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يكتب افتتاحية هذا العدد واحد من ابرز تالميذ ومتابعي الفنان  شاكر حسن ال سعيد:
بالعديد من  وغنية  مادة متميزة  آل سعيد، يف  الفنان شاكر حسن  )ماكو(  العدد من  يقدم هذا 
النصوص والوثائق والصور الفوتوغرافية واللوحات املهمة. وال غرابة يف ذلك، بعد أن جتمعت يف 
شاكر حسن آل سعيد عدة ميزات، توزعت ما بني حسه اإلنساني العميق، وأهميته كمعلم ومنظر 

فذ وفنان، وجد يف حياته الروحية ونشاطه اإلبداعي والفكري، معنى ومبرر وجوده.  
ولم يكن لشاكر حسن آل سعيد أن يتبوأ مكانه الرفيع يف تاريخ الفن العراقي والعربي - بذلك 
نزعته االجتماعية اخلمسينية، وحتوله  لوال تخليه عن تطوير   - به  الذي حظي  الكبير  القدر 
يف منتصف الستينيات، نحو نزعة روحية عميقة، تشكلت بدعم من اهتماماته بالفكر الصويف 
والفلسفي، بعد أن غيب اجلانب االجتماعي، تاركًا لنفسه أن تختار اهلل: معينه األول واألخير بكل 

جتلياته، سواء يف عمله الفني أو يف العالم.
نعم، لقد وضعه هذا التحول احلاسم وتطبيقاته، يف دائرة االهتمام الثقايف احمللي والعربي. ثم 

بعد ذلك، يف لب إشكاليات احلداثة العربية وأسئلتها.سيظل شاكر حسن آل سعيد، كفنان ومفكر وإنسان، منذورًا - رغم غيابه - ألن يبدأ 
دائمًا، متامًا كما اللوحة التي قال فيها: »ال تنتهي عندما ينهيها الفنان بل تبدأ«  فهل كان من املمكن إغفال جتربة شاكر حسن اإلبداعية 

والفكرية والتراخي عن االهتمام بها؟ان عدد مجلة )ماكو( هذا، واملخصص بالكامل له، يشكل جوابًا قاطعًا بنفي هذا اإلغفال.
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الالشكلية كمحايثة 
فنية نظرية

سهيل سامي نادر

-1-
عرفت شاكر حسن آل سعيد يف منتصف 

الستينيات عند حتوله من الرسم التشخيصي 
إلى الرسم الالشكلي. كان قد أصدر بيانه 

التأملي وأقام معرضاً عّد معادالً بصرياً 
لذلك البيان، إضافة إلى كتابات دعاوية 
ونقدية. لم أكن أعرف الكثير عن الرسم 

آنذاك، وكان تدريبي البصري ملحقاً صغيراً 
باهتمام جمالي عام، واستجاباتي الفكرية 
احتكمت إلى احلس السليم. لكن املرحلة 

كلها قّدمت بعض التيسير والتواطؤ، فالرسم 
العراقي كان يتحول على يد رعيل جديد 
من الفنانني الشباب الذين عرفتهم، كما 
كان الرسم يف مناطق حتوله واختراعاته 
اجلديدة يقدم مادة مثيرة للتفكير مانحاً 
فرصاً إضافية للكتابة وأعمال التأويل، 

وأحسب كذلك أن التجريدية يف الفن والتي 
كانت تقدم أول عروضها الفاتنة على أساس 

واضح وجريء يّسرت الكتابة التي تعتمد على 
احلدس وأالعيب اللغة واألدب. 

استسلمت ألهواء تلك املرحلة إذن، وكتبت 
مقالة نقدية طويلة بعنوان )أفكار ما قبل 

العمل الفني وما بعده( نشرت يف عددين من 
جريدة نسيت اسمها، ولم تصدر سوى أربعة 

أعداد. كانت أول مقالة لي فقدتها بسبب 
اإلهمال، لكن ما زلت أذكر أنها حاولت أن 

تصف العمل لشاكر حسن آخذة باحلسبان 
أنها إزاء محايثة فن - فكر، واملطلوب أن نفهم 

العمل الفني يف كفايته اخلاصة. 
واحلال أن محاولة شاكر حسن عّدت حقاً 

محايثة فنية – نظرية، ال يستقل الفكر فيها 
عن الدالالت املوحية للعمل الفني، كما أن 

األخير متعالق بخبرة ذاتية تطرح نفسها على 
املستوى النظري. كانت هذه التجربة يف سياق 
هذا الوصف جديدة على الوسط الفني، كما 
كانت غامضة متعددة املصادر تتوازن أحياناً 

خلف العروض واملناسبات وردود األفعال، 
واجلميع – تقريباً – افتقر إلى املعلومات عن 

مصدرها الفني. لهذه األسباب كلها أحيلت 
هذه التجربة إلى شاكر شخصياً، كأنه مخترع 

حادث أو شائعة. 
كان شاكر وجودياً يف فكرته عن احلرية 

الفنية وارتباط العمل الفني بالتجربة املعاشة، 
وصوفيا إسالمياً من جهة استناده إلى التراث 
الصويف وتعابيره اإلصطالحية، وتأكيده على 

اخلبرة الذاتية. كل هذا واضح ويتفق مع 
ظهور أفكار مماثلة يف اإلنتاج الشعري واألدبي 

آنذاك. لكن األمر غير العادي أن شاكراً 
الذي صاغ دعوة فنية وفكرية ومارس النقد 

باسمها، قد وجه نقداً الذعاً إلى التشخيصية 
من دون متييز، وخارج أي إطار تاريخي 

وفني. ومن املثير أنه أخفى دوافعه الدينية 
مستخدماً تفريقاً إشكالياً بني الفنان اخلالق 

والفنان الشاهد، كما حّمل التشخيصية داللة 
اجتماعية طبقية إمتاعية، مبشراً بفن غير 

منحاز إلى اجلانب اإلنساني. 
كان نقداً جتريدياً، برغم حذاقته، يتخفى 

وراء كونية أعيد تأثيثها مبصطلحات صوفية، 
وقد خلق أرضية للتلقي والنقاش حتذف منه 

املواضيع احلساسة، وال تقال فيه األفكار 
بوضوح، كما أنه يبتعد عن العمل الفني 

املشخص. كنت أرى أن محايثة شاكر تبدو يف 
أي نقاش جدي متاهة إذا جئناها من اخلارج، 

يف حني يتطلب األمر دخوالً وخروجاً، فهماً 
وليس حكماً، يكشف عناصرها املثمرة ويصبر 

بانتظار نتائج جدلها الداخلي، ونقل اإلستجابة 
احلقيقية إزاءها من عروض األفكار إلى 

عروض الفن. 
لكن يف شروط التلقي آنذاك بدت الالشكلية 
ذاتها أسلوباً فنياً أكثر أو أقل من هذا. لقد 
بدت ضرباً من اخلبرة التي تتوسل بالفن. 

ومن كان يعرف الالشكلية آنذاك؟. إن )الال( 
وحدها تفسرها بوصفها أسلوباً يحذف 

األشكال. والواقع أن األساليب الفنية التي 
عرفناها ومنها الالشكلية وفدت إلينا من 

الغرب، وهي كالعادة تصل متأخرة من دون 
دعم معريف واضح متجسدة محلياً كانبثاقات 

مفاجئة، وأحياناً باستخدام جمالي تلفيقي. من 
هنا، ال أظن أن أحداً من الوسط الفني فهم 
الالشكلية آنذاك إال كاختراع جتريدي يفي 

شاكر حسن آل سعيد، مواد مختلفة
 على الورقx 82 .1981 63 سم.
مجموعة خاصة.
 .
شاكر حسن آل سعيد، مواد مختلفة
 على الورقx 82 .1981 63 سم.
مجموعة خاصة.
 .

شاكر حسن آل سعيد، مواد مختلفة 
على الورقx 82 .1981 63 سم.
مجموعة خاصة.
 .
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باحتياجات رسام موهوب صاحب دعوى – 
رسام صويف يحب األضواء واألحاديث وإلقاء 
احملاضرات مدعوم مباضي جماعة فنية كان 
أحد فرسانها، مثقف وال يخلو من التظاهر 

وعروض املعرفة. 
بسبب هذا التقدير امللتبس فهمت الالشكلية 
فكرة رجل عن نفسه وعامله وفنه، وأي حديث 

عنها كأسلوب فني سيختفي يف أي مجال 
نظري، ولسوف تتأكد كحيازة خاصة بفنان 
اتخذ موقعاً رهيفاً. فما أن نتحدث عن فنه 

نرانا نتوسل بفكره، هذا من غير االستدراكات. 
إن شاكراً سيزداد غموضاً وبالقدر نفسه يزداد 

قوة، قوة فنان داخل مساءالت، وفنان يجيب 
ويعمل ويقدم شهادة. وأحسب إنه بهذا ُدفع 

أو دفع نفسه إلى أن يقدم أدلة إضافية على 
انسجامه الداخلي. 

كنُت قد الحظت أن الكثيرين ممن أرادوا فهم 
شاكر حسن راحوا يتساءلون: هل هو مخلص؟ 

هل هو متطابق مع نفسه؟ إنها أسئلة غريبة 

وال معنى لها، فهي تتوجه إلى الفنان وليس 
إلى عمله الفني. باألحرى أنها طابقت بني 

اإلثنني ما دام أصحابها قد استشعروا ذلك 
اللبس األخاذ بني الكالم والعرض البصري. 

واحلال أن محايثة شاكر الفنية - النظرية حتى 
لو كانت غير جدلية يف بنائها العام تتضمن 

بالضرورة مستوى من اجلدل، كما أنها ال 
تستدعي تطابقاً بني املوقف الفكري والعمل 

الفني... وكيف ميكن حتقيق تطابق بني مواد 
مختلفة؟ بل كيف ميكن ألي مشروع إنساني أن 

يتطابق مع نتيجته؟ 
تلك التساؤالت عن شخصه استبدلت احملّكات 

الفنية بالداوفع النفسية، وأظنها يف مستوى 
معني تتجاوز شاكر حسن إلى اتخاذ موقف 

من املشكالت املتأتية من فن ذي برنامج، 
وإلى أي حد ميكن لفن كهذا أن يكون مخلصاً 

لبرنامجه.
إن شاكراً ليس مسؤوالً عن التباسات اآلخرين 

أو سوء فهمهم بل وحتى سوء نياتهم، لكنه على 
نحو ما كان قد استدخل فكرة ما عن التطابق 
يف نفسه، واستشعر بأنه مطالب بتقدمي أدلة 

على براءته وإخالصه الذاتي. 
إن حساسية شاكر لنظر اآلخرين ونقداتهم 

أسهمت يف توليد صراعات داخل 
جتربته... أسهمت بتوليد اجلدل، وأظن أن 

الستينيات كلها عملت مبقتضى اإلستجابات 
واحلساسيات وتقدمي األدلة. 

كان شاكر قد أنتج أول ما أنتج أيقونياً ذهنياً 
يف الرسم، أيقوناً ال منوذج له يف عاملنا املرئي، 

وهو ليس ظاًل وال تشبيهاً وال متثياًل أو 
قصة أو حدثاً أو صورة، بل هو متثل ذهني 

خيالي. وألن الرسم معني بالتمثيل، وتلك 
هي نتيجته يف األقل، فقد كان شاكر يستطيع 
برغم ذلك أن يدعي إنه )ميّثل( مستوى غير 

مرئي من الواقع، من قبيل العمليات الداخلية، 
والسيرورات الذائبة، والسدم غير احملددة. 

شاكر حسن آل سعيد، زيت على القماش.
مجموعة متحف الفن احلديث، بغداد

جواد سليم، زيت على القماش
مجموعة متحف الفن احلديث، بغداد
 .

جواد سليم، زيت على القماش
مجموعة متحف الفن احلديث، بغداد
 .
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من الصعب تصور هذا يف الرسم، برغم 
امتالكنا فكرة عن جريان داخلي ال ميكن 

حتديده بالضبط وال شكل له. إزاء ذلك ليس 
من الصعب ضرب األمثلة على وجود ظواهر 

غير مرئية، وتأكيد مفهوم العمليات الداخلية، 
فعصرنا العلمي يقدم أمثلة هائلة على مثل 

هذه الظواهر والعمليات. 
واقع احلال أن شاكراً قدم أمثلة من داخل 
الرسم، أو يف األقل من داللة مصطلحاته، 

لكن بتحليل رجوعي وبتقدمي حركة سالبة – 
فاخلط يف األصل هو حركة نقطة، والسطح 

حركة خط، والكتلة حركة سطوح، واجلسديات 
الهائلة يف متايزها واختالفها ما هي إال 

نطف – إن احلركة هنا تذهب إلى املاضي إلى 
األصل لتسلب املتمايز متايزه. 

تتأكد يف هذه الكوسمولوجيا فكرة عن أصل 

متماثل غير متميز ال اختالف فيه إال بتعينات 
موقعية : إنها صورة لعالم سابق أو كون 

سدميي لم تتحدد فيه ال الشموس وال األقمار 
وال املواد ذات البيئة. إنه عالم البراءة، وعالم 

يرفض أن يكون محدداً وحاضراً ألهدافنا 
ونياتنا. 

هذا النموذج الكوسمولوجي املشروح بالرؤى 
وأعمال التأمل الباطني والتحليل الرجوعي، 

سيجد  تعبيراً آخر لسوف يدعوه الفنان الحقاً 
باألثر، الذي هو ليس جسداً متمايزاً وال 

كينونة مليئة، بل وحدة موقعية من فراغ وبقايا، 
وبإمكاننا اعتباره عالمة على غائب. هذه 

)العالمة( التي سيتحدث عنها شاكر فيما بعد 
هي تعنّي غير محدد الشكل وبنائيتها الهارية 

قائمة على حذف املدلوالت وعدم تعيني حدود 
الدال. األثر عالمة على مجموعات متكررة 

شاكر حسن آل سعيد، زيت على القماش.
مجموعة متحف الفن احلديث، بغداد
 .

جواد سليم، زيت على القماش
مجموعة متحف الفن العربي، الدوحة
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متجمعة أو متفرقة ملادة فنية جرى التنسيق 
بينها، وهي دائمة التحول يف عمليات تعرية 

وتراكم وتآكل وحذف. وإذا أمعنا النظر جيداً 
فإن التعبيرية الالشكلية ظلت تعمل عند 

شاكر حتى بعد أن اختفت من قاموسه الفني. 
لقد حتولت حقاً لكن بأحلفاظ على حركتها 

األصلية وتضميناتها الروحية. 
بقدر ما كان هذا التحول داخلياً، فإن الضغط 

اخلارجي أسهم فيه، فاحملايثة الالشكلية 
وصلت إلى مأزق خاص بتوصيل أفكارها الى 
وسط فني وثقايف اعتاد الغنائية وباشر منذ 
زمن ليس بعيداً بتأسيس التعبير الفني على 

مرجعيات ثقافية محلية. 
ازاء ذلك بدأ شاكر يكرر امنوذجاً فارغاً إاّل 

من تنسيقات فنية مجردة، وظهر كأنه سيلتحق 
بالتجريدية من دون أوهام. لكن شاكراً 

احلساس من آراء اآلخرين ونظرهم اليقظ 
)بالرغم من أنه كان ال يخشى من أن يصدم 
اآلخرين( والذي كان قد استدخل يف حدود 

معينة فكرة التطابق واالخالص الذاتي، أنتج 
سلسلة ايقونية جديدة تكمل منوذجه األصلي: 

املعراج، الكسر، احلرف، اجلدار، األثر.
بدا واضحاً أن عمله الفني اغتنى يف هذه 

السلسلة بتعابير بيئية وواقعية، كما أنه 
استخدم مواد متنوعة ذات ملمس مؤكداً على 

شاكر حسن آل سعيد، زيت على القماش
x 82 .1981 63 سم. مجموعة خاصة.
 .
شاكر حسن آل سعيد، اكرلك
 على اخلشب 1997. 
x 42 48 سم.
 مجموعة خاصة.
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شاكر حسن آل سعيد، زيت على القماش
x 82 .1981 63 سم.

مجموعة خاصة.
 .

شاكر حسن آل سعيد، زيت على القماش
x 179 191 سم.

تنوع النسيج وتعدد وظائفه التعبيرية اجلمالية. 
عند أول حتول مهم على املستوى الفني قام 
شاكر بتأسيسه نظرياً، اختار اسماً ذا داللة: 

التأمل الواقعي!
 

-2-

أود أن أعود إلى الالشكلية من جهة ترابطاتها 
العاطفية مع منوذج كوسمولوجي آخر أدار 
رؤوسنا. ففي أوائل السبعينيات من القرن 

املاضي وصلتنا النتائج الفنية املختبرية حملمود 
صبري الذي كان يعيش خارج الوطن، مهتماً 

اهتماماً غير عادي بالظواهر املايكروفيزيائية 
ولنظرية الكم على وجه التحديد. 

مرة أخرى وجد الوسط الفني نفسه إزاء 
محايثة فنية - نظرية جديدة متتلك الكثير من 
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شاكر حسن ال سعيد.زيت 
على القماش x 80 .1957 100 سم
مجموعة حسني حربه، تورينو

الصراحة والذكاء والعرض املنهجي واملنطقي برغم من نتائجها 
الفنية محدودة، بل بدت غريبة. لقد أثارت هذه احملايثة 

صعوبات من نوع آخر، فهي من البداية فهمت ضمن النطاق 
احملدود الذي تعمل فيه، وفهمت على أنها غير فنية من حيث 

املنطلقات. فنتائجها الفنية جاءت كعرض لشرائط ملونة رتبت 
بتنسيق فني لم يستطع أحد أن يرى فيه معنى العرض املنطقي 

الذي يتقدمه. وحده شاكر – كما أظن – أدرك أن احملايثة 
اجلديدة تلتقي مبغزى محايثته الالشكلية: فاالثنتان تبحثان 
خلف الظواهر املرئية. كان شاكر – كما أذكر – قد استخدم 
من قبل الشرائح امليكروسكوبية املصورة والصور الشعاعية 

للتدليل – وهذه املرة على املستوى العلمي – على املنطقة غير 
املرئية التي يعمل بها. 

يهمني هنا أن أرى كيف أن جتربة فنية انطلقت من مختبر 
علمي، ومؤسسة مفاهيمياً على الفيزياء الكمية، هي على 

املستوى الوجداني قريبة من اهتمامات غارقة يف التصوف 
والتأمل املجرد، مثلما هي عند شاكر حسن. أؤكد هنا على 

املستوى الوجداني، فاحملايثتان متصلتان باملواد الفنية والتعبير 
بوساطتها، وبالنتائج التي يعتقد أنها متوفرة يف عمليات كونية 

من حيث التعريف من دون أن تتوخى التأثير عليه. إنهما 
االثنتان لن تغيرا شيئاً من حقائق الفيزياء املعاصرة أو تطلقان 
شيئاً يغير من اعتياداتنا بشأن العوالم غير املرئية، وتأثيرهما 

ال يتعدى الوجدان – هذا الباحث عن موقع متماسك بعض 
الشيء يف الكون واحلياة والظواهر، وهذا الذي يلجأ الى 

التعابير اجلمالية باحثا عنها، وعلى غير توقع، يف األماكن 
املتخفية، وهذا الذي يريدنا أن نلتقي سوية يف عالم غير هذا 

العالم السيء.
واحلال أن احملايثتني تتمفصالن يف مواقع محددة من بحث 

كوسمولوجي قدمي جدا، ميثولوجي، وشبه علمي. وأنهما 
ليتمفصالن، بالتأكيد، عند مواقع مختلفة، وداخل مفاهيمية 

متعارضة، لكن التأثير الذي يبغيان، واملواد املستخدمة يف 
ظهورهما، يقربهما من بعضهما كثيرا. إنهما ينفتحان ليس يف 

منطقة االهتمام التي يدعيان أنها تهمهما حقا، بل يف حواشيها 
وتركاتها ومضمراتها املعرفية. ومن املفهوم أنهما ينفتحان 
يف الثقافة، من دون إنكار الوجدان املستشاط أو املستثار 

بالتحديات واألشواق والرهان على حتسني الشرط البشري 
وتوسيع الرؤية، وحب اجلمال، واللعب، والبحث عن اإلثارة.                       

يف الوقت الذي أخفقت النتيجة الفنية حملمود صبري، بسبب 
قياسيتها، وجفافها، وموضوعيتها اخلالصة، وغربتها الثقافية، 

جاء عرضه النظري وثيقة رائعة تشهد لصالح عقل عراقي 
حاذق ومتنور. بالنسبة لشاكر حسن ال يعدو اجلانب النظري 
من محايثته غير استبطان ذاتي ومالحقة تأويلية لألحداث 
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شاكر حسن ال سعيد. الوان 
مائية على مقوى. x 45 .1959 30 سم

مجموعة االبراهيمي، عمان

شاكر حسن ال سعيد..متواليات. 
x 35 .1995 40 سم

مجموعة االبراهيمي، عمان

املفاجئة التي تعمل يف سلوكه الفني أو يف عمله 
الفني نفسه. إن إخفاقه النظري مؤكد، بيد 

أن جتربته وأهدافه تتخطيان هذا اإلخفاق. ال 
أظنه كان قادراً على تقدمي تسسلسل مفاهيمي 

ومعريف، وأكثر من هذا، ال أظنه أراد تقدمي 
مثل هذا التسلسل. لقد عنى بخبرته اخلاصة، 

خبرة تقوم على االستبطان واستخدام 
مستويات مختلفة من املفاهيم واالستشهادات 
والرؤى، وأظنه سعى، من دون أن يصرح بهذا، 

الى أن يقدم عرضاً لروحه، وأن ينسجم مع 
مثله، ويتقوى على زمنه، ويحيا يف كفاياته. 

فيما عدا هذا قدم – أحياناً – عروضاً 
مفاهيمية مملة جداً، كثيرة فتح األقواس 

وغلقها، غامضة، ونحسة. إال أنه كان منسجماً 
مع أشواقه، مستعيداً إياها من جذرها 

األصلي، بعد أن قام هو نفسه بتفكيك مواقعها 
األصلية. إن يف روحه لهيام مع شيء من 

استبداد وجهات النظر اآلنية واخلواطر. كان 
يتمسك بأفق كان قد عبره مرة نحو التخوم، 

يجدده كلما عبرت رأسه خاطرة  تستحق 
املالحقة، بالرغم من أنها سريعة االختفاء.        

عمل شاكر األصلي أنه مختزل اإلشارات 
ألنه حاضر يف مواقعها حيث تظهر بوصفها 
عالمات من قبيل البقع وجتمعات صبغية، 
ومحّو صبغة، أو حك سطح العمل الفني. 
)هكذا يعمل الكون: إنه يحكنا حكا!(. إن 

فعالية شاكر األدائية ستظهر جزءاً من املفهوم 
النظري عن العمليات الكونية اخلاصة بالتراكم 

والتعرية الذي يريد إيصاله. فالتراكم هو 
جتمع صبغة أو عالمات لها ثخن للمادة الفنية، 

مثلما هو واحد من أعمال الطبيعة. والتعرية 
هي أداء من حك ومسح وشق، وذلك هو عملها 

يف الطبيعة. 
إن شهودية شاكر تعمل، تصنع ايقوناً ملاض 

مستمر أو حلاضر أبدي. إنه بريء من أعمال 
اخللق يتأمل براءة تعمل هناك خارجنا. إنه 

هناك يتابع أشواقه يف أن يتوغل أبعد، حيث 
مآل االشياء وهزائمها أمام فاعل موضوعي 

كلي القدرة.      
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»أقول لك سر االسرار اخلفية: إعلم أخي، أن 
النقش هو النّقاش« 

فريد الدين العطار)1(

لم أحسب أن يكون نصي هذا عن شاكر 
حسن مسهباً، إذ رأيت أن يقتصر على 

إضافات جديدة لنص سابق كتبته عنه يف 
مطلع األلفية الثانية، ونشرته عام 2005 يف 

مجلة ثقافات البحرينية بعنوان )شاكر حسن 
آل سعيد بعني تلميذه( )2(.

لكنني، يف غمرة املعلومات التي جتمعت 
عندي منذ دراستي يف معهد الفنون اجلميلة 

ببغداد ومتابعتي محاضراته، ثم معاودة 
قراءتي كتبه ومقاالته، وجدتني أسترسل، بعد 

ان راح يجرني الشيء إلى غيره، حتى وصل 
منت هذا النص الى ماهو عليه االن.

يركز هذا النص على أعمال شاكر النظرية، 
أكثر من فنه وحياته وبيئته االجتماعية 

والسياسية، على الرغم من وجود إشارات 
عابرة لها يف متنه.

وعلى العكس من لوحاته التي تظهر أليفة 
للعني املتمرسة بفن الرسم، تبدو نصوصه 
لذهن القارئ، عسيرة، مصاغة بلغة ذات 

معان متمنعة، ميكنها يف غير مرة، االنعطاف 
بقارئها نحو تأويالت شتى، ملا فيها من حدس 
يزيد من حيرة استبيان مرامى خطابها، تلك 
املرامي التي تولدها مراراً، شطحات يصعب 
فهم مغازيها، من دون تركيز، وروية، وصبر، 

يحيل معانيها إلى تشكالت يف خطاب واضح 
املعاني. 

ً
ومع ذلك، فإن أغلب نصوصه، ال ترقى الى 

االبهام، بالرغم من غموض بعض صيغها، 
القادر على أن يستشري يف وعي املتلقي، حال 

شرود ذهنه، وتوقفه عن املتابعة اليقظة.

وبالرغم أن الكثير من نصوصه تتعرض 
لقضايا خاصة بفن الرسم وفلسفته، فقد 

راحت غيرها، تعكس شجن التفكر العميق يف 
الذات والعالم، شجن، حمل الكثير من الزخم 

الروحي واإلنساني الدافئ واملتتابع مثل مقاطع 
سمفونية مؤثرة.

  
وتتشكل العديد من عالقات مفرداته داخل 

تلك النصوص، من دفق طاقته احلدسية، ومما 
رآه من تواشج يف آن، وتنافذ يف آن آخر. وما 
بني هاتني احلالتني، اشتغلت اغلب مقارباته 
بني مفردات نزع عنها مواضعاتها التقليدية، 

ليجعلها صاحلة لتخريجاته ذات الطابع 
اإلنساني، والصويف، واحلضاري، ثم الكوني.

ولقد وجد شاكر حسن يف مباحثه الفكرية، 
قيماً ال تستمد حضورها من اقترانها بالفن 
فحسب، بل تعدت ذلك نحو رؤية كونية أكثر 
سعة ومدعاة للبحث والتقصي، ما رسخ لديه 
أن يرى يف األشياء، أبعد مما هو معطى لها، 

وباالخص، ذلك املعطى الذي غطاه غبار 
النفعية، ومن ثمة وجد يف العالقات فيما بينها، 
إشارات لصالت خفية ومتحجبة، صالت وجد 

فيها، كما كتب: »أكثر من سبب »واحد« بني 
األشياء«)3(. 

ثم راح ينظر بعني الفكر والوجدان إلى  
تلك الثنائيات التي الزمت عاملنا:  كالذات 

واخلليقة، احلقيقي والزائف، املوت واحلياة، 
القرب والبعد، املكان والزمان، االزل واألبد، 

النهائي والالنهائي… حتى صارت تلك الثنائيات 

شاكر حسن آل سعيد: خيط وسيف ونقطة

عمار داود

شاكر حسن ال سعيد.الوان زيتية
 على القماش. x 183 .1974. 164 سم.
مجموعة حسني حربه، تورينو
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مبثابة املتالزمات يف فكره وفنه طوال حياته. 
وقد نظر ملياً فيما عساه و عسانا أن نفعل 

بها، ونحن أسرى حضورها املستمر واآلسر… 
حضورها الذي هو من لب حقيقة العالم 

الكلية، تلك التي عاشها الصوفيون، ونطقت 
عن شطحاتهم وعبرت عنها. أليست هي من 

معنى نشدان تلك »الوحدة« التي كتب عنها 
ألبير كامو من بعدهم بقرون، هذه الوحدة 
)احلاجة امليتافيزيقية(، التي نستعيد بها 

براءتنا االولى، قبل طردنا من الفردوس؟. 

لقد قال احلالج: »فاعُف عن اخللق وال تعُف 
عّني، وارحمهم وال ترحمني، فال أخاصمك 

لنفسي، وال أسألك بحّقي، فافعل بي ما 
تريد«)4(.

لقد ظل حلم نزع التناقض يف قصيدة احلالج… 
من صلب تلك احملاولة التي عاشها شاكر 

حسن يف فنه وفكره. محاولة الوقوف بعيداً 
عن الصراعات ويف منطقة مقام »التسليم« 

الصويف.

نظرة يف املاضي   
لقد كللت العاطفة واحلميمية جيرتي الروحية 

لشاكر حسن، ولم تنقطع تلك اجليرة منذ 
التقيته استاذاً لي يف معهد الفنون اجلميلة 
العام 1974، وبعد خروجي من العراق عام 

1980 وحلد اللحظة. وقد قدر لي أن أعود 
إليه مراراً يف حياتي، متجلياً يف ذكرى عزيزة، 

أو يف مادة نصية أقرؤها أو عماًل فنياً اطالعه. 
وكان لتلك العودات ان تتسم بأسباب اضافية، 

فالرجل، عدا كونه معلماً فذاً، وإنساناً كرمي 
اخللق، وأباً روحياً لي ولآلخرين من طالبه، 

كان ايضاً باحثاً من غير كلل عن احلقيقة التي 
راح يجدها يف مفردات اخلليقة، ويف معاريجه، 
ثم جدرانه ويف بعده الواحد وتأمالته، وأخيراً 

يف النقطة، نقطته، آخر محطات بحثه… 
النقطة، التي حتولت إلى جتمعات نقطية 

وضعها يف تخطيطات باحلبر يف آخر سنوات 
حياته)5(.

مازلت أتذكر أول دروسه لنا يف تاريخ الفن، 
حني كان يلقي محاضرته جالساً، حتدث يومها 
عن الفن يف العصر احلجري القدمي واحلديث، 

وعن العالقة املثيرة للجدل ما بني الفن 
والسحر، أو ما يقابلها من الظن بأن الغرض 

منه هو التزيني، واي افتراض منهما هو األكثر 
اقناعاً وقرباً من احلقيقة.

 
لقد عمل شاكر حسن بإخالص يف إيصال 

رسالته اإلبداعية واإلنسانية إلينا، ولم تنقصه 
احلساسية العالية يف التنقيب واكتشاف 

مواقع ضالته، هو العارف بأهمية »الوعي 
األركيولوجي« حيث التنقيب يف أعمق طبقات 

املعرفة، اضافة الى موهبته الواضحة يف مجال 
الفحص الظاهراتي لكل من املنجز اإلبداعي و 

املصادر االلهامية. 
  

كان صدره يضيق من عدم مناقشتنا له، أو 
مقاطعته بسؤال أثناء إلقائه محاضراته، 

وكنت أراقبه وهو يعاني بسبب ذلك من القلق 
والتوتر. وحني يطول أمد سلبية التلقي عندنا، 
يتوقف عن االسترسال، ثم يحثنا على املناقشة 

والسؤال، وكان يعي جيداً غموض بعض 
شروحاته، وهو ما كان يسبب له حزناً عميقاً.

 
يف تلك االيام، بدا شاكر حسن انساناً متواضعاً 
يف مظهره، وكنت اشاهده مراراً مرتدياً بدالت 
بسيطة، كان أغلبها بألوان رمادية، وكنت أميز 

صوت خطواته وهو ميشي يف ممرات معهد 
الفنون اجلميلة؛ بسبب ارتدائه أحذية ثبتت 
يف أسفلها دعائم حديدية )ابو النعلجه يف 

اللهجة العراقية( وذلك إلدامة حياتها. وكان 
كالسواد األعظم من العراقيني، مولع بشرب 

الشاي الذي كان يطلبه احياناً يف محاضراته 
)لنا وله(. وقد متيز برهافة ورقة إحساسه، 

وإني ألتذكر ذلك اليوم الذي بكى فيه بعد أن 
استغرق يف ذكر بعض من تفاصيل جتربته 

الوجودية األليمة يف باريس، أيام دراسته للفن 
يف فرنسا، وكان قد حجب وجهه الباكي عنا 

بيديه)6(.

ويف سنوات عمله مبعهد الفنون اجلميلة - منذ 
مطلع السبعينات وحتى بداية الثمانينات - 

كان خليط من املفاهيم واملواقف بشأن الفن 
يعصف يف فضائه، مبا شّكل بيئة سياسية 

ومناخاً فكرياً مصاحباً غريبان عن اهتماماته، 
ويسوران تطلعاته ومفاهيمه يف احلرية الفنية. 

فمن جهة كانت هناك الواقعية االشتراكية 
بنسختها الستالينية، ومن جهة أخرى املفاهيم 
القومية للحزب احلاكم، مقابل شريحة أخرى 
درج اآلخرون على تسمية أصحابها باملعقدين 

أو العبثيني الوجوديني. 
كانت أكثر النقاشات حدًة حول الفن تؤدي إلى 
إنهاء دروس شاكر حسن دون إكمال موضوعها 

األساس، وكان أغلب الشيوعيني يشكك يف 

أفكاره، للحد الذي اتهمه بعضهم بالرجعية 
ومواالة الفكر البرجوازي، فالرجل كان يعيش 

يف تلك األيام ما بني مطرقة وسندان احلزبني: 
البعثي والشيوعي، ناهيك عما كان يُكتَب عنه 

يف الصحف احمللية من مقاالت نقدية عقائدية 
غير منصفة متذرعة بخلو دعوة شاكر حسن 
من الفكر العلمي التقدمي، أو افتقار اعماله 

الى االنحياز للجماهير، وكان ذلك شرطاً 
اساسياً لقبول املبدع ودعمه من كال الطرفني.

لم يتوان شاكر عن توضيح ما أشكل علّي 
وعلى اآلخرين من موضوعاته، وكنت اراقبه 
وهو منغمس كلياً يف التوضيح وحريصاً على 
توصيل املعاني بإفاضة. أذكر مرة أنني كنت 
معه يف سيارته، متجهني الى منطقة الوزيرة، 
حيث مكان عملي، إذ أصر على إيصالي اليه 
بسيارته، وبينما كان مستغرقاً بتوضيح احدى 

املسائل الفكرية، صدم مرفق شرطي مرور 
يف الطريق العام للسيارات. كان تيار أفكاره 

املتسارع يصرفه عن العالم اخلارجي.

االستدالل باحلدس و التجانس الكوني 
وكما أسلفت، فقد اعتمدت أغلب كتابات شاكر 

حسن على احلدس، ويف احلدس كثير من 
الظن، وقليل من اليقني. ولكن باملقابل، يجب 
أن نعترف ايضاً، بعدم وجود صواب كامل يف 

تلك األنساق الفكرية املعنية بالترابط املنطقي، 
والسيما حني ال تطيل النظر يف الواقع 

الفعلي، الواقع الذي نعيشه، بكل من مدركاتنا 
احلسية واحلدسية، فالواقع مخادع، ومراوغ، 

وفوضوي، يفلت مراراً من فخاخ أنساقنا. 
ولرمبا، هذا هو ما يشفع لكتابات شاكر حسن. 
ويقول البير كامو بصدد هذا الواقع، يف كتابه 

اسطورة سيزيف: »ومن املظنون خطأ دائماً أن 
فكرة العقل هي فكرة ذات اجتاه واحد فقط 
واحلق أنه مهما يكن هذا املفهوم متشدداً يف 

مطامحه، فإنه يشبه األشياء األخرى يف ال 
استقراره«)7(. 

لقد كان شاكر حسن يرى مواطن توافق بني 
أشياء تبدو بالنسبة للفهم العادي على غير 

ذلك، وهو األمر الذي دعا الكثيرين إلى وصم 
أعماله الفكرية بالغموض، أو حتى اإلبهام )8(. 

وتأكيداً على هذا، جنده مستغرقاً باحلدس، 
حني يتحدث عن ثنائية املوت واحلياة، ويتسمع 

من خاللها إلى صوت الداخل الذي يضبط 
إيقاع معانيها، حتى يحقق لشعوره القلبي 

فرصته لتلمس املعرفة بالوجود، فيقول: »منذ 
مطلع اللحظات األولى كانت حشرجة امليت 
تلتقي بصرخة الوليد. فعلى طول )منحنى( 

اإلنسان اإلنساني تلتقي جزئيات خيط 
وسيف«)9(. واملفردتان: خيط وسيف، هما ما 

استعاره شاكر حسن من فكر أبي البركات 
البغدادي يف مفهومه عن »اآلن الزماني«، الذي 

يعّرفه بأنه أشبه بنقطة ثابتة على حد سيف 
مير عليها خيط بجميع نقاطه، التي يرمز بها 

إلى املاضي و احلاضر واملستقبل، أي أنها 
جميعاً متر بآن واحد)10(. وهي إيضاً، تلتقي 

مع الرؤية التكعيبية لألحداث، »أي تعدد زوايا 
الرؤية للموضوع واجتماعها معاً يف لوحة 

واحدة«.

كما سنراه يعالج رمزية فكرة )املََرد( أو )َمَرد 
الرأس( يف الفكر الشعبي، وهي مثال آخر 

على ذلك الدفق من احلدس الذي كان ميلكه 
ويتملََّكه، حتى راح يصف نظرته إلى )مرد 

الرأس( بكونها نظرة مأخوذة »من عدة زوايا 
ويف آن واحد«، وهو ما اسماه بـ«اآلنية« - وقد 
اسلفنا يف ذكرها - فيذهب إلى وجود عالقة 

ما بني )املََرد(، وجتربة النبي ابراهيم مع 
الطير، كما يف االية الكرمية املعروفة: »فخذ 
أربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على 
كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعياً.« 
وأن هذه اآلية »توازي و تعبر« يف ذات الوقت 

عن مضمون »مذبحة كربالء« و ايضاً اسطورة 
نزول متوز إلى العالم السفلي. ثم راح مياثل 

عودة الرأس املقطوع، بعودة »فكر حي »يعيش 
حاضره، نحو ماضيه املنصرم« ولير يف ذلك، 
أخذاً بـ«املنهج األركيولوجي« الذي »ميضي يف 
حياة اخللف بواسطة السلف«، وهو ما يساوي 

ويشبه عنده: »إنبات بذرة ستعيد حياة شجرتها 
املثمرة«. وينتهي من بعد ذلك الى امكانية ان 

»تُستَعاد »جدلية« رحلة جلجامش إلى جده 
اتونابشتم »أي ذهابه وإيابه« من خالل رحلة 

الرأس إلى الشام وعودته »بجميع معاني 
الرجوع وأبعاده«)11(. 

وهكذا، كنت أشعر، منذ أيام دراستي يف معهد 
الفنون اجلميلة ببغداد، أن شاكر حسن، كان 
كمن يستحضر يف كل حلظة، صورة متخيلة 

لشبكة كبيرة من املقابالت غير احملدودة بزمان 
ومكان، صورة شاطحة، قوامها شعور القلب. 

هذا الشعور دفعه ألن يقول يوماً: »أيكون 
العراقي، وكل عراقي هو نفسه )كلكامش( 

الذي سرقت األفعى منه نبات اخللود؟«. حتى 

وجد يف كلمة )األفعى( أو )احلية( باللهجة 
الشعبية، ما الهمه بشتى املعاني املتداعية، وما 

ينهي به إحدى محاضراته يف معهد الفنون 
اجلميلة، يف السبعينات، وليقرأ علينا يف 

النهاية، مقطعاً من مذكراته التي يذكر فيها: 
األفعى، والرفاعي شيخ الصوفية، املوصوف 

بـ)عشير األفاعي(، ومدينة »احلي« التي اشتق 
اسمها من كلمة )احلياة( أو )احلّيات( باللهجة 

الشعبية. وراح يسترسل يف شرح تداعياته 
الفكرية، حتى انهاها بقراءة جديدة لـ آية 

الكرسي، وبذكر كلمة يا حي ويا قيوم عشرات 
.)12( املراًتً

قاَرَب شاكر حسن موضوعاته من دون كلل او 
ملل، وبدا لي يومها، كمن ينسج منها سجادة 
عامرة بشتى املفردات، ولكن، بعد أن ينتزع 

عنها زمانها ومكانها، ليَُمِكنها من العبور نحو 
ما وراء اإلدراكات العادية. فهل كان شاكر 

حسن مصيباً دائماً يف حدسه ومقارباته تلك؟

ال شك يف أن نية سمحاء، كانت تبرر منحاه يف 
املواءمة بني عناصر قد تبدو بعيدة عن بعضها، 
وإن بدت بعض إجراءات تلك النية، من منظور 

املنطق، أقرب إلى القسرية، إال أن هناك 
منطقاً آخر، قد يبررها، أال وهو أنها استمدت 

معانيها من وجدان شعري وعاطفي، وألنها 
استدعاء حالة من »التجانس الكوني«)13(، أو 
هي النزوع إلى »الوحدة« التي »ينشدها الفن« 
عند الفيلسوف الفرنسي ألبير كامو كما جاء 
يف سياق تناوله فلسفة الفن بكتابه )اإلنسان 
املتمرد(، حيث يقول يف معرض مقارنته بني 

املاركسية والسريالية: »إن املاركسية كانت 
تطالب بإخضاع الالعقالني، يف حني هب 
السرياليون للدفاع عن الالعقالني حتى 
املوت. وكانت املاركسية تسعى الى الفوز 

بالكلية والشمول، أما السريالية فكانت، ككل 
جتربة روحانية، تسعى إلى الفوز بالوحدة 

.)14(»L'unité«

النقطة العليا و نقطة التماس
ظل بحث شاكر حسن عن مواطن »التجانس 
الكوني« يف معطيات حضارته وثقافته قائماً، 

وكان هذا »التجانس الكوني« كفياًل بتلبية 
إحدى أهم الرغبات التي سعى العمل الفني 
إلى الوصول نحو أقصى غاياتها، إال وهي: 
النزوع نحو الوجود يف عالم يتمتع بانعدام 

التناقض، وهو ما يذكر مبفهوم )النقطة العليا( 
التي تنعدم فيها املتناقضات، والتي تبنتها 

احلركة السريالية يف أدبياتها، وأتى ذكرها يف 
بيانها الثاني، على لسان آندريه بريتون القائل: 
»كل شيء يحملنا على االعتقاد بوجود نقطة ما 

يف الفكر، ينعدم فيها إدراك التناقض القائم 
بني احلياة واملوت، الواقع واخليال، واملاضي 
واملستقبل، بني ما يقبل التواصل وما ال يقبل 

التواصل. ومن العبث أن نبحث عن دافع 
للنشاط السوريالي يغاير أمله يف حتديد هذه 

النقطة«)15(.  

ويبني ألبير كامو يف كتابه )اإلنسان املتمرد( 
أهمية هذه النقطة يف املبحث السوريالي، 

بقوله: »إن الشعر غزو، الغزو الوحيد املمكن، 
»للمحل األرفع« )16(، »محل معني من الفكر، 

يكف فيه العيش واملوت، الواقع واخليال، 
املاضي واملستقبل، عن أن يدرك بشكل 

متناقض«)17(.

وأزعم أن شاكر حسن، بثقافته الواسعة، البد 
وأن تعرف على النقطة العليا عند السرياليني. 
وقبلهم بالتأكيد، عند محي الدين بن عربي يف 
كتابه )الفتوحات املكية( وهو القائل: »النقطة، 

مطلقة، ليست مرتبطة بالدائرة. نقطة الدائرة، 
مرتبطة بالدائرة.- كذلك الذات، مطلقة، 
ليست مرتبطة بك. الوهية الذات مرتبطة 

باملألوه )وهو أنت( كنقطة الدائرة )يف ارتباطها 
بالدائرةً(ًًً)18(.

   
وقد رآي ألبير كامو بدوره، أن الفن ميكنه 

على أقل تقدير، أن يحقق ذلك التوفيق بني 
»اجلزئي والكلي«، وهو يرى أن عصرنا هو من 

تلك العصور الـَكِلفة بـ»الوحدة«)19(.

وسيكون اهتمام شاكر حسن مبا دعاه »نقطة 
التماس« التي سجلها يف كتابه )البحث يف 

جوهرة التفاني(، دليال مشوباً باليقني على 
اهتمامه مبعانيها كـ»وحدة« كما هي عند البير 

كامو )أي كتوفيق ما بني اجلزئي والكلي(، وكما 
جاءت عند السورياليني )مبعناها كمحل ينتفي 
فيه التناقض( ثم من قبلهم عند الشيخ محي 
الدين ابن عربي )كوحدة شهود مابني الذات 

واخلالق(، وقد جاء يف نص كتاب شاكر حسن 
اآلنف الذكر، شرح مسهب للنقطة، كأيقونة، 
وكماهية، مشبهاً إياها مبركز الدائرة، حيث 

»تلتقي فيها الكائنات« ومشّبها إياها بالعجلة، 
حيث أن نقاط محيط العجلة متحركة، يف 
حني نقطة محورها ساكنة، وهو ما يصفه 
بـ«البؤرة الزمانية - املكانية، التي »يتنافذ 
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فيها املكان مع الزمان«، ثم يعرج نحو اإلشارة 
إلى صغر النقطة، إذ الحّد لصغرها ودقتها، 
وان وجودها »ال مروض« او »ال ذاتوي« او »ال 

آخري«، ويخلص إلى نعت عاملها بأنه »مستقل 
بذاته«، و يتضمنه »الوجود الشيء والالشيء 

معاً«، اي انها محطة اللقاء ما بني »االزل 
واالبد«... وبهذا املعنى، يكون »علم النقطة« هو 
ما يشغل عالم »ما قبل اخلط« و »ما قبل ظهور 

احلرف«، فهو بهذا املعنى علم التجريد الذي 
يسبق التشخيص، بل هو علم ما قبل التجريد 

أو التشخيص - التجريدي«)20(. 

السير على حبال السيرك
كتب شاكر حسن مرة: »نحن إذن معشر 

الفنانني نظل عند حافة عاملنا شبه األثيري 
الذي يقيدنا مبصيره إلى األبد.. فيالبؤسنا 

عندما ندرك أننا مضطرون للسير على حبال 
السيرك يف الوقت الذي نتطلع فيه إلى سوانا 

يتسكعون على الطريق..«)21(.

دفعني هذا النص إلى أن أتذكر بهلوان 
فريدريك نيتشه، الذي سقط صريعاً من حبل 
كان يسير عليه. وفكرت باملعنى الذي أسبغه 
زرادشت - بطل كتابه - على موت البهلوان، 

حني قال لهذا األخير وهو يحتضر: »الشيطاَن 
هناك وال جحيم. وإّن روحك سيُسرع إليها 

املوت قبل جسدك، فال تَخَش شيئاً إذاً«)22(.

ولعل يف تذكري نص نيتشه هذا، ما ينطوي 
ظاهره على شيء من مماحكة يف تخريج نص 
شاكر حسن، إال أنها ليس باملماحكة املقرونة 
بسوء النية، بل ألنه دعاني الى معاودة النظر 

يف تلك الفسحة من محاكمات لهواجس فكرية، 
كانت ومازالت تعتمل يف ضميري وتالزمني، 
منذ سني مراهقتي االولى، وحتى يومي هذا 
الذي جتاوزت فيه سن الستني. هواجس، لم 
تأخذني بعد، الى منارة هداية اميانية كتلك 
التي وصل إليها شاكر حسن، بل حددت لي 
مسافة بيني وبينها هواجس، راح يرسخها 

شكي املستدمي، وأسئلتي التي لم تقترن بعد 
بجواب واف، على الرغم من انني مررت - 
مثلما هو مر - بتجارب وجودية اليمة أثناء 

دراستي يف أوروبا )بولندا()23(. 
وبالرغم من إعجابي بشاكر حسن، كمعلم، 

وُمنّظر، وفنان كبير وعميق، إال أنني لم انغمس 
مثله كل االنغماس، وبالعمق نفسه، بأفكاره 

)املاورائية(، التي أثرت جتربته الوجودية 
واإلبداعية. بل بقيت متمسكاً مبا هو )أرضي( 

أو )دنيوي(...

لقد عانى شاكر حسن آل سعيد، من عدم 
توافق مبا ملكه من تصورات مسبقة عن الواقع 

الفعلي الذي عاشه يف أوروبا، تصورات آمن 
بها وحملها معه، بعد اطالعه على الفلسفة 

الوجودية التي ازدهرت يف زمانه. وكما يبدو، 
مما روي عنه، ومما رواه هو نفسه، أن عدم 

التوافق هذا، كان شديد الوطء على وجدانه، 
حتى دفعه بالنهاية، إلى مغادرة باريس، والعودة 

الى بغداد، بعد أن عانى ما عاناه… وكأني 
به يقول ما قاله توفيق احلكيم عن معاناة 

الشاب الشرقي يف اوروبا، وعلى لسان بطله 
»محسن«، الذي تلقى درساً قاسياً فيها: »أيها 

الصديق!... إلى الشرق!... إلى الشرق!… 
فلنرحل معا الى الشرق… إن أجمل ما بقى 

الوربا إمنا أخذته عن الشرق!... لم تعد 
حياتي هنا!... ماذا نصنع اآلن ها هنا؟؟… 

حتى راحة النفس ال جندها هنا… إن العودة 
الى الهدوء والصفاء هي يف عودتنا إلى فضاء 

الصحراء، هناك نستنشق مبلء رئتينا، ال دخان 
املداخن، ولكن رائحة السماء، هناك ال جند 
تلك السحب الكثيفة، التي حتول بيننا وبني 

اهلل؟«)24(. 
 

ولعلنا جند يف ما أدلى به شاكر حسن يف 
مجلة »التضامن«، ما يلقي قلياًل من الضوء 

على جتربته األليمة تلك، إذ يقول: »كنت 
أحلم بباريس كمدينة أستطيع فيها أن أحقق 
وجودي اإلنساني بكل موضوعية، وأن تكون 

تصرفات اآلخرين فيها متجردة من أي نوازع 
ذاتية. ولكن تصوري هذا لم يصادف واقعه. 

كان أول انطباع يف ذهني عن باريس بعد 
أن وصلتها بالطائرة هو فرحي الغامر بأن 
أشاهد جواً ممطراً وشوارع مليئة باحلركة 
والضجيج، حيث الناس منهمكني بأعمالهم 

ومتروكني لذواتهم، وكأنهم من أبطال »سارتر« 
أو »كامو« كانوا يف معظم األحيان جديني. 

وحينما جلست يف أول مقهى يف »سان ميشال« 
مع أحد زمالئي القدامى املقيمني يف باريس 
صعقت من تلك احلرية التي تسمح للعشاق 

مبالمسة بعضهم لبعض… وأذهلني جمال 
احلياة املليئة باحلركة.«. ويستمر قائال: »لم 
أجد شيئاً من حقيقة الفلسفة التي عكسها 

»سارتر« و »كامو« والتي قرأتها. لم أجد 
شيئاً منها يف احلياة الباريسية. كان الناس 
يتصرفون مدفوعني بحرصهم على حتقيق 

نزعتهم الذاتية يف احلب والعمل والتجارة ويف 

كل شيء. ويستطرد: »والواقع أن دوامة هائلة 
كانت تتقاذفني حينها، حتى إني وجدت يف 

بعض االحيان أن شخصيتي تكاد تتمزق ما بني 
احتفاظي بالنسغ الروحي إلنسانيتي احمللية، 
والتي كنت أشاهدها يف موروثاتنا القابعة يف 

متحف اللوفر، وبني إنسانية املجتمع الباريسي 
اجلديدة. ويبدو إني لم أكن قد تروضت متاماً 
كإنسان مجتمعات حديثة لكي أستطيع مواجهة 
مجتمع من هذا النوع، إذ وجدت أن ثمن ذلك 
كله هو أن أتخلى عن فطرتي اإلنسانية«)25(. 

عاد شاكر إلى بغداد مشبهاً عودته بـ)بثمرة 
اخلروج من الشرنقة( وهو ينوي التمسك 

بجذوره واستعادة جذوة وعيه الديني.

الشيء والكشف 
»العمل الفني باألساس يبدأ من القيم املادية 

)الشكلية( ومشاكله، باألساس، مشاكل األبعاد 
املكانية«)26(. 

بهذه الكلمات، يبدأ شاكر حسن فحصه 
املضني للعمل الفني، فقد رآه كـ)بنية( قبل 
كونه )إشارة(، ورآه كـ)تأمل( قبل أن يكون 

)تعبيراً(... وسنرى أن شاكر حسن يذهب إلى 
إلغاء كل ما علق به من وظائف خارجة عن 
حقيقته الوجودية أو البنيوية، لينصرف إلى 

مناقشة عامله )األبعادي()27( حيناً، أو يدخله 
إلى املختبر اإلبداعي حيناً آخر. وسيرى 

العمل الفني بصفته شيئاً مبعزل عن الوظيفة 
الدعائية أو االجتماعية؛ ذلك ألنه ال يشير إال 

لذاته بوصفه )وعاء أبعاد(، أكثر من كونه داللة 
أو مقصداً، واحلري بالفنان مناقشة النظام 
البنيوي لعمله الفني الذي يشكل قطباً من 

بني األقطاب األخرى، وهي: الفنان، احمليط، 
اجلمهور. وتلك هي العناصر التي سوف يتنقل 

فكر شاكر حسن بينها مراراً، وضمن مواقف 
اتسمت بالتوتر والقلق واملغامرة، طيلة حياته 

اإلبداعية.

يقترب شاكر حسن يف مناقشته لبنية العمل 
الفني وشيئيته، من تناول الفيلسوف األملاني 

مارتن هيدغر لـ »الطابع الشيئي للعمل 
الفني«، حيث أن أي نّية للتعرف على جمالية 
األخير، لن تتمكن من القفز على هذا الطابع 

األساسي، خصوصاً حني نعتبر أن احلقيقة يف 
الفن عند هيدغر، هي أن الشيء - وهو هنا 
العمل الفني ذاته - هو: »انفتاح املوجود على 

وجوده: هو حدوث احلقيقة«)28(. 

واحلال، إن العمل الفني من حيث كونه حقيقة 
شيئية، ينطوي أوالً على أنه شيء نعاينه 

ونلمسه، يفضي بدوره، إلى الكشف عن الشيء 
من حيث كونه »افتتاح لوجود املوجود على 
طريقته«، أو »مبعنى حقيقة املوجود«)29(.  
وبالرغم من غموض هذه العبارات، إال أننا 

نستطيع أن نضع هنا بعض األمور التوضيحية: 
فبعد أن يعّرف هيدجر معنى احلقيقة بقوله: 

»احلقيقة تعني اليوم، ومنذ زمن طويل، تطابق 
املعرفة مع الشيء« يقيم على هذا التعريف 
مبحثه يف جوهر احلقيقة وحقيقة املوجود. 
حيث تنخرط املعرفة من خالل وسائلها يف 

مسعى التطابق مع الشيء، إلى حد أن يعكس 
الشيء احلقيقة، أو أن يكون هو احلقيقة 

عينها، ال أن يعكسها، وهذه احلالة األخيرة، ال 
ميكن لها أن تتحقق إال يف وضع الشيء نفسه 

أمامنا بوصفه شيئاً )أي عيان(. إال أن هايدجر 
يعبر عن أن وجود الشيء هو يف اخلفاء دائماً 

)املقصود هنا هو أن وجود الشيء هو الذي 
يف اخلفاء وليس الشيء عينه(، وأن ال حل إال 
يف كشف وجوده يف العلن، وأن املعرفة واحلال 

هذه هي يف »الكشف« الذي هو صلب احلقيقة 
حينما تتحد مع الشيء، وال تنفصل عنه، بل 

تصبح هي الشيء ذاته.
 

