�س ��تفاده م ��ن اخلوا� ��ص املطاوع ��ه للح ��روف
العربي ��ة وامكاني ��ة ا�س ��تخدام القي ��م التجريدية
يف بن ��اء اللوح ��ة الفني ��ة احلديث ��ة وه ��ي بذل ��ك
�س ��بقت كل املهتمني بالفن الت�ش ��كيلي م ��ن فنانني
ونق ��اد يف هذا املجال .لكنن ��ا قبل احلكم على هذه
الري ��ادة العراقي ��ة للحروفية البد م ��ن النظر اىل
التجارب العربية االخرى يف هذا امل�ضمار والتي
توءكد ريادتها اي�ض ��ا  ،فالفنانة اللبنانية �س ��لوى
رو�ض ��ة �ش ��قري من مواليد  . 1931تق ��دم لوحتها
احلروفي ��ة با�س ��م ( ي ��ا لي ��ل ) واملنف ��ذه بتاري ��خ
 1947كذل ��ك الفن ��ان اللبناين وجي ��ة نحلة ي�ؤرخ
لوحته ( املحارب) بتاريخ  1954م�ستغال امكانية
اخلط ��وط العربي ��ة ومطاوعته ��ا الت�ش ��كيلية يف
بنائ ��ه الفني .ث ��م هناك جتربة الفنان �س ��عيد عقل
واعماله باحلرب ال�صيني التي اعتمد فيها ت�شكيل
احلرف بنظ ��رة جديدة واطلق عليها ( كتابه ) يف
معر�ضه االول . 1954
كذل ��ك البد من الوقوف عند التجربة ال�س ��ودانية
ودور مدر�س ��ة اخلرط ��وم الت�ش ��كيلية وري ��ادة

الربوف�س ��ور احمد حممد �ش�ب�رين  1930ورفاقة
عثم ��ان وقيع الله وابراهيم ال�ص ��لحي اذ حاولوا
ادخ ��ال ايقاع ��ات ور�ؤى جديدة للفن ��ون احلرفية
واعطوها مذاق خا�ص ثم جتربة �أدهم ا�س ��ماعيل
وامتدادها اىل حممود حماد اذ ا�ستخدما الن�سيج
الكتابي با�ش ��كال لونية مموهة ل�ص ��ورت احلرف
والكتاب ��ة بتج ��اه جتري ��دي وا�ض ��ح ام ��ا فن ��اين
املغ ��رب العرب ��ي فانه ��م ت�أث ��روا ب�ش ��كل وا�ض ��ح
با�س ��تلهام احلرف من االطار التاريخي ل�صفحات
املخطوط ��ات العربي ��ة والزخرف ��ة ليتج ��اوزوا
ال�ش ��كل ال�ص ��ريح للح ��روف فف ��ي اعم ��ال الفنان
التون�س ��ي جنيب بلخوج ��ة تربز ق ��درة التعاطي
مع احل ��رف بيقاع ��ات هند�س ��ية ممي ��زه  .وكذلك
يف اعم ��ال املغربي حمم ��د املويلحي الذي اقتب�س
ان�س ��يابية احل ��رف ومطاوعت ��ة خلل ��ق ا�ش ��كال
جتريدية متفردة  .ويف اجلزائر جتربة االخوان
حممد وعمر را�سم والفنان �سيد علي الذين قربهم
اخلط م ��ن الفن التجريدي وان مل يدعوا االنتماء
الية.
ويف م�ص ��ر كان الفن ��ان الرائ ��د حام ��د عب ��د
الله(املت ��ويف ع ��ام  ) 1986م ��ن اوائ ��ل رواد
احلروفي ��ة يف اخلم�س ��ينات من القرن املا�ض ��ي .
وكذلك الفن ��ان عمر النجدي يف بحث ��ة عن البيئة
ال�ش ��عبية وا�س ��تخدام جمالية احل ��روف العربية
يف ن�سق روحي .كما ا�ستفاد الفنان الرائد �صالح
طاهرمن طواعيت احلرف .

وتبق ��ى جترب ��ة الفنان العراقي �ش ��اكر ح�س ��ن ال
�س ��عيد عرب اعماله امل�س ��تمده من تنظرية جلماعة
( البع ��د الواحد ) وت�أويالته ال�ص ��وفية يف ن�س ��ج
العمل الفني من ابرز ما قدمته للحروفيني العرب
يف و�ض ��ع اال�س�س االوىل ملدر�س ��ة فنية معا�صرة
تعتمد ا�ستلهام احلرف العربي .
وتت�س ��ع التجرب ��ة يف اعم ��ال العدي ��د م ��ن رواد
الت�ش ��كيل لعربي فا لفنان الفل�سطيني كمال بالطه
و ال�سوري عبد القادر االرنا�ؤ�ؤط ومروان ق�صاب
با�ش ��ي و امل�صري احمد ف�ؤاد �سليم و�سعيد وائلي
وع�ص ��مت داو�ستا�ش ��ي و من لبنان ي�س ��ار �ص ��في
الدين و ح�سني ما�ضي واملغربي احمد ال�شرقاوي
وغريه ��م الكث�ي�ر لتمت ��د اىل اجلي ��ل الالح ��ق
لي�ض ��يفوا الكثري كتجربة الفنان �ض ��ياء العزاوي
والذي يعد من اك�ب�ر امللونيني .وكرافييكية جنى
امله ��داوي وج ��راره امل�ؤ�ش ��اة بح ��روف ورم ��وز
ممطوط ��ة .ونقو�ش فري ��د بلكاهية عل ��ى اجللود
.واختام ر�ش ��يد القري�ش ��ي ال�ص ��ينية فوق اخلط
الك ��ويف املغرب ��ي  .وجتربة الفنان حممد �س ��عيد
ال�ص ��كار وجتديداتة يف اخل ��ط العربي التقليدي
.وتت�سع الر�ؤية يف �ستلهام احلروف بالعديد من
اال�ساليب لت�شمل اغلب الفنانني العرب حتى لتكاد
ال جتد فنانا اال وا�س ��تقى من ه ��ذا النبع اجلميل.
لي� ��س يف اجن ��از اللوحة فح�س ��ب ب ��ل امتدت اىل
النح ��ت كم ��ا فع ��ل الفن ��ان الرائد جواد �س ��ليم يف
ادخال الكتابة يف اعماله.
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جميل حمودي ومديحة عمر