بعد أن أتينا إلى معنى »الكشف« البد من أن 
نورد النص الذي استشهد به شاكر حسن 

مراراً يف محاضراته، وهو قول محمد بن عبد 
اجلبار النفري يف كتابه املواقف واملخاطبات، 

وهو كما يلي: »لو كشفت لك عن وصف النعيم 
أذهبتك بالكشف عن الوصف وبالوصف عن 
النعيم..«)30(. وسنأتي إلى موضوع »الكشف« 
فيما بعد، ألنه يشكل موضوعاً مهماً يف فكر 

شاكر حسن آل سعيد.
 

البعد وغيابه
أخفى إهتمام شاكر حسن بالبعد الواحد 

اهتماماً أعمق  بالفراغ، وهو األمر الالفت 
الذي قلياًل ما ننتبه إليه يف زحمة اللغط الذي 

استشرى عن قيمة احلرف وعالقته بالبعد 
الواحد.  رأى شاكر حسن أن اخلط الذي ميثل 
البعد الواحد هو يف حقيقته )بنية صورية( أو 

)تخيلية( تقف ما بني الوجود والعدم، األزل 
واألبد، وقد عبر عن ذلك بإشارته إلى القيمة 

احلقيقية التي أسست الهتمامه باألبعاد، وهي 
)الفراغ(، قبل )اخلط( وهو ما صرح به يف 
أن )البعد الواحد(، هو ليس يف حقيقته إال 

بحثاً يف »معنى الفراغ«، ومن بعد ذلك »الفراغ 

احلقيقي«، متحققاً يف شقوق حقيقية، و 
ندبات وخروق على سطح اللوحة، حتى وجد 

يف النقطة، بنهاية املطاف، ايقوناً يكتنز كل 
معاني الفراغ...

إن األبعاد تفنى يف النقطة بعد أن تولد منها، 
وهذا يعني أن األبعاد يف حقيقتها هي جواهر 
قبل أن تتجلى يف وسيط مادي، وأن الوسيط 
املادي الذي تتجلى فيه هو عارض حامل لها، 
والبعد الواحد، يف حقيقته، ليس لديه وجود 

مادي، وكذا احلال مع األبعاد املتبقية، فهي ال 
تظهر إال بحوامل؛ ولهذا حاول شاكر حسن 

أن يجعل السطح التصويري يتمثل معنى 
البعد، من جهة غيابه، وهو ما أشار إليه مراراً 

االستاذ الناقد سهيل سامي نادر يف كتاباته 
عن شاكر حسن، فاخلط والنقطة واخلرق 
والثقب والندبة، هي »طّيات« يتوارى فيها 

»الغائب«)31(.

التصوف طريق خالص
انشغل شاكر حسن يف فترة طويلة من حياته، 

بالنص الصويف ومكوناته الفكرية، وهو من 
دون شك حقل ثقايف مهم، لكن ملتبس، وصعب 
على املتلقي العادي. لم يكن غرض شاكر حسن 

من ذلك ارتداء مالبس غريبة ال تعود إليه، 
وال بسبب نزق فكري، بل انتماء إلى ثقافة 

وجتربة ال تخلو من تراجيديا. فهؤالء املتصوفة 
شكلوا ضرباً من املعارضة الثقافية – الدينية، 
وبسبب من مواقفهم عانوا من مآس وويالت، 

كان من أبرزها: صلب احلالج، وقطع أطرافه، 
ثم حرق جثته، وقتل السهروردي، األمر الذي 

دعاهم إلى إبداع )لغة اضطرار(: إميائية، 
رمزية، شفرية، وشعرية، أو كما ورد عنهم: 
»لغة اإلشارة بدل العبارة«. ولسوف يتماهى 

شاكر مع هذه اللغة واجداً فيها )البوابة 
البلسم( التي حلم بها، والتي ستطّيب اجلرح 

الغائر فيه وفينا، منذ دمار بغداد األول على يد 
املغول. وهي كذلك تضمر عمقاً إنسانياً ورؤية 
ظاهراتية ووجودية كونية، وجدها شاكر تنفتح 
على أفق إمكاناتي هائل وقادر على منح املنتج 

اإلبداعي احمللي هويته احلقيقية.
  

احلالج، النفري، فريد الدين العطار، 
السهروردي، ابن عربي وغيرهم، كل هؤالء 

صنع شاكر حسن من مقوالتهم منارات هداية، 
له ولنا، ووجد فيهم خالصه الروحي الذي 

طاملا بحث عنه... ولم يتوان عن ذكر وشرح 
نصوصهم، أثناء تدريسه ملادة تاريخ الفن يف 

معهد الفنون اجلميلة، مبنتصف السبعينات، 
ثم وّسعها لتشتمل على الوشائج ما بني 

الفن والفلسفة، الفن واملجتمع، الفن والفكر 
الصويف، الفن وعلم النفس، الفن والسياسة، 

الفن واحمليط، الفن والعلم…

لقد علمته الصوفية نبذ الذات، وباالخص، 
ذاته كفنان، لكنه اعترف، بالرغم من ذلك، 

بخسارته يف حربه ضدها، حني قال: 
»احلقيقة، ال ميكن إخفاء الذاتية الفنية إخفاًء 

كاماًل… الذات ال تُلغى.«)32(.

لم تكن رغبته يف نفي الذات سوى تعبير متمم 
ملوقفه من اعتبار )الشهود( عنصراً أساسياً 
يف رؤيته التأملية - التي سنأتي إليها فيما 

بعد - فالشهود عنده، كما عند الصوفية: إما 
شهود يعقبه فناء يف احلق دون سواه، وهو هنا 

مبعنى )وحدة الشهود(، وهذا ما يؤدي إلى فناء 
الذات، أو شهوده يف سواه، أي يف كل شيء، 

ونحن هنا إزاء )وحدة الوجود(، وهذا ما يؤدي 
إلى رؤية احلق يف كل شيء... يقول ابن عطاء 

السكندري يف هذا املعنى: »وصاحب حقيقة 
غاب عن اخللق بشهود امللك احلق، وفنى عن 

األسباب بشهود مسبب األسباب، فهو عبد 
ُمواَجٌه باحلقيقة، ظاهر عليه سناها، سالك 

للطريقة قد استولى على مداها، غير أنه 
غريق األنوار، مطموس اآلثار، قد غلب سكره 
على صحوه، وجمعه على فرقه، وفناؤه على 

بقائه، وغيبته على حضوره.«)33(.

ولعلنا أدركنا ايضاً، ويف غير موضع من 
نصوصه، ما يشير إلى نبذه التمثيل، أو مبعنى 
آخر: التشبيه - وهذا النبذ من فحوى العقيدة 

الصوفية - ألن فيه تغليب الطابع الذاتي يف 
االجناز، وتغليب صفة تََشبُّه الفنان باخلالق، 
وهو ما عارضه شاكر حسن يف كتاباته، رغم 
»أن ليس كل تشبيه متثياًل.«)34(. ورمبا كان 

هذا يعني بالنسبة إلى شاكر حسن، أن مشكلة 
التشبيه مقترنة بـ)التجسيد( بالدرجة األولى، 

أي التمثيل بواسطة األبعاد.

التأمل و الذات )الال- ذاتية(
يشكل التأمل واحداً من أهم موضوعات شاكر 

حسن التي عاجلها بإسهاب، مرسخاً من 
خاللها معنى أن يكون التأمل انغماساً للوعي 

يف موضوعه، إلى احلد الذي يفارق به ما 
يحيطه، وحتى نفسه، وال يعود مهماً التفكر، 
وإعمال العقل يف ماهيات األشياء. فالتأمل 
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واحلال هذه، سيعمل بتلقائية، أو خالل نظرة 
بريئة كنظرة الطفل مثاًل،  وال يوصف الوعي 

املتأمل كمفارق ملوضوعه، بل هو موضوعه 
نفسه، الذي هو قصده أيضاً، ومينح شاكر 

حسن لهذا القصد صفة »البداهة«، أي مبعناه 
كوضوح تام يف الذهن، وعدم احلاجة إلى 

إعمال الفكر، أو احلدس، أو التجريب، وهذا 
الوصف يقترب من املنهج الظاهراتي يف النظر 

إلى مواضيعه.

غير أننا يجب أن نفرق بالرغم من ذلك، ما 
بني نظرة رجل العلم لألشياء، وما بني نظرة 

الفنان أو الشاعر لها. وكما يقول غاستون 
باشالر: »ليست وظيفة الظاهراتية وصف 
األعشاش كما هي يف الطبيعة، فتلك هي 
مهمة عالم الطيور. إن بداية الظاهراتية 

الفلسفية لألعشاش تكون يف قدرتنا على 
توضيح االهتمام الذي نطالع به ألبوماً يحتوي 

على صور أعشاش، أو بشكل أكثر وضوحاً 
قدرتنا على استعادة الدهشة الساذجة التي كنا 

نشعر بها حني نعثر على عش«)35(. ويشترط 
شاكر حسن على الذات املتأملة،أن تنفي 

ذاتها، بقوله: »التأمل يف شكله املتطور أو يف 
مستواه الكوني هو محاولة للتعرف على أسرار 
الكمال اخلليقي عبر الذات املستحيلة إلى ال - 

ذات«)36(.

لكن ما هي طبيعة الرؤية التأملية لـ)الذات 
الال- ذاتية( التي استحالت إليها ذات الفنان 

وصارت شرطاً أساسياً من شروط التأمل 
عنده؟ إن شاكر حسن يصفها بأنها رؤية ذات 
طبيعة ديناميكية، ال تقف عند املظهر املألوف 

للعالم اخلارجي فحسب، بل تتخطاه إلى ما هو 
أبعد، من خالل استخدام املجهر والتلسكوب 

واملنظار، والدخول بواسطتها إلى باطن العالم، 
الذي يظل عاملاً خارجياً بالنسبة لنا، برغم 

احتوائه على كل من املتناهي يف الصغر، 
والالمتناهي يف الكبر. إذن، هي الذات الال- 
ذاتية، املتجاوزة للمظهر اخلارجي لألشياء، 
والذاهبة من خالل النهج )التراجعي(، إلى 

باطنها، )حقيقتها(، أو معناها األوسع، 
واألشمل، وصوالً إلى الكوني… 

ولعل ما كتبه املفكر الفرنسي ألبير كامو يف 
معرض مناقشته لفكرة الال جدوى، ما يلقي 

الضوء على معنى التخلي عن النفس، كنوع من 
احلصول على احلرية عند املتصوفني، حني 

يقول: »لنبدأ باملتصوفني، فهم يجدون احلرية 
بالتخلي عن أنفسهم. فبفقدانهم أنفسهم يف 

إلههم، وبتقبلهم قواعده، يصبحون احراراً 

اً.«)37(. ُسرَّ

وقد شرح شاكر حسن، وعرض مستلزمات 
هذا املنهج )التأملي/ التراجعي(، يف نص 

بيانه التأملي، الذي كتبه عام 1966، إذ عاود 
فيه التأكيد، على أن الرؤية التأملية، تستغرق 

بالتعرف التدريجي على ما أسماه بـ«بداهة 
الوجود«، أي »ماهيته اليقينية«، التي وجد أنها 

تظل وراء »املنطق واالستدالل«... ثم يوضح 
ذلك بقوله: »إنها يف ذلك تشبه بداهة الطبقة 

الغرينية التي تؤلف أول طبقة عليها أبسط 
األشكال احلضارية«)38(.

 
هذه الرؤية إذن، تتعامل مع الوجود قبل أي 
)وصف( أو )حكم( مسبق، حتى يتسنى لها 

أن تتوجه إلى )الشيء ذاته( كما يظهر للذات 
الراصدة… هي إذن رؤية من ِعداد )املنهج 
األنطولوجي(، الذي يحقق لها رغبتها يف 
الرجوع إلى األصول واملنابع األولى، التي 

لم متس بعد، ولم تؤول، وهي ال حتتاج إلى 
امتحان الفكر، والتدبر.

التأمل والرؤية احليوية
ومبا أن التأمل عند عند شاكر حسن - وكما 
نوهت سابقاً - يتجه نحو استقبال العالم من 

غير )تسويغ(، أو رغبة يف )التأسيس(، فال 
مكانة فيه إذن، لسطوة الذات املتأملة، بل 
للذات »الوسيلة« لظهور احلقيقة، وقبل أن 

تظهر هي ذاتها. إنها واحلال هذه: ذات عاكسة 
أو مرآة.

وسيرى شاكر حسن أن وجود الفنان - بعد 
تخليه عن ذاته - يجب أن يتم تصعيده إلى 

»مستوى الظاهرة »احلياتية الكونية« بعد أن 
كان ظاهرة »إنسانية - إنسانية«، وحتويل 

وجوده، كإنسان يضع ذاته يف العمل الفني، إلى 
أداة لظهور »احلقيقة الكونية«. 

 ولكن، هل للذات، واحلال على هذا النحو، 
أن تنتفي أو تنعدم بالكامل بعد حتويلها إلى 
أداة؟ أال يبقى منها ما يتوارى خلف كواليس 

»احلقيقة الكونية« على نحو ما؟ وهل إن 
وضع شاكر حسن لوجود اإلنسان- الفنان، 

يف دور »أداة لظهور احلقيقة الكونية« سينفي 
الذات؟... إن األداة كما نعلم، وسيلة، وهي 

هنا، ليست ميتة، إنها إنسان، يعي، ويدرك، 
ويختار، لكن منظوراً إليه كأداة ووسيلة، وكل 

وسيلة تعمل، ومن عملها يكمن حتديد واختيار 
سبيل ما يف ظهور احلقيقة. واحلقيقة - إن 
اشترطنا ظهورها بكامل جوهرها الصايف - 

وهذا يف ظني ما يريده شاكر حسن - فيجب 

أن تظهر هي لوحدها، ال أن منهد لها، أو أن 
نتوسل ظهورها بـ)أداة(، ألن يف هذه األخيرة 

تتوارى الذات، بدالً من أن تنعدم، والتواري ال 
يفضي إلى انعدام الفعالية، بل إلى محجوبية 

الفاعل.  

ويسترسل شاكر حسن قائاًل: »ومن هنا فالعمل 
الفني هو: وصف مجرد للوجود، بواسطة 

حرية اإلنسان غير املنحاز. بل بحرية اإلنسان 
الال- إنساني«. وسيحقق ذلك مبا أسماه 

بـ«الرؤية احليوية« يف الفن، حيث يقول: »كنت 
أبلور من خالل هذه الرؤية )التجريد الشكلي( 
بـ)التجريد املضموني( فال اقتصر على عنصر 

ما من عناصر الوجود، بل أحاول أن أحقق 
شمولية وجود كل العناصر احلياتية يف حالة 

احتاد أو جدلية، ويف هذا السياق، رسمت 
لوحتي: »العودة إلى القرية«)الصورة 1( و»سوق 
اخلميس« مثال )الصورة 2(، ويف هذا السياق 

عينه، أدخلت عناصر من الفن الشعبي يف 
أعمالي« زين العابدين«، »جثة وحمامتان«، 

»العباس«… الخ، حيث حاولت أن أطور مفهومي 
عن )الفن احليوي( إلى مفهوم جديد أكثر صلة 

)الصورة 1( شاكر حسن آل سعيد العودة الى القرية 1951

)الصورة 2( شاكر حسن آل سعيد، سوق اخلميس، 1953، زيت 
على لوح خشبي، القياس: 
x 65 73 سم. مجموعة حسني حربه، تورينو 
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باإلنسان، وهو شعبية الرمز اإلنساني وبطولته، 
وهكذا بدأت بالرؤية التي متنح الشخصيات 
املرسومة بأسلوب حيوي قيماً )رمزية( غنية 

باحلركة واجلدلية، فالشخصية املرسومة، 
شكلياً، متثل )حدثاً تاريخياً(، أو شخصية 

تاريخية، لكنها، يف الوقت نفسه، حتقق وجوده 
يف احلاضر. أي أن )زين العابدين(، لم يعد 
)الشخصية األسطورية( املعروفة يف )مقاتل 

الطالبيني(، بل هو أيضاً )السجني السياسي(« 
.)39(

وسيؤدي هذا التأمل )احليادي( عنده، 
والذي قاده الى الرؤية احليوية، إلى إلغاء 
سلّم األولويات ألبطال املشهد البصري، 

حيث أن اجلميع متساوون من جهة األهمية، 
وحيث يتجاوز اإلنسان كينونته اإلنسانية، أو 

االجتماعية، لصالح كينونته »ككائن حيوي 
ومحيطي«.

ولكن سرعان ما نكتشف أن شاكر حسن، لم 
يركن فقط إلى إلغاء سلّم األولويات ألبطال 
املشهد البصري، ليجسدها يف حالة احتاد 
فحسب، بل وضع منطاً آخر للرؤية يف سلة 

رؤيته احليوية، إذ لدينا أيضاً تلك الرؤية التي 
»متنح الشخصيات املرسومة قيماً )رمزية( 

غنية باحلركة واجلدلية… وأن األحداث 
والشخصيات التاريخية حتقق وجودها يف 

احلاضر«، واحلال هذه، هي رؤية ضمن موقف 
يتحدد بقيم رمزية و تأويلية؛ بعد أن كان يف 

احلالة األولى، ومن منظور الرؤية احليوية 
ذاتها، مشهداً يتكافأ فيه وجود كل الكائنات، 

ومن غير انحياز لإلنسان، واملشهد البصري يف 
هذا املقام، راح يتشكل من خالل أسلوب الفنان 
ذاته، حني ينجز عمله الفني، ويتمثل فيه معنى 

»االحتاد واجلدلية«. 
 

وسيكتشف شاكر حسن قريناً لرؤيته يف 
إحتاد املوجودات، من خالل تبنيه املنهج 

الواقعي كـ)موقف( يف أعمال الفنان الفرنسي 
)غوستاف كوربيه(، وهو الفنان الذي كان شاكر 

حسن يستشهد مراراً بواقعيته، تلك الواقعية، 
التي اتخذها منهجاً يف فنه منذ مطلع 

اخلمسينات. 

ولعل يف مقالته املعنونة: »الرسم مبادة احلياة«، 
والتي كتبها يف عام 1953، خير مثال على 

رفضه الفصل الطبقي بني الكائنات يف املشهد 
التصويري، أي ما بني اإلنسان واحليوان 

واجلماد… وعلى حد قوله: »الرسم من مادة 
احلياة، التي تتخذ من اإلنسان واحليوان 

والنبات واجلماد مادة للعمل الفني خالل 
املوضوع« )40(.

وبهذا املوقف، ستجتمع من خالل الرؤية 
الواقعية، مفردات الوجود، يف كل متحد بال 

تفضيالت، وهو ما أظنه أيضاً ضرباً من 
نزعة )وئامية( سترافق مسيرته اإلبداعية إلى 

النهاية. 

بيد أن التأمل الواقعي - كمفهوم واضح - 
ظهر لدى شاكر حسن يف النصف الثاني من 
الستينات، إال أن هذا لم مينع من اكتشاف 
بوادره يف مرحلة اخلمسينات من مسيرته 

اإلبداعية، وهكذا سيصرح فيما بعد، مبا يدعم 
ذلك التصور قائاًل: »… فإن دور )األشكال 

احليوية( ليس يف أن تطبع بوسمها احليوي 
إال على قلوبنا وبصائرنا. لها أن نقول بلغتها 
الشاملة أننا جميعا نكون عاملاً واحداً، وال أن 

يقول )اجلمل( إنني جمل، وال الطريق إني 
طريق«، ويقول يف مكان آخر: »… بحيث يبدو 
العمل الفني بعد ذلك )أثراً( متروكاً نستطيع 

أن جند فيه معنى للوجود اإلنساني أجمع 
والوجود الال- إنساني على السواء«)41(. 

إيجابية التأمل وسلبيته
من أجل أن أحّدد معنى التأمل، يف سلبيته 

وإيجابيته يف نصوص شاكر حسن، أقول: إن 
التأمل السلبي، يف »مستواه الفينومينولوجي«، 
كما يصفه، هو اكتشاف املتأمل وتأثره بجمال 

احمليط، من غير أن يجري عليه أي تغيير، 
باعتبار هذا األخير مخلوق سلفاً. لكننا مع 
ذلك، سنراه يف جماليته، بوصفنا جزءاً من 

الكون املخلوق، لكن الفنان - كما يقول - »هو 
املخلوق الوحيد الذي يريد أن يحّول تأمله من 

سلبي إلى إيجابي« )42(، عن طريق إجنازه 
لعمله الفني، وباختصار، يضمن التأمل السلبي 

حضور اخلالق دون تدخل املخلوق، يف حني 
يضمن التأمل اإليجابي، تدخل املخلوق، ليس 
فقط كشاهد، بل كمتأمل يضع ذاته وما تراه 

على احملك.

ويعود شاكر حسن، يف إحدى نصوصه، إلى 
معنى التأمل احليادي بصفته فعل شهود 

للعالم، ولكن هذه املرة، بالشكل الذي يحقق 
توازناً بني الذات واحمليط فيقول: »التعبير 

بواسطة العمل الفني باعتباره وسيلة لوصف 
احلقيقة، عبر الكون احمليط، الذي يغلف األنا 

وصفاً حيادياً »فال هو يعبر عن طغيان األنا 
وال هو يعبر عن طغيان احمليط أو الغالف 

اخلارجي لألنا« باعتبار أن العالم يظل عاملاً 

ظاهرياً »باملعنى الفينومينولوجي« يستحق 
أن يعاش وال يحتمل افتراض »هويته« بصورة 

مسبقة« )43(.

ويعترف شاكر حسن بأن شيئاً من ظاهرية 
اإلدراك )الفينومينولوجيا( تتمثل يف هذه 
الرؤية. وحسناً فعل باعترافه هذا، فقد 

سلّط به مزيداً من الضوء على أصول ما 
ذهب إليه من توصيف ملنهجه التأملي يف 

الفن… ذلك ألن الظاهراتية )الفينومينولوجيا( 
تنطلق من وصف ما هو )معطى(، أي )ما هو 

مسلم به(، لتحقيق مستلزمات املوضوعية 
يف وجهها األكمل. أي أنها تهدف إلى دراسة 

الظواهر، كما تظهر كموضوعات، وأشياء 
يف الوعي، ومبعنى آخر دراسة الوعي، من 

حيث كونه مدركاً لتلك املوضوعات واألشياء، 
وطريقة حضورها فيه وهو يواجه العالم. 

والفينومينولوجيا ال تعنى بردود أفعال الشعور 
الداخلي، أو اجلهاز العصبي، بل بتلك الصيغة 

املباشرة التي يدرك بها الوعي موضوعه، 
وتظهر من خاللها املوضوعات يف الوعي قبل 
أن يكون هذا األخير محماًل بصيغ حكم قبلية.

   
ويف اعتقادي، يبدأ )فعل التأمل( عند شاكر 

حسن آل سعيد من منهج يشبه منهج )التعليق(، 
وهو كما جاء يف تعريف عبد الرحمان بدوي 
بالشكل التالي: »أي تعليق احلكم، أي وقف 
التََعلّق باألحكام الشائعة ابتغاء متكيني من 
أن أصبح »مشاهداً محايداً » لذاتي وسائر 
األشياء.«)44(. وهو عند الفيلسوف األملاني 
هوسرل، يبدأ من فحص الظواهر من دون 
)محموالت مسبقة(. وعلى حد قول شاكر: 

»على أنه مجال لظهور احلقيقة كما هي، دون 
أن يكون )هذا التأمل( محماًل فوق طاقته و 
مثقاًل مبفهوم معني أو انحياًز إلى اجلانب 

اإلنسانّي«)45(. 

ويؤكد شاكر حسن يف مكان آخر: »… إن التأمل 
الفني يف أساسه هو سلبية يف الكشف عن 
احلقيقة. أي أن الفنان يقف متفرجاً على 
الكون وهو على بكارته األولى. ومثل هذه 

الوقفة هي نهاية املطاف وبدايته يف آن واحد 
ألنها تتضمن التسليم«)46(. و)التسليم( هنا، 

ومن منطوق شاكر حسن، يتجلى معناه يف 
»مقام التسليم الصويف«، ولعّل أصدق تعبير 

صويف عنه هو ما قاله اإلمام سهل بن عبد اهلل 
التستري: »ما ثم إال التسليم وال وجه للقرار« 
)47(، ما يعني أن كل شيء مت خلقه وتقديره 

مسبقاً، وليس من داع ألي تدخل أو اعتراض 
سوى اإلقرار بحقيقة ما هو كائن وليس مبا 

يجب أن يكون.

ومن اجلدير بالذكر، ما ورد يف كتاب عبد 
الرحمن بدوي )مدخل جديد إلى الفلسفة(، 
عن معنى احلقيقة، وهو ما يهمنا يف فهم ما 
ذهب اليه شاكر حسن من معنى لها - وهي 

املنظور إليها )سلبياً( - أي قبل »وصف املوجود 
بأي وصف«.. كما ورد عند الفيلسوف األملاني 

هيدجر، الذي يصف احلقيقة )الوجودية( بأنها 
»حقيقة الوجود«؛ بينما احلقيقة )املوجودية( 
أو )األنطولوجية( هي احلقيقة كما تنكشف 

للشعور، أي بعد الوصف باألوصاف اخلاصة 
باملوجود؛ انها انكشاف الوجود يف ذاته 

للشعور«)48(. 

التأمل احليادي طريقًا إلى الواقعية
غير أن الوصف مبعناه اخلارج عن منطوق 
الفكر الصويف، والذي سيكون التأويل من 
نتائجه الظاهرة يف أعمال الفن األوروبي 
منذ مطلع القرن العشرين، جرى التخلي 
عنه أو التقليل منه، لصالح رؤية توثيقية 

أو تسجيلية بحتة، وأقصد هنا: أن الفنان 
األوروبي املعاصر، بدأ شيئاً فشيئاً، يتخلى عن 

مبدأ التحوير والتفكيك والتجريد والتحليل، 
وهي عناصر تندرج يف معنى عملية »التأويل« 

أو تؤدي إليه، ثم ليتجه فيما بعد نحو مبدأ 
»التنزيل« الذي يعني يف الفلسفة االسالمية: 
هبوط من عالم العقل إلى عالم احلّس، وهو 
الذي أدى بالفنان إلى التوجه نحو احمليط، 
أو املوجود »من حيث هو موجود«، إلى حد 

التخلي عن الوسط الفني كتأويل، والنزوع 
نحو تواجد املوجود كموضوع مباشر للفن، من 
دون وساطة أو تأويل. ولهذا يتزايد االهتمام 

اليوم بالتوثيق وما يتوفر عليه من وسائل 
مثل: الشريحة الفيلمية )الفيديو( أو الصورة 

الفوتوغرافية أو حتى عينات حقيقية من العالم 
أو اجلسم البشري احلّي أو امليت، وإدخال 
عناصر الوجود األربعة: املاء، الهواء، النار، 

واألرض، كمادة صناعة للعمل الفني، ما أدى 
إلى أن ما يحدث اليوم يف الفن ليس دائماً 

)فكراً( يف الفن، بل )احلقيقة( أو )الواقع( يف 
الفن، ومبعنى آخر: استبدال التأويل باحلقيقة، 

واملقصود باحلقيقة هنا: كل ما يحيطنا، أي 
العالم نفسه، ما يعنى أن الفن أصبح الوجود 
نفسه وليس فكرة عن الوجود، الشيء نفسه، 

وليس تأويل الشيء.
 

أدى هذا اخليار إلى أن يتجه الفن نحو اإلقرار 
باحلقيقة املوضوعية للعالم اخلارجي، ولكن 

من دون أن يحول خطابه البصري إلى واقعية 
جامدة أو موضوعية مطلقة، بل حاول أن يجعل 

احلقيقة املوضوعية )عالية التركيز( لدرجة 
معاودة اكتشافها من قبل املتلقي بشكل جديد، 

و مغاير للسابق، األمر الذي ال يجعلنا جند 
عالقة تشابه ما بني وصف العالَم من قبل 

اإلنسان العاِلم، وما بني وصف الفنان للعالم، 
ذلك ألن اإلنسان العاِلم يقدم لنا العالم لكي 
نختبره، أما الفنان فيقدمه لنا لكي ننبهر به 

 .)49(
  

)الصورة 3( ادوارد مونية، 
غروب الشمس.
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لم يتوقف شاكر حسن عند حد شرح الرؤية 
التأملية من منظوره فحسب، بل مّر ببعض 

جتلياتها وأشكالها عبر تاريخ الفن، ومنها على 
سبيل املثال )عصر النهضة(، الذي عبر عن 
معنى اكتشاف الفنان العالقة بني اإلحساس 

البصري واللمسي من خالل تطوير علم 
املنظور والبحث يف عالقات الضوء والظل 

واللون، والتأكيد على العنصر اإلنساني. 
أما االنطباعية، فهي برأيه أقامت جسراً ما 

بني الفنان والعالم من خالل ما وصفه آل 
سعيد بـ»عالقة ظرفية ومشروطة باإلحساس 

البصري لوحده« حتى أدى ذلك إلى حصر 
الذات املتأملة بنطاق محدود، كونها ترى 
الوجود وحتققه يف العمل الفني كمجال 

للعالقات اللونية الناجتة عن تأثيرات الضوء، 
وهو ما أوصلها يف النهاية إلى التعبير عن 

»االنطباع اآلني للوجود«.)الصورة 3(

ثم يذهب شاكر حسن إلى معنى أن يكون 

التأمل إسقاطاً للذات على العالم اخلارجي 
وهو ما حدث منذ مطلع القرن العشرين، حيث 
أصبحت ذات الفنان هي األصل الذي قلل من 

أهمية العالم اخلارجي، ما أدى إلى وضع حالة 
االنفعال والعاطفة والفكر اإلنساني يف مقدمة 

مباحث الفنان، وهي بال شك من مكونات عامله 
الداخلي. األمر الذي مهد لظهور احلقيقة يف 
متظهرات مختلفة، وكان من أهمها، كما يذكر 
شاكر حسن: »حقيقة الالشعور- الشعور، كما 
يف الفن السوريالي، أو احلقيقة النسبية كما 

يف الفن التكعيبي،)الصورة 4( أو احلقيقة 
االجتماعية كما يف الواقعية املكسيكية، أو 

احلقيقة الروحية كما يف الفن التجريدي..« 
وبهذا صار العالم الداخلي هو األهم بالنسبة 

للفنان.
 

ويصل شاكر حسن - بعد مروره مبراحل 
التأمل هذه - إلى احلكم بأنها مشوبة بالعامل 

)الذاتي(، وأنها جعلت التأمل - وهو حامل 
لتلك املعاني - »صورة للذات اإلنسانية« ليس 

إاّل.

ويستنتج شاكر حسن يف النهاية أن: »استبدال 
الرؤية الذاتية املجردة بالرؤية التأملية الكونية، 

هو املوقف اجلديد للتأمل الفني املعاصر 
أي أن يصبح العمل الفني معبراً عن الوجود 
الكوني لإلنسان، ال من خالل التأمل الذاتي 

فحسب، بل من خالل تهيئة املناخ الكوني نفسه 
على السطح التصويري سواء من خالل التعبير 

الفني أو من خالل الصياغة والتقنية«)50(. 
واحلقيقة انني لست أفهم كيف يجري »تهيئة 
املناخ الكوني نفسه على السطح التصويري« 

من دون تدخل ذات الفنان، إذ أن التعبير الفني 
والصياغة والتقنية ال يحضران يف العمل الفني 

إال من خالل االصطفاء الذي تقوم به الذات، 
وال تستطيع أن تتخلى عنه.   

على أن  شاكر حسن يريد من خالل معارضته 
للتأمل املشوب بـ)ذاتية الفنان(، واملتخذ 

لنفسه مقاماً فوقياً أن يستعيد أهمية العالم 
اخلارجي، وأن يجعل من العمل الفني، حصيلة 

عالقة ما بني الفنان وعامله اخلارجي. أي 
عالقة ذات وموضوع، ذات وعالم، وليس 

»تقوقع الفنان يف ذاتيته«. 

ما دور الفن إذن من خالل منظور شاكر حسن 
التأملي هذا؟ 

إنه بال ريب، سيشكل - كما يقول - محاولة 
لرد االعتبار إلى العالم اخلارجي كمصدر 
لإللهام الفني واملشاهدة، لكن، مع األخذ 

باحلسبان أنه »عالم مخلوق« أي »سبق أن مت 
تكوينه« ودور الفنان هنا سيقتصر على كونه 

»شاهد«)51(.

وعلى هذا االستناد، صار على الشاهد أن 
يلتزم بصفة أن يكون »إعتيادياً«، من خالل 

»حياديته«، أي أن ال يصدر حكماً من خالل 
فنه على ما شهده، وشهادته املتحققة يف فنه، 
لن تتدخل يف جمال الوجود، بل حتققه لذاته، 
وليس لذات الشاهد وتفضيالتها، إنه إذن فن 
بال اصطفاء جلانب دون غيره من العالم، فن 

تتساوى األشياء فيه من ناحية النظرة القيمية، 
ألن كل األشياء مخلوقة مسبقاً، ومخلوقيتها 
هي التي تكفل تساويها من حيث القيمة، وال 

جمال نسبي واحلال هكذا، ألن كل مخلوق 
جميل. ويعزي شاكر حسن هذه السلبية يف 
فهم العمل الفني إلى النظرة اإلسالمية يف 
تذوق اجلمال بقوله: »هذه السلبية يف فهم 

العمل الفني هي من صميم النظرية اإلسالمية 
يف تذوق اجلمال«)52(. 

املوالفة مابني التوفيق والتلفيق
يعّرف التلفيق بأنه جمع قسري للمعاني 

واآلراء املختلفة يف وحدة واحدة، أما التوفيق 
فيعمل على العكس، أي يجمع األشياء التي 

تربطها أسس معقولة يف وحدة واحدة. ومييل 
شاكر حسن يف الكثير من كتاباته إلى النظر 
يف موضوعاته من خالل جتاربه الشخصية، 
وهو ما رأيناه واضحاً يف نصه )عودة الرأس 

املقطوع إلى اجلسد(، ما أدى إلى جعل 
إدراكاته الذاتية، مبثابة بوتقة ينصهر فيها كل 
من الزمان واملكان، للخروج منها بأنساق يركن 

إليها. لهذا السبب بالذات سيظهر يف بعض 
من كتاباته، نزوع غريب نحو اكتشاف وتأويل 
عالئق أو أنساق، قامت باملصادفة احملضة، 

ليس إال؛ وحتى من غير دليل أو سند منطقي، 
ولم يسعفه يف ذلك حتى حدسه… ولرمبا 

اعتقاده املستَنبَط من اهتماماته بـ)السحر 
التشاكلي( هو الذي سيدعمه، هذا إن أردنا 
إنصافه… ولنالحظ من خالل إحدى كتاباته، 

كيف تذهب واحدة من تلك املصادفات به، إلى 
تخريجات غريبة، هي ما كتبه يف موضوع رغبة 

جماعة من الطيور، بالتقاء طير »السيمرغ« 
يف كتاب )منطق الطير( للشيخ الصويف، فريد 

الدين العطار، لنجد ما يلي: »... وهذا االلتقاء 
هو موضوع رحلة الطيور نحو السيمرغ يف 
منطق طيور العطار، كالتقاء عبارة »منطق 

طيور العطار« السالفة الذكر يف حرف 
)ط(«، ثم يشرح التخريجة يف هامش النص 
بالشكل التالي: »فكلمة )منطق( و )طيور( و 

)العطار( تتماهى بهذا احلرف )يقصد حرف 
الطاء(، ولكن لكل موقعه من الكلمة، ولعل 
لذلك )سّر( جنهله. واملهم أن حرف )ط( 

يرمز لكلمة )الطهر( وله معاني أخرى يف علم 
احلروف.«)53(.

ويف جوابه على سؤال حول »توزيع احلروف« 
على سطح عمل فني أجنزه إثر االنتصار 

يف معركة الفاو، جند مزيداً من الشطط يف 
املقاربة خالل قوله: »عندما حتقق انتصارنا 

يف الفاو رسمت يف ضوء هذا االنتصار لوحة 
وقلت ملاذا ال أستخدم القيمة العددية لكلمة 
»فاو« فالفاء كحرف قيمته ثمانون و »الواو« 

قيمته ٦ واأللف واحد وهكذا يكون الرقم 
اإلجمالي لكلمة فاو ٨٧ فأنا بدالً من أن اكتب 

العدد وضعت السبعة فوق الثمانية فتكونت 
لدي إشارة تقاطع فاعتبرت أن التقاطع هو 

أيضاً رمز لكلمة »فاو« وهذه اعتبرها اضافة 
جديدة يف نقل معنى احلروف من اجلداول 

اجلفرية إلى مجال الرمز واإلشارة التي توجد 
عادة على اجلدران، وأنا أحاول يف هذا املسعى 
أن أحقق مسألة مهمة جداً، وهي إلى أي حد 

اكتشف الشكل يف املضمون، وبالتالي املضمون 
يف الشكل، يعني هذا التداخل بني املضمون 

والشكل، وأسعى إلى تنمية هذا التداخل يف كل 
أعمالي«)54(. 

ويف هذا السياق أشير إلى ما سجله األستاذ 
الناقد سهيل سامي نادر عن حالة مشابهة، 
فيها الكثير من التعسف، إذ يذكر أن شاكر 
حسن نّفذ عماًل فيه شكل »مندالي«، ويتابع 

نادر تطور هذا الشكل يف حضارة وادي 
الرافدين وبعض الشعوب الهندوأوروبية واآلرية 

وكيف اعتمده النازيون شكاًل مجرداً كشعار 
لهم، ثم يقول: »الغريب أن يذهب شاكر حسن 

إلى ذلك الرمز العنيف ناسباً اسم املانداال إلى 
مدينة مندلي العراقية يف ضرب من الترسيس 

اللغوي القسري«)55(. 

ويف ظني أن شاكر حسن آل سعيد  الباحث 
عن مواطن التماثل، أو التوافق، عبر التاريخ، 
كان مياالً، بشكل ال يقبل كثير من شك، إلى 
االعتقاد بأن الشبيه ينتج الشبيه، وهو من 

شروط عمل »السحر التشاكلي«، ما دفعه إلى 
االهتمام بعلم احلروف أو اجلفر واألوفاق… 

ولعلي هنا ال أبالغ يف الظن بأن اهتمامه باألثر 
يف العمل الفني متعلق أيضاً بالنوع الثاني من 
السحر وهو »السحر االتصالي« أي أن ما كان 

متصاًل بشيء وانفصل عنه سيستمر يف التأثير 
عليه. ويؤكد شاكر نفسه، على أهمية  السحر 

يف جتربته الفكرية والفنية بقوله: »أما السحر 
فتأثيره على جتربتي أكبر«)56(.  

االختزال
»إن »اإلخالص« للدين والفن، يستوجب 

»التجرد.«
 توفيق احلكيم)57(.

»اني أفنى يف فني ويف عاملي.. كما يفنى اخلط 
فيما بني السطوح.«)58(.

 
لم يكن االختزال عند شاكر حسن وهو ما 
أطلق عليه بـ«االختصار« ليتوقف يف حدود 

االهتمام باخلط كـ)أزل لألبعاد(، بل تعداه إلى 
انواع اخرى مثل: اختزال الفكرة بالتقشف يف 

التعبير عنها بأقل املفردات وأكثرها تركيزاً 
ووفاء للمعنى. واختزال العالم إلى حد التعبير 

عنه باجلدار، واختزال أشيائه بواسطة 
األوفاق، واختزال املكان من خالل جعل اللوحة 

عينة لكل األمكنة، بل تعبيراً عن )احلقيقة 
الكونية(. واختزال الزمان من خالل احلرف 

املكتوب، وجْعل األشياء ترسم ذاتها، عن طريق 
إفساح املجال لها لتترك أثرها بذاتها.

ويأخذه التأمل إلى ما هو أدق، إذ ال تتوقف 
رؤيته عن حدود تأمل اجلسد اإلنساني 

الظاهر، بل تتجه نحو تخوم باطنه املكون من 
حجيرات، ثم ذراته التي ستنتشر على وجه 

البسيطة بعد موته وفنائه…

تنكر شاكر حسن للعنصر اإليهامي يف الفن 
على صعيد التعبير عن األبعاد، حتى أوصله 

هذا التنكر إلى ان يضعنا مبواجهة سطح 
الصورة )احلقيقي(، من خالل جلوئه إلى منهج 

)تراجعي/ اختزالي(، يصل بنا إلى مرحلة 
البعد الواحد - مبشكلته التقنية التي عبر 

عنها يف غير مناسبة - ويف الوقت الذي سنرى 
فيه نده الفنان الفرنسي )مارسيل دوشامب( 
يلجأ إلى بحث إمكانية اإليحاء بالبعد الرابع 

)غير املرئي( وبالذات يف عمله املعنون: 
»العروس، منزوعة الثياب من قبل فتيانها« أو 

»الزجاجة الكبيرة«)الصورة 5( فنجده ايضاً 
يواجه نفس إشكالية شاكر حسن آل سعيد، 

أي استحالة التعبير عنه )فيزيقياً(، فيقول يف 
ذلك: »…أنا آمنت بفكرة جتسيد البعد الرابع 

غير املرئي يف عملي، ومثل هذا الشيء، ال 
ميكن إدراكه من خالل العني. ثمة اعتقاد كان 

عندي، فحواه هو: مبا أن املرء يستطيع أن 
يحصل على ظل ألي شيء ثالثي األبعاد ومتاما 

مثلما تفعل الشمس مع األرض، حيث متنح 
األشياء ذات األبعاد الثالثة ظالالً ذات بعدين، 

)الصورة 4( بابلو بيكاسو، طبيعة صامتة،
 تخطيط وكوالج على ورق، 1912
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اعتقدت بعد عملية فكرية بسيطة، أن البعد 
الرابع، يستطيع أن يأتي لنا بشيء ذي ثالث 

أبعاد كنتيج ظلي له، بعبارات أخرى: أن الشيء 
ثالثي األبعاد، ميكن له أن يكون نتاج لشيء 

رباعي األبعاد جنهله. »العروس«، وهي إحدى 
شخصيات الزجاجة الكبيرة، كانت قائمة على 

أساس هذا املبدأ، مبعنى أنها كما لو كانت 
نتيجة لشيء ذي أبعاد أربعة« )59(. يف الوقت 
الذي يعّول فيه شاكر حسن املفعم بحضارته 
االختزالية على البعد الواحد، من جهة كونه 

)فناء لألبعاد(، ويقدمه لنا مبعناه )كخط(، كما 
يف معرضه )تأمالت ومعارج(، الذي أقيم يف 

عام 1974، والذي دعا فيه إلى العودة الى أصله 
وهو )النقطة( أو )الالشيء( باملعنى الفيزيقي؛ 

يتجه مارسيل دوشامب، إلى ما هو عكس ذلك؛ 
باختياره التصعيد األقصى للشعور باألبعاد.

البعد الواحد ومعضالته
يقول شاكر حسن آل سعيد: » لقد ظلت القيمة 

احلقيقية للخط، كشكل وبعد، مجهولة طيلة 
العصور املتقدمة لعصرنا الراهن حتى قّيض 
لها أن تعرف بعد البحث املوضوعي اجلهيد 
والكشف الروحي املضني، ومن قبل الفنان 

العاملي املعاصر. فمنذ أوائل القرن العشرين.. 
ظهرت مكانة اخلط )وضمناً الكتابة باخلط( 
التعبيرية والتجريدية بل والتكعيبية يف املجال 

الفني…«)60(.

واخلط عند شاكر حسن، هو ليس فقط 
اخلط  كـ)كتابة(، أو جتويد يف رسم الكلمات، 

أو احلروف، فيما يسمى بفن اخلط او 
بـ)الكاليغرافيا calligraphy(؛ بل هو خط 

ِصْرف أيضاً، أي الـ)Line  باإلنكليزية(، وهو 
أمر مهم لفهم موضوع البعد الواحد، وذلك 

بسبب حدوث إشكاالت يف فهم ما جاء به منذ 
زمن طويل.

ويكتب شاكر حسن يف توضيح هذا األمر 
بالشكل التالي: »... وكان أن وجدت هذه 
العالقة بني )الفنان( وبني )األبعاد الفنية 

بالذات(؛ أي من أجل فن يتخذ من األبعاد 
التشكيلية نفسها موضوعاً للمناقشة بدالً 

من أن يسلّم بها كل التسليم، دومنا مناقشة. 
فالتعبير باحلرف إذن، هو يف صلبه محاولة 
مشروعة، وتطور تاريخي للفن نحو تخطي 
الواقع السطحي ذي البعدين كمناخ طبيعي 
للعمل الفني، إلى حقيقة اخلط )أو البعد 

الواحد(.«)61(. 

ويؤكد شاكر حسن على التعبير التالي: »حتقيق 

البعد الواحد بواسطة احلرف« أي أن احلرف 
بهذا املعنى سيكون )مناسبة( أو )ذريعة( ملبحثه 

يف البعد الواحد وليس )موضوعاً(.

ظل مسعى الوصول الى التعبير عن )بعد 
واحد( على سطح الصورة ثنائي األبعاد 

موضوعاً إشكالياً، استغرق شاكر حسن فيه 
وقتاً طوياًل، بدأً من بيانه حول )البعد الواحد( 

يف السبعينات، حيث يفرد ملعنى )اخلط/ 
Line( وطبيعته مساحة كبرى. وأزعم أن شاكر 
حسن آل سعيد قد واجه تناقضاً بني اخلطاب 

اللغوي النظري، والتطبيق العملي له، مما 
فاقم قلقه طوال مسيرته التنظيرية. خصوصاً 
وأنني عرفت شاكراً من خالل أحاديثه وكتاباته 
كفنان ينفر - كما ذكرت سابقاً - من )العنصر 

اإليهامي( يف الفن، وقد عمد إلى إسقاطه 
من الئحة الشروط اإلبداعية لإلجناز الفني 

)فيزياوياً(، فتراه يقول: »يتم التعبير عن ثالثة 
أبعاد، أي عن الكتلة وليس السطح على سطح 

ذي بعدين، أليس معنى ذلك ومتاماً إسقاط 
للكتلة من عاملها يف الفراغ حلساب السطح 

التصويري؟ اليس من املنطق أن ننحت الكتلة 
نحتاً من أن نعبر عنها رسماً ؟«.

وسيواجه شاكر حسن آل سعيد الى النهاية، 
معضلة استحالة التعبير )بشكل حقيقي( عن 

البعد الواحد على سطح ذي بعدين، وهو 
يعترف بهذه املشكلة… ويؤكد أن ذلك لن يتم 
إال باإليهام... إذ ال ميكن التعبير عن اخلط 

مبعناه كـ)أزل لألبعاد( إال بوسائل مادية. 
وشخصياً ال يعتريني شك بأن شاكر حسن كان 
يحّس مبعضلة أن يحمل تصوره الفكري ما هو 
مضاد له على صعيد التنفيذ العملي. لكنه يف 
النهاية سيتشبث مبا أسماه »التناقض األزلي« 
الذي سينشأ بسبب اإلصرار على التعبير عن 
الفراغ، الذي هو حقيقة اخلط على سطح ذي 

بعدين.

َد شاكر حسن ملفهومه عن البعد  لقد مهَّ
الواحد يف نصه املعنون بـ)مشروعية البحث 
عن البعد الواحد( من خالل تقصي مراحل 

تطور العمل الفني، بدءاً من تخلي الفنان عن 
»رؤيته الطبيعية أو شبه الطبيعية لألشياء« 
وإلى استبداله إياها بالرؤية »الال- شكلية« 
)Informel(، وهو االجتاه الفني الذي خبره 

جيداً أثناء دراسته يف باريس، والذي ظهر 
بعد احلرب العاملية الثانية. وال بد لي هنا 
من وقفة عند معنى هذه الصياغة اللغوية 

للتسمية، والتي كما يبدو، جرى االتفاق عليها 
رغم عالتها، وهي كمثل سابقاتها من تسميات 

كالوحشية والتكعيبية واملستقبلية وغيرها. 
وتستدعي هذه التسمية العديد من التساؤالت، 
أولها: ما الشكل؟ ثم ماذا نعني بالال- شكل؟… 
وكما يبدو فإن العبارة األخيرة تفترض أن ثمة 

كينونة ال حتمل شكاًل قاباًل ألن يكون شكاًل 
ما، أي مبعنى آخر: أن تلك الكينونة ال صورة 

لها أو هيئة ذات نسق شكلي؟ والنتيجة هي 
أن نقع بني خيارين: أما اإلقرار أن ال وجود 
لشكل لها على االطالق، أو اإلقرار بوجود 

شكل ما، ولكنه ما قبل شكلي، أو غير قابل 
لإلرجاع إلى أصل شكلي ينبع منه، أو يتشبه 

به. بيد أن كلمة ال، يف عبارة )ال- شكل( تعمل 
على نفي الشكل بالكامل، وهذا أمر مستحيل 

من ناحية عدم وجود شكل على االطالق، 
ومستحيل أيضاً من ناحية عدم وجود مقروئية 

له، فكل شكل، هو ناجت من فعل تشكل سابق 
له، ومبلور له يف شكل ما، ونفي الشكل باملرة، 
أمر مستحيل، والقول بانعدام الشكل، سيعني 

الالشيء، أو العدم. إن الال - شكلية إذن، 
مفهوم ملتبس، باعتبار أننا ال ميكننا أن نقرأ 

شكاًل ما على أنه ال- شكل، ألن ما يدعى 
بالال- شكل، يظل ملزماً باإلحالة إلى أصل 
شكلي، وهذا األصل هو احملتوى أي الشكل 
عينه. كتب رودولف أرنهامي: »عندما ندرك 
الشكل، فإننا نفترض دائماً، بوعي أو بغير 

وعي، أن هذا الشكل ميثل شيئاً ما، وبالتالي 
فهو شكل من أشكال احملتوى«)62(.

وعليه، فال توجد حالة مطلقة من ال 
مقروئية الشكل، وهذا ما تقدمه وتثبته حالة 
)الباريدوليا Pareidolia( على سبيل املثال، 
والتي تفرض على الرائي الوصول إلى أصل 

بصري ألي شكل كان. ورمبا األجدر هنا 
استخدام تعبير »ما قبل الشكل أو التشكل«، 

أو ما قبل ترتيب أو تنسيق األجزاء والعناصر 
للحصول على شكل ذي نسق مستقر، أي 

مبعنى: ما قبلية وصول الشكل إلى استقراره 
التام داخل الشعور، كمدرك شكلي مقروء 
بطريقة ال تقبل ترجيح قراءة على قراءة 
أخرى. ولعّل التعريف الذي سجلته أيام 

دراستي يف بولندا عن الفن الال- شكلي وال 
أتذكر إال االسم األول لقائلة وهو )هوفستاتر 
Hofstadter( سيكون مجدياً يف هذا السياق، 

وهو كاالتي: »إن الفن الال- شكلي هو بلوغ 
الصورة يف إطار ما قبل الشكل، الشكل الذي 

لم يتكون بعد، ويذكرنا مبا يجري يف اليوم 
األول للخلق، وقبل أن تتحول املادة إلى شكل« 
ويف هذه احلال سيكون الال- شكل هو الال- 

نسق ضمن هذا املعنى.
 

ويف مبحث آخر، يشدد شاكر حسن بأن 
التخلي عن »احلقيقة املوضوعية« أي )حقيقة 

الواقع( ال يعني التحرر من »املوضوعية 
الشكلية« ويؤكد على أن العمل الفني يظل 
خاضعاً لها يف التعبير حتى ولو عن طريق 

تقنية )ال- شكلية(. ويف هذا تكمن ذات 
االشكالية التي عبرنا عنها قبل قليل… ولكن 
ماهي هذه »املوضوعية الشكلية« التي عنت 

عنده: »استقصاء احلقيقة يف الفن ومن ذلك 
احملافظة على املعنى التشكيلي يف البحث 

بواسطة األبعاد«؟ إنها، ومن غير شك، بنية 
اللوحة ذاتها بوصفها موضوعاً ملناقشة األبعاد. 

ولهذا وجد شاكر حسن يف احلرف وسيلة 
لـ«تخطي الواقع السطحي ذي البعدين كمناخ 

طبيعي للعمل الفني« إلى حقيقة اخلط أو 
)البعد الواحد(.«)63(.

 
ويؤكد شاكر حسن أن هذا االهتمام بالبعد 

الواحد اليعني »مصادرة« السطح التصويري 
)سطح اللوحة( بل اإلبقاء عليه، مبعنى آخر: 

اإلبقاء على سطح ذي بعدين من جهة اعتباره 
»تصعيد تصوري ال يتخذ الشكل والبعدين 

سوى املناسبة لذلك«. لكن شاكر حسن 
يعترف بإشكالية التحقق احلقيقي لـ«الوجود 

اخلطي« ويصفه بـ«وجود مستحيل باملعنى 
الفعلي، إذ كيف يوجد البعد الواحد )اخلط( 

على السطح والكتلة والفراغ…؟«، فاخلط 
احلقيقي )باملعنى الفيزيائي( كما يعرف شاكر 

ونعرف، هو: »تالقي سطحني، ورياضياً هو 
افتراض منطقي، وهو أيضاً حركة نقطة«. 
وهذا يعني أن وجود اخلط الفعلي، وليس 

االفتراضي، محكوم بعالقته مع العالم، أو أنه 
ال يوجد إال باالعتماد على العالم، ومن خالله 

يستطيع أن يحقق حضوره، بالرغم من أنه 
يف حقيقته، افتراض يقبله العقل، وبالرغم 
من أنه ال يستطيع أن يحقق وجوده بصيغة 

مادية بحتة. واألمر يتشابه متاماً مع )الوجود 
احلقيقي( للون ما، فنحن نفترض وجود 

األحمر كـ)معطى(، لكنه يفلت من تََعنّي جوهره 
احلق، إال يف حالة واحدة لن يفلت فيها من 

هذا التََعنّي، وهي يف حالة أن نراه داخل العدم، 
حيث ال يتأثر بأي مؤثر خارجي، يجعل منه 

أقل حرارة أو أكثر برودة أو أكثر قتامة أو أقل 
سطوعاً، وهو أمر مستحيل، فنحن نتعرف عليه 

وعلى متظهراته من خالل عالقته مبا يحيطه 
من موجودات، وال يوجد أحمر يف العدم إال يف 
تصورنا فحسب، واألمر كذلك مع اخلط كبعد 

واحد والنقاط التي يتكون منها.

وسيذهب شاكر حسن بعيداً إلى استنتاجات 

)الصورة 5( مارسيل دوشامب،
 الزجاجة الكبيرة.
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فيها الكثير من الولع مبا أسماه »الكشف عن 
جمالية ماورائية ما قبل الوجود الشكلي« وهي 

نتيجة »أن يعيش الفنان ال- موضوعية فنه 
وال- شكليته يف آن واحد«، وهنا يعاود االهتمام 

بإشكالية وتناقض مفهوم الال- شكل ليقول: 
»ال يتخذ من األشكال أو املساحات التصويرية 

أساساً جمالياً يف الرؤية«، ويصل بعد ذلك 
إلى احلكم بأن كيان العمل الفني بهذا املقام 

سيكون »غير حسي« أو »حسي كلي« )أي 
ليس بصرياً فحسب( بسبب تعذر حتقيق 
البعد الواحد على سطح ذي بعدين، وكما 

هو يوضح: »... فإذا ما حاولنا التعبير عنه 
بواسطة الشكل أو الكتلة او الفراغ تعذر علينا 
كل التعذر، وأصبح وعينا إياه وعياً مجازياً ال 

معنى له«.