وإستلهام الموروث الحروفي
سامر قحطان القيسي

تعد ظاهرة استلهام املوروث الحضاري
والحروف سمة مميزة الفن العراقي
املعارص السيام يف الحقبة األوىل من
مسرية التشكيل العراقي إذ شكل التفسري
العالمي والحروف قيمة غنية يف معطياتها
الجاملية ..كونها تحايك الجامل الكيل
غري الخاضع يف منطوقه لزمان ومكان
محددين ..والذي ميتد بظالله عىل أرضية
الفن الحديث محلي ًا وعامليا ،لنجد كثري
من املضامني واألشكال داخل حضارة
الشعوب القدمية تستحوذ عىل اعامل
وابداعات فنانني عامليني أمثال بيكاسو
وخوان مريو وبول كيل وبكابيا ودايل
وغريهم ،وال نأيت بجديد إذا قلنا أن الفن
العراقي املعارص من جيل الرواد حتى
الوقت الحارض هو قائم عىل مفردات
جاملية تراثية ،مثل اشكال الهالل املختلفة
التي أسس لها الفنان جواد سليم ،والتي
كانت مبثابة العصا السحرية لألجيال الفنية
الالحقة.

فل ��و دققن ��ا النظ ��ر يف االعم ��ال الفني ��ة العراقي ��ة
لوجدن ��ا ثيمات رائعة افرد لها الفن العراقي جانبا
م�ؤث ��را يف �أ�ص ��الة وخ�صو�ص ��ية الفنون ال�ش ��رق
او�س ��طية املعا�صرة ..حيث �ش ��كلت اغلب االعمال
الفني ��ة جليل ال ��رواد يف العراق ا�سا�س� � ًا ومنطلق ًا
للحركة االبداعية احلداثوي ��ة يف املنطقة العربية
وعلى �صعيدي ال�شكل وامل�ضمون ..
�أن الأعمال ذات امل�ض ��امني �ش ��غلت قدرا وا�سعا يف
�س ��احة الف ��ن العراقي ونح ��ن الآن �أمام م�ض ��امني
على درجة من الت�ش ��فري طاملا ا�ستحوذ على الفنان
واملتلق ��ي عل ��ى ح ��د �س ��واء ..ال�س ��يما امل�ض ��امني
الديني ��ة وا�س ��تلهام احل ��رف والإرث احل�ض ��اري
الق ��دمي ،فلو ت�أملن ��ا اعمال الفن ��ان جميل حمودي
�إىل جان ��ب ابداع ��ات الفنانة مديح ��ة عمر لوجدنا
انهما �أعطي ��ا للحرف العربي بعده اجلمايل خارج
منطوق ��ه اللغ ��وي ،ويظهر ذلك جلي� � ًا يف اعمالهما
املحملة مب�ض ��امني من الرتاث الإ�سالمي من خالل
القيم ��ة الت ��ي تبثها احل ��روف والكلمات وقدا�س ��ة
اللغ ��ة املقتب�س ��ة م ��ن الفك ��ر الإ�س�ل�امي ،فالق ��ر�آن
الك ��رمي كالم الل ��ه ويحمل م ��ا يحمل م ��ن الرتميز
والعالم ��ات تتخط ��ى معجميتها التداولية ،ف�ض�ل�ا
ع ��ن دور اللغة كخطاب تداويل �ض ��اغط ارتقى يف
بع� ��ض املناهج النقدية احلديث ��ة ليكون االمنوذج
املث ��ايل الذي يج ��ب �أن يعم ��م على كل الدرا�س ��ات

واملناه ��ج مث ��ال ذلك النظري ��ة البنائي ��ة التي ترى
يف اللغة وعرب تراكماتها و�ص ��ياغتها املتكررة منذ
كتابة الأ�س ��طورة وحتى و�ص ��ولها �إىل ما و�صلت
�إلي ��ه من االخت ��زال والرتميز والبن ��اء النموذجي
كلغة ت�س ��ري داخل املجتمع وفق عالقة ن�سيجية ال
ميكن �إال القول بها والتعامل معها ومن خاللها.
ه ��ذا اخلزي ��ن احل�ض ��اري ال ميك ��ن �إغفال ��ه يف
اال�ستعارات الفنية الت�ش ��كيلية كم�ضمون مت�شعب
الأطراف داخل ذاكرة الأفراد واجلماعات والفنان
العراقي احلرويف يعيد اللحمة الواقعية مع الرمز
داخ ��ل اللوح ��ة م�س ��تنفرا طاقات احل ��رف العربي
الكامن ��ة يف اخلزي ��ن الثـق ��ايف ..فهو ي ��زاوج بني
الإرث احل�ض ��اري لتاريخ العراق القدمي مع الإرث
الإ�س�ل�امي لدالل ��ة احلرف م ��ع الع�ص ��ور املزدهرة
لتاري ��خ العراق �إبان فتوحات امل�س ��لمني واخلالفة
الإ�س�ل�امية مرورا با�س ��تمالة �إفرازات احل�ض ��ارة
الغربي ��ة على الن�س ��ق اجلمايل ،فامل�ض ��مون املعب�أ
يف تل ��ك االعم ��ال الفري ��دة ذو تراب ��ط عالئق ��ي
ب�ي�ن م ��ا يحفظ ��ه التاري ��خ م ��ن طروح ��ات الفك ��ر
الإ�س�ل�امي من خالل لفظ اجلالل ��ة وتاريخ العراق
الق ��دمي وعا�ص ��مة اخلالف ��ة بغ ��داد ،وق ��د تط ��رق
بع� ��ض الفنان�ي�ن لأك�ث�ر من تل ��ك امل�ض ��امني فمنهم
م ��ن ا�ص ��بحت اعمال ��ه عل ��ى متا� ��س مع امل ��وروث
الع�ش ��ائري والب ��داوة وق�س ��اوة ال�ص ��حراء و�آخر
و�ض ��ف م�ض ��مونا عقائدي� � ًا يعي� ��ش يف الوع ��ي
االجتماعي لينتج اعم ً
اال حماطة بهالة من القد�سية
يف خطابها الروحي ..ف ��الإرث العقائدي بعيد عن
�أن تطال ��ه �أوج ��ه املغايرة وبالتايل ف ��ان املتعر�ض
لهكذا م�ض ��امني يكت�س ��ب عرب حالة التج ��اور ذات

القد�س ��ية يف ثـقاف ��ة املتلق ��ي ..كم ��ا فع ��ل الفن ��ان
�س ��لمان داود يف اعمال ��ه الفني ��ة الت ��ي مل يغفل �أن
ي�ض ��ع املتلقي املتعر�ض له ��ا يف تناظر روحي بني
ما يعتقده وما يراه عن ذلك االعتقاد وهذا التناظر
يعزز طبيعة التحاور والتفاعل ويعطي امل�ش ��اهدة
والتلقي وجهتها اجلمالية.
ان وحدة املعاينة مل�ضامني هذه الفئة من اللوحات
ترين ��ا وح ��دة الرتاب ��ط ب�ي�ن ال�ش ��كل وامل�ض ��مون
داخ ��ل العم ��ل ..وهن ��ا ي�ص ��دق م ��ن ق ��ال� -أن لكل
م�ض ��مون �ش ��ك ًال يلي ��ق ب ��ه -وكلم ��ا اقرتبن ��ا م ��ن
التمثي ��ل االيق ��وين نك ��ون �إزاء تطاب ��ق مبا�ش ��ر
مع ه ��ذه املقول ��ة ..فاللوحة اعاله مث�ل ً�ا جند فيها
تداخ ًال بني ت�شكيالت احلروف داخل لغة الت�شكيل
التي ربطت بني الف�ض ��اء والتخوم عرب م�س ��احات
لوني ��ة وا�س ��تطاالت و�أقوا� ��س ودوائ ��ر جتاورت
م ��ع احلرف الذي غابت عنه قاعدته ال�ش ��كلية التي
حتكم ��ه به ��ا قواعد اخل ��ط العربي املعروف ��ة ،فقد
اخذ ال�ش ��كل احل ��ريف مطواعية امل�س ��احات داخل
اللوحة فال�ش ��كل الهرمي الذي اعتاله لفظ اجلاللة
يف �أعل ��ى اللوح ��ة دليل لل�س ��طوة ال�ش ��كلية داخل
عنا�ص ��ر الت�ش ��كيل الأخرى ال�س ��يما و�أن م�ساحات
متدلي ��ة على جانب ��ي لفظ اجلالل ��ة متثل احلروف
امل�ش ��كلة لكلمت ��ي بغ ��داد وع�ش ��تار اللتني �ض ��مرتا
خلف الر�ؤية املبا�ش ��رة حتف ��ز املتلقي على املتابعة
واالكت�ش ��اف ف�أ�ش ��كال احلروف تداخلت م�ساحتها
لوني ��ا مع امل�س ��احات الأخرى كالف�ض ��اء و�أ�ش ��كال
القباب وقر�ص ال�ش ��م�س �أعلى الي�س ��ار وهذا يحد
من مبا�ش ��رية احلروف فالفن ��ان جميل حمودي مل
ي�ش� ��أ �أن يظهر الكلمات كما هو حالها يف منطوقها

التداويل اللغوي ال�سائد بل �أراد �أن يكون للحرف
لغ ��ة ا�ش ��هار �أخرى قي ��د الط ��رح لتق ��ر تداوليا مع
امل�شاهد.
وال �ش ��ك ان لغ ��ة الت�ش ��كيل يف اللوح ��ة اع�ل�اه
ومثيالته ��ا م ��ن نف�س اجلن� ��س �أعط ��ت تعبريا عن
النظ ��رة ال�ش ��مولية والكلي ��ة ل�ل��إرث احل�ض ��اري
املوح ��د عرب حال ��ة التداخل واالمت ��زاج والرتاكب
داخ ��ل امل ��كان الفن ��ي ..فاملتلق ��ي يعي� ��ش حالة من
الرتابط ��ات داخ ��ل منظوم ��ة ت ��رى احلا�ض ��ر يف
توا�ص ��ل وامتزاج مع املا�ض ��ي من خ�ل�ال حماولة
الفن ��ان لإظه ��ار املزاوج ��ة ب�ي�ن الواق ��ع العي ��اين
والواق ��ع اخلي ��ايل املطروح �أمام املتلق ��ي ور�ؤيته
اجلمالية للأ�ش ��كال التي تعي�ش وتنمو عرب حاالت
الت�صادم تلك ..ومن هنا ميكننا اجلزم �إن احلد من
واقعية الأ�ش ��كال داخل الت�شكيل العراقي املعا�صر
�أخذ �ش ��يئا ف�ش ��يئا باالت�س ��اع وذلك بفع ��ل تغريات
منظوم ��ة الوعي اجلمايل لدى املتلق ��ي العراقي..
عرب ارتفاع كم امل�ش ��اهدات واالطالع على تنوعات
الر�ؤية الفنية داخل الوعي الإن�س ��اين العام ،وهذا
التغ�ي�ر لي�س مفاده �أن الن�س ��ق اجلم ��ايل كامن يف
جتريد الأ�شكال ،بل �أن ذائقية املتلقي �سائرة بذاك
االجت ��اه لأن احلقيقة اجلمالية املحلية لي�س ��ت يف
قيا� ��س التوافق واالختالف مع التوجهات الوافدة
م ��ن اخلارج لكن احلقيقة تكم ��ن يف ايجاد منوذج
ممث ��ل مبو�ض ��وعية ترقب خ ��ط ال�س�ي�ر التداويل
يف منظومة التلقي يف العراق فالإن�س ��ان العراقي
�أول �إن�س ��ان رامز وخمتزل لعالقاته داخل الوجود
واول من تكيف بيئي ًا مع املكان.
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من زمن التوهج