وسنجد أن الفنان بول كلي بدوره، ومن منظور 
رؤية جان بول سارتر التي ترى أن كلي: »يبرر 

واقعيته الشمولية بلجوء صريح إلى اخللق: »إن 
الكينونة )كينونة أشياء احلياة اجلوهرية(... 
تكمن يف الوظيفة احملددة التي تؤديها يف ما 

ميكننا بعد أن نسميه »اهلل«)64(.

ويف مكان آخر يقول عن ذات الفنان: »إن 
تقدمه يف مالحظة الطبيعة ورؤيتها مَيّكنه 

شيئاً فشيئاً من رؤية فلسفية للكون تسمح له 
بأن يخلق بحرية أشكاالً مجردة… وبذلك يخلق 

الفنان أو يساهم يف خلق أعمال هي على 
صورة عمل اهلل… إن الفن هو إسقاط للخلفية 
األصلية ما فوق البُعدية، رمز خللق اهلل، رؤيا. 

سر«)65(.

أليس هذا »اإلسقاط للخلفية االصلية ما فوق 
البُعدية« هو محاولة يف صميم التوجه نحو 

البعد الواحد ذاته؟ 

إال أن شاكر حسن يرسخ  يف النهاية، ما أراه 
شخصياً، مبثابة )ثالوث( قام عليه مبحثه 

يف جوهر البعد الواحد وقوامه هو: اخلط، 
واحلرف، والسطح، وهي أشبه بـ)أقانيم()66( 

مكونة للبنية املفاهيمية لنظريته يف )البعد 
الواحد(، حيث يكون اخلط فيها مبعناه كبعد 

واحد، أي العامل املكاني، واحلرف كتحقق 
للعامل الزماني، ثم السطح كمنصة ذات 

بعدين، وعلى حد تعبير آل سعيد: »نظرية 

للتعبير عن البعد الواحد على سطح ذي 
بعدين«)67(.    

وبعد، فقد وجب التأكيد بأن شاكر حسن آل 
سعيد لم يكن »حروفياً« باملعنى الذي ذهب 
إليه عدد من نقاد الفن العراقيني والعرب، 

وليس بـ»شيخ احلروفيني العرب«، بل هو فنان 
يتخذ من احلرف مناسبة أو وسيلة للبحث يف 
األبعاد، ويف معنى اخلط، كأزل لهذه األبعاد، 

وشتان ما بني هذين اخليارين.
ولعل ما يدحض، ويفند ايضاً، القول بأنه 

حرويف، هو تأكيد شاكر حسن املستمر بأن 

بحثه يف البعد الواحد هو بحث يف معنى 
الفراغ، وأن هذا البحث أوصله إلى استخدام 

الفراغ احلقيقي والشقوق احلقيقية يف اللوحة.

احلرف، الكلمة، اجلدار، ومحبيهم 
اهتم العديد من الفنانني املعاصرين باحلروف 

والكلمات يف أعمالهم، منذ مطلع القرن 
العشرين وإلى يومنا هذا، واهتموا مبظاهرها 

املختلفة: كالكتابة اليدوية على الورق، وعلى 
اجلدران، والكتابات املطبوعة، وكتابات 

األطفال أو رجل الشارع، وأيضاً متارين تعلم 

الكتابة يف الدفاتر، أو على السبورات. وكان 
من هؤالء الفنانني: )انطونيو تابيس()الصورة 

6( و )سي تومبلي( و )جان دوبوفيه( و )مانولو 
ميالريس( وغيرهم. وقد متيز كل واحد منهم 
برؤيته اخلاصة، واهتموا بالطرق التي يتم بها 

توصيل األفكار والتجارب اإلنسانية وتسجيلها، 
من خالل الكتابة على مختلف السطوح، وكانت 

اجلدران، بوجه خاص، هي األكثر أهمية، 
كمصادر إلهام ألعمالهم الفنية.

إزاء ذلك تبنى )جان دوبوفيه( يف العديد من 

لوحاته تقنية التحزيز، واخلربشة، واستخدام 
املواد اخلام، التي تتألف منها مادة بناء 

اجلدران ذاتها، لكي يصل إلى نوع من احملاكاة 
العالية لها.)الصورة 7(

يف حني كان )مانولو ميالريس( الفنان 
اإلسباني، مهتماً برسومات )جدران( كهوف 

ما قبل التاريخ. وقد استلهم أسلوبها اخلطي 
يف أعماله، فظهرت بشكل كتابات، أو عالمات 
مبهمة، أو إشارات خطية عصبية.)الصورة 8(

وقد قام الرسام األمريكي )سي تومبلي( 

مبتابعة الكتابات على اجلدران القدمية 
ودراستها، فاستخدم يف لوحاته كتابات مستلة 
من األساطير والشعر، كذلك احلروف املفردة، 

والعالمات واألشكال الهندسية التلقائية، 
وحتى اخلطوط السائبة من غير رقابة ذهنية. 

متثلت اهتماماته باجلوانب الشكلية لكتابة 
احلروف أو الكلمات، إضافة إلى الفعل األدائي 

للكتابة نفسها، بدالً من معانيها، حتى أنه يف 
بعض احلاالت أسقط منها معانيها، من خالل 
تلفيقها، ذلك ألنه وجد أن اللغة يف اللوحة لغة 

)مرسومة( وليست مجرد حروف أو كلمات.
)الصورة 9(

وبدوره اهتم شاكر حسن آل سعيد باحلرف من 
جهة قيمته احلضارية، بشكل عام، لكنه خّصه 

بتأويالت عديدة منطلقاً من أصله البعدي، 
كخط و قيمة شعورية زمانية، ثم درس واطلع 

على جتلياته داخل العمل الفني من الناحية 
التاريخية، ومن أهمها: استخدامه كجزء من 
تقنية التلصيق عند التكعيبيني والدادائيني، 
بوصفه عينة أو حضوراً للعالم اخلارجي ذو 

قيمة حسية داخل اللوحة)68(.

ويشرح شاكر حسن معنى استخدام احلرف 
كمحاولة للجمع بني مسقطني موضحاً 

ذلك بالشكل التالي: »... لقد ابتدع الفنان 
التكعيبي منطق التعاصر يف اجلمع ما بني 

عدة زوايا للنظر من أجل التعبير عن حقيقة 
إدراكنا للوجود املرئي. ومن هذا املنطلق 

بالذات، أمكننا أن جند يف ظاهرة استلهام 
احلرف العربي يف الفن مخرجاً، بل طريقاً 

واضحاً، للكشف عن معنى اجلمع بني محورين 
أساسيني للوجود اإلنساني، هما احملور 

الزماني )مبعنى الزمان الشعوري وليس الزمان 
الفيزياوي(، وهذا ما ميثله الفكر اللغوي ) 

باألحرى احلركة الذهنية التي تتم من خالل 
عملية القراءة مثاًل(، والفكر التشكيلي أو 

احملور املكاني )مبعنى أن أي عمل فني تشكيلي 
هو بنية )Construction( ملجموعة من األبعاد 

)Dimensions( )بعدان، ثالثة، أربعة(، إذن 
كما استطاع الفنان التكعيبي اجلمع بني 

زاويتني للنظر يف األقل )ومن نفس منطقنا 
العربي واحلضاري يف مناطق حضارات 

وديان األنهار الزراعية يف اجلمع بني املسقط 
العمودي واألفقي(.. نقول: نستطيع أن جنمع 

)الصورة 6( انطونيو تابيس، كتابة
 على جدار، مواد مختلفة.

)الصورة 7( جان دوبوفيه، 1944
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ما بني مسقطني للوجود اإلنساني، ونحن يف 
كل ذلك نتحرك من صميم منطقنا احلضاري 

يف كل العصور، هما املسقط الزماني )أي 
اللغوي واحلدسي( أو الروحي، واملسقط 

املكاني )أي احلسي والشعوري( أو املادي. 
متاماً كما اجلمع ما بني الدنيا واآلخرة يف 

الفكر اإلسالمي«)69(.   
 

شاكر حسن و أنطونيو تابيس واجلدار 
»مرسوم، ومخرمش، ومخربش، اجلدار يبدو 

ككتاب، كتاب كبير، ميكن للمرء أن يكتبه 
ويقرأه«. 

)جان دوبوفيه(
لم يتأثر شاكر حسن آل سعيد )بأسلوب( 
)Antoni Tàpies( )70(أنطوني تابيس

)الصورة 10(، بل بل اهتم مثله بـ)استلهام( 
اجلدران يف فنه، وهو ما نلمسه عند 

تابيس، من خالل اختياره للمواد والعالمات 
والكتابات على اجلدران. ومن الضروري 

التنويه هنا أن تابيس لم يكن الوحيد الذى 
أكتشف اجلدار واهتم به، بل قام الفرنسي 
)جان دوبوفيه( هو اآلخر باستلهام خدوش 

ومالمس سطوح اجلدران، وأجنز من خالل 
ذلك عدداً من أعماله املهتمة بهذه املالمس، 
وعنونها بـ»جدران« )الصورة 11(. وللمصور 

 Brassaï( الفوتوغرايف املجري براساي
1899–1984( باع طويل يف مجال التوثيق 

الفوتوغرايف جلدران مدينة باريس منذ 
الثالثينات وحتى الستينيات، حيث صور 

لقطات مقّربة للرسم والكتابة على اجلدران 
بواسطة التحزيز يف جميع أنحاء املدينة. وقد 

ذهب إلى مقارنة هذه الرسومات والكتابات 
برسوم اإلنسان األول يف كهوف ما قبل 

التأريخ، وأشار ايضاً إلى أهمية األشكال 
املجردة التي نتجت باملصادفة بفعل التشقق 
وعوامل التآكل وتأثير الرطوبة وغيرها من 

العوامل البيئية واملناخية )الصورة 12(. ولم 
يكن الفنان اإلسباني مانولو ميالرس ببعيد عن 
ذات االهتمام باجلدران، وبرسومات الكهوف .    

  
  شاكر حسن وكالي كيتر

الفنان السويدي األمريكي األصل، كالي كيتر 
)Clay Ketter( )الصورة 13(، كفيل بأن 

يدهش كل مهتم بالفن التشكيلي العربي من 
نقاد وفنانني ومشاهدين، وباألخص املهتمني 

بالفن العراقي، وذلك للقرابة الشديدة ما بني 
معطياته الفكرية والتقنية، ومابني ما عبر عنه 
- بعقود سابقة - -شاكر حسن آل سعيد من 
أفكار فيما يخص اللوحة والعمل الفني ككل، 
وبالذات ما اختص منها بـ«الرؤية الواقعية/ 

احمليطية«، وهي الرؤية املتوجهة نحو اجلدار 
كـ)سطح/ فضاء( تلتقي فيه مختلف العوامل 

الفاعلة يف بناء أو زوال العالم، مثل: املاء، 
التراب، الرطوبة، الهواء، اجلفاف، احلرارة، 

املطر، اإلنسان وما يتركه من كتابات أو حزوز، 
وعالمات، وآثار، وندب، وخروق وعوامل أخرى 

كثيرة.
يف األصل عمل كالي كيتر جناراً يف مجال 
تهيئة اجلدران للعروض الفنية يف املتاحف 

وقاعات العرض، وعن هذا الطريق اكتشف 

على نحو فطري تقريبا أن هذه اجلدران هي 
عينها أعمال فنية. ركز كالي الحقاً على 

املعنى الكامن وراء هذا االهتمام، حيث يجري 
استقبال العمل الفني يف احمليط جاهزاً، بدالً 

من البحث عنه.

الشك أن انشغاالته يف مجال إيجاد تقنيات 
جديدة وحلول مبتدعة ملشاكل السطح 

التصويري، أوصلته إلى أن يستعيد تقنية 
)الفن اجلاهز( )Redy maide art( التي 

ابتدعها الفنان الفرنسي مارسيل دوشامب، 
يف مطلع القرن املاضي، وبات من املمكن 

أن يُعاَمل اجلدار من منظور )الفن اجلاهز( 

)الصورة 8( مانولو ميالرس

)الصورة 9( سي توميبلي

)الصورة 10( انطونيو تابيس

)الصورة 11( جان دوبوفيه، جدار

)الصورة 12( براساي، غرافيتي، 1950

)الصورة 13( كالي كيتر، جدار، 2003
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على أنه لوحة، كما اعتُبرت »املبولة« املعروفة 
لدى سابقه دوشامب كعمل نحتي… أما الظل 
الذي ينتج من الضوء الساقط على األشياء 
 Redy( ًفقد اعتبره دوشامب رسماً جاهزا
painting(، يف حني سنجد أن مواد البناء 

لدى كيتر هي ما ميكن أن نصطلح على 
تسميته بالتقنية واللون اجلاهز.

 
وهكذا ستكون املعادلة كاآلتي: 

سطح الصورة = اجلدار، ملمس السطح، ومواد 
البناء املختلفة.

اللون = أصباغ اجلدران أو لون الورق امللصق.
اخلط = أثار األشياء التي كانت مرتبطة 

باجلدار وانفصلت عنه. 
النقطة = آثار املسامير، العفن، واحلشرات.

 
إزاء ذلك اعتمد شاكر حسن آل سعيد - ويف 
وقت سابق بكثير لكيتر ومشروعه املفاهيمي 
- يف بحثه وانشغاله »الكوني« أو »اخلليقي« 
بشأن اجلدار بصفته بنية معمارية، يجري 
استقبالها يف اخلارج أي يف فضاء الشارع، 
يف حني سينصب اهتمام كيتر على اجلدار 

يف الفضاء الداخلي الذي ميثله البيت، وهو 
عامل أكثر التصاقا باملعنى الذاتي اإلنساني 

الداخلي.
 

إذن جدار شاكر حسن هو على األغلب )جدار 
الشارع( املفتوح للخبرة اإلنسانية املتوجهة 

نحو إدراك العالم، كمادة منفصلة عن الذات 
اإلنسانية وقابلة للتأمل بحيادية ظاهراتية، 

تبقي على الكيان اخلام للمحيط وأشياءه، يف 
حني سيكون جدار كالي كيتر )بيتياً( منطوياً 

على ما متثله ذات ساكنه.

هناك أيضاً مجموعة من األعمال التي متثل 
مرحلة متقدمة يف بحث كيتر وهي املعروضة 

 trace( كلوحات بتسمية: التلوين باألثر
paintings( حيث حتققت سطوحها عن طريق 
ما يحدث يف الواقع الفعلي: نزع الورق امللصق 

على اجلدار، حك األصباغ القدمية، خلع 
أسالك الكهرباء واملسامير، وضع عجينة البناء 

لردم احلفر والشقوق…)الصورة 14(.
 

لقد غدت املفاهيم التي ميكن أن تهيئ لها 
أعمال كيتر متعلقة مبعنى أن يكون العمل 
الفني أثراً للنشاط اإلنساني، وهي تقوم 

بعكس هذا النشاط باملعنى الوجودي والفعلي، 
فهي ليست أثراً للفعل اإلنساني )التعبيري( 

كما هو حاصل يف أعمال مواطنه الراحل 
جاكسون بولوك )Jackson Pollock( من 

خالل فنه التجريدي املوسوم بعبارتي )التلوين 
احلدوثي( )action painting(، وال هي افتعال 
للمادة الصورية اجلدارية كما هو حاصل عند 
اإلسباني انطونيو تابييس، الذي سبق كيتر يف 
استخدام عبارة )الرسم / اجلدار( وكانت له 

اهتمامات مماثلة.

شاكر حسن و )كشك العبدلي( و )بيت 
الدمى( لكالي كيتر 

يقول الفنان رافع الناصري أثناء إلقائه 
محاضرة مسجلة فلمياً يف دارة الفنون بعمان 

عام 1993 أنه كان يعمل يف محترف الكرافيك 
يف الدارة وفوجئ مبقدم شاكر حسن آل سعيد 

منبهراً باكتشافه كشكاً مهجوراً يف منطقة 
العبدلي مخصص لبيع تذاكر املواصالت، 

متمنياً أن تشتريه دارة الفنون وتعرضه كعمل 
فني متكامل. لقد رآه شاكر منوذجاً يجسد 
مفاهيميته الفنية القائمة على مبدأ فن بال 
فنان. )الصورتني 15 و 16( ومن الالفت أن 

هذا احلدث ونوع االختيار ذكرني بالفنان 
 - )71( )Clay Ketter األمريكي )كالي كيتر

وهو من مشاهير فن اليوم، إذ قام شاكر حسن 
قبله بسنوات بإجناز أعمال فيها ذات الروح 

وذات االهتمام، إذ اختار بيوت الدمى القدمية 
التي جمع منها ما استطاع جمعه كمفردات 

إلجناز أعماله الفنية، بعد أن عمد إلى تفكيكها 
ولصق أجزائها على سطوح لوحاته لتتخذ 

شكل عمل جتريدي يذكر مبرجعيته بالرغم من 
جتريديته.)الصورتني 17 و 18(

شاكر حسن وولز
لعل من املهم - ونحن نتطرق إلى املشتركات 
بني الفنانني وشاكر حسن - أن نلفت النظر 

إلى وجود عالقة واضحة من ناحية )الشكل( 
ومن ناحية )الرؤية املجهرية( املستلهمة يف 
الفن بني شاكر حسن وفنان آخر، رمبا ال 
يعرفه الكثيرون من نقاد الفن العرب وهو 

)وولز Wols(، الفنان األملاني الذي كان مقيما 
يف باريس.)الصور 19 و 20 و 21(. وكنت قد 

كتبت يف منتصف السبعينات، مقاالً بعنوان 
»التجريد بني شاكر حسن آل سعيد وولز« 

نشرته يف جريدة )التآخي( البغدادية، بعد أن 
رأيت فيه قرباً من الرؤية التأملية و الرؤية 

املجهرية لشاكر حسن آل سعيد، حاولت فيه 
أن أقارن ما بني جتربتهما، مستنداً على ما 

اطلعت عليه من كتابات شاكر حسن آل سعيد 
ونص جان بول سارتر عن الفنان وولز يف 

كتابه »جمهورية الصمت«. هذا ما كتبه سارتر 
عن وولز: »نحن نعرف أن بنى املادة املجهرية 
تسحره«)72(. هذه »املادة املجهرية« التي قال 

عنها سارتر إنها سحرت وولز، هي نفسها 
التي أشار شاكر حسن إلى أهميتها يف بعض 

من كتاباته. ومما لفت انتباهي أيضا قول 
سارتر عن وولز أنه »يبذل قصارى جهده ليرى 
األرض بعينني ال إنسانيتني: فهذه هي الوسيلة 

الوحيدة، يف اعتقاده، لتحويل جتربتنا إلى 
جتربة عامة شمولية«)73(. 

فما أقرب ذلك إلى ما طرحه شاكر بشأن 
حتول )إنسانية( الفنان إلى )ال - انسانيته(. 

ويضيف سارتر، معززاً وشارحاً ملوضوع 
طاملا اهتم به وولز يف أعماله الورقية : 

»لقد حافظ، على سبيل املثال على امتطاط 
جموعه املهجورة: كل ما هنالك أنها لم تعد 
ون )يقصد سارتر هنا شخوص  بشراً يتمطَّ

وولز املمطوطة(، بل هي جواهر عديدة كرمل 
البحر ومتمايزة كل التمايز فردياً، ال ترمز إلى 

شيء وال إلى أحد، وتبدو وكأنها تنتمي إلى 
مواليد الطبيعة الثالثة )املقصود هنا، احليوان 

والنبات واجلماد( يف آن واحد معاً او رمبا 
الى مولد رابع ما يزال مجهوال حتى يومنا 

هذا.«)74(. 
وما أشبه هذا املعنى مبا ذهب إليه شاكر يف 
)رؤيته احليوية( التي سبق وأن تعرضت إليها 
يف سياق هذا النص. ناهيك عن تصريح آخر 

)الصورة 14( كالي كيتر، الرسم باالثر، مواد مختلفة على لوح 
خشبي. 

)الصورتني 15 و 16( كشك العبدلي، عمان

)الصورة 17( بيت الدمى   

)الصورة 18( كالي كيتر، منزل خاص، مواد مختلفة، كوالج 
على لوح خشبي، 2005
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لسارتر، جاء يف صدد كون اخلارج يعكس ذات 
وولز، بقوله: »وكينونته هي كينونته - آخراً. 

واشياء اخلارج ترجع له هذه الكينونة«. 
ويضيف سارتر: »لقد روى لي ذات مرة )يقصد 

وولز(: »إن األشياء… تلمسني، هذا ال يطاق، 
انني اخاف من االحتكاك بها«. وليس املهم هنا 

ما تعنيه هذه الكلمات بالنسبة لي: فما يريد 
ان يقوله هو أن األشياء تلمسه النه يخاف ان 
يلمس نفسه فيها. انها ذاته خارجاً عنه.«)75(.

يف حني يؤكد شاكر حسن يف نصوصه على 
موقف مخالف، حني يلتزم مببدأ إفناء الذات 
يف احمليط… وهكذا، حاولت يف تلك املقالة أن 
أقابل ما بني اخلطابني يف صورتيهما البصرية 

والداللية)76(.

شاكر حسن و الفنان الدمناركي )تال آر 
) Tal R

ومما جتدر اإلشارة إليه هو انتباهي منذ زمن 
بعيد إلى الشبه الكبير ما بني أعمال شاكر 

حسن آل سعيد التي أجنزها يف اخلمسينات 

 Tal وأعمال الفنان الدمناركي املعروف )تال آر
R()77( واملنجزة يف العقود الثالثة األخيرة، 

حيث تكشف طبيعة تقنية أعمال وأسلوب هذا 
األخير، عن شبه كبير باألعمال التي أجنزها  
شاكر حسن يف فترة اخلمسينات، وال حاجة 
هنا إلى التعليق، ألن الصور املرفقة مع هذا 

النص وافية بالغرض.)الصور 22 و 23 و 24(

ما بعد الفن التجريدي: التجريد 
البنيوي 

اجته شاكر حسن يف مراحل متأخرة من بحثه 
النظري نحو ما أسماه بـ«التجريد البنيوي« 
الذي كانت مهمته أن يسقط )ذات الفنان( 

و )ذوق اجلمهور( ويسبغ صفة محيطية 
)توثيقية( على العمل الفني. وبهذا احلال، 
ينتقل تلقينا للعمل الفني من كونه انطباعاً 
وجدانياً يعبر عن نفسه مبقوالت وجدانية 

تنبع من الذات، إلى طابع التلقي البنيوي الذي 
ينبثق من صميم املوضوع الفني الذي يتلقاه 

وليس مما يتعلق به من خارجه.

 
ومرة أخرى، يعاود شاكر حسن كفاحه 

املستدمي يف مسعى إلغاء ذات الفنان وما 
يشترطه اجلمهور. فحني يتخلى الفنان، 

عند رسم لوحته، عن تعبيريته أو خطابه 
االجتماعي، لصالح نزعة موضوعية/ توثيقية، 
ليجعل منها مجرد »لقية« من اللقى احمليطية، 

أو يصبح وجودها »وجود بنيوي« حسب وصفه، 
أي: »بنية تشكيلية انعكست عليها بصورة 

تلقائية معالم الوجود«.. يف هذه احلالة، نصل 
إلى )التجريد البنيوي(، وبعبارات أخرى نصل 

إلى العالم كما يظهر، أو إلى األشياء ذاتها 
خارجاً عن أي ملحقات تصورية. 

وتهتم )البنيوية( كمنهج يتعامل مع الظواهر 
من جهة امتالك هذه األخيرة ألنساق داخلية 
باطنة يف بنيتها، وجتري عملية الكشف عنها 

من غير اهتمام بأي عنصر خارجي. هي تنظر 
إذن إلى البنية )كأثر( يف ذاته، ومن هنا جاء 
استخدام شاكر حسن لتعبير )وجود بنيوي(.

)الصور 19 و 20 و 21( وولز،
 تكوينات، زيت على قماش.
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 وعلى هذا األساس تكون اللوحة متسامية عن 
صانعها، ومن اخلطأ إرجاعها إلى تفاعالت 

نفسية أو هواجس ذاتية عند الفنان.
 

لكن أليست هذه الرؤية، يف نهاية املطاف، هي 
نفسها ما انطوى عليه مفهوم )الفن اجلاهز(، 
وهو ايضاً ال يعدو أن يكون »لقية«، أو وجوداً 

بنيوياً محضاً، من غير حاجة إلى تأويله، وكونه 
مرة أخرى: »بنية تشكيلية انعكست عليها 

بصورة تلقائية معالم الوجود«؟

إن الفنان بطبعه منشغل بالبنية… فهو - على 
سبيل املثال - ال يعني باللون األزرق كجوهر، 

ألنه لن يستطيع أن يستعمله، بل يعني باألزرق 
املتجلي يف شيء. إنه ال يريد األزرق إال كعالقة 

مبحيط، بالرغم من معرفته به كجوهر، 
أي من غير محيط، ومن غير عالقة. وهو 

أيضاً مييز األزرق عن األصفر سواء كعالقة 
مبحيط أو كجوهرين من غير محيط. ولكن 
هل يستطيع أن مييز األصفر عن األزرق يف 

عاملهما كجواهر ياترى؟ نعم يستطيع، بالرغم 
من أن ال وجود عياني لهما، وبالرغم من أن 
وجودهما كجوهرين يقبع يف العدم، لكنه ال 

يستطيع القول إن هذا األزرق وهذا األصفر 
أقل أو أشد سطوعاً، أكثر حرارة وأقل حرارة، 

وهذه املميزات هي عوارض ال تدرك إال ضمن 
عالقة بصرية مع محيط. 

 
األثر

وضع شاكر حسن حتقيق أثر املوجودات يف 
العمل الفني كبديل )للتجسيد( أو )التمثيل( 

الذين اعتبرهما خروجاً عن معنى كون 
الفنان ليس أكثر من »شاهد« اعتزل الذات. 
وألنه أيضاً راح طوال حياته الفنية والفكرية 

يحترم كل املوجودات، وليس املوجود اإلنساني 

فحسب، وهو ما عبر عنه غير مرة يف كتاباته 
األولى، ويف كتابه )احلرية يف الفن(، فقد 

أوصله هذا االحترام إلى نتيجة مفادها أن 
األثر هو مبثابة »البؤرة« التي ستعكس جميع 

املوجودات بصيغة مختزلة، ومن هنا جاء 
اهتمامه بالكتابة اليدوية كأثر لإلنسان، 

وشقوق اجلدران وعالمات تآكلها، كآثار للمناخ 
والندبات واحلزوز والبقع مبختلف مصادرها.

واحلال كان استبدال الشكل باألثر املنفذ على 
سطوح أعماله، مبثابة محاولة للتخلي عن 

فكرة الرسم بصفته التقليدية. وأقصد هنا 
بالصفة التقليدية عملية اإليهام بوجود األشياء 
على سطح الصورة بواسطة الوسائل املعروفة، 

مثل الفرشاة أو األلوان والقلم وغيرها، يف 
حني يتحقق األثر، من خالل جعل األشياء 

ذاتها ترسم ذاتها، عن طريق إفساح املجال لها 
لتترك آثارها على سطح الصورة. 

على أن األثر عنده، سيأخذ أيضاً طابع الوثيقة 
عن موثوق، يف الوقت الذي يكون فيه بدياًل 

عن التجسيم املباشر له، وهو عدا هذا وذاك 
رجعة إلى العهود األولى لإلبداع اإلنساني، أي 

العصور األولى لتاريخ البشرية يف صور آثار يد 
اإلنسان األول على جدران الكهوف.

وميكن إجمال املواقف السائدة يف تاريخ الفن 
وحتوالتها وصوالً إلى األثر بالشكل التالي: 
استبدال الشكل الطبيعي بالشكل الهندسي

استبدال الشكل الطبيعي بالال- شكل
استبدال الشكل الطبيعي باألثر

وقد رأى شاكر حسن تلك املواقف وتتبع 
شواهدها يف األعمال الفنية من خالل تاريخ 

الفن، وأدرك أن الفن احلديث، سيتخذ من 
التجريد، ومنذ مطلع القرن العشرين مادة 

للتعبير عن إنسانية اإلنسان، من دون محاكاة 
الشكل الطبيعي، حتى وصل إلى استبدال 

الشكل بوسائل أخرى جديدة، ومنها استخدام 
األشياء اجلاهزة والكتابة والفضاء املفتوح 

واألرض.. وقد اختار يف مراحله األخيرة أن 
يعبر بواسطة »األثر« حيث وجد فيه بدياًل 

عن الشكل املجرد أو الشكل الطبيعي لصالح 
حتقيق »الفن اإلنساني اجلديد« كما يعبر. 

     
اللوحة املزدوجة

يف قرابة العقد األخير من عمره، أجنز شاكر 
حسن أعماالً ورقية اسماها بـ«اللوحات 

املزدوجة«، حيث وضع رسومه على وجه وقفا 
ورقة اللوحة الشفافة، الغياً بذلك إتسامها 

بـ)أحادية الوجه( لتُشاَهد من كال الوجهني، 
وذلك بالدوران حولها، بعد أن حّولها إلى 
مجسم موضوع بني زجاجتني على قاعدة 
خشبية مستطيلة، حتى يُنَظر إلى وجهيها 

احملاطني بالفضاء، ما يجعل تلقي املشاهد لها 
مرهوناً بحركته حولها. 

إن هذا احلل التقني واألسلوبي يشكل معاودة 
لتحقيق فكرة التنافذ أو التفاني بني الثنائيات، 
وهي يف هذه املرة، ثنائية الوجه والقفا. وكذلك 

األمر مع اللوحة املخروقة، حيث التنافذ ما 
بني السطح املادي والفراغ، أو على حد قوله: 

»اجعل من الفضاء كما لو أنه مادة السطح 
التصويري«)78(.

 
الكشف: نهاية املطاف

وجد شاكر حسن أن »الكشف« هو املرحلة 
األخيرة من مراحل الفنان، بعد أن أعلن فكرة 
إيجاد »فن بال فنان«، وهي من منظوره، نهاية 

املطاف اإلبداعي، األمر الذي سيؤدي به 
إلى إلغاء األدوار التقليدية لكل من املشاهد 

والفنان واحمليط، حيث من املمكن أن يتحولوا 
إلى مجرد متلقني للعالم احمليط ومتذوقني له 
بوصفه هو العمل الفني ومصدر تذوقه. ولهذا 

املوقف الفكري جذور متتد يف عمق التراث 
الصويف، كما أنه ليس طارئاً على السياق 

التطوري الذي مير به فن اليوم والذي يظهر 
جزء كبير منه على شكل )وثائق( و)تقارير( 

محيطية ليس إال. وهو كذلك ما يوازي مبدأ 
»الكشف« ال »اخللق«، من خالل رؤية إنسانية 

تأملية ظاهراتية. ويف مسعى جتذير هذا 
املعنى استشهد شاكر حسن غير مرة بنص 
للشيخ املتصوف عبد اجلبار النفري يقول 

فيه: »وقال لي - أي اهلل عز وجل ـ لو كشفت 
لك عن وصف النعيم، ألذهبتك بالكشف عن 

الوصف وبالوصف عن النعيم« ثم وضح شاكر 
حسن ما قصده النفري مبا يلي: »اجلمهور 
يعيش النعيم أو سعادة تذوق العمل الفني، 

ولكن وصف النعيم، هو الذي يقوم به الفنان. 
وحني تصل احلالة إلى كون الفن يصل إلى 

مرحلة فن بال فنان، حني ذاك يتحقق معنى 
الكشف )79(.

إذن، سيتخلى الفنان عن دوره كوسيط بني 
العالم واملشاهد، ليكون هو ذاته مشاهداً 

للعالم، وهذا ما يحققه التصوف يف احتساب 
وجود املطلق داخل العالم وعن طريق العالم 

كما هو احلال يف )وحدة الوجود(... ويف هذا 
ما يدفع وعي الفنان إلى أن يتحد بالعالم، 
ويغدو سلبياً ال يحكم عليه أو يتدخل، حتى 

)الصورة 22( تال آر، زيت على قماش.

)الصورة 23(  شاكر حسن ال سعيد، عمل 
من فترة اخلمسينات

)الصورة 24( شاكر حسن آل سعيد،
 زيت على لوح خشبي، منتصف الستينات
x 47 29 سم
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يصل بنا إلى عمل فني من غير صانع.

ولعل من اجلدير بالذكر، وانا يف خضم 
هذا السياق، أن أشير إلى ما علمتنا إياه 

الظاهراتية من جهة كوننا ال نفكر من غير 
وسائل، ومن غير خارج، ومن غير ذلك الشعور 
املنذور أبداً للعالم. فالعمل الفني بدوره، ومن 

خالل سياقه التاريخي، خاض رحلة ذات 
مراحل، ذهبت دائماً باجتاه التعبير عن هذا 
العالم وعن هذا الكون الرحيب، حتى تنقلت 
بني ثالثة إيقاعات متكررة على مدى تاريخه 

املجيد، فإما أنها كانت تعبيراً عن والدة الفكر 
يف الواقع، وهو ما تعبر عنه النزعات الواقعية 
يف الفن، أو عبرت عن إخضاع الواقع للفكر، 
وهو ما تعبر عنه النزعات ما فوق الواقعية 

يف الفن، أو عبرت عن وحدة الفكر والواقع، 
وهو ما تعبر عنه النزعات الروحية يف الفن. 
واحلالة األخيرة هي التي استشرفها شاكر 

ووصفها بـ«نهاية املطاف«. 

 اخلطاب اللغوي واخلطاب البصري
وأنا ويف معمعة التفكر يف طروحات شاكر 
حسن النظرية وحتوالته الفكرية، طرحت 
سؤاالً دار مراراً يف خلدي مفاده: هل إن 

اطالعنا على عمل الفنان من غير التعرف 
على تنظيراته املسبقة، يحيل من خالل 

بنيته املنظورة، إلى تنظيراته تلك أو يتمثلها 
بشكل محسوس أو مدرك؟ وسأسأل أيضاً: 

إذا ما نظرت أنا إلى أعمال شاكر الفنية، 
من غير أن أتعرف على ما ورائها من خلفية 

فكرية، فهل سأمتكن )ذاتياً( ومن خاللها 
كـ)شواهد بصرية(، أن أقع على أفكار حتيل 
إلى البعد الواحد وعلى فعالية التأمل التي 

أجنزت مبساعدتها، وهل سأرى إمكانية 
حدوث العكس مع فنانني آخرين لم يضعوا يف 
حسبانهم استلهام اجلدار أو البعد الواحد ومع 

ذلك سيمكنني إحالة أعمالهم إلى تلك القيم 
الفكرية التي طرحها شاكر؟

لقد استخلصت من هذه األسئلة أن عمل 
الفنان التنظيري ال ميكنه إال أن يسير بشكل 

متواز مع عمله الفني. ألن العمل التنظيري 
اللغوي له عامله الشعوري أو الذهني القابع يف 

الوعي، يف حني يتخذ العمل الفني من اخلطاب 
البصري احملسوس عاملاً له، ويف احلالتني 

سيظهر االختالف يف القراءة.
شاكر حسن ال سعيد حبر صيني  

 على الورق. x 22 .1999. 24 سم.
مجموعة الشيخ حسن ال ثاني. الدوحة

شاكر حسن ال سعيد مواد مختلفة 
على القماش x 110 .1982. 90 سم.
مجموعة خاصة
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 على اخلشب. x 84.5 .1979. 123 سم.
مجموعة خاصة، بيروت
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حصاد ما بعد الوفاة
تويف شاكر حسن آل سعيد عام 2004، تاركاً 

وراءه عدداً ال يستهان به من نقاد ومدعي نقد، 
وفنانني ومدعي فن، وجمهوراً عريضاً، ولكن 

عدداً غير قليل منهم لم يتسن له أن ينتبه 
إلى األهمية الكبرى لهذا الرجل يف الثقافة 

العراقية، ليس على صعيد الفن فحسب، بل 
على صعيد الثقافة العراقية مبجملها. 

كان من الضروري أن تتم املطالبة بإنشاء 
متحف خاص به، ومنع خروج أعماله من 
الوطن لبيعها، ولكن مع ذلك، حسنا فعل 

املُقتَنون ألعماله - ألن بلداً حتكمه عقول 
فاسدة لن تفهم ولن تُعنى بقيمة الفن. 

كان املفروض البدء بجمع وأرشفة كل ما 
كتبه ونشره يف الصحف إضافة إلى جمع 
مخطوطاته التي لم تر النور بعد، وتقرير 
مصيرها بوصفها إرثاً حضارياً مهماً )80(.

إن أي نظرة عارفة، منصفة وموضوعية، ملا 
أبدعه من فن وقدمه من أفكار، سوف تؤدي 
إلى خلخلة وتشذيب الكثير مما هو مؤسس 

على أوهام دامت عشرات السنني بشأن ماهية 
الرسالة الثقافية لفننا الوطني.

 
لقد ترك الرجل إرثاً معرفياً هائاًل سيؤدي 

استخدامه من قبل األجيال الذكية القادمة إلى 
دحض املشروعات االيديولوجية التي قامت 
على طوباوية مصنوعة من فقاعات هوائية 

تدعي انتماءها إلى شروط كفيلة بإسعاد البشر 
كذباً وبهتاناً، أو واقعية اشتراكية مزعومة 

ومؤسسة على رؤية بصرية فوتوغرافية بائسة، 
ويف أحسن أحوالها رمزية مؤسلبة ضالعة يف 

رومانسية سيئة الصنع، متس سطوح الظواهر 
دون أن جتازف يف النفاذ إلى عمقها اإلنساني 

والكوني، متوسلة مبفردات ورموز مستهلكة، 
هي أشبه مبحاولة إعادة احلياة ملومياوات.

 
لنقرأ منوذجني من أقوال شاكر حسن التي هي 

من صلب مشروع ما بعد احلداثة لفن اليوم، 
فبعد أن يستعرض جملة من املواقف الواقعية 

يف الفن، يقول: »… ونهاية هذه املواقف 
الواقعية هو أن يكتشف اإلنسان الواقع يف 

محيطه دون فنان، دون واسطة، يختزل الطريق 
لفهم الواقع فهماً مباشراً، ولكن يف هذه احلالة 

يتحتم على اإلنسان املشاهد الذي أصبح يف 
موقع الفنان أن ميارس ما يستطيع أن ميارسه 

الفنان يف عزل العالم املشاَهد ومحاولة رؤيته 
بالشكل الذي يجد فيه هذا الواقع)81(.

»إن العمل الفني لم يعد ملك الفنان أو اللوحة 
ولكنه يتسع إلى حدود املجتمع واحمليط. ومثل 
هذا القول يظل غير مفهوم إزاء من يصر على 

أن يعتبر الفن هو اللوحة بالذات«)82(.

إن التجارب اإلبداعية األخيرة يف العالم والتي 
استلهمت مقولة »النحت االجتماعي« التي 

أطلقها الفنان االملاني جوزيف بويز معبراً بها 
عن النشاط البشري الذي يسعى إلى صياغة 

شكل وهيكل أمثل للمجتمع والبيئة. قد ظهرت 
يف السبعينيات ومن منطلق أن كل شيء هو 
فن، وأن كل جانب من جوانب احلياة ميكن 

تناوله بشكل إبداعي، وبذلك سيتمكن كل فرد 
من أن يكون فناًنا. كان بويز يؤمن بأن عمل 

الناس مع بعضهم هو )نحت اجتماعي( يساهم 
اجلميع بتشكيله. وقد استهدف توجه بويز 

الفني دمج واستلهام السياسة واألنثروبولوجيا 
واألساطير والدين. ومثال آخر عن هذه 

التجارب هو ما ذهب إليه االمريكي )االن 
كابرو( يف قوله: »يجب أن تكون احلدود ما 
بني العمل الفني والواقع أكثر هشاشة كلما 
كان هذا ممكناً«، حيث تشارك اآلن كابرو 
وعدد من الفنانني من جميع أنحاء العالم 

بالرغبة يف إلغاء احلدود بني الفن واحلياة. 
وكان أحد أكثر متظهرات تلك الرغبة هو ما 

أتت به حركة فلوكسس )Fluxus( التي وجدت 
أن األعمال الفنية التي يصنعها الفنانون 

ميكن للجمهور أيضاً أن يعيد صنعها، وبذلك 
يتم ضمان مشاركة املتلقي يف صناعة العمل 
الفني. نفذ ذلك املفهوم حتت شعار: »اصنع 

بنفسك«، كنوع من التشارك مع الفنان يف 
ممارسة اإلبداع. كان هذا الفعل يضمر حتدياً 
قوياً ملاهية نشاط املتحف وفرادة العمل الفني. 
أقول إن هذه األفكار والفعاليات تقترب كثيراً 
من فحوى مقولة شاكر حسن آل سعيد التي 
ال تقل عمقاً وداللة من مقولة بويز أو كابرو  

وايديولوجيتهما. 
 

واحلال ما الذي ميكن أن أقوله إن رغبت يف 

شاكر حسن ال سعيد.اكريلك
 على اخلشب. x.90 .1980. 90 سم.
مجموعة خاصة،
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أن أحوصل ما جاء به شاكر من طروحات 
فكرية؟ وهل سأتعسف إن قلت أن أغلب ما 

أتى به من مواقف و تنظيرات فكرية لم تكن 
إال لتنبع من معني رغبته الوجدانية يف التطهر 
واالختزال، وهما اللذان جتليا عنده يف: تطهير 

الذات من أنانيتها، واإلنسانية من طبقيتها 
وتعاليها على املوجودات، ومن ادعاء الفنان 

باخللق، ومن التشخيص يف الفن، ومن الشكل 
إلى ال- شكليته، ثم اختزال األبعاد يف البعد 

الواحد ثم البعد الواحد بالنقطة...
 لقد كان التطهير عنده، مير عبر مراحل 

بحثه وتشكالته يف تنظيرات عديدة، وكان من 
أهم نتائجها إنكار الذات وفنائها يف احمليط، 

ورفض أنانيتها.
 

وختاماً، كان شاكر حسن فناناً وإنساناً مفعماً 
مبشاعر األلم والشجن وقلق الباحث الذي 

وصل يف النهاية إلى وسم كينونته وما صنعه 
بكونهما ليسا سوى »آثار« من غير »حضور 

قصدي وال مقروئية«، وأن حروفياته وجدرانه، 
وشقوق وندب وخروق لوحاته ولوحاته املزدوجة 

لم تكن كلها لتعني ما عناه على اإلطالق، بل 
كانت، كما يقول: »تعني نفسها هي، إن لم 
تكن بدورها )وهو كذلك( ال متلك لنفسها 

من حضور قصدي… ثم يستطرد: »كنا جميعاً 
أنا ومصنوعاتي موجودين فحسب… نصوصاً 

)آلثار( غير قابلة للقراء ة)83(. 

السويد، عام 2022
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1. اخلط عنصرًا مهيمنًا   
مينح التخطيط للفنان حرية استثنائية يف 

العادة. إنه اليخضع خالل إجنازه إلى معايير 
مدرسية كما يف اللوحة التقليدية، وال يخضع 
َحرفياً الشتراطات مدرسة أو اجتاه يف الفن 

واجلماليات املتصلة به. نوع من احلرية 
مينحها القلم على بياض ِبكر يتسع ملرائيه 

ويختزل انفعاالته بسرعة موازية إلحساسه 
بها. إنه يستنبط دالالته وأشكالها - أو 

األشكال ودالالتها - من امتدادت اخلطوط  
ووجودها  يف هيئات مختلفة - وهي عنصر 

مهيمن يف هذه احلالة - وليست عنصراً 
ثانوياً يحتاج لسواه من العناصر الكتمال 

الرؤية.

تغدو التخطيطات ضرباً من )ممارسة خاصة 
جداً، شأنها شأن الكتابة املنسوخة(- بوصف 

القاص محمد خضير)1(. ونوعاً من عبادة 
اخلط مثل نسخ املخطوط كما يضيف. 

بها من منبتها ومنشئها   وهذا الوصف يقرِّ
اجلمالي. فهي تقترب من اخلط، بل هي 

خطوة يف سلسلة من التجاذبات واحملو بني 
الفنون البصرية. وميكن إيراد تراتبها الالفت 

واملعبر عن موقف رؤيوي يندمج فيه الشكل 
مع محموله. هذا الذي يكون يف التخطيط 

بهيئتني:
- توضيحية مصاحبة لعمل ما، كما يف 

الوسائط واملطبوعات اإلعالمية والثقافية 
واإلعالن.

 - أوهو خميرة عمل، أو حالة وهيئة جنينية 
له، قبل التشكل النهائي يف عمل فني مستقل.

وما بني التوضيح كوظيفة، يكون فيها 
التخطيط تابعاً وثانوياً، يفتقد فيه الفنان 
حريته، وبني التخطيط كأسٍّ لعمل فني، 

يتأرجح فهم التخطيط لدى املشاهد، و يجري 
اإلختالط بني املهمتني.

لقد تراجع التخطيط وجماليات القلم مع 
تطور أدوات الرسم، مبوازاة ما جرى للخط 

بعد ظهور احلروف الكومبيوترية التي لم تدع 
للخطاط من وظيفة معلنة مسماة، كما كان قبل 

الثورة الرقمية.
واخلط ليس وحيداً يف سلسلة اإلقصاءات 

اإلجرائية.
فقد التهمت آلة التصوير البورتريت الواقعي.

كما جرى للملصق الذي تراجع بعد بروز 
اإلعالن وهيمنته، وتقنياته البصرية الشعبوية، 

أو املتفننة بدفع البرامج الكومبيوترية.
لقد افتُقد النظر بجدية إلى تخطيطات 

التوضيح - تلك التي شاعت يف الصحافة 
بصحبة األعمال األدبية - وتأخذ مساحة ينظر 

لها املصممون الصحفيون ومخرجو املجالت، 
بكونها متأل الفراغ من جهة، وتكسر بصرياً 
تناظر - أو امتداد - املادة املقروءة واتساع 

مساحتها. لذا كانت قيمتها الفنية غالباً تابعة 

أشكال محتشدة  يف سيمياء العالم 
عن تخطيطات شاكر حسن آل سعيد

حامت الصَكر

جميع االعمال املرافقة للمقال من مجموعة الكاتب
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للمقروء أو املعلن، وظلت مكانتها هامشية على 
املستوى البصري، فقامت بتعهد وظيفة تزيينة 
أو هندسية يف الصفحات وحسب. وذلك كان 

ها أعماالً مستقلة . مانعاً من عدِّ

2.  موقع التخطيطات يف فكر شاكر حسن 
وأعماله

لم حتَظ تخطيطات الفنان شاكر حسن آل 
سعيد بحقها من الدراسة النقدية واجلمالية، 
أو بيان موقعها يف خطابه النظري واجلمالي. 

ومردُّ ذلك إلى أنه لم يتخذها على سبيل 
التوضيح ملادة مصاحبة مقروءة، كما يفعل 

فنانو الصحافة واملرئيات األخرى. بل كانت 
تتالزم مع إيقاع فكره التأملي أو اجلمالي 

عموماً. وكذلك تعاني تخطيطات شاكر حسن 
من قلتها قياساً إلى انشغاالته األخرى. 

ولسرعته يف إجنازها، وعدم تعويله عليها. هي 
حدوس وتهيؤات وتصورات، يضعها على الورق 
غالباً أّياً كان نوعه. ويؤديها يف أوقات وأمكنة 
ال تختص باإلجناز الفني، وخارج ورش الرسم 

أو مرسمه اخلاص.
وأحسب أن عدم اإللتفات إليها دراسياً 

ونقدياً يعود إلى أسباب مختلفة عما ذكرُت 
يف ما يخص الفنان. وأهمها اخللط بينها 
وبني اخلطاطات )اإلسكيتشات( السريعة 

التي يعملها الفنانون عادة ألعمال قادمة، أو 
لرصد حالة تلفت انتباههم، فيوجزونها يف 

تلك اخلطاطات. وكذلك الصورة النمطية عن 
التخطيطات، وأنها تابعة للمقروء، أو ذات 

وظيفة تزيينية أحياناً، يلجأ إليها املخرجون 
الفنيون يف املطبوعات ملوازنة الهدف البصري 

املراد من املادة.
ولكن لتخطيطات شاكر بُعد داللي ال يخلو 

من التعمق يف الفكرة. وميكن معاينة بعضها 
بالنظرة ذاتها التي نعاين فيها لوحاته وأعماله 
األخرى؛ كاجلدرانيات واملجّسمات. ورّد فعل 
مشاهديه حتى من النخبة، وتفوهاتهم حول 
دراساته أيضاً، ويكفي مثاالً لذلك؛ ما كتبه 
جبرا إبراهيم جبرا يف تقدمي كتاب شاكر 
حسن )احلرية يف الفن(، إذ رأى الكتاَب 

)ُمضنياً أو معتماً شديد الكثافة( لذا يضع يف 
اخلتام عذراً ملن )لن يرى من خالل العتمِة 

الكشَف واإلضاءةَ املرجوة(. )2(
يف كتابه )احلرب السالم( 1986 يتحدث 

شاكر حسن آل سعيد عن التخطيطات التي 
ضمها الكتاب، فيتمنى أن تتم قراءتها )لذاتها، 

ال بكونها توضيحاً لنصوص مقروءة( )3( 
..ولعله يعني بالنصوص هنا الوقائع. لتدخل 
فيها مشاهد احلرب كطرف يف املعادلة التي 

وضعها، طرفها اآلخر هو السالم املسكوت عنه 
إال بإشارات سريعة، كون تخطيطات  الكتاب 
هي سوانح من زيارات الفنان املباشرة مليدان 
معارك احلرب العراقية اإليرانية، يف قاطع 

مندلي عام 1983، ويف البصرة وخانقني عام 
 .1985

 لقد أخذت التخطيطات يف موضوع احلرب 
والسالم مكانة بارزة يف عمله التخطيطي، ألنه 

مها يف معرض خاص، تزامناً مع صدور  قدَّ
كتابه بالعنوان نفسه. وال أحسب أن املخزون 

البصري للفنان كان حاضراً يف تلك األعمال؛ 
ألن ما شاهده يف قواطع املعارك الطاحنة 

يف حرب اخلليج األولى، كما ُعرفت احلرب 
العراقية اإليرانية، ال تشي مبؤشر سلمي، 

بل انبنت تعبوياً يف فترة احلكم الدكتاتوري 
على أساس متجيد احلرب، وعّدها بسالة 

وميزة بطولية، ال ترقى إليها جماليات 
السالم والدعوات إلى ضرورته. هي إذن 

معادلة كان محورها أو طرفها واحداً، هو 
احلرب )4(، تلك التي صّيرها إعالم البعث 
والدكتاتور ضرباً من البطولة والرجولة، فلم 

ر من جدوى  يعد يف عصف هديرها املدمِّ
حلنان السالم وأفيائه، فظل مسكوتاً عنه يف 

التلفظات، وكذلك يف معادلة شاكر املفترضة: 
احلرب / و/ السالم!

وقد حرص الفنان على حتيني زمن 
التخطيطات، فوضع يف بداية التخطيطات 

تاريخ -4 -9 1980 زمن بدء احلرب، بحسب 
السردية السائدة إعالمياً؛ ليربطها بالداللة 
اآلنية، وليس بالبعد اإلنساني،  كما جرى يف 

رسوم عاملية عن احلروب ووحشيتها. تلك التي 
صار لها بُعد كوني، فشوهدت بكونها ال تخص 

موقع حدوث تلك احلروب التي أوحت بها. 
ورمبا انعكس ذلك التحيني الزماني لواقعة 

احلرب على املنجز من تلك التخطيطات 

األحادية. فغاب أفق السالم كطرف فاعل 
ومثير للمعاينة البصرية.

3. التوضيح املعريف كوظيفة للتخطيط
رغم نفي شاكر أن يكون لتخطيطاته وظيفة 
توضيحية،  جنده يستخدمها أحياناً يف بيان 

جوانب من توصالته النظرية. إنها تُعينه 
أثناء شرح أفكاره غالباً. وتسد فراغ العبارة، 

فتقوم بذلك بدور توضيحي، لكنه معريف 
ومفاهيمي. كما أنها توضح أفكاره وتوصالته 

هو، وليست لبيان أو تزيني مقروءات سواه. 
لذا قرأتُها بكونها استكماالً آلرائه، أو مايريد 
إثباته والتدليل عليه، حتى وهو يشرح أفكاراً 

اعتنقها ونقلها من قراءاته، فآمَن بها وأجراها 
يف خطابه، ووجد أن العبارة ال تفي غرض 

عرضها وتوصيلها. السيما وهو يتبنى بحماسة 
واضحة أفكاراً فلسفية من خالل قراءاته 

لفالسفة ما بعد احلداثة خاصة، أو تصوفية 
فيها شأن أدبيات الصوفية تعويضاً وغموضاً، 

بسبب استقدامها من قاموسهم اخلاص، 
وطببيعة خطابهم اإلشراقي..

شخصيا شهدُت على تنفيذه لتخطيطات 
سريعة أجنزها، وهو يشرح بعض توصالته 
النظرية التي سأوردها الحقاً. لكنها كانت 

جزءاً من انشغاالته الكتابية. كان شاكر ينجز 
تلك التخطيطات بالقلم، وعلى أي سطح 

يراه قريباً منه. وقد أجنز بعضها على ظهر 
صفحات مكتوبة الوجه، أو مطبوعة. كأْن 

ميد يده يف حقيبته، ويستخرج أية ورقة، أو 
قصاصة، أو رسالة، أو مراسلة رسمية، ثم 
يرسم الشكل السيميائي الذي يراه ُمعيناً 

لتبسيط أو بلورة فكرته. وغالباً ما كان يفعل 
ذلك يف طور انغماسه يف الثقافة السيميائية 

املؤثرة يف أعماله وأفكاره اجلمالية. وهي 
تناسب الشكل التقليدي لألوفاق واجلفر، 

والتعاويذ  والرُّقى- جمع ُرْقية -، وتعطيها 
شكاًل سحرياً يؤثر يف املشاهد. لكن لعب 

األعداد واحلروف وجتانسها الداللي سيميائياً، 
أغراه باستخدام هذا النوع من التخطيطات 
السريعة. فاستقلت األشكال الثالثية بجانب 

املربع السحري، مع احلفاظ على شكل الهرم 
املثلث املقلوب الذي سنوضح وجوده يف 

التخطيطات املصاحبة للدراسة هذه. ولشاكر 
ده يف  ذاكرة جمالية مصاحبة للمثلث، كما جسَّ

م، أو مثلث الفاو.  أعمال منها مجسَّ
لقد احتشدت حدَّ اإلختناق صفحات 

تخطيطاته، بتلك اإلشارات املستلة من سيمياء 
العالم اللغوي والرياضي، وما يتصوره  مجرداً 

مطلقاً عن العالم.