مديحة عمر الرسامة التي كانت لغزا جماليا
فاروق يوسف

إذا صح خرب وفاة الرسامة العراقية
مديحة عمر عام  2006فإن تلك
املرأة الرائدة تكون قد عاشت 98
عاما ،ولكن ال أحد بإمكانه أن يؤكد
خرب وفاتها .ال ألن ذلك الخرب مل
ينرش يف حينه ،بل ألن تلك السنة
فمن
كانت سنة موت عراقي شاملَ .
يلتفت إىل موت امرأة مس ّنة وسط
أهوال القتل الطائفي .كانت هنالك
حرب ،وكان شاكر حسن آل سعيد،
وهو شيخ الحروفية ،الرسام الوحيد
الذي أتوقع أن خرب موت مديحة
يهزه قد رحل إىل العامل
ميكن أن ّ
اآلخر قبل سنتني.

امل ��ر�أة التي مل يُعرف عنها الكثري كانت واحدة من
�أه ��م رائدات الفن الت�ش ��كيلي احلدي ��ث يف العراق
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بل �إن ظهورها الفني يف �أربعينات القرن املا�ض ��ي
كان ق ��د �ش ��كل منعطفا مهم ��ا يف م�س�ي�رة ذلك الفن
التاريخية .وقد ال يكون م�س ��تغربا �أن عمر التي مل
تع�ش يف العراق �إال اجلزء الأقل من حياتها مل تقم
�إال معر�ضني �شخ�صيني يف بغداد.
ه ��ل كانت زاه ��دة يف عر�ض �أعمالها؟ �س ��يكون من
ال�ص ��عب تتب ��ع مراح ��ل �س�ي�رتها ال�شخ�ص ��ية ذلك
لأنها عا�ش ��ت ج ��ل حياتها يف العا�ص ��مة الأمريكية
وا�ش ��نطن ،غري �أن فنها وب�س ��بب معر�ض ��يها يبقى
�ش ��اهدا على �أثر مرورها بالثقاف ��ة العراقية .وهو
مرور ت�أخر كثريا.
كانت �سمعتها باعتبارها مرجعا تاريخيا قد �سبقت
لوحاته ��ا �إىل بغ ��داد ،لذل ��ك قد ال يج ��ر�ؤ املرء على
احلديث عن ت�أثري ما مار�سته تلك الفنانة من خالل
جتربته ��ا على الف ��ن احلديث يف الع ��راق ،غري �أن
ريادته ��ا يف جمال الك�ش ��ف عن جمالي ��ات احلرف
العرب ��ي يف اللوح ��ة كان ��ت دائم ��ا مو�ض ��ع تقدير
واهتمام.
لغز الفنانة

ولدت مديحة ح�س ��ن حت�س�ي�ن ،و�ص ��ار ا�سمها بعد
زواجه ��ا م ��ن الدبلوما�س ��ي يا�س�ي�ن عم ��ر مديح ��ة
عم ��ر ،يف العام  .1908وتخرج ��ت عام  1933من
دار املعلم ��ات الربيطانية يف بريوت .بعدها عادت
�إىل بغداد لتمار�س دورا رياديا يف الدفاع عن حق
املر�أة يف امل�ساواة.
غري �أن �ش ��غفها بالفن دفعها �إىل موا�ص ��لة درا�سته
يف �إ�س ��طنبول ومن ثم ��ة يف لندن ويف عام 1945
ب ��د�أت بدرا�س ��ة النقد يف جامعة جورج وا�ش ��نطن
الأمريكية .عام � 1949أقامت معر�ض ��ها ال�شخ�صي
الأول يف وا�ش ��نطن .وهو املعر�ض الذي مل يُ�سمع
بخ�ب�ر �إقامت ��ه الفنانون العراقي ��ون �إال بعد عقود.
ولكن ا�س ��تعادة ذكرى ذلك املعر�ض �ص ��ارت جزءا
مهما من الذاكرة الت�ش ��كيلية العراقية .فهو ي�ش�ي�ر
�إىل امل ��رة الأوىل الت ��ي ا�س ��تعمل فيه ��ا احل ��رف
العرب ��ي لغاي ��ات جمالية خارج ف ��ن اخلط العربي
الذي ال ي�س ��تند عادة على احل ��رف بل على اجلمل
التي ت�ش ��كل ن�ص ��ا متكامال .ولو مل تعر�ض الفنانة