4. اختزاالت و دالالت
تتسم التخطيطات مبيزة اإلختزال التي 

شّخصها الفنان التشكيلي عمار داود، كونه 
قريباً من الفنان شاكر حسن وتتلمذ على يديه، 

وفهم أعماله بعمق قرائي يناسب خطابه. 
يف وقت يعوز فكر شاكر وخطابه وجود طلبة 
يتفهمون ويتفاعلون، وال يكتفون باإلنفعال أو 

استنساخ جتربته بتقليد مشني لم يكن يرضاه 
هو نفسه. إذ أصبحنا نرى بعض أعمال من 
يدعي التلمذة  لشاكر تتطبق كلياً مع أسلوبه 

ورؤيته معاً.
 يسمي عمار يف دراسته املطولة عدداً 

من أنواع اإلختزاالت التي أجراها شاكر 
حسن: ومن بينها، أو يف صدارتها: اختزال 

الفكرة )بالتقشف يف التعبير عنها بأقل 
املفردات وأكثرها تركيزاً ووفاء للمعنى(. )5 
(، ويف الدراسة ذاتها يشير عمار داود إلى 
تقنية اختزال العالم بواسطة ) التعبير عنه 

باجلدار،.. واختزال أشيائه بواسطة األوفاق، 
واختزال املكان من خالل جعل اللوحة عّينة 

لكل األمكنة.. واختزال الزمان من خالل 
احلرف املكتوب.. وجْعل األشياء ترسم ذاتها، 

عن طريق إفساح املجال لها لتترك أثرها 
بذاتها(

لكنني الحظت استطراداً سردياً لدى شاكر 
حسن يف بعض التخطيطات ذات املضمون 

األدبي خاصة، وقبل ذلك يف تخطيطات 
واقعة احلرب، كما عرضها يف ثنائية احلرب 
والسالم، وأبعادهما احلياتية النتزاع الداللة 

منها. وأظنه لم مينع نفسه من استكناه 
اجلمالي يف واقعة احلرب، رغم بشاعتها 

وقسوتها. وال غرابة يف ذلك فقد كان شاكر 
يبحث مثاًل يف جماليات اجلدار، مضمناً يف 
ذلك ما يناله من وسخ وتشويه وتعرية. فهو 

يوسع معنى اجلمال وداللة اجلمالي، تأثراً 
باملفاهيم الظاهراتية التي ال ترى اجلمالي يف 
الظواهر، بل يف إسقاطات املشاهدة والقراءة. 

وبالتالي يصبح اجلميل مشاعاً ال محدداً، 
متجاوزاً البنى التقليدية املوضوعة له يف الفكر 
اجلمعي. وتتشكل الظواهر تبعاً لذلك بالوعي 
واإلدراك والشعور املسقط عليها. فتتباين، وال 

يعود لها شكل قاّر أو هيئة مطلقة.
وهي دون شك أقل أهمية من التخطيطات 

التي تكون بالقلم، دون ألوان غالباً يف 
موضوعات مستقلة، وذات بُعد إشاري أو داللي 

يستلُّه املتلقي من انتظام عناصر التخطيط.
لكن تخطيطات الفنان شاكر حسن آل سعيد 
ذات بنية فنية مستقلة، ميكن قراءتها بصرياً 

الكتشاف دالالتها املستقلة عن أي عامل 
خارجي محايث لها. فهي عمل فني متكامل 

إذاً، جدير بالقراءة فنياً وجمالياً..

5. املرجعيات الفاعلة
 كمرجعيات ميكن القول إن التخطيطات بالقلم 

تنتمي إلى النزوع احلرويف لدى شاكر حسن. 
فهي متثل يف ال شعوره  صلة منوذجية بني 
ه عنها يف جتربته وجماعة  األشكال التي نوَّ
بغداد منذ بيانهم التأسيسي الذي قام هو 

بكتابته. فقد أبرزوا قيمة األشكال البدائية 
والشعبية والتلقائية. 

وكذلك للتخطيطات صلة مبوقف شاكر حسن 
مما يسميه )العالم اللغوي(، حيث يفصل 

بني وجودين: حّسي ولغوي، فيقول يف رسالة 
موجهة لي نشرتُها يف كتابي )املرئي واملكتوب(: 
)إن شغفي بالعالم اللغوي لم يكن أمراً عرضياً، 

وأعتقد كما هو شأن )هنري ميشو( أن 
استخدام )احلبر( و)الكتابة( و)الورق( )وهو 

“مفصل” مهم من مفاصل اللغة املشتركة 
بني الرسم وفن التدوين( جزء من شخصيتي 

ككاتب ورسام يف آن واحد.( )6( 
تلك املعاشرة اللغوية اخلصبة، تكمل ما يتيسر 

يف شخصية شاكرحسن من التفات خاص 
لكل من: احلرف والعدد والشكل. فعالم 

األعداد واحلروف يتوحد يف الوفق الذي هو 
التقاء احلرف بالعدد، واعتبار الوفق )نوعاً 

من الفناء بني احلرف الذي يعبر عن خواص 

املادة، أي ما هو مقترن بالظاهر، وبني العدد 
ية احلرف أي باطنه..()7(، أو  كحامل لسرِّ

اجلفر الذي يجّسد القيم العددية للحروف. 
وهو ما كان يحلو لشاكر حسن أن يرجع إليه 
يف مقارباته النظرية. وقد وضع لهذه الفكرة 

شكاًل يف التخطيطات أيضاً. فتوقف عند كلمة 
الفاو ومساويها العددي يف علم اجلفرمثاًل. 

وأفاد من انعكاس رقمي 7 و8 يف موضوع 
الفاو، استناداً إلى مثلثني مقلوبني يشكالن 

سنة اإلجناز 87 وهي سنة احتالل إيران لشبه 
جزيرة الفاو العراقية.

وأثبت شاكر إمكان اتساع التخطيط كسطح 
تصويري مختزل، كي يستوعب ويستضيف 
الرؤى ذاتها التي شكلت لبَّ أطروحته حول 
احلرف، ودوره يف الفكر احلرويف واللوحات 

املنجزة باسمه. وهو يقصد دون شك ما أسماه 
القيمة التدوينية للحرف ال التجويد)8(، وبذا 

نزع عن احلرف بُعده الفني كما يف فن اخلط. 
كما نزع عنه دالالته اجلزئية ضمن الكلمة 

ألداء معنى. فلجأ إلى كتابة كلمات غير منتجة 
معنوياً، كي ال تشوش قراءتها على وظيفتها 
التعبيرية عن ذاتها داخل العمل. وإن اخترق 
هذه القاعدة يف بعض تخطيطاته التي ظهر 

فيها أسماء، كما يف أعماله الثالثة املرفقة مع 
الدراسة حول الشعر والنقد. 

ويربط شاكر حسن بني الرمزية اللغوية للحرف 
وبني ممارسة )البعد الواحد( من نقطة انطالق 

حروفية، وسيلتها هي التجريد والكشف عن 
النظام الداخلي حلركة هذا الرمز اللغوي 

املفصول عن قيمته األولى كوسيلة تكوينية. أي 
أنه مفرغ من محموله الداللي ومعناه.)9(.
 وهكذا انسل شاكر يف تخطيطاته إلى ما 

كان عليه محمول لوحاته يف املرحلة التأملية. 
وبالتركيز على عنصر اخلط بشكليه: وجوده 

اللغوي، وقيمته التشكيلية.
والبد من اإلشارة إلى التنقيط الذي يحتل 
مساحة واسعة من فراغات التخطيطات. 
ومتثل تأثراً بالزخرفة التي يعول عليها يف 

تشكيل احلروفيات. ولعل أهم مرجع يحضر 
عند القراءة البصرية ملكانة التنقيط يف 

تخطيطات شاكر هو املنمنمات اإلسالمية، 
وما كان ينجزه الفنانون يف الريازة، وتفاصيل 
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العمل الزخريف املتسم بالصبر يف تكرار الثيمة 
البصرية، وهي تناظر بعض طقوس التعبد لدى 
الزهاد واملتصوفة، كفعل اإلستغفار القائم على 

تكرار عبارة )أستغفر اهلل وأعوذ باهلل( مئات 
املرات. والتنقيط ميثل عالقة جدلية بالفراغ 

والفائض الذي يتركه يف السطوح. فتأتي 
النقطة مكررة بكثافة  لتسد ذلك.

والنقطة إحدى ركائز اإلستدالل الصويف على 
وحدة الوجود الذي ميثل عند املتصوفة  خّطا 

جتريدياً، هو يف حقيقته متشكل من عدة 
نقاط. وكل واحدة منها حتمل مزاياه. وإذا 

ُمحي اخلط برز هيكله التنقيطي. وبذا ميكن 
مسح أية نقطة من مسار اخلط لتكون ممثلة 

له؛ ألنها انبثقت منه أو فاضت عنه..
النقطة إذن هي أم اخلط وابنته معاً.

ذلك ما يجّسده احلالج يف قوله: 
ولدت أمي أباها    إن ذا من عجباتي 

وهو تفسير لتمسك شاكر حسن بالنقطة، 
ووجودها الكثيف يف عملية التنقيط، بل جاءت 

يف تسمية أحد كتبه بعنوان: أنا النقطة فوق 
فاء احلرب. ويف دراساته املتفرقة وحواراته 
نها كتابه، يصرح بوضوح أنه اختار  التي ضمَّ

العالم اللغوي للحرف، بل أيقن أاّل وجود سواه. 
فيقول )اتضح لي أن لم يعد معنى لكل من 

احملتوى والشكل، فهما مجرد حرفني أبجديني، 
مبعنى أن اختصارهما إلى حرف يحمل بذرة 

قراءتهما كمقطع، وليس ك)كلمة(. لم يعد 
هناك من محتوى وشكل. فكالهما سيحتويان 

بعضهما البعض(.)10( 
إن شاكر حسن يحاول الدفاع عملياً عن 

مشروعه احلرويف بتوسيع يشمل تخطيطاته. 
فيسحب الوجود املنشود للعالم اللغوي إلى 

التخطيط أيضاً، فيضعه بهيئِة قيمٍة عدديٍة 
للحرف، أو بشخِص احلرف نفسه، أو بتشكيل 
كلمات فوق سطحه. مع مالحظة أنه لم يتنَب 

حلوالً لغوية أخرى إلنقاذ العمل احلرويف 
مشروعا ومستقبال، كأْن يوّسع وجود األبجدية، 
مبعاينة اخلطوط التي تتشكل منها احلروف يف 
األبجديات القدمية؛ كالسومرية والهيروغليفية 

والسبئية وسواها..)11( 
وال شك يف أن تلك التخطيطات بعفويتها  

واختزالها ومضامينها وتشكلها، ستمثل مقاربة 
بصرية معرفية هامة،  بحاجة ملزيد من الدرس 
النقدي والتحليل اجلمالي، كونها وثيقة أخرى 

على  خطاب حداثي، حمله شاكر حسن آل 
سعيد رسالًة، نافح عنها حتى رحيله املؤسف.
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تطبيقات

تطبيق 1 
أحتفظ لشاكر حسن آل  سعيد بعمل صغير 

ذي هيئة فولكلورية، حيث جعله يشبه التعويذة 
التي يكتبها املعاجِلون، أو الّرقية التي تكتب 

للمريض، أو الطفل خشية احلسد. وجعل 
العمل ينغلق كحجاب أو حرز؛ لتختفي  

صفحاته األخرى. ومتثل كل منها تفصياًل 
يصلح أن يكون عماًل منفصاًل. وقد عمد هنا  

إلى التلوين، وهذا نادر لم أجده يف أعماله 
التخطيطية التي أقتنيها إال ثالثة. ورمبا أمكن 
تفسير ذلك بحرصه على نقل احلس الشعبي 

كمرجع لهذا العمل.
يؤرخ الفنان هذا العمل عام 1997، وهو على 

شكل مستطيل له غالف خارجي، 
ومكوَّن من أربع قطع داخل املغلف، مع غالفني 

خارجيني. عند بسط املغلف نكتشف أنه 
قطعة واحدة بوجه وظهر. اخلارجي ملون، 

والداخلي باألبيض واألسود. ويضم آية قرآنية  
وجدول ِوْفقي، تتخلل الصفحات ثقوب تسمح 
برؤية جزء منها قبل فتحها.البنية الهندسية 
للتخطيط واضحة تكرر املستطيل والدائرة، 

وتقاطعات اخلطوط املتوازية التي تشكل 
واحدة من صفحات املغلف .

ميكن أن تقرأ الصفحات كلها بكونها أعماالً 
منفردة، تستكمل داللة الكل الذي يجمعها مع 

سواها. وهي تكرر مسألة  الوحدة املتمثلة 
يف اجلزء، من جهٍة لها صلة بوحدة الوجود، 

واإلحتكام للحس الشعبي - تقنية التعويذة - 
ذات الرس البابلي .
أبعاده )6 ×7( سم

تطبيق 2 
يحاول شاكر حسن أال يظهر للكلمة معنى يف 

الرسم احلرويف لوحات ٍوتخطيطات. ألجل 
ذلك ال يظهر  أّن جلمله أو كلماته وجوداً تاماً.. 
وقد خرج على ذلك يف ثالثة أعمال تخطيطية 
متيزت بالرصانة، والهيئة التشكيلية من حيث 

البناء يف وحدة واضحة، ممكن استنتاج الداللة 
منها، بجانب الزخرف الشكلي الذي كّونته 
اخلطوط، والتنقيط، واألعداد، واحلروف.

فيبدو يف األول  اسم بدر السياب، 
وعبدالوهاب البياتي. بينما تضاءل اسم نازك 

املالئكة، وبالكاد يستطيع املشاهد رؤيته يف 
اجلزء العلوي، محاطاً بهاالت تنقيطية متّوه 
القراءة. فوق اإلسمني  يف خضم التخطيط 

و تقاطعات اخلطوط بهندستها املتقنة، جند 
كلمة نقد مبعثرة )ن ق د(، عكس اسمْي 

الشاعرين ولقبهما الواضحني - اكتفى باسم 
السياب األول ولقبه  دون اسم أوسط، رمبا  

فعل ذلك توزناً إيقاعياً مع اسم البياتي ولقبه. 

وميكن للمشاهد أن يتلقى بصرياً اسم نازك 
أعلى أوفاق اجلزء العلوي وأرقامه العددية غير 

املكتوبة. وبذا يكتمل مثلث التجديد يف الشعر 
العراقي والعربي. فالثالثة هم رواد الكتابة 

الشعرية اجلديدة التي ستعرف بالشعر احلر 
وشعر التفعيلة، والتي أجنزت مهمة التجديد 

يف الشكل الشعري الشطري )العمودي( الذي 
مثلت أعمال الثالثة يف األربعينيات وما بعدها، 

ثورة على التقليد الشعري اإليقاعي.
هؤالء الرواد الثالثة أوحوا يف الوعي شاكر 

حسن بفكرة استحضار مثلثني متقابلني، 
األسفل منهما مقلوب متاهياً مع مهمة 

التحديث واملخالفة التي حملها مشروعهم. 

واإلنقالب على املوروث العروضي واإليقاعي 
لدى الرواد الثالثة، ونذكر هنا عالقة شاكر 
حسن باحلداثة األدبية، والشعرية خاصة، 
وصداقته للسياب والبياتي، ولقاءاتهما يف 

مقاهي بغداد يف اخلمسينيات، كما يشير يف 
استذكاره لتلك الفترة.

املثلث األعلى املفتوح - ولهذا داللته - تهيمن 
عليه الروح الزخرفية. فهو بعد اخلطني 

اخلارجيني، يحفل باألعداد املتسلسلة، ويضم 
شكلني مستطيلني صغيرين. فالوفق إذن هو 
مركز الرؤية أيضاً. وترد سنة تنفيذ العمل 

يف اجلزء األسفل من املثلث األسفل، بهيئته 
السليمة دون حذف. وتفصل بني املثلثني كلمات 

اسمْي الشاعرين. ويجدر بنا كذلك معاينة 
الشكل السابح يف بياض الورقة خارج املثلثني، 
وكأنه إشارة للعقل املنتج للفكر التحديثي. وهو 

يرسل تلك الومضة العقلية، عبر سهم مما 
يكثر يف أوفاق شاكر حسن.

  أبعاده )25 ×27( سم

2B تطبيق
لكأن هذا التخطيط نسخة أخرى من )فكرة( 

شاكر ورؤيته األدبية. ففيه ما يف التخطيط 
السابق من استخدام حلروف كلمة )نقد( 

مبعثرًة، تعلو التخطيط.

تطبيق 1

تطبيق 1 تطبيق 1

2B تطبيق
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فيما جاءت أسماء رواد احلداثة الثالثة أسفل 
العمل. تتكرر كلمة )نقد( متصلة ومبعثرة 

احلروف يف وسط العمل من جهتيه اليمنى 
واليسرى. واخترق القلم - كأحد لوازم الكتابة 
اإلبداعية - املستطيَل العلوي املفتوح - أيضاً 

-. ويلفت تكرار وصف النقد بكلمة )أدبي( 
لغرض سياقي، متصل بالشعراء املذكورين يف 

التخطيط.
لقد حشد شاكر يف التخطيط، التنقيط، 
واألوفاق، واحلروف، واألعداد. ويالحظ 

هنا الهندسة الشكلية املعتمدة على املربعات 
وحتويراتها، وتقسيم السطح إلى مناطق، 

يفصلها اخلط املتصل أو املتقطع بنقاط. وجاء 
العمل وكأنه معد بعناية على ورق مقوى. 

ميثل العمل  املنجز عام 1989 تأكيداً للنزعة 
األدبية لدى الفنان، واستمراراً لتعويله على 

احلرف وقرينه العددي. وكذلك توظيف تلك 
الوسائط، لغرض توصيل اإلشارات التي يحفل 

بها العمل. ورؤية شاكر السيميائية للعالم 
اللغوي واألدبي.

أبعاده )25 ×27( سم

 2C تطبيق
هذا العمل ثالث الثالثة يف متجيد احلداثة 

الشعرية عبر التخطيط، ويف العام 1989 
نفسه. وأصغرها حجماً. لكن ذلك يخدم 

النزعة اخلّطية للفنان. اجلديد هنا استخدام 
سهم غامق، يهبط من أعلى العمل، مخترقاً 

املربع. ويف الوسط نستجمع حروف كلمة 
)ندوة( منفصلًة. ويف األسفل كلمة )نقد( 
منفصلة أيضاً. كي تخدم الكلمة املغزى 

احلرويف يف إنتاج كلمات بال داللة أو معنى. 
وهنا يتجنب شاكر التوضيح كي ال يقع يف 
مزلق الرسوم املصاحبة للمقروء. فاكتفى 
باإلشارة لندوة نقد، يبدو أنها تنعقد ذلك 

العام. واستضاف األعداد يف منمنمات مصغرة 
داخل مربعات العمل املتباعدة. بينما جعل 

للنهايات شكاًل تنقيطياً، يخلق حدوداً متعرجة. 
فحافظ على الهندسة الشكلية والوفق، 

والتآخي العددي احلريف.
أبعاده )9 ×9( سم

تطبيق 3
لهذا التخطيط املصغر أهمية بالغة يف فكر 
شاكر حسن. يعود التخطيط إلى عام 1991، 
وهو دون توقيع وتاريخ. لكنني سجلت بالقلم 

تاريخ تسلمي للتخطيط. أهمية التخطيط 
تكمن يف أنه ترجمة لفكرة، ستنمو لدى الفنان، 
ويصرح بها يف كتاباته ومحاضراته. وهي الشق 

الثاني من رغبته املعلنة:
أن أكتب دومنا لغة

وأن أرسم دومنا واسطة

ولكون اللون واسطة لرسم اللوحة وعنصراً 
بنائياً فيها، فإن الرسم دون واسطة يعني 

التخلي عن اللون، ال لصالح الرسم باألبيض 
واألسود، بل لترك مخيلة القارئ  وبصيرته 

تسهمان يف تصور األشكال بألوانها. إن ذلك 
توريط للمتلقي يف تنفيذ جزئية العمل اللونية. 

فيما اكتفى الفنان بتسمية اللون يف املكان 
املقترح. أي أنه جعل تصور اللون يف موقعه، 
وتوافقاته مع سواه، أو تعارضاته، من مهمة 

املتلقي البصري. وعلينا أن نحلل اإلشارة 
التوضيحية التعريفية وسط العمل )وط ن( 
املنفصلة احلروف. فالوطن بال لون مؤكد. 
وإمنا تركه الفنان الحتمالية التكون. وهو 

موقف يف موقف التلميح إلى العراق، هذا الذي 
تاهت سفن واقعه ومستقبله.

األرقام تتصاغر هنا. تقطعها النقاط. 
وتتضخم هذه النقاط وتشتد قتامة يف أسفل 

العمل، وتخرج من حده اخلطي.

تطبيق 4
هذا التخطيط أكثر احتشادٍا مما امتلك من 
تخطيطات لشاكر حسن. لقد وضع عملني 

يكمل بعضهما اآلخر. وأدخل  رسم األشخاص، 
وهو نادراً ما يفعل ذلك يف تخطيطاته. 

لكن ولعه باألشكال الهندسية تظهر أيضاً. 
فثمة مستطيل ضم األرقام واألعداد، وحفل 
بالتنقيط. وهي أدوات معتادة. لكن اجلديد 

هو هيئة الشخص يف اجلزء الكبير األمين من 

التخطيط. وهو يوحي بزمن ماض. ويعزز هذا 
االستنتاج كون شاكر رسم اإلسواستكا العراقية 
القدمية التي كانت توضع على العملة يف بالد 

مابني النهرين .
ولطاملا حتدث يف محاضراته وبعض مقاالته، 

عن أصلها الرافديني، قبل أن يتم حتويرها يف 
العصر احلديث. 

ميكن لنا رؤية شخصني محّددين بخطوط 
خارجية، مستديرين صوب اجلزء األمين. 

والعمل خال من احلروف. ولكـنه يشير إلى 
خلفيته القدمية، قبل تبني اللغة العربية يف 

العراق القدمي. وقام التنقيط بردم املسافات، 
بينما هيمنت األعداد يف جزء العمل األمين. 

يوثق شاكر عمله هذا بعام 1993
أبعاده )14.5 × 13.4( سم 

تطبيق 5
هذا التخطيط ُمهدى لي بإمضاء شاكر يف 

ظهر الورقة املقوى. ومع عبارات اإلهداء 
التقليدية كتب التاريخ -16 -9 1991. مع 

توقيع عادي يخالف ما هو مألوف يف  أعماله 
التشكيلية. وهو من أقدم مقتنياتي من  

تخطيطاته زمنياً، حيث أنه مؤرخ يف عام 
1975. وال جند فيه سمات أو أثر احلروفية، 
واستضافة األوفاق واألعداد والتنقيط، التي 

يخلو منها العمل متاماً. ويكتفي باعتماد 

اخلطوط الهندسية ومتوجاتها وتعرجاتها. 
وميّثل اخلط املمتد لألعلى فصاًل بني عاملني 

يصورهما كانطباع. ويف األفق تشكالت 
غيمية أو امتدادت عفوية، تنوب عن التقنيات 

الالحقة التي اعتمدها يف التخطيطات. 
وتلفت هنا اجلذور التي ينتهي عندها اخلط 

النازل من السماء. فكأن شاكر ينشئ لوحة، 
أو يستخدم إنشاء مدرسياً. ميثل اخلط 

شيئاً سماوياً حتتضنه اجلذور التي ينتهي 
يف حضنها. والشك أن تلك املرحلة يف فكر 

شاكر التشكيلي، لم تكن قد حتررت متاماً من 
املنظور الواقعي، أو متثيل الواقع رمزياً.

تطبيق 2

2C تطبيق 3تطبيق

تطبيق 4

تطبيق 5
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أبعاده )16× 25( سم 

تطبيق 6
م شاكر حسن لي هذا العمل مع أحد  قدَّ
مقاالته التي دأَب على نشرها يف مجلة 

األقالم، فترة عملي يف حتريرها. وقد أبقى 
الرسم معي بعد دفعه للنشر. وتتضح يف أعلى 
الصورة  القياسات التي طلبتها املصممة عند 

النشر.
التخطيط يعتمد على تشكيل وجه بشري 
بواسطة اخلطوط اخلارجية. وهو يحيل 

زا على شكل  إلى املنحوتات اآلشورية، مركِّ
العني املميَّز يف املأثورات الرافدينية. لكنه 

آثر أن يحشد يف الوجه كل ما ُعرفت به 
تخطيطاته: التنقيط، واألعداد، واحلروف، 
واألسهم، واألشكال املربعة والدائرية. تلفت 

هنا األذن التي غدت أشبه مبتاهة خّطية 
متكررة احمليط. وثمة  خطوط دقيقة تتعرج مع 
امتدادات األبجدية املتسلسلة األحرف، بجوار 

األرقام املتصاعدة عّداً، ولكن بهبوط تنازلي 
إلى األسفل. العالم هنا منضبط ومكتمل 

باحلرف والعدد. وانتظامه إشارة إلى القوة 
التي أراد الفنان إبرازها يف التراث العراقي 

القدمي، ويف حضارته وكيانه بالضرورة.
أبعاده )( سم 

تطبيق 7 
هذا هو التخطيط الوحيد باأللوان الذي 

أقتنيه. يتسيد األزرق واألحمر العمل، 
مبسحات عفوية تشبه ضربات الفرشاة 

احلرة.. لكن األحمر يأتي يف سردية التخطيط 
كثيفاً؛ كأنه يريد الغلبة يف جدلية األلوان 

واخلطوط. السهمان األزرقان ينبثقان، كأمنا 
يرّدان على وجود األحمر الكثيف. ويف عنفوان 

الصعود إلى األعلى، يكون السهم األزرق قد 
عاد إلى فضاٍء انبثق منه.

ة يف  ورغم ما يعكس التخطيط من توتر وحدَّ
اإلشتباك على سطحه، كان مشهداً جمالياً 

ل من عناق اللونني وجدلهما األزلي. تشكَّ
أبعاده )11× 21( سم 

تطبيق 8
ت بها  كم من الغضب واإلنفعال والتوتر ضجَّ

روح شاكر حسن، فأجرى القلم على هذه 
الورقة، ليفرغ تلك الشحنة العاطفية احلارقة؟ 

لقد ترك قلمه كأمنا ميحو وجوداً مرفوضاً، 
واشتراطات حياة متعبة، و يكّرس حيرة 

وجودية الهبة.

كأنه ينقض بناء. فبدأ من األسفل ليترك 
قلمه يتموج يف احملو صعوداً. غضب ورفض ال 
يستثنيان شيئاً. القلم تقوده تلك العاصفة من 
الهيجان الشعوري املتمثل باخلطوط، والبقع 
الكثيفة التي تصنعها توقفاتها، كغيوم قامتة 

وسطها.
العمل مع - مجموعة أخرى - مؤرخ يف عام 

1991. هل ميكننا إذن أن نحيل إلى سياق 
التخطيط، ذلك العام الذي شهد قصف مدن 
العراق، بعد حماقة  صدام ومغامرته املهلكة، 
وما حاَق بالعراق كله من أذى ودمار متواصل، 

يف بنى احلياة كلها؟
أبعاده )12× 25( سم 

تطبيق 6

تطبيق 7

تطبيق 8
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»فانا حينما افصل بل ازيح عن العالم اخلارج 
كل ما هو دخيل عليه احصل على موضوعية 

اللوحة انها شريحة منه، و من اختياري معا يف 
ان اضع هذه الشريحة حتت املجهر.* 1

متّثل األعمال املعروضة حلظات مختلفة 
يف تطوير املمارسات القائمة على البحث، 

وهي واحدة من أولى املمارسات وأبرزها يف 
منطقة الشرق األوسط ، والتي تتميز بالتعّمق 

يف البحث، واالنتقال ما بني أساليب القرن 
العشرين والتاريخ الفكري اإلسالمي والتي ال 
جندها سوى يف أعمال سلوى روضة شقير. 
ومنذ وقت مبكر ، رمبا من البداية ، أدرك 

شاكر حسن آل سعيد ضرورة استناد 
املمارسات الفنية إلى مبادئ، حيث أن اإلطار 

املفاهيمي لن يعّوض عن فقدان التقليد 
املوجود للفن املرئي فقط ، بل سيوفر كذلك 

األساس الالزم  للفنان غير األوربي إلنتاج 
عمل أصلي.   وقد متّكن على مدى عقود من 

خلق احلوار ما بني مبادئ الوجودية والتصوف 
، والبحوث والتجارب الفنية التاريخية مع 

املواد املوجودة، حيث كانت أعماله تبحث  يف 
أفكار مت ردمها لقرون عديدة، على الرغم 

من التوجهات املستقبلية التي كانت تتضمنها. 
كما أن البحوث التي قام بها واملوّثقة مبئات 

الصفحات من املقاالت النظرية، املنشورة يف 
الصحف واملجالت كآراء فنية أو ككتب كاملة، 

تضفي على األعمال الفنية كثافة بصرية 
وتأويلية يف آن واحد ، مما يستوجب التوضيح 

حول ما إذا كانت قرآءاته مستنبطة أو تأملية، 
حيث ال ميكن الوصول إلى تلك اإلجابة ابداً.
وسوف أوجز يف الصفحات التالية   

بعضاً من هذه املبادئ ، وكيفية تطورها على 
مدى العقود، وشرح تأثيرها على تشكيل 

األعمال الذي أنتجها آل سعيد ، وال سيما 
تلك املعروضة يف هذا البحث. وقد كان آل 

سعيد منشغاًل بسؤالني طوال مسيرته الفنية 
، يتعلق أحدهما بعالقة اإلنسان بالعالم 

اخلارجي ؛ حيث استنبط هذا السؤال من 
الفلسفة الوجودية للقرن العشرين، وقد شغل 
هذا السؤال الكثير من املثقفني من جيله يف 
شتى أنحاء العالم. أما السؤال الثاني فكان 

يتعلق بالفن احلديث، ومبا أشار إليه آل سعيد  
نفسه بـ«أزمة« الشكل التي أحدثها انهيار أو 

تالشي الوهم: وذلك يف حال فشل الصورة يف 
إعادة إنتاج الشكل الطبيعي للعالم، فأي شكل 

ميكن للفنان أن يعطي لهذا العالم؟ وقد حّددت 
الوجودية أطر تعامل آل سعيد مع املشكالت 

الفنية التي تطرحها احلداثة: وعلى الرغم من 
ذلك سيبحث عن إجابات لكال السؤالني، حول 
عالقة اإلنسان بالعالم والصورة غير الطبيعية 

، من خالل اللجوء إلى مجموعة مميزة من 
املراجع كالفولكلور العراقي، والتفسير الصويف 

لإلسالم، والثقافة املادية حلضارات بالد ما 
بني النهرين القدمية. 

وقد متّثلت نقطة التحول يف أسلوبه إلى 
الصوفية يف ستينيات القرن املاضي من أجل 

إنشاء أساس مفاهيمي خاص به لتقنيات 
معينة يف الفن التجريدي والتي واجهها أثناء 
دراسته يف باريس. فقد أوجد الفكر الصويف 

طريقة مختلفة للربط بالعالم املادي، وليس 
من خالل املظاهر املرئية لألشياء على عكس 

احلال يف الفن األوروبي الذي قد كانت 
احلداثة  فيه موضع تساؤل، بل من خالل 

جتربة ميكن تقدميها يف العمل الفني بدمج 
األحرف املكتوبة. ونظراً لالعتقاد الصويف 

بأن القرآن غير مخلوق ، فقد ارتبط احلرف 
العربي ارتباطاً مباشراً بالزمن البدائي قبل 

اخللق وبالتالي فإنه يحتوي على أعمق أسرار 
التاريخ اإللهي. وقد أعاد آل سعيد  يف عمله 

الفني وصف كاندينسكي، باإلشارة إلى احلرف 
العربي كأداة روحية، وكأنه امليكروسكوب 

الوجودي أو األنطولوجي ، الذي من شأنه أن 
يعكس أعمق أسرار الكون املادي.

وقد دفع النقد احلديث لنظرية عصر النهضة 
الطبيعية آل سعيد ، بأن يركز اهتمامه على 

عدم قابلية القياس الرياضية للطبيعة األحادية 
البعد للخط والطبيعة الثنائية األبعاد للشكل 

؛ وبالنسبة آلل سعيد، فإن اعتقادنا بأننا 
نرى اخلط يف صورة ثنائية األبعاد يعتبر 
دلياًل على الطابع التجاوزي أو »الروحي« 

للعمل الفني. وقد مكنته العالقة الصوفية 
بني احلرف العربي والزمن من التعبيرعن 

األهمية األنطولوجية لهذا »البعد األحادي« 
كوسيلة ميكن من خاللها لإلنسان أن يرتبط 

بالعالم اخلارجي ، وكوسيلة لتجنب إعادة إنتاج 
املظاهر الطبيعية.

جنح آل سعيد يف تطوير مجموعة   
من التقنيات التي من شأنها أن تعيد تشكيل 

تلك العالقة يف إطار علماني أو طبيعي: بحيث 
ال يقتصر ذلك على دمج األحرف املكتوبة يف 

التاريخ الطبيعي للعمل الفني

الرسم فحسب؛ بل محوها أيضاً؛ وتوضيح 
الشقوق التي تعمل كمؤشرات للعمليات غير 

املرئية للعني البشرية ؛ لكي يتم اختراق سطح 
اللوحة يف النهاية.

يف البداية، كانت هذه التقنيات مبثابة الطرق 
املتبعة للكشف عن احلقائق الكونية ، ولكن كان 
لها تأثير يف نقل العمل الفني ملا قد يسميه آل 
سعيد  »الشيئية« ؛ ومبا أن هذا الشيء أصبح 

مبدأ إرشادياً ملمارسته الفنية، فإنه سوف 
يرّكز بشكل متزايد على العالقة الداخلية ما 

بني مختلف أجزاء العمل، وتطورت طريقة 
»الكوالج« التي مارسها يف اجلمع بني األحرف 

املكتوبة والصورة البصرية إلى طريقة بناء، 
وهي طريقة  كان يعتبر أنها شكل من أشكال 
»التراكم« من خالل جتميع وترتيب املواد على 

القماش أو اخلشب كما لو أن ذلك  العمل 
الفني كان شيئاً طبيعياً وجد يف ذلك الوقت ، 

وكأمنا جرى تشكيله من قبل قوى غير بشرية.
استرشد آل سعيد يف ممارساته الفنية منذ 
البداية بالبحوث التاريخية: حول القصص 

املتداولة عن تاريخ أسرة الرسول ، وأدبيات 
بالد ما بني النهرين القدمية، والفكر الصويف. 
لكن اهتمامه املتزايد باألحرف املكتوبة خالل 

الستينيات قاده إلى التحقيق يف تاريخ منظومة 
األشكال، ليس باعتبارها شكاًل من أشكال 
التواصل بني البشر، ولكن كوسيلة الرتباط 

اإلنسان بالعالم الطبيعي. وبشكل خاص، كان 
مفتوناً بخصائص النظم الفلكية اإلسالمية، 
والوظيفة الرمزية للصور السومرية ، وحاول 

جتديد هذه األشكال يف عمله. وأصبح 
التجديد لألشكال القدمية يف العمل الفني 

احلديث مبثابة العالمة املميزة ألعماله على 
مدار العقود األخيرة من حياته، ومع ذلك ، 

كما كان احلال يف كل حلظة تقريباً على مدار 

د. سليم البهلولي
ترجم عن االنكليزية باالتفاق مع كالري ميم ، 

دبي صاحب احلق لهذا املقال.
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العقود األربعة املاضية ، فإن السؤال املطروح 
كان يتمثل يف  كيفية استعادة العالقة الرابطة 

ما بني العمل الفني والعالم الطبيعي والتي 
قّوضتها التطورات العلمية.

I

»كان األسلوب الشعبي هو طريقي للوصول إلى 
إنسانيتي، و هو ما سيفتح براعم اإلنسان: هذا 

احليوان الراهن احلر. لقد طمسته االوضاع 
السلبية للحياة فهو مسربل بالدم و الصديد و 
هو ابداً ادمي طفولي ملطخ بالقروح و البثور. 

لقد ألقي بلؤلؤة يف مزيج من الطني و األقذار. 
فما على الفنان إال أن يعثر على تلك اللؤلؤة 

الضائعة لينقذها.«.  
يف الوقت الذي التحق فيه آل سعيد  بالدراسة 

املسائية يف معهد الفنون اجلميلة يف عام 
1950 ، كان يعمل مدرساً  يف إحدى املدارس 
يف بعقوبة ، على بعد حوالي ثالثني مياًل إلى 
الشرق من مدينة بغداد.  وكان قد تخرج من 

كلية تدريب املعلمني قبل ذلك بعامني ، يف 
عام 1948 ، حيث درس اجلغرافيا والتاريخ 
والفلسفة واالقتصاد باإلضافة إلى اللغات 

العربية واإلجنليزية والفرنسية. يف ذلك الوقت 
كانت األنشطة السرية للحزب الشيوعي 

العراقي قد رّوجت لطريقة نظرية للتفكير يف 
العالم. واعتاد آل سعيد  على قضاء أمسياته 

بصحبة الكّتاب يف »مقهى ياسني« ، حيث 
يُعتقد بأن بداية تعّرفه على الفن احلديث قد 
انطلقت من ذلك املكان. و بدأ مبمارسة الفن 

بحس نقدي، وعزم فكري مت تطويره من خالل 
مساره الدراسي ، إضافة ألجواء النقد التي 

خلقتها السياسات اليسارية ، وثقافة املقهى يف 
خمسينيات القرن املاضي.

بدا هذا احلّس النقدي واضحاً منذ   
البداية، بينما كان آل سعيد ال يزال طالباً 

يف الفنون ، حيث قام بكتابة البيان اخلاص 
بجماعة بغداد للفن احلديث التي أّسسها جواد 
سليم ، مبناسبة معرض أقيم يف متحف األزياء 
يف نيسان / أبريل 1951 ، حيث اعتبر تأسيس 

هذه املجموعة مبثابة إيذان بانطالقة تاريخ 
الفن احلديث يف العراق. يف البيان، أوضح  

آل سعيد املشكلة التي تواجه الفنان احلديث 
، وعّرف تلك املشكلة على أنها مشكلة يف 

األسلوب، حيث يقول:
»»من ناحية ما يصبح األسلوب الفني احلديث 
هو صميم الفكرة التي ستحققها، أما النظرة 

التقليدية التي جترد، ابدا، الفكرة عن األسلوب 
فهي نظرة ضيقة و من بقايا رومانسية أوائل 
القرن املاضي. و ال مبرر للتمسك بها طاملا 

تستدعي تفكيك العمل الفني. من الناحية 
االخرى تذهب جهودنا عبثا ما لم نسميها 

بسمة التجديد و اإلبداع. إن هذه البادرة التي 
تظهر اليوم بشكل املعرض األول للفن احلديث 

و جتمع ما بني شتى الدراسات احلديثة من 
انطباعية، و تعبيرية و سوريالية و تكعيبية و 

جتريدية لها أول بادرة بعد احلرب العاملية 
الثانية، تتلمس طريقها بخطى راسخة نحو 

خلق الشخصية الفذة حلضارتنا.«.  
وقد وّثق آل سعيد هذا التجريب يف األمناط 

والبحث عن »الطابع الفريد حلضارتنا« يف 
لوحته التي حتمل عنوان » القروي« )املرأة 

القرمزية( ]SHS7[، وهي لوحة جانبية المرأة 
- يف ذلك تشبيه للوحة للفنان بيكاسو – إال 

أن طّيات حجابها كانت محاطة بالعناصر 

ل مظهر املرأة. إن  الزخرفية التي جُتمِّ
صف املثلثات أسفل جسر أنفها ، والشريط 
املزين بأشكال نصف القمر على جبهتها ، 

وإطارغطاء رأسها املنقوش الذي يلف وجهها 
، وأقفال شعرها امللونة - ليست مجرد أدوات 

لتزيني الشكل البشري ؛ بل أنها تشّكل أنوثة 
املرأة نفسها كما هي حتت احلجاب.

كان استخدام العناصر الزخرفية كأداة 
تصويرية سمة مميزة جلماعة بغداد للفن 

احلديث ، وهو ما كان مييز الكثير من 
أعمال الفنان جواد سليم. وميكن كذلك 

اعتبار استخدام العناصر الزخرفية يف لوحة 
»القروي« إحدى أولى جتارب آل سعيد يف 

الفن التجريدي. ويف استعراض للمعرض األول 
جلماعة بغداد ، نشرت صحيفة صدى األهالي 

، وصف أحمد قطان للوحات آل سعيد بأنها 

»متثيل للفن التجريدي يف املعرض« ، بينما 
حتّدث آل سعيد عن أعماله رّداً على الناقد 
قطان بالقول:  »»ليس التجريد بالغريب من 
جونا الشرقي. خذ القصيدة العربية، فإنها 

مبا حتويه وحدة يف املوضوع والوزن والقافية، 
يدخل القارئ يف جوها و هو يشعر كأنه يف 

سلسلة ال أول لها وال آخر…انها مثل التجريد 
يف حياتنا الفنية. ثم انظر الى الزخرفة و 

الريازة السالمية، فانها جتريد آخر..التجريد 
ليس بعيد من حياتنا العامة.« فالتجريد ليس 

غريباً على حياتنا العامة.  
وقد كان اهتمام آل سعيد بالتجريد حاضراً 

بوضوح منذ البداية. إال أن أعماله األولى كانت 
جتسيدية إلى حد كبير.

يف السنوات التي سبقت ذهابه للدراسة يف 
العاصمة الفرنسية باريس ، حيث تعّرف على 

مفاهيم التجريد وأساليب بناء اللوحة التي 
ستبقى معه حتى نهاية القرن ، كانت اهتمامات 

آل سعيد تنصب  فيما أسماه »األسلوب 
الشعبي«: وهي أشكال من التعبير التي 

كان يراها ويالحظها يف املطبوعات الدينية 
واللوحات املوجودة يف املقاهي يف بعقوبة حيث 

كان يعمل مدّرساً وكذلك يف القرى املجاورة 
لها، حيث أمضى بضعة أشهر يف دراسة هذه 

املطبوعات واللوحات يف نهاية عام 1953 

ومطلع عام 1954، وكان يحاول تطبيق ما 
فهمه على أعماله إلضافة سمة مميزة مقارنة 

بغيرها من األعمال، وهو ما يبدو جلياّ يف 
إحدى اللوحات املعروضة ) ص 70( 

وقد متيزت تلك األعمال إلى حد كبير 
باملشاهد التي تسرد املعركة التي دارت بني 

حفيد الرسول عليه السالم ، السيد احلسني ، 
وجيش اخلليفة يزيد ؛ بيد أن نظرة آل سعيد 

لتلك املشاهد لم تكن باعتبارها كمشاهد 
»دينية« أو »تاريخية« أو »ثقافية«. وعلى العكس 

من ذلك ، فقد فّسرها من منظور الفلسفة 
الوجودية جلان بول سارتر والبير كامو، والتي 

كانت تشّكل إلى جانب املاركسية املفردات 
املفاهيمية الرئيسية يف منطقة الشرق األوسط 

خالل خمسينيات وستينيات القرن املاضي. 
تركزت الفلسفة الوجودية لفترة ما بعد احلرب 
على مفهوم اإلنسان وعالقته بالعالم، فاإلنسان 
مكّون من خالل العالم وهو يف معارضة دائمة 

معه يف الوقت ذاته، و يواجه العالم اإلنسان 
بأكاذيب ، ويتوجب على اإلنسان أن يتخذ 

موقفاً محدداً باملقابل لتأمني حريته عن طريق 
العمل الصادق. وقد مت اشتقاق الوجودية  من 
علم الظواهر، وهي طريقة للتحقيق الفلسفي 

عبر طرح أسئلة ميتافيزيقية نابعة من مواجهة 
ملموسة مع العالم ، وذلك من خالل التركيز 
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جمعت من األساطير للتعبير عن هذه املشاعر؛ 
حيث تصبح »احلياة« هي املادة الفنية الرئيسية 

بدالً من »الطبيعة«،  مما ميكنه من اجلمع 
بني سمات املخلوقات املختلفة ضمن كائنات 

مركبة.
وتطرق آل سعيد الى هذه امليزات يف لوحاته 

اخلاصة.  حيث أظهر يف عرض منفرد يف 
معهد الفنون اجلميلة  يف شهر كانون الثاني 

)يناير( لوحة حمامتني وجثة )شكل 1( ، وهي 
لوحة توظف صوراً من اخليال األسطوري 

ملعركة كربالء - حمامتان تطفوان على جثة 
ملفوفة يف كفن ملطخ بالدماء - للتعبير عن 
»احلياة« ، كما أوضح يف مقالة منشورة يف 

صحيفة صدى االهالي. »ف)جثة وحمامتان( 
لوحة ذات )موضوع( حياوي، فهناك اجلثة 

البشرية و عليها تنتصب حمامتان، و لم التزم 
فيها ضرورة احملافظة على ظهور مالمح 

)االبطال(. فامامي يذوب اجلسد اإلنساني و 
تتفكك اوصاله و يتناثر حلمه يف حني حتتفظ 

حمامتان بلونيها و جسديها اآلمنني…تلك 
األوصال التي تبعثرها االوان و اخلطوط اميا 

)بعثرة(، فهي معنى احلياة التي كنت أعيشها و 
ألبسها  يف الفترة التي رسمت بها اللوحة.ِ« 

لقد تفّجر اجلسد يف اللوحة، محطماً أي 

على الوعي ، وعلى حركات الوعي والتي دائماً 
ما  تتجاوز مفهومها املتعارف عليه يف العالم.

وقد كان آل سعيد يرى العمل الفني من منظور 
العالقة اإلنسانية بالعالم، إال أنه بدأ بالتفكير 
يف األسلوب الفني من منظور الوعي يف فترة 

اخلمسينيات مما حّفزه على التركيز على 
البصمات واللوحات الشعبية التي كان يراها 

يف بعقوبة والتي أصبح يعتبرها مبثابة أساليب 
تعبيرية عن احلياة العاطفية لإلنسان. وبناًء 
على بحثه فقد نشر مقالتني ، إحداهما يف 
صحيفة صدى األهالي العراقية حيث حّدد 
مالمح األسلوب الشعبي فيما يتعلق بالنقد 

احلداثي للوهم، واآلخر يف مجلة اآلداب التي 
تتخذ من بيروت مقراً لها والتي تضمنت 

دراسة مستفيضة إلحدى لوحات املقهى والتي 
تعكس القصاص املنشود ملرتكبي مذبحة أسرة 

الرسول.  وقد أبرزت مقالته املنشورة يف 
صحيفة صدى األهالي أهمية الطراز الشعبي 
والذي يقدم مورداً مهماً للفن احلديث وذلك 

يف ضوء الصلة القائمة ما بني مشاعر الرسام 
الشعبي واجلمهور. كما حّدد ثالث خصائص 

لهذا األسلوب حيث أنه: يعّبر عن املشاعر 
املشتركة، والتي ال تنحصر بالتجربة الشخصية  

للرسام ؛ وبالتالي يستخدم املفردات التي 

صورة متثيلية، ومستبدالً املظاهر املادية 
لألشياء بقطع من األشالء البشرية - على 

عكس احلمائم التي احتفظت بكرامة جسدها.
ويف املعرض الثالث جلماعة بغداد  يف 

كانون األول )ديسمبر( 1954 ، عرض آل 
سعيد لوحات أعيد فيها بناء »الشخصيات 

األسطورية« لزين العابدين وعباس مبثابة تأمل 
يف وجهني مختلفني من »صورة اإلنسان يف 

القرن العشرين«. )الصورة 2(. 
وتنتمي  لوحة »احلياة« التي مت إنتاجها يف عام 

1954 إلى هذه املجموعة من األعمال، حيث 
سعى آل سعيد لتجربة التقنية الشعبية لنمذجة 

الكائنات من خالل بناء مجموعة مركبة من 
السمات واخلصائص، وقد قام بوصف هذه 

التقنية يف مقالته التي نشرها يف صحيفة 
صدى األهالي، حيث يقول:

يتميز هذا )هذا الفن ( تتخذ من )احلياة( و 
ليس )الطبيعية( مادة لها، الفنان الشعبي ال 
يرسم الطبيعة أمامه بل احلياة نفسها املاثلة 
خالل الطبيعية. ففي مجموعة من الرسوم 

احلائطية لرسوم حائطية على جدران بعض 
املقاهي والدكاكني وجدت ان الفنان، و هو 

فالح أو جندي أو محترف، يبلور انطباعه العام 
عن احلياة فال يرسم أشجار، أو أشخاصا، 

أو حيوانات معينة بالذات بل يرسم لنا كائنا 
نهائيا يجمع ما بني صفات عدة كائنات يف 

وقت واحد. فهو على سبيل املثال يرسم شجرة 
الفاكهة بحيث حتتوي على صفات عدة اشجار، 

كالبرتقال و التفاح و الورد يف آن واحد. و هو 
حينما يرسم سربا من احلمام يصر على ان 
تكون عيونها كعيون البشر حواجبها وأشكال 

فتحاتها. و حينما يرسم لنا الفالح يرسم 
خالله شخصا معينا بالقدر الذي يرسم حياة 

الفالحني بأجمعها.«
وتتجلى هذه الطريقة يف التحول الواضح يف 
لوحته املرسومة يف عام 1954 حيث تتجسد 

حياة النبات من خالل حتّول يف شكله إلى 
جزء من اإلنسان وجزء من احليوان وجزء 

من النبات، فنرى بعض أوراقها وقد حتولت 
إلى عيون، واجلذع  املتسلق خارج الوعاء 

يزهر كرأس الديك.  وثمة فرع منحني إلى 
اليسار والذي يدعم مجموعة من األشكال 
ذات أوراق خضراء يانعة ؛ كما ميكن متييز 
ريش الديك يف األشكال الهاللية يف األعلى 

ووجه املرأة احملجبة يف األسفل. إضافة لذلك، 
ميكن مالحظة هيمنة األمناط الزخرفية على 
اللوحة، فضاًل عن وجود بضعة ألوان أصيلة، 

حيث متثل تلك الزخارف األشكال اجلريئة 
للحرف التقليدية والتي تنبض باحلياة على 

اخللفية السوداء للوحة.

لقد تّوج هذا االهتمام النظري والعملي بالفن 
الشعبي ، واملستلهم من الظواهر الوجودية 

واجلو املاركسي العام الذي سيطر على الفكر 
يف العراق حتى عام 1963 ، بصياغة ما 

أطلق عليه آل سعيد »نظرية يف التعبير عن 
احلياوي«.   ووفًقا للظواهر الوجودية يف فترة 
ما بعد احلرب ، فإن الوعي البشري دائًما ما 

يكون يف طور جتاوز ذاته للوصول إلى املطلق. 
ففي هذا الفعل من التعالي )التجاوز( ، يتم 

رفض القيم الزائفة للعالم احلالي، وبتكييف 
هذه الفلسفة يف املجال الفني ، فهم آل سعيد 

أن الرفض يستلزم خلق رؤية  من خالل 
أسلوب الفنان أو من خالل تنفيذهم للعمل 
، حيث ميكن تخيل عالم قد يكون موجوًدا. 

شاكر حسن ال سعيد مع لوحة جثة وحمامتان.
 يف بغداد، عام 1953
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ومن خالل رؤية الفنان، ستنهار التسلسالت 
الطبقية ، وسيشغل األفراد من مختلف 

الطبقات نفس املستوى. وقد ينطوي تنفيذ 
الرؤية على استخدام رموز أسطورية معينة ، 
أو قد ينطوي على تشويه يف املظهر وعفوية 

حدسية معينة )على عكس اإلبداع احملسوب أو 
القائم على القواعد للفنون الزخرفية( ؛ ولكنه 

سيكون متوهجاً باملشاعر يف كل األحوال. 
وتتسم نظرية آل سعيد عن التعبير الفني بأنه 

يتألف من خمس مراحل: التفوق ، والشعار 
)السياسي( ، والتخلي أو الرفض ، والرؤية 

والتوهج.
ولعل أفضل توضيح لـ »نظرية التعبير عن 

احلياة« هي الرسومات التي رسمها آل سعيد 
على ظهر ورقة الستنساخ رسم إيضاحي رسمه 
يحيى الواسطي من مقامة احلريري ) ص 74 

( ؛ يف الوقت نفسه ، تشير الرسومات إلى 
حتول يف تفكير آل سعيد: االهتمام باخلط 

على السطح ، ومبا يتماشى مع الرابط الذي 
يربط اإلنسان باخلليقة.

وقد اختفت مخطوطة تعود إلى القرن الثالث 
عشر ، مع كل آثار األشكال التوضيحية 

للمخطوطة التي تعود جذورها ملدرسة بغداد 
حتى أعاد الباحث الفرنسي تشارلز شيفر 

اكتشافها يف منتصف القرن التاسع عشر. ويف 
عام 1938، مت عرض املخطوطة باعتبارها 

قطعة رئيسية يف معرض كبير يف املكتبة 
الوطنية يف باريس ، حيث وصل مقال عن 

رسومها التوضيحية إلى الفنانني املعاصرين 
يف بغداد يف مطلع األربعينيات. استند آل 

سعيد ، يف البيان الذي كتبه عندما تشكلت 
جماعة بغداد للفن احلديث عام 1951،  إلى 
الرسوم التوضيحية كأساس تاريخي ملمارسة 

الفن احلديث. كما قام أثناء دراسته يف باريس 
بزيارة املكتبة الوطنية وشاهد املخطوطة كاملة 
بنفسه. واشترى نسخة من لوحة مللكة جزيرة 
غامضة يف احمليط الهندي تصورها وهي يف 
حالة مخاض عسير ، بينما يقوم بطل الرواية 

أبو زيد بإلقاء تعويذة للمساعدة يف تخفيف 
آالم املخاض.