لوحاتها يف معر�ض ا�س ��تعادي �شامل �أقيم لها عام
 1981يف بغ ��داد لبقي ��ت جتربته ��ا �أ�ش ��به باللغ ��ز
املحري.
�سمعتها باعتبارها مرجعا تاريخيا ت�سبق لوحاتها
�إىل بغ ��داد ،لذلك قد ال ي�ص ��ح احلديث عن ت�أثري ما
مار�س ��ته تلك الفنانة من خ�ل�ال جتربتها على الفن
احلدي ��ث يف الع ��راق ،غ�ي�ر �أن ريادته ��ا يف جمال
الك�ش ��ف عن جماليات احل ��رف العربي يف اللوحة
كانت دائما مو�ضع تقدير واهتمام.
مل تكن ريادتها يف جمال جماليات احلرف العربي
مو�ضع �ش ��ك ،غري �أن تلك الريادة مل تكن تتعار�ض
مع ريادة فن ��ان عراقي �آخر هو جميل حمودي يف
املجال نف�سه .ومن امل�ؤكد �أن حمودي كان قد �سبق
الفنانة عمر ب�س ��نوات ،ال لأنه تع� � ّرف على جتربة
الفن ��ان الفرن�س ��ي �أندريه ما�س ��ون قبله ��ا ،وهو ما
ج ��رى فع�ل�ا ،ب ��ل لأن ��ه كان �أك�ث�ر ج ��راءة منها يف
الذه ��اب �إىل التجري ��د من خالل احل ��رف العربي.
كان ��ت عمر ق ��د �أخذت الكث�ي�ر من ما�س ��ون وكانت
بعك�س حمودي �سريالية مثل ما�سون.
غ�ي�ر �أن ذل ��ك التناف�س عل ��ى الريادة ال ��ذي مل تقل
الفنانة ر�أيها فيه لن يكون �أ�سا�سيا يف ما بعد ،حني
ا�س ��تطاع �شاكر ح�س ��ن �آل �سعيد يف جتربة “البعد
الواح ��د” �أن ي�س ��رق الأ�ض ��واء من االثنني ف�ص ��ار
جنم احلروفية العربية من غري منازع.
ح�ي�ن ابتك ��رت مديح ��ة عم ��ر �أ�س ��لوبها الفن ��ي يف
ا�ستح�ضار احلرف العربي جماليا مل تكن تفكر يف
�أن تناف� ��س �أحدا على الري ��ادة .كانت تفعل ما تراه
�ص ��حيحا يف م ��كان بعي ��د .فحني �أقامت معر�ض ��ها
الأول مل ت�ص ��ل �أخب ��اره �إىل بغ ��داد �إال بعد عقدين
من الزمن.
مل يك ��ن جمي ��ل حم ��ودي وقتها ق ��د �ص ��اغ نظرية،
يك ��ون احل ��رف العرب ��ي جماله ��ا احلي ��وي .كانت
جترب ��ة عم ��ر تتمح ��ور حول اكت�ش ��اف �ص ��لة بني
احل ��روف باعتباره ��ا كيان ��ات جتريدي ��ة وب�ي�ن
الكائن ��ات احلية .فالياء مثال ت�ش ��به الأفعى والالم
ت�ش ��به ال�س� � ّلم وامليم ت�ش ��به املفتاح �إىل ما ال نهاية
تل ��ك املح ��اوالت املجازية الت ��ي كان ��ت الفنانة من
خاللها ت�ضع خربة العي�ش لدى الكائنات يف خدمة

مف ��ردات ال تك�ش ��ف عن قيمتها �إال م ��ن خالل اللغة،
التي هي كون جتريدي.
الحروف والمعاني