كتب آل سعيد مقاالً عن رسومات للواسطي 
يف الفترة ما بني عامي 1959-1960، وألقى 

املقال كمحاضرة يف املتحف الوطني للفن 
احلديث يف شهر مارس 1963 ، ومن ثم 

نشره يف العام التالي.  ويف هذا املقال، فّسر 
رسومات الواسطي استناداّ إلى »نظريته 
للتعبير عن احلياة« ، وكان قد بدأ أيضاً 

يف االهتمام بالصلة ما بني اخلط والسطح 
والتي كانت مثار اهتمامه على مدار العقدين 
املقبلني. ونظر آل سعيد لرسوم الواسطي يف 

أعقاب ثالث ثورات فاشلة يف عهد اخلالفة 
العباسية، وطرح تساؤالً عما إذا كان ]الفنان[ 
هو املظهر الشرعي جلميع أشكال التمرد ضد 

املألوف »بعد ان استنفدت جميع الطاقات 
اإلصالحية، سواء عن طريق التدرج أم 

االنقالب اجلذري، و بعد أن غمرت امليدان 
موجة من التناحر القومي الديني طيلة 

الفترة التي تلت هذه املرحلة كان هو املظهر 
الشرعي جلميع أشكال التمرد على املألوف…

يف »االزدواجية« التي درسها مؤرخو الفن 
منذ فترة طويلة يف رسوم الواسطي ووصفها 

بـ »التناقض«: فهي »حتافظ على السمات 
اخلارجية للعالم إضافة لتشويهها يف الوقت 

ذاته« » ، حيث يحدث هذا التشويه لدى غياب 
العمق املنطقي الذي يضع جميع الشخصيات 

البشرية ، وكذلك احليوانات والنباتات ، 
واملباني التي تسكنها ، على نفس املستوى 
واملتمثل يف سطح الورقة. وبطريقته هذه ، 

ينشأ عالم يتم فيه نبذ »القيم البرجوازية« التي 
ال تزال ظاهرة يف الشخصيات االجتماعية 
املختلفة املوجودة يف الرسوم التوضيحية: … 
»إنكاره املستمر للمنظور الطبيعي ، وحصره 

يف املنظور املسطح ]يعتبر[ ... نقطة االنطالق 
لرفض العالم املنظوري.« 

يف مناقشته لرسومات الواسطي، طّور آل 
سعيد بعض أفكاره األولى حول ما أطلق 

عليه بعد سنوات قليلة »البعد الواحد«. حيث 
ربط رؤيتهم السياسية التقدمية لعالم ال 

طبقي بفهم الواسطي للطبيعة ثنائية األبعاد 
يف الصورة، وكالهما يشكالن عاملاً خاصاً 

ويضعان الشخصيات داخل ذلك العالم على 
نفس املستوى. ويف مقالته األولى عن رأيه يف 

املستوى )اخلط( والسطح كتب آل سعيد:
إنه عالم مسّطح يتألف من بعدين اثنني، أال 

وهما: الطول والعرض ، وأي محاولة من 
الفنان إلضافة أو إلغاء أي بعد آخر فإنه 

سيعمل بالضرورة على إفساده. )أليس من 
املستحيل أن يقوم الرسم بدور اخلط ، أو أن 

يفترض أبعاده؟(.  
ميكن النظر إلى الرسومات التي رسمها يف 

حياة عائلة )ص Family Life )74 على أنها 
شكل لتجربة الواسطي من »التمرد« الفني يف 
مرحلة ما بعد الثورة ، وحتديداً بوجود اخلط 
كعنصر تصويري يجلب إلى الوجود عالم يلغي 

أشكال القمع واالضطهاد. وبهذه الطريقة ، 
متثل الرسومات هي »رؤى« حلياة الفالحني 

والتي تتصّور عاملاً »بال طبقات«. إنها مشاهد 
تعكس العمالة ولكنها تتسم بالعاطفية يف 
الوقت ذاته نظراً لغياب الواقعية: ويكرر 

رسم رأس األب املنحني منوذج الشخصية 
األسطورية لزين العابدين ؛ فيما تعّبر األيدي 

املشوهة عن املودة واحلركة. ومن املفارقات 
هنا أنه كلما قّل تنسيق األشكال كلما أصبحت 

أكثر حيوية.
يف الوقت ذاته ، ميكن النظر إلى التشكيل 
اخلطي يف الرسومات ، بنوعيتها اخلام أو 

البدائية ، على أنها دراسة للطبيعة الثنائية 
األبعاد للعمل الفني التي كانت تستحوذ على 
اهتمام آل سعيد بشكل متزايد. لكن يف هذا 

الوقت تقريباً، كان آل سعيد قد تخلى عن 
التمثيل التصويري إلى األبد ألنه كان يركز 
على التجريد، إضافة لتركيزه على الطرق 

التي تساهم األساليب التجريدية بها يف متثيل 
الطبيعة غير البشرية للكون ؛ كما أنه عمل يف 

الوقت ذاته على تطوير تفكيره بشأن اخللط 
بني اخلط والطبيعة الثنائية األبعاد للعمل 

الفني من خالل دراسة اخلط املكتوب.
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»فهو فن ذو شكل زماني، الألنه يحسب للحركة 
فحسب حسابا؛ ألن وجوده يتوقف على مدى 

الوقت الذي ميضيه املشاهد يف مشاهدته 
)الفن احلركي و احمليطي( بل هو كذلك ألنه 

يبحث يف )أزل( الشكل. 
برز آل سعيد خالل سنوات دراسته املسائية يف 
معهد الفنون اجلميلة كواحد من أكثر الفنانني 
شهرة يف ذلك الوقت ، فضاًل عن كونه واحداً 

من أكثر كّتاب الفنون العراقني تطوراً. كما حاز 
يف عام 19٥٥ على منحة حكومية للدراسة يف 

باريس: يف البداية لدراسة التصميم املسرحي 
يف مدرسة الفنون الزخرفية، والحقاً لدراسة 
تاريخ الفن يف مدرسة الفنون اجلميلة، حيث 

يرجح نيله لتلك املنحة لقوة أعماله الفنية.
تعّرف آل سعيد أثناء إقامته يف مدينة باريس 
على عدد من األفكار التي سيعيد تفسيرها 
وتطويرها يف أعماله الفنية، والتي تضمنت: 

)1( عمل وفكر فاسيلي كاندينسكي: الفهم بأن 
التجريد يجعل احلياة الداخلية مرئية وكذلك 

تلك اجلوانب من الكون املادية غير املرئية 
للعني البشرية ، وبناء معني للفضاء حيث يطفو 
ما هو غير مرئي.  )2( طريقة لبناء القماش ، 
والتي مثلها جان فوترييه وجان دوبوفيه ، من 
خالل تركيب املواد ؛ و)3( إدخال الكتابة كنوع 

من اإلشارات البدائية يف العمل الفني، وال 
سيما من قبل فنانني مثل مارك توبي وهانس 
هارتوجن وجورج ماثيو.  كما لوحظ تأثير تلك 

األفكار على أعماله منذ مطلع الستينيات 
فصاعداً: مبعنى التركيز على شيء ما ، ليس 

شيئاً بشرياً بل شيء غير بشري ؛ يف بناء 
طبقات لوحته ؛ باإلضافة إلى هيمنة احلروف 

واألرقام على تلك األعمال.
إال أن آل سعيد قد أضفى أسلوبه اخلاص على 

هذه العناصر، والذي بدوره سيشكل تفسيره 
لها يف أعماله، ويتألف هذا األساس من ثالثة 

مكونات: )1( املسألة الوجودية املرتبطة بعالقة 
اإلنسان بالعالم ؛ )2( الصفة الغامضة للطبيعة 
كخليقة إلهية وكلغة للتواصل مع اخلالق؛ و)3( 

وما ميكن أن نسميه النظرية النقدية للعمل 
الفني. تبعاً  لكاندينسكي، كان سيفهم التجريد 

باعتباره شكاًل مختلفاً من عالقة الفنان 
بالعالم املادي، ولكن باتباع املذهب الصويف 

لإلسالم ، مع »علم احلروف الساكنة '' ، سيرى 
هذه العالقة على أنها تأخذ شكل احلروف.
وبدالً من وهمية عصر النهضة الذي تخلت 

عنه احلداثة ، قام آل سعيد بحذف احلرف ، 
متبوعاً بفحص الضغط بني اخلط الذي يشكل 

احلرف والطبيعة ثنائية األبعاد للوحة.
كذلك، تعَرّف آل سعيد يف فرنسا على 

الصوفية اإلسالمية والتي تراجعت على مر 
القرون أمام التفسيرات األرثوذكسية للتقاليد 

اإلسالمية، ومت كسر سالسل التواصل وتناثرت 
التعاليم عبر املخطوطات. ويف مطلع القرن 

العشرين، قام الباحث الفرنسي املبدع لويس 
ماسينيون بتجميع تعاليم متصوف من القرن 
العاشر يُدعى منصور احلالج وأصدرها يف 
نسختني حيث كان آل سعيد يستشهد بهما 

مراراً وتكراراً: كتاب الطواسني )1913( وأخبار 
احلالج )1914(.

وسرعان ما الحظ آل سعيد بأن الصوفية 

اإلسالمية قد أوضحت نفس عالقة الوعي 
باحلقيقة التي كانت يف قلب علم الظواهر 

الوجودية؛  لكن األمر استغرقه بضع سنوات 
حتى يرى كيفية اقتراح نظرية احلالج طريقة 

أخرى للتفكير التجريدي، وكيفية حتديد 
العالقة بالكون املادي والتي تختلف عن تلك 
اخلاصة بكاندينسكي: متثيل أو »وصف '' لـ 

العالم اخلارجي من منظور الفنان.
وقد اكتسب من الصوفية شيئان : مفهوم 

التجربة، الذي يُفهم على أنه »حالة« أو 
»صعود« ، على غرار معراج النبي ، والذي يتم 

من خالله كشف حقيقة اخللق بطريقة ما ؛ 
وما أسماه احلالج »علم احلروف الساكنة«، 

أي قدرة اللغة، والتي كانت متثل الوسيلة التي 
كشف اهلل بها عن نفسه للرسول صلى اهلل 

عليه وسلم ، لتوضيح تلك التجربة.
لقد شعر أن إدخال الكتابة يف الصورة قد أدى 

إلى إضعاف العمل الفني من خالل مقاطعة 
فعل املشاهدة بفعل القراءة، حيث مت نشوء بُعد 
مختلف جّراء هذه املقاطعة ، والذي أشار إليه 
يف بعض األحيان على أنه »محور« - ويف هذا 

البعد ينشأ عنصر جديد لم يكن مرئياً من 
قبل. وقد كان هناك شعور باحلركة، وبظهور 

شيء ما ، حتى عند إنحسار شيء آخر؛ 
وبالتالي اإلحساس بالوقت أيضاً ، ما قبل ذلك 

وما بعده.
ويف مقابلة له مع صحيفة البالد على هامش 

أول معرض كبير ألعماله والذي أقيم يف 
املتحف الوطني للفن احلديث يف بغداد حيث 

عكست أعماله املفاهيم واألساليب التي 
اكتسبها يف باريس عام 1966 ، وصف آل 

سعيد كيف عمل تواجد النص العربي على 
حتريك العمل الفني بالقول:

تدور ]األعمال[ حول دراسة إمكانية التعبير 
باستخدام اخلط العربي، ليس كزخرفة، 

ولكن من أجل الوصول إلى خلق جو تصويري 
من خالل التعامل مع الفضاء الفني باعتباره 

مجال احلركة .. االجتاهية؛ حيث يخلق اخلط 
العربي جاذبية، ألنه ينبض باملشاعر التي تنبع 

من القلب ... لقد وجدت أن الكتابة العربية 
لها قيمة ليست زخرفية فقط ، بل أنها ذات 

قيمة جتريدية ورمزية هامة. 
بعد سنوات ، قام آل سعيد بإلغاء التمييز 

بني الزخرفة والرمزية التي رسمها هنا؛ لكن 
الطابع الرمزي للحرف ، كعنصر فوق تصويري 
شاكر حسن ال سعيد.قلم رصاص 
على الورق x 65 .1965. 45 سم.
مجموعة موؤسسة فارجان، دبي



املظهر. وبالتالي ، فقد حّدد الغرض من العمل 
الفني والذي ال يهدف إلى متثيل الطبيعة بل 

بهدف »الوصول إلى احلقيقة«. إضافة لذلك، 
أدرك آل سعيد إلى تطابق االستنتاجات التي 
مت التوصل إليها من خالل علوم الرياضيات 

والفيزياء على حد سواء، بيد أنه استعان 
بعقيدة اخللق مما مّكنه من إعادة بناء 

طريقة التجريد الداخلية على منوذج التجربة 
الصوفية. بالنسبة للصوفيني ، كانت حقيقة 

الكون هي حقيقة اخللق ، وميكن الوصول إليها 
من داخل الفنان ، من خالل ممارسة التأمل 

على غرار النبي محمد.
كان كاندينسكي قد أشار بالفعل إلى آل 

سعيد بأن التجريد يتعلق بالبعد »الروحي« 
للعمل الفني، وأنه كان يصارع هذا البعد يف 

استخدام اخلط العربي يف الرسم. لكن الفكر 
الصويف قد قّدم »املنطق السلبي« لـ »الشهادة«: 

طريقة متثيل أو »وصف« حيث يؤدي غياب 
الذات إلى جتسيد العالم اخلارجي. كان هذا 
اإلنكار للذات مبثابة حتول كامل عن التأكيد 
الوجودي للذات ، وكان طريقة لفهم الطابع 

املادي املستقل للعمل الفني املوجود ضد الفنان 
واملشاهد على حد سواء.

وعندما ينتج الفنان التأملي عماًل ، فإنه 
ينسحب إلى الداخل أو يقوم مبا أسماه آل 

سعيد ، مستعيراً باملفردات الصوفية الصعود 
أو املعراج ؛ حيث يخضع الفنان أيضاً لـ 

»النزول« من خالل أشكال أخرى من اخلليقة 
)تكيف ملا رآه على أنه »نزول« كاندينسكي 

إلى املجهر(. ويف كلتا احلالتني، يقيس الفنان 
مكونات مختلفة للكينونة ؛ حيث أن العمل 

الناجت ليس خاصاً وال يعتبر كذلك صورة أو 
انعكاساً غير ذي معنى للوحة ذاتية املرجعية. 

إنها باألحرى حقيقة خارجية.
وألن الفنان ينتج عماًل عن حقيقة خارجية ، 
فإنه يتجاهل حياته اخلاصة من خالل إنتاج 

شيء مادي ، إال أن إنكار الذات يصبح تأكيداً 
إيجابياً على الوجود. وعندما يرى املشاهد 

العمل الذي أنتجه الفنان ، فإنه يعاني أيضاً 
من إنكار الذات ؛ حيث ميثل العمل الذي يراه 
املشاهد »وصف« للوجود ، شيء أكبر وأعظم 

من أنفسهم، كما أن ذلك العمل ال يرتبط 
بشخص الفنان بل هو قائم بحد ذاته. وبهذه 

الطريقة ، فإن النظر إلى العمل هو فعل 
»شهادة« يوازي »شهادة« الفنان يف بناء العمل، 

مما يدفع املشاهد إلنكار الذات مثله كمثل 
الفنان.

ومن خالل كال املنظورين، فإن استشعار 
اخلليقة سوف يتطلب إنكار الذات البشرية، إال 
أنه ال يوجد تصور للعالقة بني الفنان واملشاهد 
كما كانت بني الفنان واجلمهور يف خمسينيات 
القرن املاضي، حيث يرى كل منهما العمل من 

خالل حجاب وهو الذي ميثل جوهر العمل 
الفني نفسه.

خالل هذه الفترة ، أنتج آل سعيد مجموعة 
من اللوحات باأللوان املائية واملطبوعات التي 

يتم فيها تعليق احلروف والعالمات املكتوبة 
واخلطوط والنقاط يف وسط لوني ال يعكس أي 
رمزية بحد ذاتها )الشكل 4(، حيث يخلق اللون 
احمليط نوعاً غريباً من الفضاء غير التقليدي 
حيث يتم إبعاد احلروف الغامضة التي ميكن 

التعرف عليها إلى احلد الذي ال ميكن معه 
التعرف عليها. كما يؤدي ذلك الغموض إلى 

تغييب الفنان عن املشهد ، مما يسهم بدوره يف 
خلق كيان مستقل وجودياً يف مواجهة املشاهد 

ليغّيب نفسه أيضاً.
يرتكز استخدام احلرف ألحد تعاليم أخبار 

احلالج عن احلروف الغامضة التي تظهر يف 
بداية ثمانية وعشرين سورة يف القرآن الكرمي، 

حيث كان يُعتقد أن احلروف هي نوع من 
األسرار اإللهية، والتي توثق نبوءة رجل أّمي؛ 

ولكن بحلول القرن التاسع كان يعتقد أنها 
تشّفر بعض األسرار اإللهية. ويصف احلالج 

علم هذه احلروف يف تعاليمه التي كان آل 
سعيد يستشهد به مراراً وتكراراً يف أعماله:

يختزن القرآن الكرمي جميع العلوم؛ فيما »يف 
القرآن علم كل شئ و علم القرآن يف األحرف 

التي يف أوائل السور، وعلم اآلحرف يف الم 
ألف، وعلم الم ألف يف األف، و علم األلف 

يف النقطة، وعلم النقطة يف املعرفة األصلية، 
وعلم املعرفة األصلية يف األزل وعلم األزل يف 

املشيئة، و علم املشيئة يف غيب الهو، وعلم 
غيب الهو ليس كمثله شئ و ال يعلمه إال هو« 

والتي يتواجد سرها يف الغموض الكامن حول 
طبيعة اخلالق وهويته غير املعلومة، والتي 

يتواجد سرها يف جملة »لم يكن له كفواً أحد« 
وهو الوحيد العالم بتلك األسرار.  

رّكز املذهب الصويف بشكل خاص على اللغة، 
ألنها الوسيلة التي كشف اهلل تعالى عن نفسه 
للنبي محمد من خاللها. وعليه، فقد استنبط 
آل سعيد الرابط بني احلرف والزمن البدائي 

قبل اخللق من املفهوم الصويف للغة، وعلى 
هذا األساس ميكن للخط املكتوب أن »يصف 
الوجود«. وقد ساعده ذلك على فهم اجلوانب 
امليتافيزيقية للخط على السطح: وكيفية عمل 
اخلط يف منط الزمن بدالً من املكان ، وكيف 

أن هذا الزمن ال ميثل زمناً تاريخياً بل هو 
وقت اخللق واملوت. وعلى الرغم من استمرار 

أثر املذهب الصويف يف إثراء تفكيره وممارسته 
، إال أن آل سعيد ، كلما فكر بشكل أعمق يف 
اخلط ، كلما جتاوز املذهب الصويف  بإعادة 
بناء هذه العالقة بني احلرف والزمن كما يف 

املصطلحات »العلمانية« لتاريخ الفن وعلم 
الظواهر الوجودية.

ومنذ أوائل الستينيات ، كان آل سعيد يفكر 
يف »البعد الواحد« للخط ولكن من منظور 
املصطلحات النظرية للفن. ومع ذلك، فقد 

يخلق حركة يف اللوحة، حيث رّكز انتباهه 
على عدم قابلية القياس بني اخلط والسطح 

التصويري. إال أنه بإمكاننا يف واقع األمر 
إدراك اخلطوط بالرغم من عدم وجودها وهو 

ما يشير إلى: )1( جتاوز السطح التصويري، 
و )2( وجود أبعاد »روحية«  يف العمل الفني 

وليست مادية فقط. 
ومن خالل جتربة دمج اخلط العربي ، 

باإلضافة إلى خطوط اللغات السامية األخرى 
، مثل السريانية ، توصل آل سعيد إلى فهم أن 
ما يظهر يف الرسم التجريدي هو شيء حقيقي 
ولكنه »ال أنساني«. وقد ساعد كاندينسكي آل 

سعيد يف فهم بأن التجريد ال يعكس أسلوب 
الزخرفة غير التصويرية والتي حّددها يف 

اخلمسينيات من القرن املاضي باحلرف 
الزخرفية والعمارة اإلسالمية؛ بل هو متثيل 

ألبعاد الكون من خالل حركة اخلط والنقطة. 
وقد كان كل من الشعور باحلركة الذي وصفه 
آل سعيد يف العمل الفني نتيجة وجود اخلط 

العربي ، والتحركات التي أحدثها، مبثابة 
عالمات على ذلك العالم اخلارجي.

ويف صيف عام 1966 ، نشر آل سعيد بياناً 
تلته مقالتان تكميليتان يف امللحق األدبي 

لصحيفة اجلمهورية، حيث استعرض فيهما ما 
أسماه باملفهوم التأملي للعمل الفني )الشكل 

3(،  حيث شكل هذا املفهوم أساس بحثه 
وأعماله لبقية حياته. وقد كان ذلك مبثابة 

نظرية جتريدية سعت إلى إعادة التفكير 
يف العمل الفني مبا يتجاوز التمثيل الوهمي 

للطبيعة.
وضمن هذا اإلطار، فقد كان ذلك رداً على 

مشكلة احلداثة يف التمثيل التي كانت تشغل 
آل سعيد منذ خمسينيات القرن املاضي، والتي 

كانت مصدراً الستكشافه لألسلوب الشعبي. 
وعلى غرار العديد من الفنانني يف مرحلة ما 
بعد االستعمار، والذين أدركوا أن نبذ التمثيل 

الطبيعي قد أدى إلى إبعاد الفنان البشري 
عن العالم اخلارجي، فقد كانت خياراتهم 

تنحصر يف أن يعبروا عن أنفسهم من خالل 
رسوماتهم أو أن يسعوا وراء احلقيقة املادية 
لألشياء. وكان العمل الفني التأملي محاولة 
إلعادة الربط بني الذات والعالم من خالل 

تصور متثيل للعالم املادي الذي ال يعتمد على 
استنساخ املظاهر ذاتها.

وقد مت حتقيق ذلك من خالل إعادة صياغة 
نظرية الكون املادي نفسه يف وقت كان قد 

تقدم فيه العلم الذي وضع اإلنسان مرة أخرى 
على عتبة املجهول.  كما وضح البيان أسبقية 

اخللق ، مما يعني أن حقيقة الكون املادي 
ال تكمن يف مظهره بل فيما يكمن وراء ذلك 

متكن يف مطلع السبعينيات من تطوير تصوٍر 
للبعد الواحد من أجل التعبير عن اإلحساس 
بالزمن الوجودي الناجت عن إضافة العالمات 

املكتوبة يف العمل الفني.
كان احلديث عن »البُعد« يعني التفكير من 

منطلق التصور الذي نشأ خالل عصر النهضة 
- حيث يخلق بناء األجسام وموضعها بالنسبة 
لبعضها البعض الوهم بوجود بُعد ثالث العمق 

– والذي مت تفكيكه خالل القرنني التاسع 
عشر والعشرين من القرن املاضي. وقد واجه 

الفنانون غير األوروبيني مثل آل سعيد ممن 
درسوا يف أوروبا »أزمة الشكل« هذه ، وجلأ 
الكثير منهم إلى تقاليدهم الثقافية اخلاصة 
بحثاً عن سبل للخروج من هذه األزمة.  ومن 

خالل تصور البعد الواحد ، كان آل سعيد 
يقترح حاًل ملشكلة احلداثة يف الرسم التي 

تركز على اخلط الذي كان قد اعتبره مبثابة 
العنصر املميز لـ »التقليد احلضاري احمللي«.  

فمن ناحية، ترّكز مفهوم البعد الواحد على 
نقطة فنية حول اخلط: حيث يفتقر اخلط 
احلقيقي إلى أي وجود مادي ، وبالتالي ال 
ميكن رسمه أو طباعته على السطح ثنائي 

األبعاد للعمل الفني.
ولقد عمل مفهوم البعد الواحد على حتديد 
هذا التعارض البنيوي مابني اخلط والشكل 

؛ كما أنه عمل كذلك على حتديد اإلمكانيات 

البان التأملي، جريدة اجلمهورية
23 حزيران 1966

شاكر حسن ال سعيد. زيت
 على املقوى. x 51 .1950. 41 سم.
مجموعة هيمت محمد علي، عمان
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التعبيرية للخط عندما يتم تنظيمه يف الصورة 
عن طريق إدخال األحرف مكتوبة: عندما تتم 

قراءة األحرف مكتوبة ، تسقط األبعاد املكانية 
للصورة ويظهر البعد الزمني للخط عوضاً 

عنها.
توضح لوحة »حروف على جدار« )ص 78( 

تفكير آل سعيد حول استحالة اخلط، حيث 
تعكس طبقة الطالء السميكة التي تكسو 

القماش تقنية haute pâte  التي تعلمها آل 
سعيد يف باريس ؛ إال أنه قد مت استخدام 

هذه التقنية يف هذا العمل إلنتاج أرضية لزجة 
ذات لون أزرق متفحم والتي تفرض نوعاً من 
اجلمود الذي حتاول احلروف أن تتصدى له 
لتشكيل نفسها. كما تتشكل احلروف باللون 

األبيض واألزرق النيلي واألحمر الدموي ، 
وتغرق يف أرضية اللوحة وتبرز لألعلى على 
نحو غير متماسك متاماً على سطح اللوحة. 

يف الواقع، ال توجد حروف يف اللوحة ؛ هناك 
فقط »آثار« أعيد تشكيلها بالنظر.

من ناحية أخرى، كان مفهوم البعد الواحد 
مفهوماً ميتافيزيقياً نشأ من ترجمة العلم 

الصويف للحروف الساكنة إلى سياق العمل 
الفني. لقد حتولت العالقة بني احلرف العربي 
ووقت اخلليقة إلى عالقة بني الشكل واخلط، 

حيث مت إضفاء أهمية وجودية.
بحلول هذا الوقت، كان عدد من الفنانني 

يعملون مع احلرف بطرق مختلفة، ويف مقالة 
كتبها آل سعيد على هامش معرض ألعمالهم 
يف املتحف الوطني للفن احلديث  يف مارس 

1973 ، جتاوز العالم البشري للذات نحو أفق 
الوجود..استند هذا االرتباط بني احلرف 
والوجود جزئياً إلى الطبيعة الزمنية للغة 

وايضاً على فهم مشتق من علم الظواهر بأن 
الوجود هو يف األساس مسألة وقت. وتتضح 

الطبيعة الزمنية للغة من التجربة اليومية: 
فعندما نقرأ جملة أو نستمع إلى شخص 

يتحدث ، فإننا ننتظر وصول املعنى؛ إنه يصل 
يف املستقبل ، لكنه يأتي إلينا من املاضي ، ألن 
اإلشارات التي تنقل هذا املعنى تعيدنا إلى زمن 

سابق. ويف ظل تأثره بكتب الفيلسوف عبد 
الرحمن البدوي، حّدد آل سعيد وقت اللغة 

هذا مع زمن الوجود، وبالتالي رأى أن إدخال 
احلروف يف العمل الفني مبثابة استكشاف 

للزمن الوجودي، حيث يقول:
إ»الفنان املولع باقتباس احلرف لن يكتفي 
بالفن التشكيلي لذاته ألنه سيضيف اليه 

العالمات احلروفية. ومعنى هذا ان اللوحة 
الفنية ستصبح اكثر من محاولة تشكيلية 

النه اذا كان التشكيل الفني يف صلبه تكوينا 
)مكانيا( فان اقتحام العنصر اللغوي يخرج عن 

صميم هذه املمارسة إلى أفقها )الزماني(. 
ومعنى هذا ان ما يريد ان يناقشه الفنان 

حينئذ ليس هو الوجود االنساني وال املكاني بل 
مشكلة الوجود املكاني و الزماني معا. و هكذا 
يف موضوع البعد الواحد االساس هو الوجود 
الكوني نفسه. وبالنسبة آلل سعيد ، ال ميكن 
التعبير عن البنية الزمنية للوجود البشري إال 
من خالل »فناء« الذات، وقد كانت الفكرة من 
ذلك متكن يف الغموض الذي تدخله العناصر 

اللغوية على العمل الفني والذي ينتج عنه إنكار 
معني للذات يتزامن مع تقبل شيء ال ميكننا 

فهمه متاماً ، وهي حالة تتكون من داخلنا 
وخارجنا يف آن واحد.

حّدد آل سعيد طريقة هذا اللقاء امليتافيزيقي 
باعتباره كحالة من »التصادم الفكري« جتمع 
فيها مجموعة املواد املختلفة يف العمل الفني 

بني عاملني: عالم الشكل وعالم الفكر اللغوي.  
ووصف هذه  املجموعة/ الكوالج مستخدماً 

مصطلح التوفيقية: حيث تُنقل »احلروف 
اللغوية« على الورق أو القماش كأشكال ولكن 

بطريقة حتافظ على »الهالة« التي جتعلها 
تظهر كعالمات، وجتبر املشاهد على محاولة 

قراءتها دون أن تعطي أي داللة فعلية. وعندما 
يحاول املشاهد »قراءة« العالمات ، فإن »العالم 
التصويري« يتقاطع مع »العالم اللغوي«، وبهذه 

املقاطعة تنفتح أفق الوجود.
ولكي حتتفظ الكتابة بهالتها اللغوية يف 

العمل الفني ، يجب أن تبتعد بطريقة ما عن 
األشكال، ولم يكن اخلط العربي منوذجاً لهذا 

النوع من الكتابة ؛ بل كانت الكتابة اليدوية 
، وكتابة األطفال، والكتابة على اجلدران/ 

اجلرافيتي - التي أسهمت يف التعبير عن شيء 
ما بخصوص اإلنسان الذي قام بكتابتها أكثر 

من توصيل معنى معني بحد ذاته:
»ان اللوحة املشحونة باحلرف من هذا القبيل 

يكاد التعبير فيها ميثل ما يعطيه جهاز 
السيسموغراف من عالمات..فهناك أسلوب 

الكتاب للمرحلة التعليمية أي الكتابة الطالبية 
وخاصة يف مرحلة الدراسة االبتدائية

و هناك أسلوب الكتابة على جدران املدينة و 
هو مليء بالقلق و اخلوف و العفوية، كما أنه 

زاخر باشارات التعمية و الكبت و التضليل. إن 
البعد الواحد يف ضمه لهذه األشكال الكتابية 

يتوخى إذن التعبير عن النفس البشرية وهي يف 
حالة التقائها مع الطبيعة اجلدار أو الطبيعة 

األرض.«
وبالرغم من مصادره الغامضة، فقد مت تطوير 

مفهوم البعد الواحد يف تشكيل طبيعي ، كما 
توحي املقارنة بجهاز قياس الزالزل. ومراراً ، 
كان آل سعيد يحدد البعد الواحد ليس فقط 

شاكر حسن ال سعيد. بدون عنوان، زيت
واكريلك على القماش. x 57 .1970. 71 سم.
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يف كتابة اخلطوط ولكن يف الشقوق التي 
تتشكل يف اجلدران ويف الثقوب التي أدت 

إلى تآكل املخطوطات القدمية بسبب انحالل 
املواد على مر الزمن. وتتسم  هذه اخلطوط 

املستحيلة بنشوء حالة من العمق اخلفي ، 
واحلياة الداخلية التي تصبح مرئية ولكنها 

ليست احلياة العاطفية لإلنسان، فهي باألحرى 
أقرب إلى سٍر يتكون من مزيج من »النطفة 

واخللية والذرة والشحنة الكهربائية.«   يحافظ 
اخلط املكتوب على الوقت البدائي للوجود 
بنفس الطريقة التي يتم احلفاظ بها على 

وجود احليوانات املهدة باالنقراض كاحلرباء 
والسحلية ؛ حيث أن البعد الواحد ليس مجرد 

خط بالنسبة للسطح ؛ إنه أحد أبعاد الكون 
الذي ينفجر مثل احلركات اجلوفية للصخور 
واحلمم البركانية التي خرقت سكون سطح 

األرض فجأة.
كما يرى آل سعيد أن العمل الفني ليس 

»سطحاً تصويرياً« محدًدا ببعدين من الطول 
والعرض ولكن »كسطح بيئي« متصل بالعالم 

من حولنا.  تطورت هذه العالقة بني الفن 
والطبيعة خالل ثمانينيات القرن املاضي  

لتصبح أكثر أهمية وظهوراً يف عمله )ص 79( 
)ص 78([ ، إال أن جذورها تكمن يف اهتمام 

آل سعيد بالشقوق والتصدعات - التكوينات 
التي حتدث دون تدخل بشري، والتي كان آل 

سعيد يعيد تشكيلها يف لوحاته، كما يف كتاباته 
)3( )ص 80(.

ُعرض هذا العمل يف بينالي فينيسيا يف عام 
1976 ، وهذا العمل املمتد بشكل غير اعتيادي 

على طول اجلدار يتميز بصدع ميتد على 
امتداد النصف السفلي من اللوحة. تظهر 
الطبقات السفلية يف اللوحة مبظهر خشن 

وبارز ؛ يف بعض األماكن ، تكون حبيبات 
اخلشب مرئية. باإلضافة إلى األرقام والكلمات 

التي ميكن متييزها بوضوح مثل الربيع 
واحلرية واألوساخ ، ويتميز »اجلدار« بخدوش 
أقل قابلية للتفسير - رأسية وأفقية - جتري 
عبر املنتصف. كما يتزامن تركيز اخلدوش يف 

منتصف العمل مع تآكل الصورة الذي ينتج 
عنه أثر خلط أفقي. وهنا، يتضح بأن الكتابة 
ليست العنصر الوحيد الذي يشير إلى »البعد 
الواحد« ولكن أيضاً الصدع ، وتآكل الصورة 

يف املنتصف، والبقع السوداء التي تشير إلى أن 
شيئاً ما قد جرى طمسه أو أن نشاطاً ما يف 

احلياة قد ترك آثاراً له يف البيئة احمليطة.
على الرغم من أن الكتابة ستبقى محط 
اهتمام آل سعيد ، لكن تفكيره ابتعد عن 

اختالل املجال التصويري بدمج العناصر 
غير التصويرية ، نحو األبعاد األنثروبولوجية 
للكتابات كإطار مرجعي رمزي ترتبط الذات 

من خالله بالعالم.

.III
»دور الفنان ميثل بل يعبر عن مشاكل الباحث 
احلضاري واألثري الذي يكتشف املعالم عبر 

الوجود الشيئي للشواهد، مع فارق بسيط وهو 
ان يعيش هذه الشواهد اآلن أثناء وما بعد 

اكتشافه اياها،
على مدار السبعينيات ، عندما بدأ تدريس 

تاريخ الفن يف معهد الفنون اجلميلة ، أصبح 
آل سعيد مهتماً بشكل متزايد بـ »ماهية« العمل 

الفني. هذا الشيء ال يكمن يف مادية العمل 
الفني بحد ذاته - أنه مصنوع من الطالء 

واخلشب - ولكن يف حقيقة أنه كان »أثراً« 
لعالقة الفنان بالعالم ، مثلما متثله القطع 

األثرية القدمية والتي تشكل انعكاساً لعالقة 
إنسانية قدمية بالعالم. تضمن هذا االهتمام 

بجوهر العمل الفني حتوالً يف التركيز من 
االنشغال التحليلي إلى تنظيم البعد األحادي 

للخط ضمن الفضاء ثنائي األبعاد للصورة 
، سواء من خالل دمج احلروف أو إدخال 

الشقوق ، الستكشاف العالقة بني العناصر 
املختلفة داخل العمل الفني.

بحلول أوائل الثمانينيات ، كان آل سعيد يصور 
هيكل العمل الفني باعتباره جدلية بني السكون 

واحلركة. على الرغم من أن مفهوم احلركة 
كان معه منذ بدايات عمله وفكر كاندينسكي ، 
إال أن مفهوم السكون كان مستمد من النحت 

الفرعوني؛ لكنه طور كال املفهومني فيما يتعلق 

بالكتابة العربية ، حيث يتم نسخ احلروف 
الساكنة وحروف العلة الطويلة فقط ، وتبقى 

ساكنة حتى يتم حتريكها بواسطة حروف 
العلة »املخفية« ونهايات الكلمات التي يلفظها 

القارئ:
»سكونية العمل الفني عندي تشبه إلى حد ما 
لغزا لنص عربي مدون. ففي الكتابة الالتينية 
يقرأ النص بواسطة احلروف املرئية. أما يف 
الكتابة العربية فإن املعرفة املستقرة يف ذهن 

القارئ تساهم يف قراءة النص…ان اجلزء 
اخلفي من النص املدون ليس هو الذي يكتبه 

الكاتب، بل ما يقرأه القارئ. وهكذا يبدو النص 
ألول وهلة عاملا عينيه، فإذا هو عند القراءة 

عالم فكري، متاما…« 
وكما هو النص عربي ، يكون العمل الفني يف 

البداية ساكناً 4 ولكن يف »تأمله« يصبح »عالم 

شاكر حسن ال سعيد.بدون عنوان، زيت واكريلك 
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حركة« ويتم الكشف عما كان مخفياً.
تظهر بنية السكون واحلركة هذه يف »رسائل 

يف الفضاء« )ص 81(، وهنا ميكن رؤية أرضية 
اللوحة غير املصقولة نسبياً ، إضافة لوجود 

مجموعة متنوعة من العالمات اخلام على 
الورق امللصق على اللوح اخلشبي. وثمة سدمي 
من العناصر يثبت نفسه يف حالة توازن حتى 

أثناء حتريك أجزائه. أما رقم 4 املقلوب 
فيوازن اخلطوط الرمادية الساقطة ؛ فيما تتم 
موازنة العالمات ذات اللون األحمر واألصفر 
ببقع من الضباب األبيض. يف أجزاء مختلفة 
من التكوين الرمادي الساقط ، يتبدد الشكل 

إلى اللون الغازي.
مت إحداث شقوق يف منتصف الورقة ، يف 

املنتصف السفلي وباجتاه اجلزء العلوي األمين 
للوحة ، يتردد صداها بعالمات عمودية كثيفة 
تشير إلى نوع التسجيل املرئي الذي مت أخذه 
بواسطة جهاز التصوير املقطعي. وقد كان آل 

سعيد سيواصل جتربة إحداث تلك التدخالت؛ 
لكن اهتمامه كان أقل يف طريقة حتديد البعد 
الواحد مقارنة باهتمامه بالطريقة التي تعمل 

بها لتشكل عاملاً خاصاً بالعمل الفني.
قام آل سعيد بزيارة مكتبة املخطوطات يف 
بغداد، حيث رأى لوحات فيها ورق الرق أو 

الورق مهترئاً )شكل 5(؛ الحقاً ، علّق قائاًل إنه 
بدا له أنه يعيد الطريقة التي يخلق بها العمل 
الفني عاملاً خاصاً به ، من خالل االبتعاد عن 

العالم من حوله وإنشاء مساحة داخلية خاصة 
به داخل نفسه. 

كما بدأ بإظهار هذا التأثير يف عمله ، كما هو 
احلال يف التشكيل املوجود يف الوسط على 

اجلانب األمين السفلي من لوحة »رسائل يف 
الفضاء«، حيث مت تتبع الشقوق يف الورقة 

لتشكل شكاًل بيضاوياً. من جانب آخر، فإن 
االختالف يف الطريقة التي يتشكل بها الرسم 

– على احلافة التي ال ميكن متييزها بني 
األرضية والدعم - جعله ينفصل عن العناصر 
األخرى يف اللوحة، ويضعه خارج زمن تذبذبها 

بني السكون واحلركة.
ويظهر التشكيل نفسه يف الربعني السفليني 

األمين واأليسر من اللوحة »بدون عنوان« )ص 
82(. هذه الفراغات ليست مادية فحسب ، بل 

زمنية كذلك – أي أنها تدل على الزمن. مت 
بناء هذا العمل ككل باعتباره عنصراً تاريخاً 
، يتكون من ترسبات من املواد، والتي يعتقد 
آل سعيد أنها نوع من »التراكمات '' ، والتي 

تصبح الطبقات األساسية مرئية من خاللها: 
وعلى مقربة من وسط الصورة ، تعكس 

قطرات الطالء حملات تعطي انطباعات شبيهة 
باألحافير؛ وميكن رؤية املثلثات البابلية على 

يسار الرقم ٣ ؛ وقشور الطالء املتكدسة تصور 
مخلفات التاريخ.

وبحلول التسعينيات ، كان آل سعيد قد اخترق 
بالفعل سطح اللوحة مثلما ميكننا رؤيته يف 

 as we can see in The ,لوحاته الثالث
 and )83 1 )ص .Subject, Burning no

Untitled)ص 84(.
يف هذه اللوحات ، ال يقتصر دور حافة اخلشب 
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احملترقة على اإلشارة  لظاهرة البعد الواحد 
للمظهر املتناقض للخط يف الفضاء ثنائي 

األبعاد للشكل الذي يكشف عن الزمن البدائي 
للوجود ؛ بل أنه يخلق مساحة فارغة داخل 
اللوحة، وتغير هذه املساحة الفارغة بشكل 

أساسي يف بنية العمل مما يخلق مراكز اهتمام 
أو مراكز جذب  فيما يتعلق ببقية اللوحة التي 

يتم اإلشارة إليها على أنها »محيط« اللوحة.
In The Subject, Burning no. 1,  يتمركز 
اندماج كثيف من العناصر حول اخلروقني ، 

كما لو كانت عالمات تركتها نفس القوة التي 
اخترقت اللوحة. ويف مساحات متعددة ، 

متت إزالة الطبقة العليا من اخلشب ، وكشف 
األلياف املوجودة حتتها. ميثل هذا اإلحساس 
امللموس بالضرر مثاالً على تقنية الرسم التي 

تعمل عن طريق اإلزالة والتي يعرفها آل سعيد 
بنظرية »التعرية«.

يعكس مصطلح التعرية التسمية التي تطلق 
على األسلوب املتمثل يف إبعاد الفنان وإقصاؤه 
عن العمل الفني، حيث كانت الرغبة يف تقييد 
الفنان جزءاً أساسياً من أشكال التجريد التي 

تعرف عليها آل سعيد يف باريس ؛ وهي ذاتها 
التي كانت تكمن وراء الطريقة التي تعامل بها 

جان فوترييه وجان دوبوفيه مع املواد على 
القماش أو الورق ، والتي وجدها آل سعيد 

مقنعة للغاية. وخالل فترة الستينيات ، أعاد 
آل سعيد تصوير هذه الطريقة باعتبارها نفياً 
للذات والتي مّكنت من تواجد العالم اخلارجي 

يف العمل الفني، كما أن أسلوب إنكار الذات 
الذي حتققه التعرية كان موجهاً نحو تعزيز 

جوهر العمل الفني.
تتجلى تقنية التعرية يف اللطخات يف لوحة 

»رسائل يف الفضاء«حيث تكون الدوامة 
الرمادية غير واضحة ، ويف املسحات التي 
تظهر يف هذا العمل وغيره ، ويف احلروف 

املمحوة: حيثما يبدو أنه قد مت شطب شيء 
ما أو تلطيخه. رمبا يكون أفضل مثال على 
ذلك هو الرسم املائي ، يف لوحة )ص 85( 
بدون عنوان ، حيث يتدفق خط من الطالء 

األسود على الورقة ؛ ليس من الواضح ما إذا 
كان اللون األسود يخفي شيًئا ما أو إذا كان 

انقشاعاً لشيء لم يعد متاحاً لنا رؤيته.

  IV                   .

»منذ ماليني السنني الضوئية، و ها قد 
شوهدت االن. فنحن يف تطلعنا الذاتي 

تبصرها يف )حاضرنا(، و لكنها كانت يف 
)ماضيها( يف نفس الوقت. توجهت النجمة 
لنا من ماضيها يف الوقت الذي نتوجه اليها 

يف حاضرنا، و هكذا فأن ماضيها حاضرنا. ا 
كانت )فحوى( العمل الفني بهذا املعنى تصلنا 

بدورها من ماضينا إذ نحن يف حاضرنا؟« 
استمر املفهوم التأملي للعمل الفني الذي شكله 

آل سعيد يف منتصف الستينيات األساس 
ملمارساته وأعماله، والذي ميثل فيه العمل 

الفني وصًفا للكون املادي ، وليس على سبيل 
املثال تعبيًرا عن املشاعر اإلنسانية. ولكن 

بحلول منتصف الثمانينيات من القرن املاضي 
، لم يعد هذا الوصف يُترجم من داخل الفنان 

؛ بل مت استبدال جتربة الفنان فيما يتعلق 
بالعالم اخلارجي ببحث تاريخي يف األشكال 

الرمزية التي من خاللها ارتبط البشر بالعالم 

املادي يف فترات مختلفة.
يتعلق جزء كبير من هذا البحث بتاريخ 

األشكال املكتوبة، والثقافة املادية لبالد ما بني 
النهرين القدمية ، واالستخدام الفلكي ألنظمة 
الرسوم التصويرية يف العصر اإلسالمي. كان 
آل سعيد مهتًما بـ )1( كيف توسطت األشكال 
التصويرية العالقة اإلنسانية بالبيئة الطبيعية 
يف بالد ما بني النهرين القدمية، و )2( كيف 
استخدمت النظم الفلكية يف اإلسالم أشكاالً 
معينة لربط ما هو مرئي وما هو غير مرئي. 
كما حاول إعادة تشكيل هذه العالقات - بني 

الشكل والبيئة ، املرئي وغير املرئي - يف عمله 
اخلاص ، إضافة للجمع بني مفاهيم العصور 

القدمية والوسطى مع مفاهيم العصر احلديثن 
مما أسفر عن إضفاء درجة من »املوضوعية« 
على أعماله. وضمن تصريح فني على هامش 

معرض مت تنظيمه يف عام 1985 - حيث 
ُعرضت لوحة التسواهني )ص 86( ولوحة 

احلرية )ص 78( ألول مرة - أطلق على 
اللوحات اسم »التأمالت املوضوعية«. وبهذا 
، كان يقصد أكثر من مجرد »جوهر« العمل 

الفني ؛ فقد رأى هذا العمل الفني على أنه 
»متثيل لشكل مستقبلي من التقاليد«.

وقد جتلّت »املوضوعية« يف أعمال آل سعيد 
منذ الثمانينيات فصاعداً، أما أعماله السابقة 

فقد كانت تتألف من خط مقابل أرضية 
متجانسة إلى حد ما ، كما نرى يف لوحة  

»رسائل يف الفضاء« )ص 81(
أما اآلن تنقسم األرضية إلى أجزاء مستطيلة 

تعكس تنظيم ألواح ونقوش بالد ما بني النهرين 
القدمية إلى أرباع )كما نرى يف اللوحات بال 

عنوان )ص 82( ، و )ص 79( ، ولوحة احلرية 
)ص 78( ؛ وهي مأهولة بالعناصرالتصويرية 
املختلفة ، ليس فقط احلروف واألرقام ولكن 
أيضاً املثلثات املرصوفة يف اللوحة ])ص 78( 

، والرموز التصويرية مثل آذان القمح يف لوحة 
)ص 78( والرموز الفلكية لوحة )ص 86(. 
عالوة على ذلك ، فإن األلوان ، يف طابعها 
وطريقة تطبيقها ، تكتسب جودة البيئة أو 
جودة الغالف اجلوي: صبغة طني التربة 

يف اللوحة )ص 78( ، الدفء الالمع ألشعة 
الشمس يف لوحة )ص 79(.

شاكر حسن ال سعيد. مواد مختلفة
 على اخلشب. x 80 .1992. 126 سم.

مجموعة موؤسسة فارجان . ابوظبي

شاكر حسن ال سعيد. الوان مائية
 على الورق. x 43 .1987. 62 سم.

مجموعة خاصة. لندن
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يف بحثه وممارسته ، تساءل آل سعيد عن 
الفرق بني الزخرفة والرمزية من خالل 

استكشاف الفعالية السحرية للشكل. كما 
انصب اهتمامه على نوع من التدوين الذي 

نشأ عن العلم الصويف للحروف الساكنة ، 
واستخدام شبكات تسمى األوفاق )مفردها 

وفق( ليس فقط لتمييز العالقة بني احلروف 
ولكن أيضاً اخلصائص الكيميائية للعناصر 

الكيميائية. وقد قام بدمجها يف اللوحات ، 
كما ميكننا أن نرى يف العديد من األعمال 

املعروضة ، غالباً باالقتران مع عالمات 
غامضة تشبه احلرف ، حيث تعمل بشكل أقل 

على حتديد البعد الواحد بدالً من جتديد 
االرتباط  بني هذه األشكال املتحقق بني املرئي 

واملخفي ، واملعروف واملجهول.
اشتق العلم الصويف للحروف الساكنة كما 
صاغه منصور احلالج ، والذي كان أساس 

تصور آل سعيد للبعد الواحد يف مطلع 
السبعينيات ، من ممارسة عامة للبحث عن 

املعاني السرية وراء احلروف العربية. وقد أّدى 
سر احلروف الساكنة املنفصلة التي تظهر على 

رأس العديد من السور يف القرآن إلى ظهور 
طريقة للعرافة )التكهن بالغيب( ، تُعرف باسم 

اجلفر، والتي كانت تتعلق يف البداية بأسرار 
التاريخ اإللهي ولكن مع مرور الوقت امتدت 
إلى ممارسة اخليمياء ، والبحث عما ميكن 
أن يتيح حتويل العناصر، حيث كان يُعتقد 
أن لكل حرف قيمة عددية، وأن العالقات 
القابلة للحساب بني األرقام ستكشف عن 

أسرار احلروف ، والتي ترمز خلصائص املواد 
الطبيعية املختلفة. وحلساب هذه العالقات، 
مت رسم احلروف يف شبكة، أو الوفق؛ حيث 

تكشف مواضع احلروف على الشبكة عن 
األسرار اخلفية لها )شكل 7-6(.

ما أثار اهتمام آل سعيد حول األوفاق على 
وجه اخلصوص هو وظيفته »املعرفية«، أي 

كيفية عمله كوسيلة »لدراسة جميع العالقات 
املختلفة بني اإلنسان والعالم«.  ومت تنفيذ هذه 

الوظيفة بواسطة املربع الذي سيحاول فهم 
فعاليته من خالل تتبع أثره منذ البداية - على 

نحو تخميني - إلى ظهور املربع باعتباره »منطاً 
زخرفياً« على اخلزفيات القدمية يف الفترة 

السامرائية.  وقد ظهر الشكل الهندسي للمربع 
، حسب فهمه ، مع ابتكار الزراعة واكتشاف 
فكرة اخلصوبة ؛ حيث يتشابه انتظام املربع 

بجوانبه األربعة مع انتظام الدورات الطبيعية 
مثل حركة القمر عبر األطوار أو دورة 

الفصول. بيد أن املربع لم يكن مجرد صورة 
للطبيعة ؛ بل كان شكاًل من أشكال »السحر« 

حيث كانت رمزية اخلصوبة يف حد ذاتها 
وسيلة لضمان خصوبة األرض. لقد كانت 
طريقة لتحقيق عالقة معينة بني اإلنسان 

والعالم.

وعلى مر السنني ، ومنذ عودته من باريس عام 
1959 ، دفع تركيز آل سعيد على احلروف 

املكتوبة إلى التعمق يف علم اللغويات، ما أدى 
إلى تالشي فكرته حول التمييز بني التشكيل 

الزخريف والرمزي )على سبيل املثال يف املقابلة 
املقتبسة أعاله عام 1966( ، وأصبح يرى 

األشكال »الزخرفية« املفترضة كرموز فقدت 
معناها )الفحوى(؛ هذا املعنى الذي يعكس 

فعالية األشكال يف إقامة عالقة بني اإلنسان 
والعالم. 

سعى آل سعيد إلى استعادة هذه الفعالية 
أو«املعنى« يف لوحته  »بال عنوان« ، 1987 ، 

حيث مت استخدام عنصري احلرارة والضوء 
األصفر بسالسة لدرجة افتقارهما إلى 
الصالبة ، كمرور الهواء على أرضية من 

األشكال »الزخرفية«. ويشير التناقض بني 
االمتداد املتجدد للهواء يف املركز واحمليط 

املشغول عمداً ، مبثلثاته املكسوة ، إلى وجود 
عالقة بني النشاط البشري وشيء ما يشبه 
الطقس. كما مت إدخال مثلثات مفردة عند 
احلد الفاصل بني األشكال احملددة واللون 
الذي ال شكل له، حيث تعتبر هذه املثلثات 

كتمثيالت تصويرية سومرية للمرأة لكي تعكس 
رمز اخلصوبة.

ميكننا أن نرى تركيبة مماثلة يف لوحة احلرية 
)ص 78( ، حيث تتقاطع البيئة الطبيعية غير 
املفسرة نسبياً للنصف السفلي من اللوحة ، 

مع لونها الطيني القاحل، مع األشكال الرمزية 
للنصف العلوي. أما الشقوق التي متر عبر 
اللوحة القماشية فإنها تشبه الشقوق التي 

تتشكل يف التربة اجلافة. كما مت حفر الوفق 
يف األرض القاحلة ، وهو عمل تعويذي من 

جانب اإلنسان يف محاولة لتحقيق حدث 
طبيعي؛ تنزل فوقه خطوط عمودية، واملطر 

الذي سيؤدي إلى منو الشعير يظهر يف أعلى 
يسار اللوحة. 

إن البحث التاريخي الذي أجراه آل سعيد حول 
نقطة تقاطع اللغة والفن ، واملشروع الذي نفّذه 

على أساس هذا البحث لبناء عناصر جتمع 
يف وقت واحد هذا التاريخ  للشكل الرمزي 

وحتمله إلى املستقبل قد مت تتويجه مبشروع 

شاكر حسن ال سعيد. تسواهن، زيت وصبغ مرشوش 
على لوح خشبي. x 132 .1984. 132 سم.
مجموعة متحف جوجنهامي، ابوظبي

صفحة رموز فلكية من كتا احمد البوني. شمس املعارف، ، القرن 
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لوحة املتواريات )ص 88( ، حيث يتم تشكيل 
عنصر قدمي واستنساخه ، تتناقض سماته 
السيميائية )الرمزية( مع عالمات اخلراب 

بطريقة تشكل اللغز الهرمونطيقي )التأولي( 
الذي سيصادفه املستقبل حتماً عندما يعود 

إلى احلاضر.

ومتاشياً مع اهتمام آل سعيد بسيميائية 
اخلصوبة يف بالد ما بني النهرين ، يتميز 

الشكل اخلشبي بالتصميم الرأسي ملزهرية 
الوركاء وتنظيمه يف طبقات )شكل 9(. كما 

يعكس الشكل الرقيق للسطح نقص العمق يف 
النقوش البارزة على املزهرية ؛ إضافة لذلك، 
فإن استخدام الرذاذ األزرق واألبيض يوحي 

بأن السماء مكسوة بشبكة فلكية )الشكل 
8(. وثمة العديد من النقاط امللونة التي متاًل 
اجلزء العلوي والتي مت ترتيبها كخط قطري 

أبيض، حيث أن استخدامها هنا لم يكن 
باعتبارها كأشكال زخرفية ولكن كأداة لترتيب 

العالقة اإلنسانية بالعالم الطبيعي.
أما يف الوسط ، فجرى اقتالع السطح للكشف 

عن التجاويف، حيث يحتمل أن يكون هذا 
الفراغ مبثابة إعادة بناء لكل من الفتحة 

املوجودة أعلى إناء الوركاء والثقب املوجود يف 
وسط نقش أور نانشي )الشكل 10(،  حيث 
ميثل الثقب هنا شكاًل رمزياً يربط اإلنسان 

بالعالم الطبيعي الذي يسكنه، وعنصراً مرئياً 
يشير ملا هو مخفي.

.V
 

إنه ملن املستحيل عدم ربط الطابع املتضرر 
لعمل من هذا النوع ، وال تقنيات التعرية ، وال 

االنشغال بالعالقة بني املرئي واملخفي ، بسياق 

الديكتاتورية واحلرب التي انعكست على 
أعمال آل سعيد على مدى العقدين املاضيني. 