فهل كانت الفنانة ت�سعى �إىل �أن تعتق احلروف من
�صمتها ال�شكلي؟ مل يُكتب عن ر�سومها الكثري ،غري
�أن ذلك القليل كان ي�ص� � ّر على الإ�ش ��ارة �إىل مناخها
التجري ��دي .وهو خط� ��أ �أوقع الكثريين يف �س ��وء
فهم.
فامل ��ر�أة الت ��ي �أُ�س ��رت من ��ذ طفولته ��ا باخلط ��وط
العربية املت�ش ��ابكة على �أبواب امل�ساجد واملحيطة
بالقباب وامل�آذن و�س ��حرت بها كانت مهتمة ب�ش ��كل
�أ�س ��ا�س باملع ��اين .ال مع ��اين احل ��رف لذات ��ه ،ب ��ل
معاين وقوعه على �س ��طح اللوح ��ة .وهي املعاين
الت ��ي تخل ��ق واقعا ت�ص ��ويريا حلمي ��ا ،تتخلى فيه
مفرداته عن وظائفها يف الواقع املجاور.
التناف� ��س على الري ��ادة الذي مل تق ��ل الفنانة ر�أيها
في ��ه لن يك ��ون �أ�سا�س ��يا يف ما بعد ،حني ا�س ��تطاع
�شاكر ح�س ��ن �آل �سعيد يف جتربة “البعد الواحد”
�أن ي�س ��رق الأ�ض ��واء منها ومن غريها ف�صار جنم
احلروفية العربية من غري منازع.
كان ��ت مديح ��ة عم ��ر تنت ��زع احل ��رف م ��ن وظيفته
اللغوي ��ة لت�ض ��عه يف خدم ��ة وظيف ��ة جمالية ،هي
�أق ��رب �إىل اللهو العابث منه �إىل الت�س ��ليم بحقائق
الوج ��ود .كانت مديحة عم ��ر تلهو �ش� ��أنها يف ذلك
�ش�أن الفنانة الفرن�سية لويزا بورجوا التي عا�شت
يف الوالي ��ات املتحدة يف احلقبة نف�س ��ها ،من غري
�أن ت�سمع �إحداهما بالأخرى.
يق ��ول �آل �س ��عيد “�أ�س ��همت ال�س ��يدة مديح ��ة عمر
من ��ذ الأربعين ��ات يف البح ��ث عن احل ��رف العربي
ع�ب�ر الفن الت�ش ��كيلي متوخية الك�ش ��ف عن طاقاته
الإبداعي ��ة كبعد واحد وكرمز حياتي .خا�ص ��ة يف
ا�س ��تعمال احلرف الكويف .ومن هنا تربز �أهميتها
يف البح ��ث حي ��ث تع ��ود �إىل كونه ��ا م ��ن ال ��رواد
الأوائ ��ل لو�ض ��ع احل ��رف يف حمل ��ه املالئ ��م ك�أحد
عنا�صر الإبداع للفكر املعا�صر”.
يبدو اع�ت�راف �ش ��يخ احلروفية العربية م�ض ��لال.
فهو ال ينكر على املر�آة موقعها الريادي وهو الذي
اكت�ش ��فها م ��ن �أج ��ل �أن يف�س ��د على خ�ص ��مه جميل
حم ��ودي تفرده بالريادة ،غري �أن ��ه يف ذات الوقت
يلحقه ��ا بفك ��رة البع ��د الواحد ،وه ��ي الفكرة التي
�أن�ش� ��أ من �أجلها جتمع ��ا حروفيا بداية �س ��بعينات
الق ��رن املا�ض ��ي ،حم ��ل عن ��وان “جتم ��ع البع ��د
الواحد”.
م ��ن وجه ��ة نظ ��ر �آل �س ��عيد ف� ��إن جترب ��ة مديح ��ة
يف احلروفي ��ة بالن�س ��بة �إىل حروفيت ��ه هي �أ�ش ��به
بتجرب ��ة لوتريام ��ون بالن�س ��بة �إىل ال�س ��ورياليني
الفرن�سيني .اجلذر الذي ي�ش�ي�ر �إىل ال�شجرة التي
ل ��ن تكون �ش ��بيهة به .مل يكن �آل �س ��عيدا مت�ض ��ررا
بريادته ��ا التاريخية كما هو ح ��ال جميل حمودي،
مناف�سها يف تلك الريادة ،غري �أنه لن يعرتف بقيمة
م ��ا فعلته جماليا .وق ��د يكون �آل �س ��عيد من وجهة
نظري حمقا.
لق ��د التب�س �أمر احل ��رف على مديح ��ة عمر كثريا.
فبدال من �أن تتماهى مع جتريدية احلرف �ص ��ارت
تنق ��ب يف خ�صائ�ص ��ه ال�ش ��كلية الت ��ي ميكنه ��ا من
خالله ��ا �أن جتع ��ل من ��ه م�ص ��يدة ملع ��ان ،مل يكن قد
ابتك ��ر من �أجله ��ا .من وجه ��ة نظر من حلق ��وا بها
يف جمال الك�ش ��ف ع ��ن جماليات احل ��رف العربي
فقد كانت ر�س ��ومها تنطوي عل ��ى نوع من اخليانة
املبيّتة للحرف باعتباره كيانا جماليا م�ستقال.
مل تكن �س ��يدة احل ��رف العرب ��ي يف اللوحة كثرية
االهتم ��ام مبا يقول ��ه الآخرون عن عملها .عا�ش ��ت
حياته ��ا كم ��ا حت ��ب ور�س ��مت �أحالمه ��ا كم ��ا حتب
وكانت حروفية كما حتب.

عن ( العرب )

التشكيلية مديحة عمر..

رائدة اللوحة الخطية المعاصرة
حسن عبد الحميد

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة

التشكيلية العراقية الراحلة – مديحة
حسن تحسني و (عمر) نسبة اىل زوجها
الدبلومايس العراقي(ياسني عمر)،
ولدت عام ،1908تخرجت من دار
املعلامت الربيطانية يف بريوت عام
 1933وبعد عودتها اىل بغداد انيطت
بها مناصب تربوية عديدة يف دورات
اعداد املعلامت ،فضال عن كونها من
الرعيل الذي بدأت عىل يديه النهضة
النسائية العراقية وقتذاك .
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رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

رئيس التحرير التنفيذي

وا�ص ��لت درا�س ��تها ب�إ�س ��طنبول و من ثم ب�إنكلرتا
وهن ��اك حي ��ث ب ��د�أت متار� ��س رحلته ��ا الإبداعية
يف فن الر�س ��م ويف ع ��ام  1943در�س ��ت النقد يف
جامعة جورج وا�ش ��نطن الأمريكية ،كما ح�ص ��لت
عام 1950على البكالوريو�س يف الر�سم والنحت
م ��ن كلية الكوركون ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن اقامتها معار�ض
�شخ�ص ��ية كث�ي�رة يف دول عربي ��ة وعاملي ��ة ع ��دة
 ،وبو�ص ��فها زوج ��ة لدبلوما�س ��ي عراق ��ي تنقلت
مع ��ه يف دول عدي ��دة ،وكان ��ت زياراته ��ا لبغ ��داد
بني احلني واالخر ,لكنها متوا�ص ��لة مب�ش ��اركاتها
الفني ��ة يف املعار� ��ض اجلماعي ��ة العراقي ��ة ...
وق ��د نظمت له ��ا وزارة الثقافة واالعالم معر�ض� � ًا
تكرميي� � ًا �ش ��ام ًال على قاعة الرواق ي ��وم �\26آذار
\ ،1981كذلك �أقامت معار�ض �شخ�صية اي�ضا يف
بغداد كان اخره عام  ،1988حيث قدمت فيه اكرث
من ( )136لوحة مثلت نتاجها من عام ... 1931
وتع ��د مديح ��ة عمر �أول ام ��ر�أه ت�ش ��كيلية حررت
�ص ��ورة احل ��رف العرب ��ي م ��ن قي ��وده املنهجي ��ة
ال�ص ��ارمة واطلق ��ت ل ��ه عن ��ان حريت ��ه يف ف�ض ��اء
�س ��طح لوحاتها منذ ثالثينات القرن املن�ص ��رم ...
فهي لي�س ��ت خطاطة متمر�سة او (جمودة) ح�سب
م�ص ��طلح اخلطاط�ي�ن املتخ�ص�ص�ي�ن  ...ب ��ل ه ��ي
ر�س ��امة ب ��د�أت انطباعي ��ة يف م�س�ي�رتها الفنية ..
اال انها ا�س ��تطاعت بطقو�س ��ها البيئي ��ة وقراءاتها
الثقافي ��ة ان تك�ش ��ف وظيف ��ة فني ��ة اجتهادي ��ة يف
جمالية �ص ��ور احلرف العربي وحماولة تطويعه
وفق ر�ؤية ت�ش ��كيلية معا�صرة  ...ولي�ست �صورة
اقرائي ��ة او تزويقي ��ة للوح ��ة خطي ��ة خال�ص ��ة ..
فكانت لوحات قد الب�س ��تها ردا ًء ذات نق�شة تقرتب