ويف الواقع، فأنا ال أمتلك أي إجابات ولكن 
يبدو أن هذه العالقة موضحة يف لوحة 

تسواهن )ص 86(.
مت تقسيم اللوحة إلى جزأين: جزء يف النصف 
السفلي ، حيث نقشت حتية المرأة أسطورية 

تدعى تسواهن، ونصف علوي حيث تخلق 
حروف اسمها نوعاً من الصدى أو االرتداد ، 
وحيث تتناقض  ضربات متعددة للفرشاة مع 

املساحة املفتوحة يف األسفل: رمبا تكون إمياءة 
أحدها شديدة اإلهتياج تناقض التصريح 

العلني لآلخر. طواسني هو اسم امرأة يعتقد 
أنها قاتلت جنباً إلى جنب مع الرجال خالل 
احلرب العراقية اإليرانية. وتقترن اإلشارة 

الشفافة السمها هنا بعالمات استداللية 
إضافة لفصل حروف اسمها عن بعضها 

البعض  مما يوحي بأن احلروف ترمز إلى 
معنى ثانوي ال ميكن حتديده إال من خالل 

نوع العملية الرمزية التي يشار اليها يف 
اللوحة نفسها. أي أن األشياء ال تعكس واقعها 

احلقيقي.
 the( عندما ُعرضت اللوحة يف املعرض الهندي
Indian Triennale(  يف عام 1986 ، مت تغيير 

عنوانها إلى »الكتابة على اجلدار« )3(. ولكن 
لم يستخدم مسمى »الكتابة«؟ التحية لتسواهن 
يف النصف السفلي ، أم كتلة الرموز التفسيرية 
يف اجلزء العلوي؟ باعتقادي ليس علينا اإلجابة 

؛ يكفي طرح السؤال.
أحب آل سعيد أن يقتبس جملة عثر عليها 
بالصدفة يف مخطوطة مبكتبة املخطوطات 

يف بغداد: »أال تعلم أن جهلك هو معرفة؟« 
وبحلول منتصف التسعينيات ، أصبح مهتماً 
بهذه الكمية من العمل الفني لينمي جتربة 

اجلهل. يف الواقع ، ميكن اعتبار أسلوبه منذ 
فترة الستينيات كمحاولة لتنمية تلك التجربة، 
إال أنه ليس من السهل على العقل البشري أن 
يدخل يف عالقة جهل أو عدم معرفة ، وتكمن 
القيمة املستمرة لعمل آل سعيد يف قدرته على 
تدريبنا على هذه العادة الذهنية: أن جهلنا هو 

شكل من أشكال املعرفة.
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قراءة معاصرة إلشكالية مفهوم » البعد 
الواحد لدى شاكر حسن آل سعيد

سامي داود

ما الذي يجب أن يوجد بني كلماتنا واألشياء، 
حتى تكون كلماتنا دقيقة؟…«راسل« من 

) املعنى و احلقيقة(

حتوالت عالقة الفن باألبعاد

حينما أدخل املعماري الفلورنسي« فيلليبو 
برونليسكي« ) 1377 ـ 1446(، قوانني املنظور 

يف اللوحة بداية القرن اخلامس عشر، بدأ 
احلديث عن املنظور كبُعد ثالث يف سطح مكون 

من بعدين، وصار بإمكان الناس أن ينظروا 
مثال إلى خطي سكة احلديد وهو يتقارب 

ليلتقي يف العمق املنظوري املبهم للوحة. أو 
رؤية شارع من األشجار املوزعة بالتساوي 

على طرفيه، لتتقلص كتلتها يف عمق اللوحة 
كأيحاء عن املنظور أو البعد الثالث/ العمق 

الذي بات مشروعاً البحث فيه كمستوى 
بصري محسوس.وقد أشرت سابقاً يف بحٍث 
منفصل، إلى أن اإلضافة املنظورة يف بداية 
عصر النهضة، لم تكن العامل اجلوهري يف 
أنسنة املوضوع اجلمالي، ألن تغيير األفكار 

حينذاك، كان حصيلة حلروب فكرية متعددة. 
تلقت اللوحة جزءاً من ثمارها. غير أن مفهوم 

العمق كبعد ثالث، ساهم يف منح معمار 
اللوحة فضاًء أرحب. و هو ما يظهر جلياً 

يف االختالف الكبير بني مشهد لوحة » برج 
بابل« التي رسمها بروغيل الكبير سنة 1563، 
والتي مازالت هيبتها ترافقني منذ أن رأيتها 

يف متحف فيينا  لتاريخ الفنون، وبني عمل 
آخر، يعتبر أول لوحة لتصور »برج بابل« وفقا 
لسيرته يف ِسفر التكوين، والتي رسمها فنان 

مجهول قبل بروغيل بأكثر من مئة عام. حيث 
يظهر البرج وكأنه مربعات متعامدة.

واستمرت تلك احلالة املنظورية يف الفن إلى أن 
تعرض مفهوم الرسم إلحراجه األكبر يف نهاية 
القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. 

إذ لم تعد اللوحة معللة بالقصص واألفكار 
التي حتملها. حيث بدأ العلم بفّك السحر عن 

العالم. وباتت سردية الواقع ما دون الذري، 
مغرية أكثر للتأمل. ولم تعد عالقتنا احلسّية 
حاسمة مع الواقع املرئي، بل أضحت ناقصة 

إن لم تكن ُمعززة بالتصور العلمي. ناهيك 
عن الدقة التي متكنت منها آلة التصوير 

يف حمل األشياء كما هي يف ذاتها، ولم يعد 
مقنعاً لدى املتلقي، البحث عن تفسير فلسفي 
لتفضيل البورتريه الفني على الصورة امللتقطة 
بالكاميرة. مع احلاشية األهم املتعلقة بشروط 
التسويق، والتي ثّورتها متركز املال يف نيويورك 

واستقطابها للفنانني من مختلف األماكن، يف 
بداية سنة 1913 . وهكذا باتت هناك أزمة.
سرعان ما أفَضت هذه األزمة إلى البحث 

عن علّية جديدة جلعل الفن التشكيلي كتعبير 
جمالي، قادرا على حمل أشياء أخرى غير 
األفكار التي وجدت لها ُسبل أكثر وضوحاً، 

ومتماسكة احلجة، وسهلة الوصول بعد تعميم 
الطباعة  وزيادة مستويات التعليم. ففقدت 
اللوحة مكانتها كأوابد ثقافية عن حضارات 
ما. وصار لزاماً عليها أن تكون قادرة على 

إنتاج شيء جديد، أال وهو الرؤية. األمر الذي 
سيغير صياغة سؤال ما هو الفن مبا هو 

التكوين؟. أي مرة أخرى احلاجة إلى كسر 
املنظور من أجل احلصول على عالقة بُعدية 
جديدة فيما بني األشكال ذاتها، وبينها وبني 

متلقيها. ولتجاوز هذه األزمة، بات واجباً 
تقدمي بُعد آخر، أعمق من سطح اللوحة. أو 

البحث عن جتريد ُمضاعف لألشياء بغية 
الوصول إلى كثافة حسّية أكبر، وبالتالي زيادة 
مستوى الترميز يف الشكل األيقوني. من هنا 
أتت احلاجة إلى حتوير أبعاد األشكال ذاتها، 

جلعلها حتمل هيئات متعددة وهجينة، ويكون 
الفُن بذلك أقرب إلى التعليل الذي قّدمه جيل 
دولوز يف اعتبار الفن:” رسماً للقوى احليوانية 
و النباتية املمكنة يف الشكل اإلنساني”. وهكذا 
بدأت احلكاية اجلديدة يف عالقة الفن بالبعد، 
والتي ستظهر مع تيارات الفن احلديث بداية 

القرن العشرين، كأنها بالفعل حتوالت ثورية يف 
رؤيتنا لألشياء.

فجأة، ومن احلاجة إلى تفكيك املشهد وأبعاده، 
تقدمت التكعيبية بفكرة غريبة حول البعد 
الرابع يف الرسم. معتبرة أن الفن احلديث 
يقدم للمتلقي فرصة لرؤية األشكال ليس 

كما تبدو يف الواقع، بل كما هي يف احلقيقة. 
معتقدة أنها بإعادة استئناف تقنية الفراعنة 

يف لصق طريف وجه اإلنسان على سطح واحد، 
ستقدم للمتلقي اجلانب الذي ال يراه إال مركباً، 

ولكن يف عالقة جديدة مع اجلانب اآلخر. )1(
يدخل ما تقدم يف جملة األفكار املشوشة التي 
طورها املجال الفني عن نفسه. لسبب بسيط 

جداً، وهو أن قضية التعبير عن شيء ما، 
سواء بالكلمات أو من خالل أي نظام عالماتي 

آخر، ولكي يكون التعبير مجاالً لعبور الفكرة 
أو الشعور، يضع لكل تعبير منطقه الداخلي 
واخلاص. وعليه أن يكون تعبيراً متماسكاً، 

حتى لو ُوِجدت عالمة نشاز يف التكوين. وهذا 
التماسك، يجعل من هيكل كل تعبير/ صورة، 

جملة لفظية أو نغمية، عنصراً يف حتوير 
الشكل، لتخصيب التكوين بهيئات متنوعة، 

يوفر تباينها البصري أو النغمي، منفذا لتمرير 
ما هو غير مرئي أو مترابط. هكذا يبدأ املرئي 
يف متثيل الالمرئي ويف جعله فاعاًل يف العمل 
الفني دالليا، وبالتالي يصبح بإمكان التكوين 

الفني أن يؤسس لرؤية ما، وبالتالي يدخل 
يف حسبان الفن. فكل تعبير اعتباطي، جميل 

ومتماسك البنية، ومنسجم مع الذائقة العامة، 
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وال يؤسس لرؤية ما، هو مجرد ُملصق دعائي 
أو جتاري يف حقل ما، لكنه ليس بفن.

لقد حتددت فلسفة الفن يف القرن العشرين 
بفكرة تصوير الالمرئي ) بول كلي(. كيف؟ عبر 

إعادة تركيب الواقع وخلخلة أبعاده. وهكذا 
بدأت احلداثة الفنية ببداية مختلفة ومتممة 
لتطور التفكير اإلنساني عبر بقية املعارف. 
ومع تغيير عالقاتنا اإلنسانية بتغيير طبيعة 

التواصل بيننا، ودخول املدينة احلديثة يف إطار 
الهدم الذاتي لهيكلها املعماري واالجتماعي 

معا، وإعادة اإلنتاج للثقافة مبا يجعلها تشتغل 
كأنها صناعة، وموادها بضائع ثقافية، وبالتالي 

متفقة مع إكراهات التسويق واالحتكار 
املؤسساتي. بات الفنان خاسراً ملا كان متحصناً 

فيه: التفرد اإلبداعي. وصار البحث عن هذا 
التفرد مرتبطاً بتسميات تاريخية لتوجهات 

فنية، تقدمت بأساليب تعبيرية متنوعة، 
وزعمت أنها تنفذ إلى األشياء يف املنطقة التي 

يغفل عنها الِعلم و الفكر الفلسفي.
هذه مزاعم مشروعة لكل حقل إدراكي طّوره 
اإلنسان ليجعل من حياته الفكرية والشعورية 
ُمعبرة بأكبر قدر ممكن. لكن هل تتفق هذه 
املزاعم بالفعل مع مداركنا اإلنسانية؟ وهل 
تشكل التعابير الفنية إشارات موضوعية، 
تربطنا بدالالت ممكنة، لكونها ُمصاغة أو 
ُمشكلة بهذه الطريقة وليس غيرها؟ أم أن 
الداللة يف الفنون تشتغل من خالل أوهام 
خارجية، يساهم النقد الفني، والصحافة، 

وهيمنة املؤسسات الفنية على صناعة الذائقة 
العامة وتوجيهها للمشاركة طقوس التفاعل مع 

العمل الفني؟

حتاول هذه الورقة، من خالل قراءة حتوالت 
مفهوم األبعاد يف تاريخ الفن، و مقاربتها 

باألفكار التي قدمها الفنان العراقي شاكر 

حسن آل سعيد، وحاول تطبيقها يف أعماله 
الفنية، اإلجابة على هذا السؤال احملك.

العني أم الروح؟  ورؤية األبعاد 

سبق الفنانون الغربيون الفنانون الشرقيون 
بعقود طويلة يف محاولة إظهار أهمية اخلط يف 

الفن التشكيلي. ومع ذلك، ال تتوفر مرجعيات 
كثيرة متعلقة باخلط، باستثناء قراءات مبعثرة 

يف شهادات فنانني مثل أوغست رودان وسيزان 
وبول كلي وجياكوميتي/ األشكال اخلطية، 

وهنري ماتييس وآخرين. غير أنها ال تتعدى 
مستوى الشذرات، على غرار ذلك املقطع 

البديع الذي يقدمه هنري برغسون يف مؤلفه / 
الضحك/ والذي يستعني به موريس ميرلبونتي 
يف / العني والعقل/، وسنأتي على مقاربته يف 

فقرة الحقة. علما أننا نعثر على كتب أخرى يف 
املكتبة األوربية من طينة » قصة اخلطوط«* 
لإليطالي مانليو بروزانني، الذي يشكل عينة 

جيدة عن الكتب التي نخسر يف طباعتها حتى 
كلفة الطباعة. كونه يقدم بالضبط ما نحاول 

إزاحته من حقل النقد الفني. أي العبارات 
التي تتعامل مع العناصر البصرية بالعبارات 

الشعريةـ إسقاطات ذاتية وأوهام ـ واإلحاالت 
املرجعية إلى مصادر لم تكن مؤهلة بحكم 

تكوينها املعريف من قراءة اخلط كدال بصري. 
وتشكل هذه النقطة األخيرة، املتعلقة باالعتماد 
على املرجعيات غير البصرية لتعليل اخلط أو 

اللون، هي أولى املالحظات التي نعثر عليها يف 
النصوص التي وضعها الفنان آل سعيد ضمن 

بيانه حول اخلط العربي، والتصوف اإلسالمي، 
واملعنى املطابق للحرف ـ وهذه شبه استحالة 
ـ واخلط كشكل ومحور لتحول الطاقة. طاقة 

ماذا..؟ طاقة األجسام التي يعقد اخلط بينها 
قيماً بصرية، أشكاال كانت أم تقسيماً فراغياً 

حلقل داللي ما. وسنستفيض يف هذه النقطة 
بالتدريج. 

من جهة أخرى، كيف ميكن الربط بني تعابير 
من قبيل البعد الواحد، أو البعد الرابع، أو 

البعد الروحي، وطبيعة اإلدراك احلسي 
للعناصر البصرية املشكلة للتكوين اجلمالي؟ أو 

ما هي الصيغة البصرية التي ستحمل بصرياً 
يف مجال التلقي، هذه األبعاد املفترضة؟

أوال، ال تنقل شبكية العني إلى الدماغ سوى 
بعدين اثنني، فيما يتم تكييف البعد الثالث 

من قبل العضلة الهذبية يف الدماغ)2(. وقد 
كانت هذه املسلمة العلمية رائجة يف األوساط 

الثقافية األوربية بادية القرن العشرين، 
الفلسفية منها والعلمية. بل و كانت مدخاًل 

ملفهمة اإلدراك احلسي عبر طرح املثال 
التقليدي حول العالقة بني املكان البصري 

واملكان اللمسي. ومبا أن التصوير، نحتاً 
وتركيباً ورسماً، يف جوهره عالقة جسمانية، 
فهو باستمرار معطى مكاني، محكوم باألبعاد 

اإلقليدية العادية، وُمحّمل بإمكانية اإلحالة 
إلى بُعد هندسي تخيلي، نصفه بتسرع بالبعد 

الرابع، ذلك الوصف الذي ينظر إليه علماء 
الرياضيات أو الفيزياء بريبة)3(. وبالتالي هو 
باستمرار وجود يف الزمن. مبعنى أن األشكال 

أو حتى الصيغ البصرية األكثر جتريدا 
كاملونوكروم، تأتي مبؤثرات بصرية، لتمثل 

عبور الوقت يف العمل الفني مبختلف الصيغة 
البصرية املمكنة. كالتخثرات اللونية املعاجلة 
بكيمياء اللون وتركيبته التقنية واجلمالية يف 

آن، أو باملسافة التي تصل بني نقطتني يف 
اخلط، أو باألشكال املختلفة للخط، التي حتيل 

كل صيغة منها إلى محاور جسدية مختلفة. 
وهكذا دواليك مبختلف الوسائط التعبيرية. 

إذن، لكي يكون هناك دال شكلي، يجب 
أن يكون ثمة عالقة. غير أن هذه املعادلة 

البسيطة تظهر غامضة يف بعض صياغات 
بيان« البعد الواحد« الذي يقدم مستويات 

مختلفة من فهم الكتابة العربية كشكل أيقوني. 
بحيث جند تقاربا بني تصور فائق حسن وسعد 
شاكر يف تعاملهما مع احلرف. حيث رأى فائق 

احلرف كـ:
» خط، وحركة، وأيقاع… وبالتالي مدخاًل إلى 

الفن التجريدي« )4(
فيما يتناول سعد شاكر احلرف كـ:

» وسيلة لشد العني إلى نقاط متحركة، وخطاً 
خارجياً لشكل مجسم إذا رأينا ظله، ومحيطاً 

محدد لألشكال« )5(
بينما يكتب آل سعيد شيئاً مفارقاً، يف تصوره 

لعالقة داللية للخط منفصلة عن السطح 
املرسوم عليه، بل ويستكمل النقاش بعبارات 
ال ميكن، لشدة تناقضها، أخذها على محمل 

اجلد. فاحلرف بالنسبة له:
“هو محاولة مشروعة نحو تخطي الواقع 

السطحي ذي البعدين إلى حقيقة اخلط«. 
ويتحقق هذا التخطي يف مجال » الرؤية 

التصويرية« )6(.

 حسنا. أية إحالة ميكن أن يقدمها البعد 
الواحد يف سطح ما؟ أال يدخل اخلط، ومبجرد 

متوضعه على سطح اللوحة، يف عالقة مع 
املجال الفراغي الذي يحتويه؟ كما هو احلال 
 Barnett يف أعمال األمريكي بارنيت نيومان

Newman . والذي مبجرد وضعه خلط 
شاقولي على فراغ لوني ذو درجة لونية ثابتة، 

يحّول الفراغ إلى عمق منقسم بشكل غير 
متناظر إلى جزأين، يؤسس كل جزء لوني 

منه، عالقة فراغية مغايرة مع اخلط، و تباينا 
يف التوزع الفراغي للخط وفضائه اللوني، 

بحيث يعدل معه، بالرغم من الشحة البصرية 
للعناصر، إطار اللوحة التي تنفتح على املسافة 

التشكيلية حلركة املتلقي، والذي يجد نفسه، 
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منجذباً إلى كتل لونية مسطحة، تخلق بكتلتها 
ها ويحركها اخلط، عالقة فراغية مع  التي يحدُّ

املتلقي املندمج يف شيء من الوحدة العضوية 
للعمل الفني ككل. 

واقع األمر أن بيان » البعد الواحد«، و بالرغم 
من أنه جاء عبر فنانني مطلعني على احلركات 
الفنية احلديثة يف العالم الغربي، ويف سعيهم 
إلى تأصيل مفردة تشكيلية، تقدموا بعبارات 

ال تشتغل ال تأويلياً وال بصرياً يف األعمال 
التي حاولوا من خاللها ترسيخ اخلط العربي 

كمؤسس أو كمدخل لتعبيرية بصرية هائلة 
اإليحاءات اجلسمانية املطعمة بالهيئات 

اإلنسانية والنباتية واحليوانية يف آن. وذلك 
وعلى غرار ما فعله الصينيون الذين صّدروا 

طريقتهم يف الكتابة الصورية إلى أوربا، 
لتشتغل كنظام لتحرك اخلط يف األعمال 

التقليلية Minimalism. وذلك بالرغم من 
أن احلركة التقليلية كانت قد انطلقت من 
نيويورك بداية الستينات، كتجربة الفنانة 

كالي غيزو CALI Rezo ** التي يبدو أن 
أعمالها تُقتبس بكثرة يف كردستان العراق. 

حيث قدمت لي »كالي« يف مرسمها بباريس، 
جتربتها التي قاربت الثالثني سنة من اخلبرة 

يف التعامل مع احلروف الصينية والعربية 
واألفريقية، وعالقتها ببنية اجلسم اإلنساني، 

وكيفية حتويل اجلسد إلى حرف. وكذلك األمر 
 Fabienne مع الفنانة األشهر فابيانا فيرديه

Verdier. *** التي ذهبت لدراسة أصول 
احلرف الصيني يف الصني ملدة عشر سنوات، 

وعادت إلى فرنسا لتعتزل و تبتكر فرشاتها 
اخلاصة ـ ماكينة ضخمة معلقة بالسقاالت ـ يف 

رسم الطبيعة كانعكاس خطي.

املشكلة بالنسبة لي، ال تتوقف عند حدود 
بعض املثالب املعرفية يف هذه التجربة الفنية 

املهمة لـ » جماعة البعد الواحد »،  بل يف 
أن األمر مضى دون مراجعة نقدية. ولم 

تظهر قراءة معمقة للحرف العربي من وجهة 
نظر شكالنية/ غشتالتية Gestalt محضة، 
بل ظلت متأرجحة، كما هي حالها يف هذا 

البيان، بني الطاقة اإليحائية للحرف العربي، 
وطابعه التزييني يف الفراغ، ورمزيته يف النسق 

الصويف. 
 

من جهة أخرى، استمر التنظير الغربي يف 
تقدمي النموذج، حتى بالنسبة إلى القراءات 

التي حاولت االنفصال عنه، لتأصيل أسلوبية 
فنية ُمغايرة. إذ من السهولة مبكان، رؤية 

التقاطعات بني بيان« البعد الواحد« ونصوص 

املتصوفة املعززة لفكرة التخطي/ التجاوز، 
للوصول إلى التعبير عن الروح، و بني ما قدمه 

فاسيلي كاندنسكي بلغته الشعرية األنيقة، 
من مجازات شعرية، تعزل املعنى أو تفترضه 

كعالقة رمزية، قابلة للتغيير وفقا للقراءة 
املوجهة إلى األشكال وليس مبا تعقده تلك 
األشكال من تكوينات بصرية، وذلك ببحثه 
عن بُعد روحي يف الفن. وهو أمر مشروع 

دون شك. لكن املشكلة يف الفن التشكيلي، 
أن كل عبارة مجازية، يجب أن تكون مُمثلة 

يف العمل الفني مبختلف وسائطه التعبيرية، 
كشيء محسوس، ميكن رؤيته للوصول إلى 

ما هو المرئي/ متخيل. وإصرار كاندنسكي 
على عبارات من قبيل » اإلهتزازات الرقيقة« 

التي تبثُّها األشكال الطبيعية يف مشاعرنا. 
 )7( Stimmung معوال على الكلمة األملانية
التي تعني مزاج عاطفي، لم تأتي ممثلة يف 
أعماله إال من خالل افتراضات لفظية أو 
كتابية، تشتغل كشروحات حتدد باإلكراه، 

الرمزية التي يجب أن يحيلنا إليها عمله. فهل 
ميكن أن يؤدي التناغم البصري بني املثلث 

واخلطوط املوازية له يف فضاء لوني متعدد 
الطبقات، إلى خلق إحساس جمالي؟ معمارياً، 
نعم. لكن هل ستفضي تلك العالقة الهندسية 
لألشكال مع اللون إلى » تغذية للروح« بتعبير 

كاندنسكي؟ هذا ما ال ميكن البرهنة عليه 
إال يف كتاب كاندنسيكي«الروحاني يف الفن« 

ويف بقية النصوص التي تشبهه. والذي 
يبدو أن النص األقرب إلى املسعى الفكري 

لكاندنسكي يف اللغة العربية، هو بيان » البُعد 
الواحد« لشاكر حسن آل سعيد معطوفاً على 
بقية الشهادات التي ساهم بها مجموعة من 
رواد احلداثة الفنية يف العراق سنة 1971. 

والنصوص القصيرة لرؤى صوفية تأملت يف 
خصوصيتها املفرطة، إسقاطات رمزية بني 

املعاني واألحرف، ليس يف مقدورها االشتغال 
يف مجال العالقات األيقونية داخل األعمال 

الفنية. 

م من هول هذا املثلب يف رؤية  لن أضخِّ
كاندنسكي للفن و األبعاد الروحية للتعابير 
البصرية يف عصر وأوساط لم يعد التصور 
السحري يحكم نظرتها للعالم ـ بالرغم من 
أن جزءاً كبيراً من الكتابة املتعلقة بالفنون 

البصرية تُكتب حتى اآلن كقراءة الكف وحسن 
الطالع . لكني أطالبه فيما إذا استخدم عبارة 
ما، أن يجعلها تشتغل بالنسبة لي وله كمعطى 
بصري يف عمله. مثال، كان بإمكان كاندنسكي 
العودة بكلمة الروح إلى الفكرة اليونانية لعبارة 
الـ souffle igné التي  تشير إلى النار ـ ومن 

هنا قول اليونانني انطفأت عيناه ككناية عن 
املوت )8( إلضفاء شيء من التسويغ احلسي 

على هذه التعابير، ألمكننا بذلك إيجاد 
مخرج بصري ملعاجلة الروح كضوء يف األثقال 

اللونية وتوزعات الطاقة يف الفراغ داخل 
العمل الفني. إال أن اإلشكالية يف هذه الرؤية، 

تبتدئ مبحاولة التعبير عّما هو أبعد، من 
خالل مراكمة القيود على النظر بشكل أعمق. 
وينسحب املعيار ذاته على بيان البعد الواحد. 

أن تعطيني الفكرة و إمكانية البرهان عليها 
ملموسًة يف ذاتها.

لقد كان حرياً بنظرية الفن أن تضع أدوات 
قراءتها لذاتها على طاولة النقد، قبل الشروع 

يف ابتكار التعابير التي تضاعفت تاريخيا، 
وارتكزت عليها فوضى الفن املعاصر، قبل 
خضوع هذا األخير لعمليات السوق وإعادة 

اإلنتاج الثقايف.
 

وألن تاريخ الفن يخلو يف جزء كبير منه من 
املسؤولية املعرفية، فإن كل شيء كان قاباًل 

للترويج، مبا فيها الكلمات غير املترابطة يف 
الكثير من البيانات الفنية. لذلك التبست 

عالقة الشكل واللون بالرؤية بطبقة من 
الغموض. إذ كيف ميكن للخط، والذي هو 

أقل العناصر البصرية دراسة يف تاريخ الفن، 
أن يحمل فكرة، أو يبني انفعاال، إن كان وجود 
اخلط يف حد ذاته، وجودا متحركا، ومتوقفا 

على موقع املراقب؟ وبالتالي، يفرض علينا فهم 
اخلط من لدنه اخلاص، والذي يشترط تعدد 

مستويات ترميزه، وباستمرار وفقا للمحاور 
اجلسدية املتعلقة مبوقع املتلقي للخط، سواء 

يف النحت أو يف الرسم مبختلف وسائطه 
التعيرية. سأرجئ  اإلجابة الستدماجها يف 
قراءتي لبيان » البُعد الواحد« محل البحث.

العالقة بني الداللة الشكلية والبعد الواحد 

إذن، كيف بدأت حتوالت العالقة بني املعطى 
البصري وأبعاده يف إنتاج أسلوبيات حديثة، 

تزعم أنها تصور جوهر الشيء، وتقبض 
عليه يف طريقتها اخلاصة بالتعبير؟ يشبه 
هذا االستفهام القول ملاذا ظهرت احلداثة 

الفنية بكل هذا السبل التعبيرية املتعارضة. 
فالسرياليون افترضوا بعداً نفسياً متحكماً 
يف استجابتنا لألشياء، وينطلق ذلك البعد 

من الالشعور. والفنانون الروس الذين هربوا 
من الواقعية االشتراكية الوظيفية، جلأوا إلى 

التجريد احلركي و املونوكروم، متأرجحني بني 

فابيانا فيرديه



تيارات شبه متنافرة، حيث افترض بعضهم 
أن الفن يزداد تعبيراً كلما كان أقرب إلى 

املعطى املوضوعي للحس، كتجربة ماليفتش 
ورودشنكو. بينما توجه غابو و أخوه بفنسر إلى 
النحت احلركي بأبعاده الداخلية املتعددة وفقاً 
حلركة املتلقي يف محيط العمل الفني. وانتقل 

الفرنسيون إلى التمظهرات اللونية املؤقتة 
للضوء. وتدرج األملان إلى تعبيرية عميقة، 
كاشفة للخبئ من الصور. وهكذا دواليك. 
تعددت أبعاد رؤية الواقع بتعدد التصورات 

الفنية التي لم تشتغل على نحٍو متضافر. فقد 
كانت األسلوبية يف الفن، تشتغل كمنهج للرؤية. 
وقد تنوعت هذه املناهج، لتعلل تشظي الرؤية 
لدى اإلنسان احلديث. غير أنها لم تصل إلى 

مستوى فكري يتجاوز الظرفية التاريخية 
لظهور البيان، وال امليول النفسية لبعض 

الفنانني. فهل ثمة أرجحية لتصوير فكرة 
ما باألشكال اإلسطوانية واملخروطية، على 

تصويرها بالتحويرات الشكلية لتمفصل الفكرة 
يف اجلسد؟ ال طبعا. فهاذ األمر متروك لنُظم 

التفضيالت الرائجة يف كل بيئة وكل حقبة على 
نحو مختلف، غير أنها ليست تقييمات لعالقة 

املكون اجلمالي بالداللة، وال لعالقته بسؤال 
ماهية الفن.

 يف الواقع، يحتفظ تاريخ الفن مبحاوالت 
مشابهة لبيان البعد الواحد يف العراق، والذي 

جاء رغم تأخره الكبير زمنيا ـ ظهر سنة 
1971.  متفاعال على نحو انتقائي، مع جتارب 

قد ال تخدمه لتعليل ما أراد البيان قوله. 
كتجربة الفنان السويسري بول كلي، و الذي 

نحت على قبره الكائن يف مدينة بيرن، عبارة :
 » ال ميكن إدراكي يف احملايثة » )9(. 

ألن احملايثة تنفي البُعد، وبالتالي سيكون لزاماً 
على اخلط أو الشكل لكي يكون موجوداً، أن 
يكون متموضعاً يف عالقة بعدية مع السطح، 

بالتالي سيكون هناك باستمرار تكييف مستمر 
إلنتاج أكثر من بُعد.

لذلك لم أعثر يف البيان، ما يسوغ إحالته إلى 
بول كلي، يف الوقت الذي يحاجج فيه هذا 

األخير بفكرة مناقضة.
يعيدنا هذا الغموض يف معنى العبارات 

ومعادالتها البصرية يف أعمال فناني واضعي 
البيان، إلى جملة اإلغراءات التاريخية التي 
دفعت باألوساط الفنية الغربية إلى اإلفتتان 

بالتحوالت التي أدخلتها التقانة يف تنظيم 
املكان، وبردة الفعل املعاكسة للتقانة، التي 

دفعت بكاندنسكي وبفان كوخ إلى البحث يف 
اجلهة املناقضة للوصول إلى تعبير إنساني 

أعمق عبر الفن. فقد وفرت التقانة سيطرة 
جديدة لإلنسان على املواد، وذلك على تنويع 
سبل التصرف بها، باملرونة والقطع و الدمج، 

إلنتاج مواد هجينة ذات إمياءات متعددة 
ومتعارضة، توّظف يف احلصيلة البصرية 

لتمكني العمل الفني على حمل أبعاد متعددة، 
ومالمس مختلفة، وأفكار متعارضة. كما أن 

املواد الصناعية احلديثة وفرت املرونة الالزمة 
جلعل العمارة مختلطة بالنحت، واألثاث املنزلي 

مختلطا بالفن التجريدي، بحيث خصصت 
بعض املتاحف الفرنسية احلديثة، جزءا من 

مساحتها لعرض تصاميم الكراسي مثال. وهي 
املبادئ التي اعتمدتها مدرسة الباوهاوس 
األملانية مدخال لتصورها حول دمج الفن 

باحلياة.

 إلى جانب ظهور احلركات املنبهرة بفكرة 
السرعة، كاملستقبلية اإليطالية  1909 

Futurism، التي كتب معظم بياناتها الفنان 
مارينيتي بعبارات ذي إيحاءات سياسية. 

 Naum Gaboناهيك عما قدمهما األخوة غابو
وبفنسراantoine pevsner يف اإلنشائية 

التي افتتحا بها بداية النحت احلركي، يف 
معرضهما املشترك » أيقاعات متحركة« سنة 
1920. وهما اللذان كانا من ضمن املجموعة 
الروسية التي ضمت كل من مالفيتش وتاتلني 

وردشينكو الذين تقدموا بأفكارهم عن 
موضوعية اإلحساس يف صيغة بيان التفوقية 

 .1913، Suprematism
هاجر الفنانون الروس بلدهم إثر تسلم لينني 
بثورته الثقافية الشمولية حكم البالد 1917. 

وانتقلوا إلى أوربا وأمريكا. تأثروا وأثروا 
يف التيارات الفنية التي ظهرت مأخوذًة 

مبنظور املوضوعية واملفاهيم املناظرة للغة 
علم الفيزياء. وقد تبنّي من خالل بياناتهم 

التي كتبت بلغة املنوعات الثقافية، أن 
الفنانني التشكيليني ـ باستثناء غابو وبفنسر 
ـ  كانت معرفتهم العلمية محدودة، ولم تكن 

تؤهلهم ليُعيدوا تطبيق املفاهيم العلمية على 
املواضيع اجلمالية دون اإلنحراف باملفهوم عن 

خصوصيته احلقلية. كمفهوم الـبعد الرابع 
الذي قدمته التكعيبية يف تفسيرها لتركية 

العناصر املنتظمة يف بعدين، مبحايثتها على 
سطح واحد. 

بني هذه الثنوية املتعارضة : التقانة و الروح. 
تراكمت العناصر التي أسست تاريخياً نقاط 

الضعف يف نظرية الفن، وجعلتها كتجميع 
حُلزمة من املنوعات التي خلطت قراءة املرئي 
بالتأملي والشعري، ولم متايز إال متأخرا جدا 

بني اجلمالي والفني. ويدخل مفهوم احلرف 
العربي يف بيان البعد الواحد، وما تراكم بعده 

من قراءات، يف  سياق هذا اخللط.

احلرف العربي من وجهة نظر شكالنية

 ما هو احلرف أو اخلط العربي من حيث 
هو شكل محض؟ ثمة إجابة جاهزة ومسلكية 
مكررة يف جميع املقاالت ورسائل املاجستير 

التي تناولت اخلط العربي بسماته الهندسية 
والزخرفية. اإلستطالة والتنوع يف هيئات 
احلرف الكتابية بني الدائري و املربع، و 

التداخل لتقليل كمية الفراغ الداخلي بني 
الكلمات وغيرها. لكنها باستمرار إحالة إلى 
احلرف كخط لني البنية. أما ما أعتقد أنه 

غائب وأفترضه كإجابة أيقونية ممكنة ملاهية 
اخلط العربي، فهو املتمثل يف اآلتي:

ـ أن يشتغل احلرف عربي على نحو مستقل 
كدال شكلي ومنفصل عن رمزيته الكتابية. بأن 
تكون األحرف امللتوية منها، نسقا من األشكال 

التي جتعل اجلسم يف حالة حركة. واألمر 
كذلك يف احلروف احللزونية التي تقارب 

مفاهيم التعالي والربط بني األرض والسماء، 
لتجسيد التالشي. ومن هذه النقطة األخيرة، 

ميكن الربط بني معمار احلرف وبعض األفكار 
الصوفية املتعلقة بفناء الذات يف الكشف.

ـ ضرورة حترير احلرف العربي من وظيفته 
الزخرفية كما يف العمارة اإلسالمية داخل 

املساجد. حيث يتم تعشيق الفراغ مبلحقات 
احلروف التزينية، لدرجة أنه ال يبقى فراغ 

داخل األحرف وال فيما بينها. و اإلستعاضة 
عن ذلك مبعاجلات بصرية مختلفة، تُعيد إلى 
احلرف عالقته الفراغية، ليكون بالتالي شكال 

مستقال بذاته.
ـ دراسة احلروف املكورة واملنقطة وفقا 

خلصائصها البصرية، وتخصيصها مبا ميكن 
أن حتمله من هيئات جسمانية، تشمل بها 

البنى اجلسدية اإلنسانية و النباتية واحليوانية 
يف آن. وليس محاولة رسم عصفور بإطالة 

خطوط احلروف، وفقا لصيغته املعروفة يف فن 

الزخرفة اإلسالمي. حينئذ، ميكن البحث فيما 
حتيل إلى هذه احلروف كخطوط.

ـ التوقف عن البحث عن التناغم الهندسي 
لألحرف، واستغالل تنافرها الداخلي، البتكار 

هيئات غير متوقعة، وقادرة للتعبير عن التحول 
يف الهيئة التي ميكن أن تظهر من املعاجلة 

اجلمالية لهذه التكوينات اخلطية.  

بناًء عليه، ميكننا استعادة التصور اخلاص 
ببيان البعد الواحد، الذي لم يطرأ عليه تغيير 

منذ صدوره سنة 1971، وإلى تاريخ الندوة 
التي أقامها الفنان شاكر حسن آل سعيد 
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يف مؤسسة شومان الثقافية يف األردن سنة 
1995. **** ففي البيان، يعتقد آل سعيد 

بأن اكتشاف اخلط العربي كحرف ـ واألصح 
قول العكس: اكتشاف احلرف العربي كخط ، 

واكتشافه كبُعد هو كما يقول البيان :
“ استمرار غيبي لعقلنة فنان متجاوز لذاته 

وواقعه النسبي. للوصول إلى اليقني الروحي.” 
)10(

لقد بات مأخذي على التصور املتعلق بقراءة 
احلرف العربي كخط جليا. وأعتقد بأن تطوير 
قراءة اخلط عبر تفكيك البنى الشكلية الغنية 

للخط العربي، ستفضي إلى تعميق وعينا 
البصري باخلط يف الفن احلديث واملعاصر. 

ففي اإلرث الغربي، ثمة تعميم عن اخلط، 
بأنه تصالب طبيعي، بني اخلط األفقي حلركة 

سير األرض، وتقاطعها مع الضوء الشاقولي 
للشمس. هذا الرسوخ الذي يتغيير، يف الرغبة 

بإنتاج احلركة بني األشكال الثابتة. فاخلط 
بطبيعته غير موجود، هو حدُّ احلجم الذي 

يتغير وفقا حلركة جسم املراقب. فعندما أنظر 
إلى تفاحة ما، يكون خطها اخلارجي متعلقا 

بزاوية نظري، وهكذا األمر بالنسبة إلى خط 
األفق، الذي يتنقل بناًء على املسافة التي 

أعبرها إليه. 

فاخلط هو الذي يجعل األشياء مرئية كما كان 
يقول بول كلي، وهو الذي مينح احلركة إمكانية 
رؤيتها يف األشكال الثابتة. وهو الذي ينزع عن 
الشكل جنسه، ليجعله ُمخصباً بإمكانية الشبه، 

واإلحالة إلى إحتماالت مبطنة يف الشكل، 
بانحرافات طفيفة يف اخلط، أو بتكسير 

اخلط، وتعرجه. وباخلط ميكن تشويش حجم 

األشكال، وإنتاج املفارقات. فيكون الشيءُ 
الضخُم هشاً، والكتلة الهائلة لشكل ما، 

محصورة يف نطاق الرؤية، وُمحّززة من الداخل 
باخلط الذي يُظهر للناظر طبقات تشكل هذه 

الكتلة وتنافرها املعبر عن الزمن.

هوامش :

* بروزانني مانليو. قصة اخلطوط. ترجمة : 
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للثقافة واآلثار. املنامة 2018
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** املوقع اإللكتروني للفنانة الفرنسية فابيانا 
فيرديه
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إذا كان التاريخ - مبعناه العام - هو إحداث 
يسجلها رجال، فإن هذا »التاريخ الفني« 
سجل أحداثه وأكدها »رجال فن« كانوا، 
بالفعل »عالمات بارزة« يف زمنهم. فحني 
نعود إلى »اجلماعات الفنية« التي تّكونت 

يف اخلمسينات... وحني نعود إلى إجنازات 
عصرنا هذا، تواجهنا أسماء، قدمت فناً، 

وطرحت فكراً، وناقشت مشكالت... حتى 
وصلت بالفن إلى ما هو عليه اليوم من تطور 

يف حاضرنا اإلبداعي.. شاكر حسن آل سعيد، 
هو أحد هذه األسماء التي كتبت هذا »التأريخ 

الفني« ... كتبه فناناً مبا حقق من إجنازات 
وأعمال فنية لها أهميتها وأثرها يف سياق هذا 

التاريخ، فأكد بها هوية، وساهم يف حتديد 
معالم اجتاه... وكتبه ناقداً وباحثاً... بل 

ومفكراً تأملياً...«

- بدءاً، هل لك أن تبسط لنا أهم معالم 
فلسفتك يف الفن؟

تتضح أهم معالم رؤيتي الفنية إذا   -
ما استعرضناها من بدايتها: فمنذ مطلع 

اخلمسينات كنت مؤمناً مبا أسميته يف حينه 
بـ)الفن احليوي( وقد نشرت يومها مقاالً بهذا 
املعنى يف جريدة »صدى األهالي« ومفاده: أن 
التجريد كأسلوب يف العمل الفني، لن يقتصر 
لدّي على تبسيط األشكال اإلنسانية تبسيطاً 
شبه هندسي، بل البد لهذه األشكال من أن 

تبدو وهي يف وحدة عضوية مع األشكال 
األخرى، احليوانية والنباتية وحتى اجلمادات، 

وهنا يتضح أنى كنت أبلور من خالل هذه 
الرؤية »التجريد الشكلي« بـ«التجريد 

املضموني« فال أقتصر على عنصر ما من 
عنصر الوجود، بل أحاول أن أحقق شمولية 

وجود كل العناصر احلياتية يف حالة احتاد، 
أو جدلية. ويف هذا السياق رسمت لوحتي 

)العودة إلى القرية( و )سوق اخلميس( مثال 
- ويف هذا السياق نفسه أدخلت عناصر من 

الفن الشعبي يف أعمالي )زين العابدين( )جثة 
وحمامتان(، )العباس(... الخ، حيث حاولت 
أن أطّور مفهومي عن )الفن احليوي( إلى 

مفهوم جديد أكثر صلة باإلنسان وهو: شعبية 
الرمز اإلنساني وبطولته، وهكذا بدأت بالرؤية 

التي متنح الشخصيات املرسومة بأسلوب 
حيوي قيماً )رمزية( غنية باحلركة واجلدلية، 

فالشخصية املرسومة شكلياً متثل )حدثاً( 
تاريخياً، أو شخصية تأريخية لكنها يف الوقت 
نفسه حتقق وجودها يف احلاضر. أي أن »زين 

العابدين« مثاًل لم يعد مجرد »الشخصية 
األسطورية« املعروفة يف »مقاتل الطالبيني«، بل 

هو أيضا »السجني السياسي«.

- ويف هذه الفترة سافرت إلى باريس..
    - حينما سافرت إلى باريس بقصد 

الدراسة واالطالع أصبحت رؤيتي )احليوية 
الشعبية( إذا صح التعبير منطوية على جذر 

تقني وأسلوبي مهم وجديد، وهو محاولة إيجاد 
حقول فاصلة بني العوالم احليوية املتعددة، 
أو قل إن الشمولية يف التجربة لدّي لم تعد 

مقتصرة على وحدة اللوحة. وهنا ظهرت أول 
معالم رؤيتي التالية يف الستينات والسبعينات 

التي أسميتها بـ«الرؤية التأملية«. فمن الناحية 
التقنية بدأت أضع وبصورة الشعورية كما 

يبدو »اخلط العمودي« يف اللوحة وهو الذي 
حاولت أن أحقق من أجله، فيما بعد، معرض 
»تأمالت ومعارج« )1974( ففي لوحة »عائلة 
فالحية« )1958( مثاًل رسمت عدة أشخاص 

يفصلهم عن بيوتهم والقمر خط عمودي واضح 
كل الوضوح وهو الذي بدأ يتخذ عندي معنى 

حرف )أ( فيما بعد.

- إذن هي »مرحلة انتقال«...؟
     - أعتبر مرحلة )1955- 1958( لدّي 

مرحلة انتقال من »الرؤية احليوية« إلى 
»الرؤية التأملية«. حينما عدُت إلى بغداد عام 

19٥٨ حققت آخر خالصة لي يف أسلوبي 
احليوي محققاً ذلك يف لوحتي املعروفة باسم 

»عائلة مشردة«، وفيها ظهرت لدّي الرؤية 
واضحة كل الوضوح، متسربله بلبوس درامي 

وبطولي سلبي، أي من خالل فكرة تشريد 
الفلسطينيني. لكني حينها كنت مهتماً أيضاً 

ببلورة تأثري بالفن اإلسالمي )وبخاصة 
رسوم الواسطي(. ويف عام 1966، وبعد 

سلسلة محاوالت مضنية يف الرسم بأسلوب 
جتريدي مختزل أخذ يعتمد على استلهام 
احلرف... )الواقع أني استلهمت احلرف 

منذ اخلمسينات ولكني لم أمتسك به بشدة 
إال منذ مطلع الستينات( وقد تفاعل هذا يف 

رؤيتي التأملية يف الواقع مع كل نتائج دراستي 
الفنية واإلنسانية والفلسفية. لقد مزجت فني 

بأمياني - أي أنى بدأت أفهم التجريد فهماً 
فينومينولوجياً، كشهود للحقيقة، وبايجابية 
حيادية وموضوعية )كما اختزلت يف بياني 

التأملي(. وأخيرا اجتهت تأمالتي نحو احمليط، 
فاستلهمت احلرف العربي املوظف على جدران 

املنازل، وطفقت أرسم برؤية إنسان مديني: 
أرسم املدينة نفسها )بغداد، وقرى بغداد، 
وبيوتها ثم جدرنها(.. فاكتسبت عبر هذه 

الرؤية مواقع علمية معاصرة، أي يف اختزال 
»مرئي« إلى »مرئي مجهري«.. فاجلدار أضحى 

من الرؤية احليوية الشعبية 
إلى الرؤية التأملية)*(

حاوره ماجد السامرائي
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لدّى »شريحة« للمنظر الطبيعي...

- واآلن.. أين أنت يف سياق هذا املسار؟
   - لقد ازدادت موضوعيتي يف الفناء عبر 

احمليط.. ومنذ بدء الثمانينات اجتهت يف 
تأمالتي نحو التوثيق.. فالتوثيقية التأملية اآلن 
هي ديدني يف الرؤية الفنية. إن هذه املنهجية 

)أقصد منهجية استلهام التراث يف جماعة 
بغداد( يف العمل الفني ما تزال قائمة لدّي، 

ولكن بشكل أكثر اختزاالً. فالتأمل الفني مثال 
يظل يف صميمه من حيث استحالة الفنان إلى 
مشاهد اعتيادي من خالل )حياديته( وموقفه 
الفكري من العالم... يستمد قوامه من معنى 
حتقق اجلمال الفني يف الوجود لذاته دومنا 
تدخل... هذه السلبية يف فهم العمل الفني 
هي من صميم النظرية اإلسالمية يف تذوق 

اجلمال.. )ويف اآلية الكرمية: »الذين يذكرون 
اهلل قياماً وقعوداً، ربنا ما خلقت هذا باطاًل 

سبحانك فقنا عذاب النار..« الفن بهذا املعنى 
هو ذكر اهلل.. )أال يبدو هنا أني الزلت متمسكاً 
بالتراث - رؤية تراثية وليس األساليب التراثية 

- يف العمل الفني؟(.

… إنى أحاول اليوم أن أحقق العمل الفني 
)لذاته( وهو على قدر اإلمكان. أي إني احترم 
خصوصية اللوحة نفسها فال أحملها أفكاري 

الذاتية كما ال أحملها رسالتي االجتماعية إلى 
اجلمهور. إني يف الواقع أرسمها كعالم مستقل 

شاهد على نفسه. إني أوّثق احمليط والعالم 
املادي من خالل تقنيتي وأسلوبي.. أنا ال أقول 

للمشاهد: انظر كيف أرى الوجود والعالم... 
وال أقول له: تلك هي مشاكلك االجتماعية 

أو اإلنسانية انا أقربها إلى مفهومك.. كال.. 
أنا أقول له: انظر هذا هو محيطك.. هذا ما 
رسمته أنت على جدران مدينتك... وهذه هي 

مالمح محيطك يف حاالت وعيك والوعيك، 
ويف حاالت ضيقك... سلمك وحربك.. )أنت 

وأنا وما نعيش بني ظهرانيه( فانظر وتذوق ما 
تستطيع أن تنتزع نفسك منه لكي تتذوقه.

… أنا يف تقنيتي وأسلوبي الراهن أكثر إنسانية 
من ذي قبل، ألني ال أعيش هذه اإلنسانية 

)كفكرة( ال ذاتية وال اجتماعية، بل أعيشها 
)اإلنسانية( كـ)وجود(. أنا إنساني يف سلوكي 

الفني...يف انحنائي على لوحتي، فأنا ال 
)أوظفها( من أجلى وال من أجل اآلخرين، 

)اللوحة يقصد هذه املرة(، ولكني من خالل 
تأليفها )اكتشفت( إمكانيتها املادية نفسها 

يف الشكل )الفورم( واللون ويف طبيعة الوجود 
اللغوي الذي ميكن أن أسهم به يف حتقيق 

كيانها حينما استلهم احلرف والكتابة…

 ...اإلنسان موجود لدّي ولكن ليس بالشكل 
التقليدي. اإلنسان لست أنا، وال اآلخرين، 

لكنه اللوحة. واإلنسان ليس هو املوضوع، وال 
التعبير، ولكن أسلوب العمل الفني.. أنا اآلن 

أحاول أن أرى اإلنسان يف )األثر( املرتسم 
على احمليط... نعم اإلنسان موجود أمامي من 

خالل )األثر(: الكتابة، اخلربشة، سقوط اللون، 
الندبة...الخ، كل هذه معالم ذات هالة إنسانية 

عميقة. أقول ثانية: اإلنسان موجود يف فني، 
فأنا ال أتوخاه ألنه غير مفصول عن عملي 

الفني، يف جميع )مواقفي(.

... العمل الفني باألساس، يبدأ من القيم 
املادية )الشكلية(، ومشاكله، باألساس مشاكل 

األبعاد املكانية، ومشاكل الضوء يف حالة 
سقوطه على األجسام، أما القيم املضمونية 

فهي تخريجات ثانوية... أفكار.. أحكام 
أخالقية وتقدم.. الخ... املهم أن الرسام أمام 

عالم مادي يحاول أن يصنعه، وبالتالي فهو 
عالم مستقل ومفصول عنه... والدة طبيعية 

يسّخر الفنان نفسه إلجنازها.

شاكر حسن ال سعيد. مواد مختلفة 
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فنان يبحث عن خالصه يف االنعتاق والغياب 
من خالل التناقض التأملي. إن بحثه يتحدد 

عبر موقف منحاز يف إقراره املسبق باحلقيقة، 
وبهذا يكون اإلبداع لديه هو شهود على عالم 

خارجي سبق أن جرى تكوينه. العمل الفني 
لديه ليس خلقاً وإمنا هو موقف تساؤل، 

فتأمل، فتعّرف، ويف التعرف يتحول الفنان 
فيه إلى شاهد، بل يصبح شاهداً مداناً. 

بهذا يكون الفن طريقة يف السلوك من أجل 
احلقيقة وليس مجرد )اعتقاد( بفكرة ما من 

أجل الواقع. عبر موقفه التأملي الذي هو جتل 
وكشف روحي، يكتسب الفنان حدود عامله 

التشكيلي. إن هذا العالم املمتد ينساق يف توق 
الختراق كثافة احلقيقة وللتوحد معها.

 فيما يأتي حواري مع شاكر حسن آل سعيد 
الذي انصب يف قضايا تستحق التوضيح 

واجلدل بشأنها. 

* كيف تتحقق احلركة اجلدلية بني عاملك 
التأملي وبني تطور الشكل الفني يف أعمالك 

التشكيلية؟

- تستمد )جدلية( العمل الفني - باعتقادي - 
من منوه املستمر، ومثل هذا النمو هو انعكاس 
موضوعي يعبر عن مدى تفاعل كل من الفنان 
والعالم اخلارجي. أين يقع العالم التأملي من 

مسألة الشكل الفني إذن؟
ليس ثمة عالم تأملي باملعنى التجسيدي، فهو 
يف الواقع حصيلة تعليق الفنان املتأمل لعامله 

اخلارجي، أي أنه رؤيته الشخصية للعالم )وهي 
يف الوقت نفسه رؤية العالم له(. إنه عالقة 

وليس بطرف، لكنه أيضا )برزخ( يوّحد الذات 
بالعالم يف كيان واحد. ومن هذا كله، فإن تطور 

الشكل الفني )اللوحة ذات البعدين وكل ما 
لها  عالقة مبعنى الوسط الفني( أو )األثر(، 

يُستََمد من مدى اتساع أفق مثل هذه النظرة 
الشخصية للعالم. إن جدلية هذا )النمو( تتم 

حتماً ما بني الذات والعالم اخلارجي كما سبق 
أن بينت وذلك يف اجتاهني. األول عامودي 

كونها عالقة روحية )= خط االستواء يف الفكر 
احلالجي( والثاني أفقي كونها عالقة شكلية 

)= الغرض أي الظاهرة التجسيدية(.
طبيعة العالم التأملي )إذا تسنى لنا أن 

جنسده( هو حصيلة التقاء كل من االجتاهني 
العمودي واألفقي لدى الفنان يف منزلته 
من العالم ) املعنى واحد يف التقائهما أو 
افتراقهما(. الكيان التأملي هو بشكل ما 

)قوام( احلركة اجلدلية نفسها وليس طرفاً 
فيها.

* إن جدلية العمل الفني تستمد من منوه 
املستمر )تعمقاً وتوجهاً نحو احلقيقة( أال جتد 

بأن حركة الشكل إذا استمرت لديك بهذا 
االستغراق قد تنتهي إلى موقف سكوني.. ومن 
ثم إلى إلغاء هذه اجلدلية التي هي قوام عاملك 

التأملي؟ 
  

- بهذا املعنى السالف الذكر يقف )الفكر 
السكوني( ويتكامل، فلطاملا ظهر بأشكال 
مختلفة من التعبير يف حضارات الشرق 

األوسط بوجه خاص، وذلك عن طريق التماثل 
على سبيل املثال. فالتماثل )قيمة( تشكيلية 

تُعّد النتيجة احليوية للتكرار. ومبعنى آخر أن 
كاًل من التكرار والتماثل هما وجهان لظاهرة 
واحدة من ظواهر الفن املعماري. بإمكاننا أن 

نتذوق قول )احلسني بن منصور احلالج( بشأن 
التقاء كل من بوادر الفكر احلركي والسكوني 

بهذا املقطع :«املعرفة يف ضمن الفكرة مخفّية 
والفكرة يف ضمن املعرفة مخفّية«.

إن التكرار )كحركة عقلية( ميكن أن يتضمن 

التماثل كسكون عقلي والعكس  بالعكس، أي أن 
يتضمن التماثل التكرار )كحركة(. يف املوقف 
التأملي )يتعرف الفنان على احلقيقة الكونية 

عبر العمل الفني( ومن خالل هذا التعرف 
يكون شاهداً. بل يصبح شاهداً مداناً. 

* ماذا يتبقى لديك من العالم خارج هذا 
املوقف؟

 
إذا كان العالم اخلارجي هو الشكل التقليدي 
للرؤية فإن العالم التأملي هو الشكل اجلديد 

لها. لقد كان )جاكوميتي( النحات املعروف 
ينطلق من موقف نسبي يف رؤيته للعالم لكي 

يصل منه إلى القيم املطلقة يف التعبير الفني، 
وبهذا فهو يخالف متاما وجهة النظر السابقة 

له التي حاولت أن تعبر عن القيم املطلقة 
)كموقف( تنتهي من خاللها إلى املوقف 

النسبي. مبعنى آخر أن )نسبية( التعبير يف 
األشكال املجمدة التي يطرحها فن جاكوميتي 

هي البرزخ الذي ينتهي بنا إلى )جتريده( 
الفني، يف حني أن التجريدات التي تنحت 

ألجلها النحوت الطبيعية املظهر تقودنا أبداً 
إلى مواقف نسبية من حيث رؤيتنا الفعلية 

للمنحوتات.
ليس من تعارض بني العالم واملوقف التأملي 

)وإن كنت ال أراه موقفاً وإمنا هو جتل أو كشف 
روحي(. إن أدركنا ملنزلة كل منهما يتوقف على 
نوع الرؤية التي يكونها الفنان. فإذا نحن نظرنا 

إلى املوضوع نظرة أفقية: أي أنها )عرض( 
يتكامل فيه العاملان، فاملوقف التأملي إذن 

يكّمل العالم وحينئذ لن يظل لدينا ما نفعله 
فنقف مكتويف األيدي. أما إذا نظرنا إليه 

نظرة عمودية باألساس أي على أن العاملني 
متداخالن فيظل كل شيء )قائم( وال نقف 

مكتويف اليدين.. 

انعتاق الذات من خالل التأمل 
وقضايا أخرى *

حاوره ضياء العزاوي

شاكر حسن ال سعيد. مواد مختلفة 
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* من خالل التأمل هل جتد يف اللوحة فعاًل 
ملتصقاً بالذات، وهل جتد فيها ما يساعدك 

على الغياب واالنعتاق؟
 - املوقف التأملي عرضة للتطور والتدهور أو 
النمو، وهو يف نهاية األمر مجرد إدراك ملكانة 

الذات من الالذات. هذا هو جواب السؤال 
بالضبط.. لكن ما مدى انعتاق الذات من 

خالل التأمل؟ إن يف ذروة التناقض التأملي تتم 
ازدواجية العالم الشكلي )السطح التصويري 

إزاء العالم الفني( ومعنى ذلك )استمرار( 
اجلدلية بني كل من الفنان والعالم اخلارجي. 

التناقض التأملي هو منطلق االنعتاق الفني.

* ومن أين يبدأ هذا التناقض؟ 
 - إنه يبدأ من )استمرارية( التقاء كل من 

الشكل )=البعدان( وتوجه الالشكلي )البعد 
الواحد(. أي هو تداخل كل من العالم اخلارجي 

)=عالم الوجود الشكلي - الظاهري والفنان. 
عالم الوجود الشكلي - الداخلي املتجه نحو 
الوجود الروحي(. من هذا التداخل )ينبثق( 

معنى التخطي للذات والعروج )ويقابله بالطبع 
املد املعاكس لذلك وهو تخطي العالم لذاته 

نحونا(. وأنت ترى أنه ليس متاماً مبعنى 
االنعتاق والغياب ألن التسامي والفناء ينحوان 

نحو )التجرد( عن الشكل من أجل )التفرد( 
الالشكلي. إنه عملية استبدال أفق ضّيق بآخر 
أكثر سعة منه، مثل العامود الفقري ملعراج أبي 

يزيد البسطامي الروحي..

 * يف رسالة شخصية قلت: »كان جواد يف 
دخيلته مترفاً )2( ليس ترفاً ضّدياً . لعّل ترفه 
يبدو يف منحوتاته، ألنه ال يؤمن بالنحت بصورة 
الشعورية كإميانه بالرسم.. ماذا تعنى بالترف؟

- ما جدوى أن منيز اآلن بني إميان غير 
مقصود لذاته بآخر أكثر جدوى يف التعبير 
عن شخص الفنان. إن تخّطي جواد لذاته 

كان كما يبدو لي موقفاً فصامياً كالذي جمع 
فيه النّحات اآلشوري بني )واقعية( التعبير يف 

نحت األسد اجلريح إزاء )زخرفية( التعبير 
يف عربة امللك اآلشوري. ومع ذلك فهو لم 

يكن يف تصريحاته )كما ورد يف رسائله 
املنشورة يف إحدى املجالت العربية( ليّدعي 

احترافه لفن الرسم أكثر من النحت، فهو 
إذن يف مستواه )الشعوري( نحات، وكان يف 
)ال شعوره( رساماً )وقد يكون أي واحد منا 

ميداناً ملثل هذا االنقسام(. واملهم يف كل ذلك 
هو حب جواد ملعنى احلرية يف الفن، أو قل 
أيضاً إن شاعريته تتجلى أكثر ما تتجلى يف 

إنه مبقدار ما عّبر عن إميانه العميق بوظيفة 
الفن االجتماعية واحلضارية، كما عّبر عن 
عقالنية رجل العدالة. إاّل أن طفولة جواد 
سليم وعذوبته تضمهما رسومه وأية لوحة 

من لوحاته. وعلى الرغم من داللتها التراثية، 
تظل عاملاً كاماًل، معبراً فيها عن نزوع النفس 

البشرية نحو االنعتاق الروحي، فهي آفاق 
شاسعة من حرية التعبير وجدّية الوجد. 

* أود أن أوضح رأيي فيما قلت قبل قليل 
بشان النصب، ففي اعتقادي ميتلك النصب 

التذكاري جلواد قيمته الفنية من خالل امتثاله 
الرائع لتجربته التشكيلية يف الرسم والنحت 
طيلة السنوات التي كان يعيش فيها مغامرته 
اإلبداعية يف الفن. وبالتالي فإن أي تقيم له 

هو تقييم ألعماله السابقة، ألن ذروة توصالته 
قد حتققت تشكيلياً يف هذا النصب، وبهذا 

يكون هذا العمل الفني مرتكزاً أساسياً لتقييم 
إبداعات جواد.. ترى هل كان جواد مترفاً 
يف رؤياه التشكيلية.. وضمن أي تفسيرات 

من التي طرحتها يف ملحق ضد الترف الفني 
الذي نشرته يف اجلمهورية تقع هذه الرؤيا.. 

ما جعلك أن ترى معها أن نصب احلرية حمل 
صفة الوثيقة أو املرسوم االجتماعي؟

أنا ال اعتقد بانطباق التفسيرات التي تعتقدها 
بشأن الترف على محاوالت جواد.. وبالتالي 

فإن نسبية اجلانب الروحي التي تظهر يف هذا 
النصب ترتكز أساساً على االختالف بني مادة 

العمل الفني يف الرسم والنحت. إن املغامرة 
اإلبداعية لدى جواد امتلكت عالقتها بالقيمة 

الفنية أكثر من عالقتها بالزمن.. ولهذا ستظل 
هذه املغامرة من خالل النصب ذات وجود 

تشكيلي مميز يف حياته الفنية.

* واآلن كيف تقّيم بيان جماعة بغداد للفن 
احلديث ضمن موقعه التاريخي؟ هل تعتقد 

بأنه ساهم )كوثيقة يف الفكر التشكيلي(، 
بالرغم من بساطة تصوره للعالم والتجربة 

التشكيلية، عن طريق خلق الوعي الفني وإيجاد 
اجتاه فني مرتكز على التراث؟

- بالنسبة لبيان جماعة بغداد 3، لست أنا 
من يحق له مناقشة ما جاء فيه، ألنه يعّبر عن 
جماعة فنية كنت يف يوم ما عضواً فيها، لكن 

الصياغة األدبية لهذا البيان وفحواه متّثل إلى 
حد بعيد الوضع الفكري الذي يجد فيه نفسه 
أي فنان عراقي وعربي يسهم يف تطوير عمله 
الفني. إن ما نص عليه هذا البيان يعتمل يف 
صدر كل فنان يشعر بضرورة احلفاظ على 
تراثه احمللي والعاملي والذي يهيب بالفنان 

املثقف ويدعوه إلى ضرورة االنعتاق من ذاتيته 
مستدعياً ذاتية مجتمعه، مبعنى آخر تخطي 

تاريخه الشخصي من أجل الفناء )يف تاريخه 
احلضاري(. إن ما لم يجرؤ الواسطي على 
التصريح به يف عصره، صّرحنا به نحن يف 

هذا البيان املتواضع. 

 هوامش
)*( إن موقف الفنان من خالل التأمل هو 

موقف )منحاز( يف إقرار مسبق للحقيقة، أي 
أنه ال يحمل بذاته مغامرة التدخل يف العالم 
باعتباره وجوداً غير مكتشف أو متحقق، إن 
هذا اإلقرار )يجعل من العمل الفني وصف 

مجرد للوجود بواسطة حرية اإلنسان..( 
و)الفن التأملي( هو )قول( ال يفترض يف العالم 

اخلارجي إال كونه )عاملا مخلوقاً( سبق وأن 
مت تكوينه ودور اإلنسان فيه ـ والفنان إنسان 

ضمناً - هو إبداء الرأي فحسب.
)ميكن مراجعة البيان التأملي املنشور يف ملحق 

اجلمهورية رقم 42 حزيران 1966( ومقال 
)امتثال القارئ القائل، ملحق اجلمهورية 24 

متوز 1966(.
)2( مقال )ضد الترف الفني( - ملحق جريدة 

اجلمهورية، 30 حزيران 1966
)3( ألقي هذا البيان عام 1956 يف املعرض 
األول جلماعة بغداد من قبل الفنان شاكر 

حسن ومن احملتمل أن يكون الفنان نفسه صاغ 
هذا البيان.

مجلة املثقف العربي، العدد لرابع، السنة 
الثالثة، تشرين أول 1971

شاكر حسن ال سعيد. مواد مختلفة 
على القماش. x 100 .1985 55 سم

شاكر حسن ال سعيد. بدون عنوان،
زيت على القماش. x 65 .1955 55 سم
مجموعة االبراهيمي، عمان رسومه وليس يف منحوتاته. إن نصب احلرية 

حلٍد ما هو )وثيقة( أو مرسوم اجتماعي أكثر 
منه عماًل فنياً. صحيح إنه كنصب تذكاري 

monumentale يُعّد عماًل فنياً رائعاً، لكنه 
مع ذلك أقل حرية يف أن يعّبر عن اجلانب 

اإلنساني الفني، أو قل الروحي يف فن جواد. 
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»االن، وقد انقضت عدة سنوات ال تزال 
ذكرياتها باقية يف ناحية من نواحي هذا القلب 
الذي يصعب عليه الوفاء مع ذلك واالحتفاظ 

بالذكرى. وان عدت اليوم الى تلك الكثبان 
اجلرداء فانا أعلم ان السماء ذاتها ستمعن يف 

اللقاء ما حتمل من رياح وجنوم. هذه ارض 
البراءة«

البير كامو- وقفة وهران او امليناتور

........... وألول مرة يدرك املتعدد يف املوحد 
والكلي يف اجلزئي. وبغداد، هكذا ليست أكثر 

من رصيفني من االعمدة الرمادية املتوازية، 
حتف شارعا وسطيا من اهم شوارعها )1( 

... ومع ذلك فعلى اجرة واحدة من هذه 
االعمدة... اجرة واحدة مصبوغة بلون باهت 

تلوح لنا لغة كاملة دومنا رموز. فبغداد هي 
نفسها رمز كبير )كمدينة( و )كقطعة اجر( يف 

نفس الوقت.
والبغدادي بدوره، ليس اكثر من ذلك املخلوق 

الرمزي:
ليس هو هذا الرجل املسن ذا السترة 

والسروال املغبرين، والذي يواظب على حضور 
صالة املغرب منذ أن احيل على )التقاعد(، 

و ال هو ذلك الرجل )املشورب( املتمنطق 
بحزام جلدي عريض داكن، وعلى رأسه عمامة 

خفيفة مرقطة )وتسمى بالعامية اجلراوية( 
وبيده مسبحة صفراء كالشهد، ال هو بالشاب 

احلاسر الرأس االنيق الوسيم، وال برجل 
االعمال اجلدي السحنة، الغضوب، لكنه 

)طفل( من أطفال املدرسة االبتدائية، بوجهه 
املتمرد وكتبه املتهرئة. يركن الى بالط زقاقه 

املظلل ميأل قاره األسمر اجلامد برسومه 
وعالماته. فهو هنا وهناك حاضر أبدا يف 
التعبير عن حاجاته الذوقية بصدق وبراءة 

لكيما يرمز لنا من طرف خفي عن عاصمته 
األسطورية التي سرعان ما تصبح ازاءه 

من مدن حكايات )السعالى( و )بلبل هزار( 
الدارسات )2(.

وليس من شك يف ان هذه املدينة التي ولدت 
يف قلب السهل الرسوبي، وقدت من قرميد 

غرين )رافديه( هي يف أول االمر مدينة 
)االسوار( و )األسواق( و )القصور(. ولقد بنيت 

قبل )12 قرنا( كإضافة البد منها لسلطان 
خليفة كان على شيء من بعد النظر والشح 

لكيما يؤمن على أمواله يف مشروع بناء وليس 
مشروع دعاية آنية. فما ان بوشر بدق اول 

معول يف أرضها حتى كانت بعد جهود متواصلة 
تلوح من بعيد امام رواد الطريق الصحراوية، 
القادمني من الشام، أو البصرة او خرسان او 

الكوفة، مبنائرها وقبابها وبشرفاتها وأطواقها، 
عاملا من الالزورد والكهرمان.

وليس من الشك أيضا، يف ان هذه )الغادة( 
املضواع، ذات احلجاب واالقراط، والتي 
جتملت بالقداح وأوراق الليمون وتعطرت 

مباء الورد ولونت شفتيها بلحاء ثمرة اجلوز، 
وضمخت كفيها باحلناء،

ان هي اال مزيج من إرادة االنسان، وسكون 
الطبيعة وسخائها معا. ومع ذلك فهي ال تلبث 

ان نبعت يف نفوسنا الريب بأنها )فحسب( 
عاصمة مملكة شاسعة األطراف كان ما يفتأ 

أحد )خلفائها( ينادى غمامات سمائه املتسللة 
ويتوعدها وهو يف عرشه:

»أيتها الغمامة. أمطري أينما شئت. فانت يف 
نهاية االمر يف حياضي )3( ».

ال ال.
انها لم تكن يف يوم األيام )عاصمة( بقدر 

ماهي )ضرورة تاريخية وجغرافية وذوقية( 
معينة، تعاون على تدليلها سخاء الطبيعة 

وشهامة االنسان معا. مثلما كان سيتفق على 

اذاللها غضب الطبيعة وعقوق االنسان، وشتان 
ما بني حالتيهما. مع ذلك فقد كانت مبثابة 

القلب من اجلسد، وذرة الغبار من قطرة 
املطر. ومهما كان عليها ان تصدع )بخلفاء( 

كانوا ما يفتأون يتعهدونها بالترميم واالنشاء، 
ومهما كان عليها ان تدل او تذل فقد ظلت مع 
ذلك ملك ذلك الطفل القذر اليدين والنظيف 
السريرة، يرسم بطباشيره على ارضها فيعبر 

عن افراح واحزان، ويتمخط بطرف ردائه عن 
امال وحسرات. لقد وهبت مرة واحدة والى 
االبد قلبها للبراءة والفن. ومهما كانت لتعمر 

فقد حكم عليها ان تظل يف ريعان صباها، 
دومنا حاجة الى اصالح او فساد.

تلك هي بغداد املدينة التي أفاقت ذات يوم 
ماطر على سر لم تقدر غمامات سمائها 

الرمادية على البوح به اال حينما استحالت 
حماماتها )الظاهرة الطبيعية( الى حمامات 
من اخلطوط والسطوح: حماماتها )الظاهرة 

الفنية( )4( اجل فبغداد ضرورة تأريخية ألنها 
ثمرة التزاوج ما بني )الصحراوي( و )ساكن 

الواحة(. ومن خالل زجاجها امللون ونوافذها 
املطوقة وأقنيتها املفتوحة للغبار، املوهبة 

لنور الشمس ستختصر مالمح )اخليمة( و 
)القوس املدبب( معا. وهي ضرورة جغرافية 

ألنها منت وترعرعت كما تنمو وتترعرع زهرة 
شقائق النعمان على سفح من سفوح جبال 

حمرين، فقد كانت على ايه بقعة يقترب فيها 
نهران عظيمان جاريان ان تصبح مسرحا رائعا 

للتمثيلية: )العبور( او )التحصن( )5(.
ومن بغداد )الضرورة التاريخية( وبغداد 

)العبور او التحصن( ستولد بغداد الضرورة 
الذوقية. لقد حكم عليها ان تكون املنبع 

الرسمي ألذواق اجليل. فهي )املأذنة والقبة( 
كما انها عمارة )دفتر دار( )6(.

وحتدثنا الكتب التاريخية عن بعض مالمحها 

بغداديات...
شاكر حسن ال سعيد

اجلينية:
فحينما »سار أبو جعفر املنصور بنفسه يرتاد 

األماكن انتهى الى بغداد وهي اذ ذاك قرية 
يقوم بها سوق يف كل من شهر فأعجبه املكان« 

)7( كان والبد ان يسير الى مصيره احملتوم 

كسبب وعامل لبناء مدينة ستسمى يف نفس 
الوقت بدار السالم وبغداد.

لقد مت بناء املدينة الرائعة يف بداية فترة 
االستقرار التي أعقبت ظهور الدولة العباسية 

فكانت بال ريب رمزا لسالم مدينة منوذجية 

*تخليدا لذكرى الفنان الراحل جواد سليم يف بغدادياته.

شاكر حسن ال سعيد. مواد مختلفة 
على املقوى. x 55 .1975 65 سم
مجموعة االبراهيمي، عمان
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وعاصمة إمبراطورية شاسعة وحضارة لم 
يسبق لها ان اكتسبت مقوماتها يف تأريخ 
كما ستكسبها ابتداء من هذا التاريخ، من 

الناحية املادية على األقل. اال ان هذه األرض 
التي رقدت عليها اول االمر أسس اسوار 

املدورة واسواقها تستدير حول قصور ملكية 
ومسجد جامع، وتتقاطع فيها أزقه تقفل ابوبها 

ليال باألقفال، ويطأ أرضها رجال باحلرائر 
ويلبسون برؤوسهم العمائم والقالنس ويتشحون 

بأردية فضفاضة مفتوحة اجلوانب،
سرعان ما امتألت بالتفاصيل , 

والشاذروانات,والشرفات والبرك. ومن 
دروب البساتني املألى مبناظر زراعة الفواكه 
احلمضية والورود حتى لكأنها ترهص بقول 

الشاعر الشعبي على لسان امرأة :

درب ابغداد امشيته
كله زرع ليموني 
والكحل ماخليته

وما كحليت عيوني 
هذه األرض التي تختلط فيها وتزدحم أنواع 
الطبفات األرضيه سرعان ما بدأت تتجاوز 

نطاق اختيار نفس تنفرد بدست مملكة 
أصبحت 

الوريث الشرعي حلكومة الرسول محمد )ص( 
. أجل انها التربة اخلليطة والطبقة األرضيه 

اجلديدة حلضارة ستجمع ,عرضيا,تراث 
)الرمال( و)الغرين( , وطوليا, أثار احلضارات 

الكتعاقبة على وادي الرافديأو كانت اذن 
التنفك ترسم مالمح )االنسان_الطبيعة( 
معا دون ان حتسب حسابا لزمان أو مكان 

؟؟؟ لكن بغداد )املدينة الواقع ( ومدينة 
حكايات اجلن والسعالى هي نفسها بغداد هذا 

العصر ...كانت  والتزال متثل لعبة املدينة 
التي الميوت فيها ميت وال يولد فيها مولود 

)ومالمحها هنا من مالمح ايه مدينة مسحورة 
من مدن حكايات الف ليلة وليله( 

انها وان تبدلت سحنتها، على مر الزمن، ملن 
خالدات العصور؟ وذلك ألنها مدينة االنسانية 

وليس االنسان.
االسواق .. واالنسانية  ومن بغداد )الضرورة( 

ستتبدى لنا بغداد ) اعالم_ االنساني_ 
الالنساني( .فههنا . او هناك ,ومن< مطلع 

الفجر الصيني كان سيعلو 
صوت املؤذن يدعو الى الصالة ,فاذا ماطفقت 
اذن النائم املؤمن متيز فصاحة األصوات فان 
صوتا خفيا كان يليج عليه بالنهوض ,والتوضؤ
والتوجه الى املصلى . وهناك ستقطع نصف 

الساعة وليس اال)الوحدة(.وعند الرجوع تكون 
السماء ضاربة الى الزرقة,

وحينئذ , يظل فيه أي انسان عليى صله ما 
مع املطلق .ومع النجوم البعيدة , وقمر الفجر 

املعكوس وستمأل نفسه باليقني , وتتألأل 
مشاعره الصوفية )كمجموعة الثريا ( يف 
السماء.انه االن وحيد عثر أمام الطبيغة 

والعالم والكون .ولكنه ممتلئ عثر أمام نفسه 
. فوجوده ينبع من وجود األخرين . ومع ذلك  

فقد كان من املمكن يف وحدته الصباحية 
هذه أن يعيش أي شهيد حلظاته األخيرة يف 

محنته . لقد قطع الغدادي طيقه يف فجر اليوم 
الصيفي من خالل  االسواق دومنا بضاعة وال 

جتارة .. دومنا بيع وال شاء , لكي يستقر يف 
ضمير مدينته , ويقبع يف وعيها ولكن وحينما 

يشق انسان ما طريقه االزلي يف األسواق, 
دومنا فجر أو صيف فسوف تلوج له الكتل 

البشرية وكأنها مقيدة بالسالسل. 
ذلك انهم جميعهم سيتحركون من اجتاهني 

متعاكسني , ذلك انهم جميعا سيتحركون من 
اجتاهني متعاكسني. فهم مابني ذاهب وقادم 
. وثمة وقوف على اجلانبني ,اال ان سحناتهم 

لم تكن لتساهم بسوى احلث عن احلاجة 
وامتالكها .لقد استحال االنسان خاللهم الى 
ماكنة ذات اختصاص ,  جتيد اعداد النسخ 
املتشابه . أما يف هذه الطريق املظلمة , ذات 

السقف املطوى , واالرض املرشوقة مبياه هي 
ليست مبياه األمطار يف شيئ , فان النسخ 
املتشابهة ستكون أكثر دقة وشبها ببعضها 

البعض . واالنسان املاكنة هو أما مشتر أو بائع 
مصمم على عدم التنازل على عدم التنازل 

لعميله بشيئ. وعلى العموم فما بني اجتاهني 
متعاكسني سيكون أخر املطاف هو الوقوف 

عند دكان بائع األقمشة ,
أو األواني أو العطور أو االحذية أو أية حاجة 

اخرى ذات قيمة شرائية , ممزوجة برائحة 
العرق , وفحيح االنفاس . فما بعد جولة 

حافلة باملساومات تعقد صفقة مابني طرفني 
متعاقدين يعتقد كل منهما يف نفسه انه قد 

استدرج صاحبه الى اخلسارة . وتنتقل احلاجة 

الكمالة بالتالي , طاملا هي غير قابلة لالمتالك 
, الى الطرف الثاني لتسجيل الى حاجة 

ضرورية . 
ولكن ما بني لفظ االنسان املتعامل يقبع 

سكون) الطبيعة _البضاعة ( ففي سوق 
كسوق السجاد)8( مثال ال يسع االنسان أن 

يتناقض* ذلك ان ) القيمة اجلمالية(  ستقف 
وجها لوجه أمام )القيمة_ النفعيه[ تلك 

هي القطعةالزخرفية . امها من ألوان اساور 
األعرابية املتشحة باألسود. ويف األذنني قرطان 
متدليان، وعلى االرنبة األنف )خزامة( وهناك 

شاكر حسن ال سعيد. مواد مختلفة وكوالج 
على الورق. x 50  .1992 60 سم

مجموعة االبراهيمي، عمان

شاكر حسن ال سعيد. مواد مختلفة وكوالج 
على املقوى. x 35  .1975 - 1976 49 سم

مجموعة االبراهيمي، عمان
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االلوان الورديه )ازاء األزرقالالزوردي(، وهو 
يعيش يف سوق االعراب كما يعيش متاما يف 
لون دواء العيون اخلرايف _ )الكبلى(. وما 
بني اللون الوردي ) احلاجة ( واللون الوردي 
) الرمز ( سيحكم اخر األمر على شيئ ما 

يزفع عنمن اقل من املقول ، وحينئذ ستسقط 
) البضاعة ( الى درجة ) الترف( . لقد دارت 
املعركة وانتهت يف نفسيه املشتريالبغدادي . 

فهو مابني ان يشتري بضاعته ال على التعيني 
على شرط ان تكون جيدةالصنع ال للزينة 

وما بني اال يشتريها . وهو يف النهاية ضحية 
غريزته اخلصبةباختيار ) دواء عيونه اخلرايف 

( وهو على شكل بساط أو وجه الفراش أو 
الغطاء أوالبذعة ) ان وجدت ( او اللجام . 

وتطغي الطبيعة على االنسان يف سوق 
الصفافير ) 9(  الى احلد الذي تستحيل 
فيهالعالقات االنسانيه الى مجموعة من 

األصوات العلى التعيني . أصوات تعزالالنسان 
عن نفسه ، وتقييم جدرانه وحجبه مابينه 

وبني العالم .  لكنهحاضر هناوهناك يف نفس 
الوقت ، فهو عند هذا السوق كما هو يف 

وعيه عند استماعه لدقاتقلبه املنتظمة . وهو 
ومابني اصوات املطارق وموجاتها املتنوعة 

األطوال كماهو بيناالصوات اخلارجية التي 
تداهمه يف مدخل جبلى )خانق( سيردد 

صداها لعشراتاملرات . وهذا الذهب او القادم 
على ارضيه السوق املوحلة ان هو الالبغدادي 

صائعفي بيته حتى ولو كان من ٨ 
وهو من االسواق الشعبية الشهيرة على ضالته 

. ويقع قرب جسر الشهداء 
من اعرق اسواق بغداد ببضاعته وتقليد طبقته 
التي رمبا تعود جذورها الى العصور الوسطى 

االسالمية . 
الغرباء. معزول عن األخرين محاصر بصوته 
الداخلي خالل همسات مستمرة ) كردةالفعل 
( لم تزدحم على طبلة اذنه من اصوات غير 

منغمة هي على االغلب وقعاملطارق على 
الصفائح النحاسية .ولكن مهال . فذلك 

االبريق او السماور او الطشتأو كف العباس .. 
مرصع يف مكانه من الدكان ، اليلبث ان يغمر 
عني الناظر بلونهاالحمر الهندي . انه ينطق 
بسحر الصنعة التي انعزلت بدورها يف هذه 

البقعةاملستطيلة من املدينة التاريخيه كما يعزل 

اي انسان من مصيرة . وهكذا سيعاد لناعدد 
اللحظات مترد للحرفة اليدوية املنزوية_ من 
خالل الهواة_ كدافع عن القيمةالذوقيه ضد 

غزو احلضارة األلية . وهنا ايضا ستطمس 
صورة ) االنسان التاجر ( اورجل االعمال امام 

جبروت االنسان الهاوي او الفنان . ويستبدل 
دواء العيوناخلرايف بدواء الصمم السحري 
. ويف سوق الشورجة 10 و ) سوق هرج ( 
تستبداللقيمة الروحية من جديد بالقيمة 
املادية وسرعان ما حتيل فيهما البغدادي 
الىحمال او بائع جملة ازاء نفر جم من 

اشراة باملفود او اجلملة ، والنساء احملجبات 
،والرجال ) انصاف _احلفاة ( . فمن خالل 
روائح العطور _ يف السوق األول املمزوجة 

بأنفاس زيائنه املرهقة، من ذوي امليول 
التجاريه تظهر بوادر التغاضي عنكل القيم 

اجلمالية والذوقية من اجل احراز ميزة ما ذات 
رنني: فلس او درهم او دينارأو اآلالف املؤلفة 
... وجميعها ال تبخس اخلاسر _اخلسارة 

احلقيقية هي خسارةاحلمال وليس الربح 
_ الذي هو يف آخر االمر من أولئك الذين 

يتصببون عرقاً منأجل االفطار على رأس بصلة 
و )شمة( ملح. اال آن املأساة حينئذ تكمن يف 

ان يكوناخلاسر والرابح على مستوى واحد من 
10 يف هذا السوق تباع باجلملة او املفرد _ 
جميع مواد االستهالك على اساس شعبي هو 
وسط مابني املقايضة والبيعضوالسوق يتكون 

من طريق طويل يقع يف قلب بغداد

املنظورة . ذلك ان أية صفة صفقة جمالية 
لن تكمن فيما يسمو اليه الزبون فينا يسدبه 

رمقه ، او يزيد من جسعة ) باعتبار الطرفني 
املتناقضني ( فإن شراء ثقاب العيدامللون 

او شموع االعراس املذهبة ) مما يستقبل 
الداخل الى هذا السوق من بضاعته( وهو 

الرصيد الروحي بالنسبه لألطفال واألعراس 
فحسب ، وليس بالنسبه للتاجراو البائع ازاء 
الشاري ) األب( او ) الولد والولد العريس( 

السري . ويف حالة السوقاآلخر )سوق الهرج 
( يستحيل البغدادي الى ) فاقد السلعة ( 

ازاء مجموعة منالداللني والنصابني والسراق 
وبائعي اخلردوات . وعلى حني يختفي 

بصورة مؤقتةلالنسان االنساني يبرز لنا وجه 

بغداد املسؤول خالل اختالل نطام املشي 
. فلم يعدفيه من حاجات الى ذهاب او 

اقدام ، وبالتالي الى شار أو بائع فاجلميع 
هنا بعاتوشرات . وهم لهذا السبب بالذات 

يقتسمون بضائعهم من مستوى بدائي وشعبي 
. واذا ما تسنى لنا ان نشهد زقزقة عصفور 

او رفيف اجنحة الفراشة من خالل لقى 
مناالصداف والودع واحجار واخلوامت الكرمية 
، ويف نسق من أوراق الزينة وانغاماالسطوانات 

الريفية البدائية ، فذلك الن مالمح بغداد 
املدينة العانس لم تعد يف غنىمن مجد 

اسواقها العاذبة . وسرعان ما يقضي على 
حجة البغدادي املساوم بسحربضاعته األزلية 
. وهذا هو طبيعة احلال وجه بغداد احلقيقي 

، دومنا مساحيق اوعطور . فالشورجة هي 
ملتقى شوارع مدينة تآمرت على تشويهها 

جهود الطبيعةواالنسان اجلائع . وسوق 
هرج هو ) نكتة ( البغدادي املساوم الكبرى 

، وخدعتهاملفضلة يف احراز نصر البائع 
على الشاري اخلالي الوفاض . ولكن يف 

بغداداسواق اخرى كان على مرتادها ان يظل 
مشتركاً يف مساومة من نوع اخر اكثرتعقيداً 

من مساومات االسواق االعتيادية واسمه مشتق 
من ضوضاء و االضطراباتاللذين يسودانه وان 

كان اضطرابا ظاهريا والواقع ان سوق هرج 
عودة باالنسانيةالى عصورها البدائية _ فجر 

االنسانية 

وفيها سيبرز التناقض أكثر فأكثر مابني 
الطبيعي واملفتعل، ومابني التضحية والطغيان- 
دعك عن اسواق اخلضروات )وخصوصا علوة 

املخضر التي متتاز بكونها سوق اخر الليل 
حيث يرتفع لغط املساومني مع ارتفاع صياح 

ديك الصباح( وعلوة اللحوم )او باالحرى 
املجزرة التي تسفك فيها دماء االبرياء من 

احليوان والتي تباع فيها حلوم الضحايا بأثمان 
يقبضها الطغاة( وسوق احلاجات الكمالية 

واللوازم البيتية، واملنازل ، ووسائل النقل الخ.. 
فثمة سوق يعقد يف بغداد بأجمعها: مبنازلها 

وميادينها، ويف السينما والبيت واملدرسة 
واملقهى على شرفات املنازل ويف احلدائق 

العامة. انها سوق الضمير.. ضمير البغدادي 
املمزق مابني التردد والتصميم حيث تقف يف 
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وجهه كعالم خارجي جميع ضروب التقاليد 
البالة وسوء الظن املتأصل، وعقدة النقص 

وغيرها من جدران حائلة مابني االنسان 
وحريته املشروعة املنال. ان اي تصرف يقدم 
عليه البغدادي يصبح ضربا من املساومة اذا 
هو لم يصدر عن ضمير حي. فالذاهب يفكر 

ابدا يف الذاهبني وليس االيبني ايضا ومن 
هنا فان اي مستطرق يكون عرضة الهانات 
مجانية التلبث ان تنهال عليه من كتف ماش 

أو ضحكة هازل او تعليق فضولي، هو بالتالي 
سيتقمص شخصية )املبارز( رغما عنه اذا 
ماتطلب االمر الى دفاع عن النفس. وبرفة 

عني يصبح قانون القبيلة البدوية هو احلكم 
الفاصل دومنا محاكمات عقلية وال استنتاجات 

منطقية. ويبرز )طابع( وجنتي السومري 
البارزتني، وأنف االعرابي املستقيم. ولقد باتت 
معالم السوق مائلة بطريقتها اللذين يتعاكسان، 
وبات الضمير احلي الئذا )بصمم( رائد سوق 

الصفافير، و )عمى( الوان سوق االعراب و 
خرس سوق اخلضروات الفجري.

ومن طرف اخر تطفو مصالح وذوق البغدادي 
عند مساومات ذات طابع شبه ازلي النها تتعلق 
بقسط وافر من مصير االنسان... فازاء شاب 
مكتمل الرجولة تتقاطر جميع ذكريات الطفولة 

السعيدة التي يتذكرها الهارب من جحيم 
وحدته اجلنسية لكيما حتيط عينيه بهالة من 

احلزن الفطري
)ويكثر هذا النوع من احلزن يف عيون 

الفالحني وسكان الضواحي.(
)فاجلنس( بالنسبة له ذرة الغبار من قطرة 

املطر. ذلك انه سيضحي فيما بعد أي حينما 
يساوم على زواجه كبضاعة الى بائع أو شار 

سيخسر أو سيربح حتى نهاية عمره. واملعادلة 
التي توضع يف مثل هذه الظروف العقليه 

والنفسية هي كاالتي:
 1- يتزوج. وعليه يف مثل هذه احلال ان يجمع 

اتعاب عدة سنوات من جهد متواصل جلمع 
تكاليف املهر والزفاف اال اذا عامر بزواج 

مجاني، وهذا نادر احلدوث.
2- ال يتزوج. وسيقاوم يف سبيل ذلك فورة 

اجلنس داخليا مما قد يدفع به الى اجلنون 
بالعادة السرية.

3- ال يتزوج. مع االجنراف بتيار )البغاء( 
وملحقاته. اي االستستالم الى مساويء حياة 

العزوبة املفتوحة.
ونفحة السوق هي التي متأل خياشيمه يف 

شتى االحوال. اذ حتليه الى أحد اثنني. بائع 
أو شاري. فزواجه هو صفقة شراء حتتمل 

اخلسارة او الربح. وعدم زواجه خسارة 
مستمرة من رصيد شخصى- انساني قد 

يكلف أعصاب االنسان وصحته. وقد يركن 
به الى حياة العزوبة مبساوئها التي يبيع من 

جرائها ذاته- مع شعور مسبق باخلسارة، 

املجان من التجار والنبالء منذ أوائل العصور 
العباسية، مع فارق ما، وهو ان ارتفاع تلك 

املجالس الى مستوى الندوات االدبية والفنية 
ويستحيل االن الى تزجية وقت يدور يف 

مناقشات وانتقادات مشبعة بروح التعصب. 
وتترجم صورة الصفقة )احلانه( الى الصفقة 
)امللهى( او )املبغى(. انها ايضا اسواق نخاسة 
موهوبة ابدا )للتظاهر( باخلسارة أو الكسب. 
فالزبون الالهي قلما يكتشف ان يف مقدوره 

اخلالص.. ذلك انه سيشتري بخسارة متكررة 
جميع )لياليه( املهدورة سواء منها املقمرة 

او املظلمة، ومن أجل ان يكسب او يتظاهر 
بالكسب. كما ان مايربحه يف اليل سيخسره 

يف النهار. ومتعة الليل احلمراء التؤدي اال الى 
نشدان املزيد منها يف الليلة التالية دومنا تطور 
ملموس أو اكتشاف جديد. والرقصة او االغنية 

هي مدركة بصورة مسبقة من قبل اجلميع. 
والبغدادي )الالهي( متعود على ان يخسر 

باستمرار مكسبه من احلب اجلارف والعاطفة 
املشبوبة على اقدام غانية شقراء. انه زبون 
مثالي من زبائن سوق هرج. وهو يتظاهر بل 

يتوهم انه يتظاهر. وذلك حينما ميتلك يف 
ليلة واحدة مجالسة راقصة او مغنية حتى ولو 

من بعيد... مؤمنا بأن أحالمه بالغرب، وهو 
الشرقي الذي غزته احلضارة الغربية ال ميكن 
ان تتوج سباته الطويل على عاداته ومشاكله و 
ذوقه اال بامتالك نسخة واحدة ولكنها واقعية 

من احلضارة االجنبية )12(. ومؤمنا بأن 
أحالمه باخلالص االرضي

ال تتم دومنا مقايضة، و ال استبدال مستمر 
لنماذج داخليه بخارجية. ويفيق املخمور 

الالهي بعد أمسية صاخبة على صداعه 
املشبوب بتأنيب الضمير يف صبيحة اليوم 

التالي املعادة.
 اال ان تأنيب الضمير هذا لم يكن وليد 

)حاناته( وال )مالهيه(. وهو ميثل ههنا نهاية 
التوتر العبثي لعواطفه. ان املسرات البغدادية 

التي ميكن ان تختصر يف وليمة سمك مسقوف 
)االكلة املثالية ملدينة دار السالم( على شاطئ 
النهر كانت تصل ذروتها مابني احلانة وامللهى. 

اال انها لن تنتهي اال يف )املبغى السري( وهناك 
كان على االنفاس الكحولية ان تسترد نفسها، 
وأثناء نهايتها يف صحراء شاسعة من الوحشة 

والغربة. ويتم ضياع االنسان املساوم مابني 
ذاته و عامله، وتعقد الصفقة على خسارة 

محتومة.
»الطريق واالزدواج« 

قد يبدو الول وهلة ان ال حاجه يف بغداد الى 
طريق. صحيح ان وسائل النقل هي من الكثرة 

الى احلد الذي يتحتم فيه ظهور شبكة من 

وبالتالي تنمية زوج الطاعة العماء يف نفسه، 
والالمباالة يف االنغمار مبستنفع اللهو: املالهي 

واحلانات ودور البغاء واملقامرة الخ... ويف 
هذه املرحلة التي قد تطول حتى نهاية عمر 

االنسان يسقط من خاللخ )الشاري( احلر الى 
حضيض فحسب ولكن على جميع تقاليد هذا 
النوع العابث من )اخلالص(. مبا فيه من اداب 

شراب، واحتساء متواصل، وطالوة حديث. 
وهكذا فاملساومة التي منت وترعرعت يف 

ضميره قبل االعتياد على الشراب تتشكل االن 
ضمن عملية استبدال رائعة ملسرات التعود 

على حفلة ما. والواقع ان مجالس
الشراب عريقة يف بغداد عراقة ظهور طبقة 
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الطرق اال ان انعدام احلاجة الى طريق واحد 
يزخر بحركة مرور أزلية. والبغداديون مع 

حاجتهم الى استقرار ويتطلبه عدم استقرارهم 
كرواد فهم مولعون باملكوث معظم الوقت خارج 

البيت اال يف الليل. ومع ذلك فسيظل هذا 
املكوث ترفا ال قبل باملدينه عليه. وملا كانو 

)بتطبعهم( غير مترفني فسينقلون )طرفهم( 
الى بيوتهم، وسيحملون )مركباتهم( معهم 

حتى اسرة نومهم. ان عائلة كبيرة تعيش حتت 
سقف واحد الجتد )مواصالتها( اال حينما 

يلتأم شملها يف صبيحة اليوم التالي، على طبلة 
االفطار ويف رمضان يستبدل الصباح باملساء. 
وحينئذ ستشق بنفسها طرقها اجلديدة على 
طابوق فنائها االصفر الشمعي، وعند اعتاب 
سلمها غير املسيج. وميكننا ان نضيف ايضا 
ان الشارع عند البغدادي يف اول االمر )عدا 

الزقاق او الدرب او املمر(
كمكان مخصص لوسائل املواصالت هو ردهة 

من ردهات املستشفى العام، او املتنزه او املطعم 
باإلضافة الى الدار. يف حني ان الساحات 

العامة تنفرد أحيانا مبيزة ما. فهي تصلح الن 
تكون فندقا باملجان، وملتقى اجلدران باألرض 

يف االحياء القدمية )دورة مياه او مبصقة( 
وبعض احلدائق الوسطية مالعب لكرة القدم 

عند الصبيان )ويف جميع هذه األحوال سينقل 
العراقي، بالطبع بيته الى الطريق.

ولكن قد متتاز بعض الشوارع العريقة من 
االحياء القدمية مبيزات أخرى أكثر منعة 
وعمومية من سواها. ففيها سيبلغ القلب 
البشري ذروته من السكينة أو الفورة على 

السواء. وكما ان البغدادي )غير املترف( )13( 
يحمل معه طريقه يف البيت فكذلك احلال 
على النقيض عند البغدادي )املترف( فهو 

سيحمل معه بيته يف الطريق )14(. وحينئذ 
سيعكس لنا ذروة شعوره اإلنساني من اجل 

االمتالك او على األقل الشروع به. ذلك انه 
يف الوقت الذي تطغى فيه مياه االقذار االسنة 
على بعض املنخفضات فتغلقها بوجه السابلة 

تسنح الفرصة وقتئذ الى نوع من املطاردة 

التي تعيد لنا حياة مجتمع بأكمله، وتبعث يف 
نفوسنا نزوات انسان بدائي من اجل حصوله 
على فريسته. فهذا هو )املعيدي( الذي لوحت 
جبينه شمس الصيف احملرقة، وقد شمر عن 
ساعديه، وأشكل أطراف ثوبه يف محزمه. انه 
يتصبب عرقا ويتنفس بصعوبة وقد قطب ما 
بني حاجبيه إذا هو يسوق امامه )جاموسه( 

الذي يضايقه الذباب، وحر الصيف وهو 
يتهادى يف مشيته ويلوح باذنابه. وفجأة ودومنا 
سبب حقيقي يثور احليوان ويف ثورته يكتسح 
كل ما يصادفه: الناس واالشياء فتكسح من 

خالل ذلك أحقاد الضحية ضد اجلالد، 
وتتجلى ما بني أظالف احليوان نفايات 

وفضالت  
االنسان. ولكنه لن يهدأ حتى تراق دماء ركبتيه 

او رسغيه. وهكذا يصبح )البيت- الطريق( 
يف حلظة مسرحاً يعكس لنا مشاكل أكثر من 
كونها إنسانية، ويغدو )الطريق- بيت( ملجأ 

ملتمرد هائل يترنح حتت قبضة متوعد غاصب 
)الصورة املارة الذكر مقتبسة من تفاصيل 
مجازر اجلاموس يف حي العوينة من بغداد 
القدمية يف غصون األعوام 1942-1938( 

وعند عتبة باب أو بداية زقاق ذي نهاية واحدة 
يسجل أطفال أبرياء ترجمة شعرية رائعة 
يزدوج فيها اخلوف واالطمئنان، ولو على 

حساب الطرف البريء... وتعلو الترنيمة ذات 
املقطعني:

جاموسه عينه حمره 
بليل جتدح جمره ...

وتعاد نفس املتعة أحيانا ولكن حلساب عواطف 
أقل عنفاً وهي التي تسجلها اشعار طفولية 

كالتي يهجي فيها ملك الصحراء:
أبو حلك جايف

.............مو جايف –
وهذه احلال لن يكرس الشارع ملجرد اخلصومة 

العريقة ما بني االنسان واحليوان بل ال مل ال 
انساني باحلصول على عش احلياة الزوجية او 

ملجأ للعجزة بل مقبرة للموتى. فمن املناظر 
املألوفة شتاء )غزل( الكالب يف الصباح وتسكع 

جواد عجوز يف ساعة متأخرة من الليل، أو 
حتى مشاهدة جثث طيور موتى على كومة من 
االزبال. )من الطريف ان مرأى الطيور احلية 

يقترن بقباب االضرحة يف بالد الشرق ويف 
امليادين العامة يف الغرب( وبالرغم من ذلك 
فان مزية أي شارع يف بغداد تكمن يف مدى 
استحضاره استقرار االنسان اثناء تهوميه، 

ومكانه يف زمانه. فاذا كان يبدو وهو املسرح 
الطبيعي بفعاليات احليوان فانه كذلك املالذ 

األخير لإلنسان. وإذا تيسر للباعة املتجولني ان 
ينقلوا اقدامهم ويلصقوا عجالت عرباتهم على 
لزوجة القار املنصهر صيفا لكيماء يتخذوا من 

ممشى الناس )وهم كل الناس  من غير ذوي 
الدخل الذي يؤهلهم المتطاء املركبات[ حانة، 

أو مطعماً، أو مقهى، فان يف ميسور املتشردين 
واملتسولني والغرباء والعاطلني أو يتخذوا منه 
ملجأ ال غنى عنه، وهناك باإلضافة الى ذلك 

مثال املنظر الذي يتقاطر فيه سرب من العوام 
بجلساتهم املنتظمة الهادئة، وهم خافضوا 

الرأس، حاسروه، مطرقون حزانى أو مهزومون 
عند ظالل جدران عالية قذرة، وازاء كل منهم 

حاذق لفنـه بعمامته املرقطة وصداره ذي 
اخلطوط احلمراء، وحزامـه املتعدد االدراج، 

وهو ينهمك يف ازالة شعر رأس زبونه باملوسى 
يف حني سيكون أخر منظر من مسرحية 

احلالقة هذه هو منظر احلليق نفسه حامل 
رأسه على طبق )كناية عن غسل رأس احلليق 
بإناء يوضع عند الرقبة( • وكال املثان املارى 
الذكر ميثل الذروة يف ]حتول[ االنسان عن 

انسانيته وخروجه من أبعاده. فهو يف كليهما، 
وعلى املستوى الشعبي غارق يف عبوديته 

مستسلم ملصيره، ممسوخاً عن كونه حرية 
واختياراً، ومتخلفا عن كل تاريخه يف التطور 
البشري واحليواني ]كنوع واحد[ حتى حياته 
اجلنينية ]االميبا احلجيرة احلية يف اجلسم[ 

وهذا هو البغدادي يف آخر االمر : حجارة 
على الطريق، او فضـالة مرشوقة على رصيف 
السابلة • انه يستسلم الى موس احلالقة كما 

تستسلم اخلراف الى شفرة القصاب • او 

يفقـد كرامته من خالل يده املمتدة، وماء جبينه 
املراق • فمتى سيحني له ان يستعيد كرامته : 
رأسـه وكفه فيستعيد بهما حريته وكرامته ؟؟؟
اال ان بغداد تسترد انسانها اخيرا يف الطرف 
الثاني من نفسها، وذلك حينما تؤدى املقاهي 

الصيفية فيها ادوارها كمالجئ ضد غزو 
جميع املشاكل البيئية الزاخرة بنزوات الطريق

مرور متقابل ما بني ذهاب واياب  -
مشاكل اصطدام متكررة ما بني   -

ارادتني
حوادث دهس وازدحام واعتداء الخ  -
فال يكاد اسبوع مير على العائلة البغدادية 

املتوسطة احلال اال وقد امتألت ذكريات 
افرادها مبا هو غير قابل للنسيان

رب العائلة املشوش الذهن، املتمزق   -
العاطفة.

حنان اجلدة املهان يف خالل بكاء   -
حفيدها

دموع االم املضحية بأحزانها املتجددة  -
حيرة الشبيبة ما بني حدة اإلطار   -
الذي ميسكهم وال منطقية العالقات التي 

حتيطهم.
ويف املقهى الصيفي تستبدل حتت السماء 
الصافية جميع االحـزان العائلية ومشاكل 

احلياة اليومية مبتعة الغياب عن بغداد 
]الطريق[ وبغداد ]البيت[ يف بغداد ]التسلية[.  

ان الشجرة الوارفة هي هناك منذ أكثر من 
ثالثني عاما عند فناء املقهى، واالثاث يكاد 

يكون هو نفسه دومنا تصليح او طالء، والسياج 
احلديدي االخضر الباهت كإطار لوحة زيتية 

قدمية، واملقصف ومحل الشواء هما لم يتغيرا. 
اذن سيسترد البغدادي انفاسـه وينسى متاعبه 

بل كيانه االنساني برمته، وذلك يف بضع 
ساعات يفضيها يف ]شبه محطة فضائية[ 

معلقة ما بني االرض والقمر. ويف هذه احملطة 
سيخضع اجلميع ملنطق معني يختصر فيه 

الوجود الى زمان فحسب حيث تتحول احلركة 
الى سكون محض ]وهو سكون يتضمن احلركة 

بالطبع[ اذ ليس من قبيل الصدفة ان ال 
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تستبدل االشياء املتهرئة بأخرى جديدة، وال 
حتى ان يستبدل الزبائن أنفسهم بزبائن جدد. 

فاجلميع فيها مسحورون وهم يف اماكنهم: 
الشجرة يف الفناء، والندل يف صدارة، وصاحب 

املقهى يف مجلسه. اجلميع هنا مهملون يف 
اماكنهم. مير عليهم عامل الزمان فيترك آثاره 

على مالمحهم. ويف املقهى الصيفي ايضا 
تقوم اللعبة بدور )اجلسر( الذي يوصل ما بني 
حضور البغدادي وغيابه. ولعبة الطاولة التي 

تشتق من عالقة االنسان بالقدر تربط العبيها 
بخيوط شفافة وتزرع يف قلوبهم نياطا جديدة 
توصلهم باألبدية. فما ان يفيق البغدادي على 
نفسه يف النهاية اال ويجر خطاه الى داره وهو 
صفحة جديدة ناصعة هزيلة النزوات وخاوية، 

فارغة. اال ان لعبة املقهى.
الشائعة هي من صميم غياب الزبون املنهمك. 
فقد يصادف ان يتكلم مع رفيقه او ينصت الى 
مقطع يغني، او يلوك بذور الباقالء او ميضغ 

قطع الشواء وهو مع ذلك يف صميم ذلك غيابه 
البريء. لقد سحر ذات امسية مرتاد املقهى 
النائية عند ضفة النهر املخضرة باملزروعات 
الى انسان آخر. وساحرتـه هي هذه االحجار 
ذات االوجه املنقورة، والقطع املستديرة التي 
تتناقلها االصابع بنظام خاص. فلم يعد يف 

كيانه من مكان لطريق او بيت. وعند الليالي 
املقمرة وحينما سيغمر الضياء الناصع 

ضوضاء املدينة البعيد يظل السحر اخلفي 
من مكانه يهب اجلميع عطاياه مبا يغرقهم فيه 
من موج فضي. وحينئذ ستجد بغداد انسانها 
الغائب بغتة. ستجد طريقها وبيتها ومقهاها.. 

ستجدهم يف نفسية كهل عاد يف ملح البصر 
طفال نقي السرير، قذر اليدين. طفل بغداد 
االزلي، والذي كان سيظل يرسم بطباشيره 

على االرض. لقد اغدقت عليه الطبيعـة من 
خالل قمرها الفضي هبتها على االنسان ]وما 
هي إال هبة اهلل من خالل الطبيعة[ فجددت 

شبابه مبا ستعبث بأجفانه، وتوغل من دخيلته.
لقد ثبتت البغدادي يف مكانة من بغداد.

»اللوعة والضيافة«

»يف زمان ومكان ما ال على التعيني كان رجل 
صالح يدعى بـ )احلسني(. وقد حكم عليه 

باملوت ألنه أفشي )سـر( اهلل على لسانه هو. 
ومن دون ان يخشى يف )محنته( الناس. وسواء 
اكان يتعذب من اجل ذلك ام يؤلب مريديه على 
الغوغاء فقد قال يف احدى )مواقفه( أنا احلق.

... والبغدادي امللتاع املضياف هو )حالج( 
بصورة من الصور • وسيولد وميوت على عدد 
اللحظات وذلـك سيمزج لديـه الفـرح باحلزن، 
والسعادة بالشقاء، واللذة باأللم. الن يف قلب 

البغدادي تستقر بغداد.
وبغداد بدورها من منظور الضيافة واملجوعة 

ال تلبث ان تترمن بصوتها.
العذب اال ان صوتها سرعان ما ميوت على 

شفتيها قبل ان يبلغ االسماع: فاألغنية الشائعة 
التي تغنيها على الرغم من مجونها هي نشيد 

صويف يتعالى من خالل هدير الرحمى، وخرير 
املياه وهو لهذا السبب يعيش على رصيد 

روحي وعاطفي يستنفد لذة ]السماع[ خالل 
]األلم[ وفرحة ]الترنيم[ من خالل احزان 

الذكرى:
اطحن بگايا الروح    موش اطحن شعير

بعد ان كان:
وبگلبـي حفـرو بير   وادراجـه مـرمـر

وإذا كان ما سيسعد به البغدادي فيما بعد 
فهو البشارة التي تهبها رخامة الصوت الشهي 
النابض باحلياة، والدافق بالرضا. ولكن.. من 

ذا الذي مبستطاعه ان يعرف زمن البشارة 
وموعدها؟؟ لقد طفق زميـل العريس املضياف 
يرتع من احداق العذارى عبر اغنية املغني او 
املغنية. وهو ما بني صحوه وسكره املتناوبني 
يفيق بغتة عند زمالئه على رنة فرح عميم 

ميس نياط قلبه ويهزها. وبشيء من العنف 
واحلماقة يعب كأسه حتى الثمالة يف الوقت 

الذي تسقط به قبضته الى جانبه. لقـد تغلغل 
صوت بغداد منه حتى السويداء. ويف حلظة 

ما كان سينسى كل شيء ما عدا جمال الكون 
املجرد.

ان ما مييز بغداد حقا ـ حتى من خالل 

بغدادييها ـ هو هذا التعارض املتألف ما بني 
القيم؛ والذي يظهر بغتة مثلما يختفي بصورة 
عفويـة. فليس من املنطق ان تهدم مثال روائع 
الزخارف املاثلة على جداران بعض البنايات 

القدمية يف الوقت الذي تشاد فيها بنايات على 
نفس الشكل بكاملها ]وهذا رثاء ضمني جلامع 
االزبك القدمي الذي استبدل ببنايتـه احلالية[.
وليس من املعقول ان تنقض يف حلظة واحدة 
مشاريع قضى عمره على اقامتها الستبدالها 

فحسب مبشروع آخر طارئ. ولكـن هذا هو ما 
يحدث بالضبط فمن خالل نزوة البغدادي 
املفاجئة تستحضر حياة القبيلة بأجمعها 

يف صميم املدينة املتحضرة وكما تطير بغتة 
حمامات )احلسن البصري( يف جنينة اخواته 

سيقلع البغدادي ذات يوم ببساطة مغيرا موقفه 
• وسيهجر من خالله ويتنكر جلميع قيمه 

مستبدال اياها بقيم هي على النقيض منها.
وهنا يكمن )سر( لوعة االنسان الشهم وحبه 
يف آن واحد. انه اشبه شيء ببدوي مجاهد 

يلفظ آخر انفاسه على ارض الغربة، فال يتذكر 
عند احتضاره روعة الفاحت املسلم بقدر ما 

يتذكر جنمة كانت تطالعه فـي سماء صحرائه 
)15(. وهذا التحول القاطع بال مبرر، واحلكم 

الذي لم تسبقه اية محاكمة هو ما متتاز به 
بغداد املرعدة يف الربيع مبنظرها املفاجئ، كما 
تدل بها طبيعة ]دجلتها[ الذي يفيض يف عدة 

أشهر حتى يوشـك ان يغرق املدينة وال يلبث أن 
يغيض يف ايام معدودات.