من ال�سريالزم .
ف�س ��كون مفرداته ��ا احلروفي ��ة توح ��ي للمت�أم ��ل
لأعمالها ك�أنها ت�سبح يف فلك ف�ضاء م�شاهدها ذات
الأل ��وان املت�س ��مة بالعمق الروحي قب ��ل ان تتميز
بالغم ��ق الل ��وين املت�ش ��رب باالل ��وان اال�س�ل�امية
كاالزرق وال�شذري واالخ�ضر واال�سود ..
تذك ��ر مديحة عم ��ر يف دليل معر�ض ��ها التكرميي
به ��ذا اخل�ص ��و�ص  :لطامل ��ا اعجب ��ت بطفولت ��ي
باخلطوط العربية املت�شابكة على �أبواب امل�ساجد
و�سحرت بها .
املحيطة بالقباب وامل�آذن َ
لق ��د كانت مديحة عمر يف ا�س ��تخدامها احلرويف
احل ��ر رائ ��دة اللوح ��ة الفني ��ة العراقي ��ة م ��ن غري
مناف� ��س  ..اال انها فتحت االف ��اق الفنية والفكرية
ملجموع ��ة من جيله ��ا من الفنان�ي�ن االخرين ،نحو
امكانية توظيف �صورة وجمالية احلرف العربي
يف املج ��ال الت�ش ��كيلي املعا�ص ��ر  ..واال�س ��تفادة
الق�ص ��وى م ��ن �أبع ��اده الفني ��ة الهند�س ��ية الت ��ي
تتمثل يف (االوت الين) او ر�ش ��اقته خل�صو�ص ��ية
التعبريي ��ة لتجعل منه رم ��زا داللي ��ا او مكانيا او
�إ�ش ��ارة فلكلوري ��ة زمني ��ة � ..أي �إعط ��اء احل ��رف
�شخ�ص ��يتني  :ال�شخ�ص ��ية الب�ص ��رية (ال�ش ��كلية)
الفنية وبال�س ��تيكيتها االن�س ��يابية ،وال�شخ�ص ��ية
ال�ص ��وتية املقروءة (الفونوتيكية) التي نحتاجها
احيانا لفك طل�سم ما.
يق ��ول الناقد �ش ��اكر ح�س ��ن ال �س ��عيد � :أ�س ��همت
ال�س ��يدة مديح ��ة عمر منذ االربعين ��ات يف البحث
عن احلرف العربي عرب الفن الت�ش ��كيلي متوخية
الك�ش ��ف عن طاقاته االبداعي ��ة كبعد واحد وكرمز
حياتي ،خا�ص ��ة يف ا�س ��تخدام احل ��رف الكويف،

ومن هنا تربز اهميتها يف البحث حيث تعود اىل
كونها من الرواد االوائل لو�ضع احلرف يف حمله
املالئم ك�أحد عنا�صر االبداع للفكر املعا�صر .
وتتح ��دث مديحة عم ��ر يف مقابلة �ص ��حفية معها
ع ��ن جتربتها الفنية فتق ��ول  :قر�أت �ص ��دفة كتاب
(الكتاب ��ة العربية يف بلدان �ش ��مال �أفريقيا ،الذي
يب�ي�ن ت�أري ��خ وتط ��ور االح ��رف العربي ��ة لفرتات
�س ��حيقة ،من ��ذ ذل ��ك احل�ي�ن ت�أك ��د يل ب� ��أن اخل ��ط
العرب ��ي له تاري ��خ عريق وقيم وقد و�ص ��ل اىل ما
هو معروف عليه الآن ،بعد تطور طويل  ..وكانت
بداي ��ة توجهي نحو التجريد بفعل القراءة ،تقول
 :مل اقف عند هذا احلد بل ا�س ��تكملت هذه احللقة
بحلق ��ات اخ ��رى نتيج ��ة م�ش ��اهداتي للح ��روف
امل�س ��تخدمة كنقو�ش  ..ولكن ب�إطار هند�سي حول
املن ��ارات وعل ��ى الق�ص ��ور (اجلوان ��ب العمرانية
واحلياتي ��ة) واملتاح ��ف (يف ال�ش ��رق والغرب) ..
وتوا�صل حديثها  :اخلط العربي عبارة عن معان
جمردة ،وه ��و يف جوهره رمزي ل ��ذا فمن اخلط�أ
النظر اليه بو�ص ��فه جمرد �أبعاد و�أ�شكال هند�سية
 ...وهذه النظرة يف اعتقادي من وجهة الت�صميم
الفن ��ي ت�س ��يء اىل فردي ��ة كل ح ��رف م ��ن حروف
اخلط فيه القابلية الكافية ،وله �شخ�صية متحركة
ق ��ادرة على ان تكون �ص ��ورة جم ��ردة اين ال ارى
ان كل ح ��رف م ��ن احل ��روف �ص ��ورة كاملة تعطي
معنى  ,خا�ص ��ة ان تلك احلروف على اختالفها يف
التعبري ت�ص ��بح م�صدر ًا لالهتمام  .وعندما �سئلت
مديحة عمر عن عملية االبداع قالت :هي احلقيقة
التي ال متوت.

املدى 2013 /9 / 20
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رائدة الفن التجريدي في العراق
كريمة مهدي

ابتدأت الفنانة العراقية تجربتها مع التجارب املبكرة املقدمة
من لدن جواد سليم وشاكر حسن وخالد الجادر وعطا صربي
ونوري الراوي وإسامعيل الشيخيل وسواهم من الفنانني
املبدعني .ولكن النمط األسلويب الذي اختارته هذه الفنانة هو
الذي ميزها عن اقرأنها واكسبها هويتها الشخصية ،فلفنانة
مديحة عمر تعد واحدة من الرموز العراقية التي يؤرش عليها
دامئا بالثناء والتقدير .

     لقد �أخطت هذه الفنانة لنف�سها طريقا منفتحا ي�سمح مبرور الأفكار والتقنيات ،وكل عنا�صر
العم ��ل الفن ��ي وحني اختارت التجريد بو�ص ��فه لغة تعبريي ��ة �إمنا اختارت اللغة امل�ش ��فرة التي
ت�ستطيع بها النطق مبا ال ي�ستطيع الآخرون  ،فما هي طبيعة اللغة التجريدية عند هذه الفنانة ؟
� -    إن الفنان ��ة اخت ��ارت بع�ض الوحدات ال�ص ��ورية والإ�ش ��ارات املت�ش ��ابهة م ��ع احلروف يف
الأن�س ��اق الكتابية ،فاحلرف العربي ي�سمح بالت�ش ��اكل والتغاير كما ي�سمح ببناء ال�شكل مبعنى
ان ��ه يق ��ع �ض ��من احتماالت عديدة ال ح�ص ��ر لها ،ولكن الفنان ��ة ال ت�أخذ ب�ص ��ورة احلرف كما هو
بل حتاول �إق�ص ��اء مقروئيته فتجعله تارة ي�ش ��به فوهة بوق و�أخرى ي�ش ��به �ص ��ورة النغمة يف
التونات املو�س ��يقية .لقد �أعطتنا الفنانة مديحة عمر مفتاحا كي ندخل به �إىل ف�ض ��اءتها وتبدو
مثل هذه الت�ش ��كيالت ب�أنها تنت�س ��ب �إىل عامل املو�سيقى فكيف ي�ستطيع الفنان �إحاطة اللون �إىل
نغمه ؟
 -     ه ��ذا ال�س� ��ؤال �أجاب عنه الفنان ((فا�س ��لي كاندن�س ��كي )) الذي يعد م ��ن اخطر الفنانني يف
القرن الع�شرين .
لقد كان فا�س ��لي كاندن�س ��كي ير�س ��م بطريقة الإ�ص ��غاء �إىل املو�س ��يقى وان جل اهتمامه ين�صب
عل ��ى جعل اللون متوافقا مع النغمة املو�س ��يقية ويف كتابه( الروحي يف الفن ) وهو عبارة عن
مدون ��ات ليومياته ونظرته اجلدي ��دة للفنون ،يقول الفنان �إن اللوح ��ة تتكون من ثالث طبقات
الطبقة الأوىل هي طبقة اللوحة والطبقة الثانية طبقة الفنان والطبقة الثالثة هي طبقة املتلقي
ومن خالل هذا الن�ص ي�ستطيع الباحث اخلو�ض يف �أفرع الفنون التجريدية فالذي يف اللوحة
يعن ��ي ه ��و للتاريخ وللمتح ��ف والذي للفن ��ان يعني التح ��دي الب�ص ��ري يف الأداء الفني املتقن
و�إظهار امللكات املتميزة ،والذي يكون من ح�ص ��ة املتلقي يكون نوعا من احليادية والو�س ��طية
التي ت�ؤمن للمتلقي حقا يف اجلمال الت�ش ��كيلي .ومن هذا املنطلق نرى �إن اغلب لوحات الفنانة
مديحة عمر متثل نزوعا باجتاه متجيد ال�ص ��مت وو�ض ��ع لغة له فاحلروف العربية حني تت�صل
مع بع�ضها البع�ض ت�ؤلف ن�صو�صا لها مقر�ؤئية حمددة وبالنتيجة �ستف�ضي �إىل و�ضوح الق�صد
كما هو ،ولكن حني تت�ش ��اكل احلروف يف يد مديحة عمر فان الأمر �س ��يختلف متاما الن الفنانة
حتاول حذف حق املقروئية فتكون احلروف معلقة �أ�شبه بغ�سيل الثياب املو�ضوعة على احلبل
فمقروئية الن�ص ��و�ص ب�ش ��كلها الوا�ضح مت�س قوانني اللغة ولكن ا�س ��تخدامها مع الألوان ومع
و�ض ��ع مغايرات يف الرتتيب �سيعني خو�ضا مبا يعتمر يف �سر هذه الفنانة ،وباحلقيقة �إن مثل
هذه الت�شكيالت وعلى وفق ح�ساب �سنوات اجنازها املمتد �إىل �أكرث من ن�صف قرن متثل ريادة
حقيقية ال على م�ستوى الريادة الزمنية ولكن على �صعيد ريادة الإبداع .

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