وتقترن اللوعة عند البغدادي بالشهامة. وبعد 
ان كان سلفه ]فـي ادوار بغداد اجلنينية[ او 
ساكن اخليمة الفارس )16( يرهص بهــا من 

خالل نخوته التي ينحر بسبها فرسه الوحيدة 
ألضيافه فسيتصدق سليلة ساكن املنزل الذي 

ذي الفناء يف املدينة بكل ما معه، ومن اجل 
سؤال يسأله جائع. وال يلبث ]املتحضر[ ان 

يعيش حياة اجلوع والفقر ألنه كذلك فحسب 
جدير ان يظل يف بغداد

ومنذ آالف االعوام كان على )جلجامش( )17( 
ان يقطع رحلتـه للوصول الى جده )وسيحاول 

ذلك من بعده كثيرون(. فلم يثنه مجد وال حب 
عن ان يغامر بنفسه عبر بحر املوت. وال بد انه 

كان سيضحي
بحبه االخير لعشتار )التي غازلته منذ ان علب 

خمبايا فرفضها باباء( الن صديقا وفيا كان 
قد ضحى بنفسه من اجله ـ كان قد نذر نفسه 

ـ. وهكذا تغلبت الشهامة على احلب: شهامة 

البغدادي املضياف )قبل ان توجد بغداد( على 
حبه امللتاع )بعد ان وجد احلب(. اال ان ثمن 
ذلك كـان سيدفع مضاعفا حينما ستسرقه 
افعاه. لقد أفلس جلجامش من كل ثروته ـ 

لقد غيض كنزه ـ ليربح قناعته. كما أفلس من 
نفسه ليربح قلبه، وبذلك فحسب أصبح جديرا 
ان يكون ]بغداديا[ كاألخرين بعد ان ظل غريبا 

حتى على اي عراقي وضيع. اال انه سرعان ما 
عاد البغدادي من جديد يف اهاب جلجامش 

آخر ولكن بال عودة فقد كان على اي ابن زريق 
عاش يف بغداد يف العصر الوسيط ان يضحي 

بحبه من اجل شهامته فيودع يف فجر ما 
بغداده لكيما يستضيف وهو يف بالد االندلس 

جميع ذكرياته وعواطفه وآماله · بعد ان قد 
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فارق بالده بكل رباطة جأش طلبا للمجد.
ودعتـه وبـودي لـو يـودعنـي

                     صفو احلياة وانـي ال اودعـه
وهنا فقط سيستيقظ يف اهابه أي بغدادي 
ملوع أثر الغياب على احلضور واملجد على 
السعادة. وهكذا كانت ستعاد يف ملح البصر 
كلمة )جلجامش(. بالرفض من خالل صمم 

ابن زريق احملنق كما ستستعاد ملئات بل ألالف 
املرات كلمات حق اخرى على شفاه ال جتد 

نبراتها العذبة لها آذانا صاغية تسمعها. اجل 
فحينما يصمم البغدادي على شـيء فلن يثنيه 

عنه حتى وال عذل حبيبته املنطقي، ال وال 
ذكريات ]کرخه[ و ]ازراره[ )18(:

ال تعـذليـه فإن العـذل يـولعه
                 قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه

ويف الطرف الثاني من املدينة امللكيـة حيث 
يلفظ الشــاب املغترب

انفاسه وما حتت رأسه صدر ليس هو 
]بالوساد اخلافق[ الذي طاملـا كان يتمناه.

كي ال ينام على وسـاد خـافق )19(

ستظل آية وحشة صاخبة تستحضر للبغـدادي 
)بغداده( وهو يف )أندلسه( وتستمطر له وهو 
احملتضر امطار )واحته( وهو يف )صحرائه(. 

وهناك على حصير )اخلان( القذرة، ومن 
خالل خصالت شعر االنسـان املنسرح على 

االرض تستقر قصاصة ورق مكتوبة هي 
شهادته الوحيدة على براءة الرجل من )زيفة( 

وهي وثيقته )املوسومة( برجـولة البغدادي 
الشاعر.

»ايه ايتها الغمامة الهائمة. ها انت ذا متطرين 
مبدامــع البغـدادي امللتاع وانت يف عليائك. 

ولطاملا توعدك من قبل خليفة بغدادك السري 
وهو يف دسته. أكان اذن يخاطبك وان تهملني 
يف قلب هذا الشاعر احلزين؟« اال ان امطار 

هارون الرشيد احلقيقية بدورها لم تكن سوى 
صميم احزانه بالغربة وهو يف بيته، وبالفقر 

وهو يف غناه، وباملوت وهو يف حياته. لقد كان 
اخلليفة يستيقظ ما بني الفينـة والفينـة على 

رذاذ املطر يف قلبه، وسرعان ما يهجر مجلسه 
العامر باألفراح ليحج ماشيا حتى مكة، أو 

يقرر بغتة الوصول الى )نقفور( وهو على رأس 
جيشه ملا يجيش يف قلبه من دماء البغدادي 
املتحدي، او كما اختتمت حياته، يتذوق ثمار 

نخلة ]حلوان[.. نخلة بلده البعيد القريب وهو 
يف نهاية مصيره االبدي. »أجل. أمطري ثانية 

يا غمامة الرشيد، وبللى بنداك رفاته اآلن. 
فإمنا انت تبللني منه رفات شاعر«.

ولكن قد تستحيل الضيافة عند البغدادي 
الى لوعة عاصفة وسيل جارف. فال يقف يف 

سبيلها سوى )وصول( البدوي احملتضر يف 
آخـر املطاف الى )كثبانه(، سوى رضا النفس 

املشمخرة بتضحيتها .
.. وتطوى مئات بل اآلف االميال يف حلظة 

واحدة.
فهذا هو اخلليفة ]املعتصم[ )20( جالس 

يف مجلسه يشرب أو يغنى له، أو يتسلى بني 
جواريه وحاشيته. وبغتة يقف شعر ساعديه، 

ويحتقن وجهه االبيض الوردي بالدماء، 
وترجتف وجنته حماسا. وذلك الن ]بغداد 

املرأة[ هناك تستنجد به. انه يستمع الى نداء 
القلب البشري وهو يف ذروة يقظته احلسة.. 

واملرأة العمورية يعتدى عليها من رومي. فليكن 
اذن هو الند لهذا الرومي من أجل حماية 

]بغداده[ ولينزل حاكم بلـخ املندهش بدعوى 
اجلمال الضائعة يف سطوح قصوره الى أرض 
الشارع )21(، وتزحف بأقل مدة من التحضر 

فيألق اجليش امللكي وعلى رأسها أحالم 
املرأة املهانة باخليول البلق. فال يهدأ دجلة 
عن فيضه اال على رضا البغدادية املغتربة. 

وميتزج احلب بالشهامة واللوعة بالضيافة وهو 
على نأي من مدينة احلب والشهامة. وتتحقق 

)باملعتصم( الرجل أحالم املرأة العمورية 
)باحلرية(.

ولكن ما بعد مئات من السنني ودومنا غضبة 
شاعر وال نخوة خليفة تتسابق ببساطة يدان 
من مركبة عامة لكيما تستقر كف احداهما 

تدفع ثمن التذكرتني. ويف بغداد بالذات تلتمع 
عينا شاب مولع شهم سيحقق أحالم.

)الطائي( بضيوفه وابن زريق بحبيبة مجده، و 
)الرشيد( بغيمته و )املعتصم( بعموريته. وذلك 
من خالل تطبيق عادة حسنه تكرر له بصمت 

مزية أي بغدادي حي.
»أغنت بسرك اذن يا جلجامش، فهنا قد 

جاءك املدد بعد سته االالف عام ما بني أنامل 
بغدادي كاألخرين«.

وعلى قارعة الطريق يبتسم االنسان يف 
مدينته. كما تتحقق نبوءة عراف طفل برسوم 

شارعه.
ويف قلب البغدادي.. تستقر بغداد.

الهوامش

)1( هو شارع الرشيد ولعله أقدم شارع 
رئيسي يف بغداد يف الوقت احلاضر. ومن 

حسن الصدف ان يقترن اسمه باسم اخلليفة 
العباسي هارون الرشيد.

)2( ال يخفى ان اإلشارة هنا هي الى بعض 
احلكايات البغدادية غير املدونة والتي كانت 

تقصها )جداتنا( العجائز يف أيام الطفولة 
الغابرة. 

)3( هو اخلليفة الرشيد وهذه العبارة هي 
)املعنى( حواره املروي وليس )نصه(.

)4( وهي هنا الصورة احملسنة حلمامات 
احلسن البصري يف حكاية من حكايات ألف 

ليلة وليلة الشهيرة.
)5( لعل هذا هو السبب يف نشوء قرية )بيت 
كداد( على رواية من الروايات التي أصبحت 

بغداد فيما بعد.
)6( من أضخم العمارات احلديثة يف بغداد. 

وهي هنا كناية عن األسلوب احلديث يف الفن.
)7( الدينورى- االخبار الطوال ص ٣2٣. 

)8( وهو من االسواق الشعية الشهيرة على 
ضآلته، ويقع قرب جسر الشهداء. 

)9( من اعرق اسواق بغداد ببضاعته وتقاليد 
طبقته التي رمبا تعود جذورها الى العصور 

الوسطى االسالمية.
)10( يف هذا السوق تباع - باجلملة واملفرد - 
جميع مواد االستهالك على أساس شعبي هو 
وسط ما بني املقايضة والبيع، والسوق يتكون 

من طريق طويل يقع يف قلب بغداد.
)11( واسمه مشتق من الضوضاء واالضطراب 

اللذين يسودانه مان كان اضطرارياً، والواقع 
ان سوق هرج عودة باالنسانية الى عصورها 

البدائية - فجر االنسانية.
)12( قد يبدو الول وهلة ان ارتياد املالهي،  
وهي زاخرة بالراقصات واملغنيات احملليات 

واالجنبيات على السواء بعيد الصلة باحلضارة 
الغربية . كما ان الرقص احمللي احلسي هو 
ممارسة محلية بحته. اال ان هوى )الالهي( 

الشرقي يضل مكرسا ابدا للوصول الى 
املستوى احلسي االكثر اثارة، وهو ما يتجلى 

باستقدام الفرق الغربية باستمرار الى املالهي 
الشرقية وتكالب الالهي على مجالسة الغواني 
الغربيات... فمجرد )الوصول( وحتقيق االمال 
هو محاولة المتالك )الغرب( بواسطة ممثالته 

الشقراوات.
)13( ال يخفى ان استعمالنا لكلمة غير مترف 
او مترف هنا هو استعمال رمزي يختلف عنه 

يف معناه الدارج )كعدم امتياز ذي داللة طبقية( 
او كامتياز. فهو هنا مبعناه املجرد فحسب.

)14( انها هذه اخلصوصية الغربية عند من 
ال يعيش يف مستودع االسوياء. فهي املتشرد 

والعبقري على السواء.
)15( الرجل هو مالك بن الريب الشاعر 

املشهور
)16( االشارة هنا إلى حات الشاعر والكريـم 

اجلـاهلي املشهور
)17( جلجامش هو حاكم مدينة ارك 

السومري. وهو نفسه بطـل االسطورة املسماة 
باسمه

)18( أشاره الى قول الشاعر نفسه ]استودع 
اهلل يف بغداد لي قمرا - الكرخ من مطلع 

االزرار مطلعه[ .
)19( هذا شطر من قصيدة لشاعر اسالمي ال 

يحضرني اسمه اآلن.
)20( ال شك ان املعتصم لم يتخذ بغداد 
لوحدها عاصمة له بل اتبعها بسامراء. 

ولكننا أثرنا نسبته الى بغداد الن نشأته كانت 
يف بغداد. فاملعتصم هنا بغدادي بعواطفه 

وحماسه. وما بغداد الرمز سوى املرأة التي 
كانت حتتمي به. فهي التي ملكت لب اخلليفة 
الشاب بجماع حياته وليس لفترة معينة. أنها 

أمرأه بغداد وعمورية على السواء.
)21( االشارة هنا الى املتصوف الشهير 

)ابراهيم بن االدهم( قصته معروفة يف تاريخ 
التصوف. وهي التي ـ يف بعض الروايات تذكر 
انه هجر اهله ومكة فجأة بعد ان كان حاكما 
ملدينة بلخ فقد اكتشف ان بعض )اجلمالني( 
يبحثون عن جمالهم يف سطح قصره. فلما 

استفسر منهم عن السبب اجابوا بأنهم 
يفتشون عن جمالهم الضائعة فقال وهـل تضيع 

اجلمال يف سطوح املنازل فأجابوه وهل يصح 
لك أن حتكم الناس وأنت يف عرشك ومن دون 

ان تنزل الى الشوارع؟؟ ويقال ان ذلك كان 
سببا يف تصوفه.

)*( مجلة األقالم: عدد )5( لسنة 1965
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»َوِإْذ َقاَل ِإبَْراِهيُم رب أرني كيف حتيي 

املوتى* َقاَل أََولَْم تُْؤِمن * َقاَل بَلَى * َولَِكن 
يِْر  َن الطَّ لِّيَْطَمِئنَّ َقلِْبي * َقاَل َفُخْذ أَْربََعًة مِّ

نُْهنَّ  َفُصْرُهنَّ ِإلَيَْك ثُمَّ اْجَعْل َعلَى  ُكلِّ َجبٍَل مِّ
 َ ُجْزًءا ثُمَّ اْدُعُهنَّ يَْأِتينََك َسْعًيا* َواْعلَْم أَنَّ اهللَّ

َعِزيٌز َحِكيٌم«
)القرآن - سورة البقرة اآلية 260-2(

  
متهيد:

  فيما يلي أربعة أبواب تدور جميعها حول 
فكرة )وحـدة أجزاء اجلثة املمثل بها بعد 

تقطيعها( أي فكرة املرد. إال أنى أحاول أن 
أتخذ وجهة نظر أسميها تكعيبية )نسبة 

إلى املدرسة التكعيبية يف فن الرسم( 
يف معاجلتي للموضوع وهي وجهة نظر 
تقتضي مناقشة املشكلة املطروحة على 

بساط البحث من عدة زوايا )يف آن واحد(، 
)وستكون هذه اآلنية هي بؤرة التناول( ذلك 
أن الغاية من كل ذلك هو إلقاء الضوء على 

مشكلة تبدو مستعصية احلل إذا ما افترض 
حلها من زاوية نظر بعينها. ولعلها يف صلبها 
محاولة تعجيزية كتلك التي تشير إلى عملية 
اخللق اإللهي من أجل قناعة النبي إبراهيم 

الشخصية:
يِْر َفُصْرُهنَّ ِإلَيَْك  َن الطَّ   »َقاَل َفُخْذ أَْربََعًة مِّ
نُْهنَّ ُجْزًءا ثُمَّ اْدُعُهنَّ  ثُمَّ اْجَعْل َعلَى ُكلِّ َجبٍَل مِّ

يَْأِتينََك َسْعًيا *.« * القرآن الكرمي ـ 1 ـ 259 
)مجزوء اآلية(.

  إن فكرة املرد يف أساسها ذات مد )ما 
ورائي(. إذ أنها، توازي وتعبر، يف نفس الوقت 
عن مضمون »مذبحة كربالء« حتى يف أبسط 

أشكالها األسطورية، أي أسطورة النزول 
إلى العالم السفلي )= موت اإلله متوز( عند 
العراقيني القدماء. فهي تبدأ بالقضاء على 

احلسني بن علي، وأتباعه وآل بيته من الذكور 
ثم تتطور يف إرسال رؤوس القتلى منهم إلى 

اخلليفة األموي يزيد بن معاوية.
أما نهايتها فتقول بإعادة رأس احلسني بعد 
أربعني يوماً من غيبته لكي يُرد إلى جسده 

الدفني يف تربة كربالء. 
  إنها إذن تقتضي )عودة( الرأس املقطوع إلى 
جثته الهامدة كعودة فـكر حي )يعيش حاضره( 

نحو ماضيه املنصرم )وأنها لتنهج بذلك 
منهجا أركيولوجيا( ومتضي يف حياة اخللف 
بواسطة السلف )= إنبات بذرة ستعيد حياة 
شجرتها املثمرة(. وهي لهذا السبب تنسجم 

واإلطار العام لفلسفة )القهر( أو فلسفة 
الفكر الصويف. ذلك أن املعركة التي نشبت 

يف صحراء بلقع احتفظ اجلانب املتسلط من 
املتحاربني منها مبورد احلياة الثاني أي املاء، 

مرد اجلسد الطعني إلى الرأس)*(

شاكر حسن آل سعيد

شاكر حسن ال سعيد. زيت
على القماش. x 49.6 .1962 63.3 سم.
مجموعة مؤسسة بارجيل للفنون. الشارقة
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والتي لم تكن أبدأ معركة متكافئة الطرفني، 
باملعنى العسكري، بل هي أشبه مبؤامرة قمعية 

قصد بها اجتثاث جميع الذكور املطالبني 
باحلكم أو ممن لهم إمكانية ذلك، وكانت 

حتتوي منذ البداية على مأساة انتصار الشر 
على اخلير، حيث اإلرهاص بجميع التدابير 

املتخذة بالنسبة للعناصر اإليجابية من احلزب 
العلوي، وهي يف هذا التمهيد ستغذي روحية 

فلسفة التخلي )= رفض - مترد ـ ويف مستوى 
املناسك الدينية صوم وامتناع ـ أما يف سياق 

الفكر اإلنساني فانتحار عقلي بل فعلى( على 
حسـاب مادية فلسفة )املصادرة(. مع ذلك 

فإن لها )مصادرتها( باملقابل لشكل االمتيازات 
اإليجابية املتسلطة ولكن خالل العالم الروحي 
وليس الواقعي. فإن ما يخسره الفكر الصويف 

يف مجال احلياة اإلنسانية واملادية يكسبه 
يف مجال احلياة الروحية واملتألهة ـ وهو 

بالضبط ما يوازي ظهور جتليات الفن احلديث 
الالموضوعية على حساب املظهر الطبيعي 
للطبيعة أو موضوعية الفن األكادميي. ثمة 

اقتراب من املوت يقبع يف كل فقرة من سياق 
البحث. ومن هنا مغزى ارتدادنا إلى ما ورائية 

املوضوع )كحادثة تاريخية اجتماعية(. ولكن 
هذا كله يتم وفق دالالت أسطورية واضحة 

حتى أن مجرد تداخل البحث من حيث طبيعته 
كتجربة فردية )استعادة فكرة املوت، داخلياً 
وخارجياً( وطبيعته كدراسة علمية حلادثة 
مرد الرأس، بل إن مجرد مناقشة اخلليط 

العجيب من الروايات يف شأن حقيقة احلادثة 
تاريخياً يرجح اعتبار محاولتنا محاولة )فناء 
عن البشرية( باملصطلح الصويف: أي محاولة 

)موتية( لسير حقيقة األمر وهو أننا لسنا 
متأكدين من )املرد( قطعاً ما معناها وما 

داللتها وما مدى صدقها؟
  والواقع أن تصورنا األول واألخير )ملرد 

الرأس إلى اجلسد( أو بالعكس: مرد اجلسد 
إلى الرأس هو تصور يعتمد على استحالة 
اخللق )= إعادة احلياة إلى اجلسد بإعادة 
جزئه املقطوع إليه(، وباملقابل فهو إمكانية 

يف جتاوز الذات احلية نحو مصيرها املوتي، 
إال أنه مع ذلك يظل يف صحيحه تصوراً 

روحياً ملشكلة الفناء، فناء الذات احلية يف 
الكل السرمدي، وعلى كل حال فإن الفكرة 

تظل، هـكذا، يف مجال التوجه فحسب، وليس 
)الفعل(، ألنه بغير هذه الرؤية يفقد )املنظور( 

التكعيبي يف البحث كيانه. ومن هنا أيضا 
حقيقة موردها التأملي فجّل ما يهمنا فيه 
آخر األمر إذن هو أن نصف ظاهرة املرد 

وصفا )شهودياً( )1( على املستويني الذاتي 
واملوضوعي معاً، أي كتجربة ذوقية الستعادة 

حلظات االقتراب من املوت )= عودة الكائن 
احلي إلى ماض احتضاري( وكتجربة علميـة 

موضوعية لدراسة حادثة وحدة الرأس 
واجلسد بعد املوت بالرغم من انفصالهما عن 
بعضهما البعض. )= إعادة رأس احلسني إلى 

جثته( كمحاولة تأملية يف عودة الكائن احلاضر 
إلى املاضي وكمحاولة استداللية يف احتاد 

األوصال املقطوعة من جديد. أي إنها ستكون 
ذات )نبر( زماني عبر الذكرى، وذات )نبر 

مكاني( عبر األسطورة وبذلك تكتسب يف آخر 
األمر كمالها: 

النبر الزماني لفكرة املرد:
منذ مطلع اللحظات األولى كانت حشرجة 

امليت تلتقي بصرخة الوليد. فعلي طول 
)منحنى( )2( اإلنسان اإلنساني تلتقي جزئيات 

خيط وسيف، هي ومفردات أبي البركات 
البغدادي يف نظريته عن اآلن )3(. وما أشبه 

ذلك بقولنا: انظر إلى إطار )الساحبة أو 
اجلرار( املتحرك: إنه ثابت عند التقائه بسطح 

األرض، لكنه ينقل اجلسم، جسم املاكنة، أي 
يتحرك معها يف الوقت نفسه.

 
 أقول: 

  )تلتقي( فيما يساوي بني كتابة وكتابة 
)واإلشارة هنا إلى محمد بن عبد اجلبار 
النفري حينما يقول يف مواقفه: وقال )أي 

احلق عز وجل()4( هذه عبارتي وأنت تكتب 
فكيف وأنت ال تكتب( أي ما بني منو جسد حي 

)يتطور( نحو مصيره، وعدم منوه إذ )يقترب( 
من مصيره. وأخيراً ويف حلظة حاسمة فحسب 

سيمزج )التطور باالقتراب( والنمو بالتوقف 
عنه، ويتحد الالمصير باملصير لكي يغفو 

اجلسد امليت على يقظة )اجلثة( احلية.
  فهذا املرد الذي يحتوينا ونحتويه يقترح منذ 

البدء، )عودة( اجلسد إلى الرأس وليس كما 
هو املألوف )عودة الرأس إلى اجلسد( وذلك 

ًلكي )يتعرف(، ال على )حياته يف موته( بل 
على )حياته يف ال ـ حياته( أو على )موته يف 
ال ـ موته(. إنه إذن يتطلب منا أن نكون أكثر 

)حساسية( بتداخل أبعاد قضية هي )خاصـة( 
مبقدار ماهي )عامة(، وأن نكون أيضا على 
إملام )مبفردات لغوية( نشارك نحن القراء 

املؤلف يف ابتداعها.. أن نُسهم يف )تذوقها( 
و)استعمالها( وإال فسنظل خارج )دعوى املرد( 

مهما كنا يف داخلها. 
  )وهذا املعنى هو أيضا مشتق من املقطع 
الصويف الشهير: )هو بال هو(. فإذا تسنى 

لنا أن نتعلم كل ذلك، وأن ندركه، فقد وضعنا 
إصبعنا على مفتاح باب سر السر وقدمنا على 

رمل كثيب املفازة »ودونها مفازة عميقة«)5( 

أي أن نحتضر ونولد معاً. ومنذ مطلع البحث 
تكتسب املشكلة املطروحة نفسها من خالل 

تساؤالتنا التالية:
  أ ـ ما أهمية هذا التقارض )الذاتي ـ 

املوضوعي( أو ما ميكن أن نسميه )بالتكافؤ 
املتناقض( عبر املعنى الزماني ـ املكاني 

للمشكلة، بل عبر الوجود ـ الالوجود؟ ]إنه هنا 
ذو صفة تقابلية )متاثلية وتكرارية( معاً[ 

ثم:-
  ب ـ كيف يتـم الكشف عن طبيعة )احلركة( 

يف )الال ـ حركة( وهو املتضمن خلبايا املشكلة 
واملتغلغل يف أعماقها إلى حد الضياع؟ فما 

يراد الوصول إليه وبلوغه حقاً هو أن ندرك 
معنى )االلتقاء( أو )نقطة التماس( بني الرأس 

واجلسد امللتقيني وبشيء من اإليضاح. أن 
نتساءل يف أعماقنا باستمرار عن تصورين:

  »كيف يصبح بإمكان الرأس )غير املقطوع ال 
واقعياً( أن يتصل بجسده )املستنزف اجلراح 
واقعياً( ]الحظ أيضا التناقض ما بني عبارة 

)غير املقطوع( و )املستنزف اجلراح( [ ؟
  وهكذا وبذلك سيكتسب البحث أيضاً صفة 

»تأمل ذاتي خالل جتربة فصد دموي = 
مشروع نضوبي«.

  لنقل بعد ذلك مغيرين يف كل مرة شكل 
املسألة ابتداًء من عنوانها:

 1 ـ »اجلسد الطعني يسترد من قبل رأسه« ـ 
تكافؤ متناقض

 2 ـ اجلسد الطعني )ساكناً( ال يتساءل عن 
محاوالت رأسه )متحركاً( السترجاعه - فناء 

يف وجود )= سكون - حركي معاً(
 3 ـ »اجلسد الطعني يكتشف مرد رأسه إليه« 

)= وجود آني ضمن حركة جدلية وهو ما 
تقتضيه املأساة التاريخية الشعبية )األسطورة( 

حول مقتل احلسني بن علي وأصحابه. 
وهنا أيضا ميكن أن تُستعاد )جدلية( رحلة 

جلجامش إلى جده اتونابشتم )أي ذهابه 
وإيابه( من خالل رحلة الرأس إلى الشام 
وعودته )بجميع معاني الرجوع وأبعاده(.

 4 ـ »الرأس لم ينفصل عن جسده )بصورة 
حقيقية( فعالم يسترده؟« ـ وهنا صميم دراسة 
ذوقية التالشي والفناء احلي حيث التميز ما 

صصني احلقيقي والواقعي.  ًبًصصًصً
  باختصار إن مجموعة اإلشارات املتنوعة 
املستعرضة تبدو كأضواء جنوم بعيدة يف 
السماء تصلنا أنوارها املنبثقة منذ آالف 

السنني. أو أنها كنظرات نافذة متألقة قادمة 
من عيني متثال فرعوني قابع يف سرداب 
مظلم )الصورة األخيرة مقتبسة من وجود 

متثال فرعوني يف القاعة الفرعونية من متحف 
اللوفر بباريس( وليس يف مثواه على أرض 

وادي النيل.
 

من ذكريات املوت:
  وهـــذا ما يبدو لي عبر مردي اخلاص: 

أو مثواي الروحي املصـادر مسبقاً. لم تكن 
مشـاهداتي األولى للموت )املقصود باملوت 
هنا ليس هو )نفاد( احلياة بل )التوجه إلى 

هذا النفاد واإلرهاص به حتى عبر فترة 
االحتضار(، لتتجاوز عمري الطفولي املنطوي 

على شيخوخة مبكرة. ففي سني السادسة 
امتزجت يف نفسي ألوان الشفق الوردي 

بلهيب تنور السفينة الشراعية الراسية عند 
ضفة الغراف. )= مجال نفوذ مملكة أوما 

السومرية( املاء صفحة متموجة يجف عند 
الساحل نبات القصب املورق. )وعند انعكاس 
الضوء فهو سجادة متأللئة األلوان من سجاد 

السماوة ذي النبر املسماري احملّور(. إنه 
مغمور به ومبّطن بلون الغرين اخلصيب. وكان 

املساء: )كجديلة إعرابيــة لم تتشح بالسواد( 
مطرقاً حزيناً وكأنه يتسّمع إلى وقع أقدامنا 

بعــد ألي إذ نحن نذرع ذلك العالم النائي، 
حيث أحبولة فخ محكم هو مزيج من شظف 
العيش والقناعة واملساء املغبر. فإزاء عذوبة 

غناء غروبي، كمائه ونباح كالبه، ودخان 
تنوره، اآلتي من بعيد كانت خضرة الضفاف 
العبقة بأريج )اخلباز( توحى بنعومة املساء 

وعطاياه وعند وجنتي طفل كان ما يفتأ يحلم 
بتقمص شخصية والده، مقلداً خطاه الواسعة 
البطيئة، وماشياً مشيته الرتيبة الوقور إذ هو 
يلهو مبسبحته الصفراء الباهتة. كان املساء 

احلزين يرمز إلى احتضار نهار مشرق تباركه 
نتف من غمامات )تستر( وأقطانها )6( )إنهـا 
أبداً قادمة من الشرق وهي محملة بأمطار لم 

تكن لتسقط أبدأ يف ذلك الغروب( كما كان 
النهار السعيد منذ صباحه يرمز إلى والدة ليل 

تباشيره. ومتر متثاقلة أنسام طاملا امتزجت 
أيضا بتطلعي احملنق إلى الفناء: فنائي اخلاص 

وخويف املكتوم من املوت: موتي احلي. فاملوت 
كان هناك غير بعيد، فيما بعد، عند رصيف 

الساقية الرمادي املخضر: جسده األصفر 
الشمعي يتفقد رأسه املستقر يف إحدى 

نهايتيه، ونواح النساء يتصاعد ناطقاً بصمت 
مضخة املاء )املدانة( ] فلقد تسببت املضخة 

يف وفاة الرجل[. وقد قيل وقتئذ إنه فـاّلح أراد 
خالله )صفوك( أن يصلّح )املاكنة( فما كان 

منها إال أن احتضنته بلوالبها، ومتاماً هرسته 
ما بني نطاقها ودواليبها. ويف تلك السنة 

بالذات أوشكت أنا أيضا على الغرق. )وإذ 
يبدو أن مثل هذا السرد ليس يف سياق بحث 

املرد يف علميته أو منطقيته فهو بذلك فحسب 

ميثل وجهه الثاني، وجه البحث كتجربة ذاتية 
ومغامرة زمانية... فالفكر منذ اآلن فكر نسبي 

يجنح إلى تذكر املاضي، ماضي ذي طبيعة 
مستقبلية تدور حلظاته فيها يسبق املوت. 

ومشكلة املرد من هنا تنمو )ميتافيزيقياً( عند 
إمكانية )عودة( احلاضر إلى أزله، كما تعود 

متاماً منطقية الشعور بطبيعة تغريـد العندليب 
الظاهرة ـ الطيرية إلى ال منطقية سماعنا 

الشجي لنشيد طفولي مرهف ينشد باسمه…
  كنت قد أسفت على عدم االعتراف لي 

)بقيمة( سنة دراسية بكاملها خالل جهودي 
كطفل كان يعتبر تلميذاً متفوقاً يف السنة 

األولى االبتدائية، وقد غذت ثقتي بنفسي 
آنئذ كل آمال والد حنون لم يحالفه النجاح يف 
حياته الفكرية، وإن لم يكن لتعوزه مقوماتها. 
وهكذا فإن عاماً دراسياً بأكمله كان إرثا غير 

معترف به لطفل شديد الثقة بنفسه طبقياً 
وبشرياً ـ ما برحت ابعاد حضانته الفكرية ماثلة 

يف ذهنه طيلة عام دراسي، بجميع مسرات 
طفولته ومقوماتها التي تبيح له امتياز الدخول 
إلى املدرسة االبتدائية قبل لداته، فتتشبث له 

بانتصارات )البطل( خالله رغم عدم االعتراف 
الرسمي به. أقول إن هذا العام الدراسي كان 

قد هدر عبثاً دومنا تّرٍو، فما إن نطق مدير 
املدرسة أخيراً بعدم إمكانية جناحي محقاً، اال 
واصطدم رغم ذلك بشعوري امللتهب بالتمرد. 
ويف ظهيرة ضائقة، وكان األب قد جلب معه 

من دائرة عمله مظروفاً واسعاً من الورق 
السميك املوسوم بالطوابع البريدية وأختامها، 
صّمم االبن على االنتحار. وسرعان ما ارتدى 
املظروف واجته راكضاً صوب النهر الذي لم 

يكن ليفصله عن البيت سوى طريق ضيق.
]ولقد قيل لي أنى أنقذت من الغرق احملتم 
فيما بعد[ )7(. لقد تسنى ملنقذي أن يدرك 
مغزى اخلوف من نظراتي الطفولية املسمرة 
بالفضاء، وأن يسخر من زبد املوج املتالطم 
)وما كان املوسم موسم فيضان( عند قدمي 
طفل مرّوع. والبد أن مد دموعي كان خير 
رثاء لنجاح مجهض ثمرته املوشكة النضوج 
هي موت شخصي. إذ كنت مرة أنا املنقذ 

بعد فوات األوان ومرة كنُت أنا امليت قبل أن 
يحل األوان )أال أستعيد اآلن رؤياي الرثائية 

ملشهد موت خارج عني، آسف على حدوثه، ثم 
أتأمل نهاية كان من املمكن أن تُلغي وجودي 

قبل أكثر من ثالثني عاما؟ هنا يستحيل بحث 
املرد كشعور داخلي لم يصبح تاريخياً بعد إلى 
شعور مسبق بوجود مقطوع الصلة بحريته. إن 

ازدواجية الشعور بالندم واخلوف معا: الندم 
على إمكانية فعل لم يُنجز وما كان له أن يُنجز، 

واخلوف من إجناز ممكن ورهيب، لهي نقطة 

االلتقاء الشعورية ما بني أي رأس وجسده( 
وهذا هو املثال الثالث.

  عند الفجر الصيفي أفقت من نومي على نبأ 
اضطراب أبي. وبساعدّي هاتني حملته حتى 

فراش موته فيما بعد، واأسفاه، كان يضيء لي 
حلظات فنائي من خالل حلظات فنائه هو. 
فعند مصاله يف فناء الدار، روى لي إحدى 

كراماته هو املخدوم بتقدمي ماء وضوئه املعطر 
بأصابع لكائنات مجهولة، يف حني أظل أنا، 
دومنا تقصد، أثبته بعوالم )خياميه( »نسبة 

الى الشاعر عمر اخليام« من خالل مقطوعات 
رباعية اقرؤها له. لقد مات أبي بعد وعكة 

أخيرة كما ميوت اآلخرون. ُعرّي من مالبسه، 
وُغسل وكفن وفق الطقوس اإلسالمية، وكنُت 

أظنني أنظر إلى رغوة السدر على جسده 
املسّجى، وأتطلع إلى سحنته السمحاء الـكئيب، 

وأنا يف طريقي إلى باب املنزل. وكنت أظنني 
أيضاً احضر حلظة وفاته احلاسمة: أن أكون 
عند رأسه وهو على فراش املوت وأنا األثير 
لديه، إاّل أن ظنوني لم تصدق ابداً، فاجلسد 

احلّي )أنا( أخذ مير مروراً خاطفاً وهو نصف 
واع، من مطلع السلم حتى مجاز الدار املظلم 

)وجود املجاز هنا محاط بأشباح عقارب 
الصيف القتيلة(. وهو إمنا كان يشاهد أثناء 

مروره حلظات ما بعد املوت ولكن من اخلارج، 
واجلسد احملتضر، )هو( كان قبل مروري 

يحشرج مودعاً بحسرات ودموع زوج وبنني 
وبنات وأحفاد، وباطمئنان ابن غائب يجهل أن 
حلظات الوفاة كانت محتومة حتمية الصدفة 

التي دفعت به إلى دكان )حالق(، وحتمية غيابه 
هو اجلسد عن حضوره هو احملتضر: حتمية 

حياة ميتة وموت حّي.
  وهكذا، فإن األمثلة األولى الثالثة لإلرهاص 

باملوت ـ من اخلارج ـ كانت تتحضر بصمت، 
منذ طفولتي السحيقة. فمراهقتي )نحن اآلن 
ال نزال أيضا قبل دعوى املرد وال نزال كذلك 

قبيل - املوت. إن مرد الراس يف الواقع رد 
الفعل النفصاله عن جسده وهذا االنفصال 
ال يحدث قبل حدوث املوت. ومع ذلك فهذا 

التعبير من الفرقة هو سبب وشكل سلبي 
للمرد.. وللعودة.( ولكن هناك بعض الروابط:  

  فهناك أوالً موتي اخلاص )مع إيقاف 
التنفيذ(. وهناك ثانياً موتي العام املتسامي 

)من خالل جتاوزي لتقاليد الرثاء، رثاء والدي 
بنقيضها. فإطالة شعري وذقني كناية عن 

احلزن تصبح اآلن حالقة مبكرة قبل مرور 
فترة األحزان( وهذا ما يوازي بالضبط انتحار 

روح عاطفي، باستبدال رمز احلزن بالفرح. 
إنه يف الواقع أقصى درجات األسى. لقد كان 

يكمن يف هذا التسلسل اخلفي ألي عبث يغذى 
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ويسّمن شكي يف مسؤوليتي الشخصية بالرغم 
من تشبثي بها. فأنا كي ال أموت أضحي أن 

أستمرئ املوت. إال أني لم أجنز ذلك أبداً 
كمنهج لي يف احلياة، فمنهجي أصبح على 

الضد من ذلك، يستدعي متردي املستمر من 
أجل احلياة: ومع هذا فثمة مثال آخر أوشك 
بدون أن يعرضني إلى جتربة حاسمة يف هذا 

الشأن.
  كنت قد تظاهرت باتقان السباحة ألحصل 

على إذن لي مبشاركة فرقة للسباحني يف 
مخيم رياضي أقيم على ضفة نهر دجلة يف 

إحدى جوانب بغداد. وعند الغروب أيضا 
)غروب وردي يعيد إلى الذاكرة مناظر السفن 

الشراعية ألواسط العراق، ويستعيد مرأى 
أمواج النهر املتالطم، نهر الغراف(حدثت 
احلادثة. كنُت مغموراً حتى صدري باملاء، 

استعذب دفئه وعمري حينئذ حوالي السابعة 
عشرة. كما كنت أشعر بضغط التيار على 

جسمي، وال أدري ما إذا كنت قد بدأت أميد 
وأنا يف املاء قبل أن أشعر بنفسي منحدراً 

مع التيار. لكن ما أعلمه اآلن هو أني وجدت 
نفسي متزعزعاً، وسرعان ما بلغ املاء ذقني، 

وبدأ يرتفع نحو شفتي السفلى )وشفتي 
السفلى متانع هذا الكرم املفاجئ دومنا ظمأ(. 

ويف غضون دهر ال أعلمه اكتظ هذا األسر 
بإمكانيات ال حصر لها من السخاء املرفوض. 
وبدأت أختار بهــدوء وصفاء ذهني فّذ موقف 

مراهق يوشك على الغرق. تساءلت مسرعاً ما 
إذا كان علّي أن أصمت أو أستصرخ. لم أكن 

أتقن السباحة وقد عرضت نفسي للغرق بكل 
تهور. وتصورت أن موتي سيكون سخيفاً بهذه 

الصورة.. بهذا الشكل الصامت. ومع ذلك فقد 
بدا لي كل شيء واضحاً. وصممت بكل غرور 
وترفع أن ال أشير إلى مكاني، فال أنبه أحداً 
عني وأترك للعالم فرصة اكتشايف. ووجدتني 
أنحدر رويداً رويداً نحو قاع أملس تسنى لي 
أن أحتسسه قبل ذلك متلذذاً، مذ كنت على 

الشاطئ الضحل وهو على دفئه املضياف 
ونعومته الباذخة. ثم ما لبثت أن علوت فجأة 
عند مستوى سطح المع كظهر أفعى، يف حني 

كانت متيد، يف أقل من ملح البصر، رؤيتي 
للعالم أجمع، حتت وطأة حسي الذي سيبدو 

وقد فقد تركيزه على األشياء. والبد أن العالم 
اخلارجي برمته كان يبدو كما لو أني أنظر 
إليه من صالة للسينما إذ هو يستغرق وقتاً 
يعلن فيه عن حركة باخرة ميادة. وبغتة لم 

أعد أمتتع بسحر شركي، لم أعد أتأمل سري 
الفضي، وال بأسري إال من خالل صراع رهيب 
وآلي سأنسى فيه كل شيء ما عدا كونه فرصة 

للحصول على هواء غـير مذاب يف سائل. 

فالسمكة أنا كانت تندب برمائيتها دون جدوى 
واجلسد األرضي عندي كان يجاهد للتحول 

إلى جسد مائي ويرفضه يف آن واحد. وهكذا 
كان إنسان القرن العشرين عبري يختزل يف 

بضع حلظات، ويستعرض شتى العصور التي 
مرت على البشرية مبجرد محاولة جسم ما 
لالنغمار يف سائل. وكان البد جلسمي احلّي 
إذن أال يفقد من وزنه ما يبرر ضياعه، فهو 

بدل أن ينغمر يف السائل كان يحاول أن يطفو 
عليه. أجل كان على القدر املنزاح من ثقل 

اجلسم الصلب أن يتحول إلى حركة ال همود 
لها، حركة ستزكي حياة اإلنسان وهو موقفه 
احلدي. ولعبت يداي وساقاي وسحنتي وكل 

حجيرة يف جسمي دورها. لعب كل دوره 
يف هذه اللحظات الفاصلة، وحتّول دفعة 

واحدة هدوئي إلى هياج، وسكوني إلى حركة 
واستسالمي إلى مترد.

  وأخيراً تسنى لي أن أشعر بارجتاف ساقي 
وأنا ممدد عند الشاطئ، وثم من يعنفني على 
ادعائي السباحة. وهكذا كنت قد أنقذت من 

الغرق.

هوامش:
)*( نشر هذا النص يف مجلة )الكلمة(، العدد 

الثالث ـ )أيـار( 19٧2 ـ السنة الرابعة، وقد 
قدمته بتوضيح لقرائها ارتأت »ماكو« أن تنشره 

نصاً، تأكيداً ملا كانت نصوص شاكر حسن 
تثيره من إشكاالت يف الفهم . 

فيما يأتي توضيح مجلة )الكلمة(:

»ورد يف مقالة األستاذ شاكر حسن آل سعيد، 
خلط بني احلقائق التاريخية ـ كتدليله على 

)واقعة الطف( - وبني احلكايات واألساطير، 
التي ابتدع بعضاً منها، يف نسيج صويف ـ ذاتي 

حيث بربط القضايا ويطرحها بصورة تكعيبية، 
دون أن يعكس )األوجه الستة ملكعب احلقيقة(.

و )الكلمة( تود أن تشير إلى أنها يف نشرها 
للمقالة ال يعني بالضرورة اتفاقها مع كاتبها 

يف كامل آرائه، غير أنها وجدت أن يف ذكريات 
الكاتب مقاطع من »حكاية أو لوحات تخطيطية 
تسرد جانباً هاماً من فلسفة السأم ـ خصوصاً 
يف ربط محاوالته الذاتية يف االنتحار وقضية 
املوت ليؤكد جوهر )عودة الروح إلى اجلسد(. 

وتلك مسألة جديرة بالدراسة السيكولوجية.

)1( وليس وصفاً وجودياً )من وحدة الوجود(.
)2( املنحنى هو اخلط البياني

)3( راجع دراسات تأملية: الفصل األخير..
)4( من األقوال الواردة يف )طواسني( احلالج.

)5( محمد بن عبد اجلبار النفري: املواقف 
واملخاطبات

)6( اإلشارة هنا إلى احلسني بن منصور 
احلالج فتستر هي من املدن التي قضى فيها 

بعض األوقات.
)7( ننشر شهادة السنة األولى االبتدائية 

لشاكر حسن ملا لها من عالقة وثيقة مع هذا 
املقطع من النص.

الشهادة الدراسية للفنان شاكر حسن ال 
سعيد ، 19٣1

شاكر حسن ال سعيد.حبر صيني على 
الورق. x 21 .1954 27.سم.
مجموعة هيمت محمد علي، باريس.

شاكر حسن ال سعيد.حبر صيني على 
الورق. x 21. .1958.26 سم.
مجموعة خاصة، لندن.
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-1-
إذا كانت الرؤية الكونية يف اإلجناز الفني هي 
اإلطار العام لفلسفة البعد الواحد، فإنها يف 
صميمها من نتائج )املنهج التأملي( يف تكوين 
العالقة ما بني )الذات( و )العالم اخلارجي(. 

ومن هنا فإن )التعرف( على فلسفة البعد 
الواحد يعتمد على )إدراك( معنى التأمل 

الفني من جهة، وعلى تطبيق )املنهج التأملي( 
من جهة أخرى. 

أما عن )التأمل الفني( فهو، باختصار، 
)شهود احلقيقة من خالل الكون وبضمنه 

العمل الفني. فهو موقف سلبي يصبح 
موقفاً إيجابياً، يف حني نراه من جانب 

الفنان )تعّرفاً( على احلقيقة الكونية عبر 
العمل الفني، ثم الكون فهو شهود إيجابي . 

)راجع البيان التأملي للمؤلف نشر يف ملحق 
اجلمهورية األدبي عدد 42 سنة 1966(. 

إاّل أن الشهود اإليجابي لدى الفنان يقترن 
مبعنى )الكشف( عن احلقيقة يف حلظات 

انبهار، وليس نتيجة بحث )استداللي(. 
والواقع أن الفنانني العظام يف شتى العصور 
كانوا )متأملني( أكثر منهم )باحثني(.. بل إن 

طبيعة التعبير الفني كانت والتزال غريبة 
على املعرفة العقلية، وقريبة من )احلدس(. 

وميكننا أن نقول بشيء من التبسيط، إن 
)التأمل الفني( هو )تفّكر وتعّمق( يف تذوق 

جمال األشياء كما تبدو عليه يف كل حني، من 
أرض وسماء وماء وشجر وحجارة وحيوان 
ونبات وجماد وإنسان وكل ما هو )مخلوق( 

يف األرض والسماء وما بني األرض والسماء 
من )مخلوقات(. فإذا نحن نظرنا نظرة 

عابرة لن نستطيع التعرف على ما فيها من 
مواطن اجلمال واجلالل أبداً كما ينبغي، من 
هنا علينا أن منارس فيها نوعاً من )املعرفة 

الذوقية( التي ال تخضع ملقاييس العرف 
والعادات، وأن نبتدع )تذوقنا( لها إبداعاً، 

وحينئذ فحسب، تكتشف لنا خاللها عوالم 
فسيحة من التوصل والتكامل مما لم يكن 

شاكر حسن ال سعيد.مواد مختلفة 
على الورقx 63 .1985. 40 سم.
مجموعة ا خاصة. لندن

شاكر حسن ال سعيد.اكريلك
 على اخلشب. x 200 .1985. 180 سم.
مجموعة الشيخ حسن ال ثاني. الدوحة
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يخطر على بال أو يحققه تصور. وكل ذلك 
يعتمد قبل كل شيء على حقيقة أن الفكر 
اإلنساني ذو كيان )جّوال(، فإذا أمكننا أن 

نحصر انتباهنا يف املواطن دون أخرى أمكن 
لهذا )الفكر( أن يتسع يف مجال تفكره بصورة 
)سكونيه(، أي أن تصبح إشعاعاته ذات )نبر( 

عمودي وليست ذات )نبر( أفقي. وهكذا 
سيتسنى لنا أن نرّكز على مواطن )الكمال( 
بإدراك مكامنها وخفاياها. إن هذه العملية 
التي يقصد بها )املشاهدة التأملية السلبية 
للحقيقة( تظل ذات نزعة )حتليلية( وليست 
)تركيبية( عند هذا احلد، أما إذا )جتاوزنا( 
موقفنا السلبي، من أجل التعرف أكثر فأكثر 
على )احلقيقة عبر اخلليقة( فسوف تصبح 
مشاهدتنا مشاهدة إيجابية، أي )مشاهدة 
بالفعل( وليس مبجرد الشعور. وما العمل 

الفني بشكله املألوف )كعملية غنجاز( سوى 
هذا )الشهود اإليجابي للحقيقة( عبر اخلليقة 
الكونية. إن أي فنان بهذا املعنى هو يف األصل 

)متأمل سلبي(، لم يكتف ويقتنع مبمارسة 
حريته للتغلغل إلى مواطن اجلمال واجلالل 
)الكمال( فآثر أن يدخل، ال مبجرد تفكيره 
وأحاسيسه بل بواسطة جسده )يده ورؤيته 

البصرية( محاوالً )التجلي( خالل الطبيعة ثم 
اخلليقة... أي تنسيقها وفق قوانينها، وإبداعها 

)لها وليس له( ولكن بتأملها بصورة أجدى 
فأصبح من ثم )متأمال إيجابيا(. أي أنه غدا 

ميارس ما تصح تسميته اخر االمر اصطالحياً 
)بالشهود اإليجابي(، ومن هنا معنى كونه 

ميارس »وصفا للشعور املجرد املنطوي على 
رغبة فناء يف احلقيقة، ووصول آنى« )نفس 
املصدر السابق(. وهكذا فإن التأمل الفني 
هو )التعمق يف الكشف عن احلقيقة عبر 

الظاهرة(، وأن ال يتوخى  )تقرير( احملتوى 
الواقعي بل حتليله، وهو ال يستهدف )محاكاة( 
الطبيعة بل التوغل فيها و )الكشف( عن كيانها 

الداخلي، وإال ألصبح مجرد )عرض( المعنى 
فيه، كما أنه )استكناه(  للمحتوى اخلليقي 

وليس مجرد )تثبيت( للشكل الظاهري 
للخليقة، وإال الستحال إلى اهتمام بالصنعة و 

)التقنية( فحسب.
والتأمل إذا كان يف شكله البسيط أو البدائي 
فهو محاولة للغوص يف أعماق الذات والتطلع 

إلى ما ارتسم عليها من انعكاسات بقصد 
الكشف عن معنى الكون. وحيث يتكافأ يف 
ذلك رواد الفن احلديث وممارسوه بجميع 

مدارسهم ومن ضمنها املدرسة السوريالية. 
وذلك ألن )الذات( املنطوية على ذاتها، بل 

املنطوية )يف( ذاتيتها الميكنها أن تتحرر نهائيا 
منها إال من خالل استبدال جذري للشعور 

الذاتي بالشعور الال.. ذاتي )وبصورة مبّسطة 
إحالل الشعور بالتضحية بالذات محل الشعور 

بطغيانها( .. أي الوصول باملنهج التأملي إلى 
غايته، وهو ماسوف نوضحه فيما بعد، يف حني 

أن )التأمل( يف مشكلة املنظور أو يف مستواه 
الكوني هو )محاولة للتعرف على أسرار 

الكمال اخلليقي عبر الذات املستحيلة إلى ال 
ذات(. وذلك أن املتأمل الذي يصل إلى احلد 

من التفكر يكون قد آمن بأن منزلة الذات من 
العالم اخلارجي هي كمنزلة العالم اخلارجي 
من ذات أخرى أشمل منه، ولذلك يكون قد 
أحّل نفسه محّل العالم اخلارجي، أو مبعنى 
آخر أنه يكون قد أقتنع )مبفارقته لذاته(. 

وأنه هو اإلنسان ليس أكثر من ظاهرة طبيعية 
أخرى ، سواء أكانت تلك الظاهرة )حيوية( أم 

)غير حيوية(، وعند هذا احلال من الشعور 
بالوجودلن ينطلق يف تأمله إال من )نقطة( 

التقائه مع الظواهر األخرى. 
وإذن فلن يصبح موضوعه التأملي سوى 

)املوضوع الكوني( ال )اإلنساني( وال )الطبيعي( 
وال )الشيء( بل املوضوع الذي يعكس وحدة 

اإلنسان مع كل الكائنات عند عتبة )حترره من 
رق الكائنات(. إنه املوضوع الذي يحقق املكانة 
)الوسط( للذات البشرية التي هي )جزء من 
كل( مثلما هي يف ذاتها )كل ألجزاء(. وهكذا 

فإن طبيعة العمل الفني ملثل هذا التأمل 

شاكر حسن ال سعيد. مواد مختلفة على
 الورق. x 49.6 .1990 63.3 سم.
مجموعة خاصة، لندن
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ستكون بشكل )تدخل مفاجئ ذي نظرة حتليلية 
للتوصل إلى معنى الكمال اخلليقي كما يبدو 

من خالل )املشاهد( املرئية يف العالم اخلارجي 
ومن أجل )إبداع( رؤية مماثلة لها وفق عملية 

اجناز )تركيبة( يف عالم االبعاد. )خاصة 
البعدين(

 ويف هذه احلالة لن تكون الرؤية التي يحاول 
الفنان أن يقترحها عبر العمل الفني مجرد 

)رؤية( ذاتية كالتي تسنح للفنان احلديث، سواء 
كان يعتمد يف ذلك على رصيده البسيكولوجي 

)الفني التعبيري، التجريدية – التعبيرية، 
التاشية، السوريالية( أو رصيده احلضاري 
) التكعيبية، والنزعات األخرى يف أميركا 

الالتينية، والشرق االوسط( بل ستكون رؤية ال 
ذاتية التنطلق من املظهر املألوف للعالم مثلما 

يبدو للعني املجردة بل تتعمقه إلى عالم املجهر 
والتلسكوب ، وإلى ذلك العالم الداخلي- 

اخلارجي.. عالم الظاهرة املتناهية يف الصغر 
واملتناهية يف الكبر على السواء، وعالم الكيان 

احلضاري وليس الشكل احلضاري.. عالم 
)اإلنسان- احلجيرة( و )العمل الفني- التحفة 
األثرية( و )املنظر إلى – اجلدار أو األرض(، 

وأاخيراً عالم )احلرف- اللوحة( أو ) االدب – 
الفني(.. 

ولكن كيف تتكون مثل هذه الرؤية؟
وماهو املنهج التأملي الذي يوصلنا إلى ذلك 

كله؟ 
إن املنهج الذي يحقق رؤيتنا هذه هو يف 
صميمه )تدرج( يف التعرف على )بداهة 

الوجود(، أي )ماهيته اليقينية( التي تظل 
ماوراء املنطق واالستدالل. ]إنها يف ذلك تشبه 

بداهة الطبقة الغرينية التي تؤلف أول طبقة 
ظهرت عليها أبسط األشكال احلضارية[. 

ونقطة االنطالق على أية حال هي )الذات( . 
)إنها حرية االختيار اإلنساني(. والتأمل بهذا 

املعنى هو اتساع أفق )احلرية الذاتية( التي 
أكدتها )حساسية( فنان العصر ذي النزعة 

الترشيدية )خاصة مابني منتصف القرن 
التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين(. 

تلك احلرية التي استقرت آخر األمر على 
السطح التصويري هذا )كناية عن أن الفنان 

استقر آخر األمر على التعبير عن رؤيته 
الفنية املقطوعة الصلة أو الضعيفة الصلة 

شاكر حسن ال سعيد. مواد مختلفة على
 املقوى. x 49.6 .1979-1978 63.3 سم.
مجموعة خاصة، لندن
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بالعالم اخلارجي املشاهد، فعطاؤه الفني يف 
هذا احلال عطاء ذو نبر ذاتي، بل إن الفن 
التجريدي نفسه أصبح مجرد تنظيم للقيم 

احملصورة يف اللوحة الفنية لذاتها(  . 
البعد الواحد 

1. التجريد بوصفه التوصل النهائي إلى 
أن يتخلى الفنان عن رؤيته الطبيعية أو 

شبه الطبيعية لألشياء يف العالم اخلارجي 
 Non(مستبدالً ذلك بالرؤية الالشكلية ،

fegartive(  ، لكنه سيكون خاضعاً بالرغم من  
حريته إلى املوضوعية الشكلية يف التعبير ولو 

عن طريق تقنية الشكلية. 
2. البعد الواحد هو محاولة يف سياق البحث 

اخلطي ،  محاولة البحث يف )األبعاد( بالذات، 
من أجل فن يضع األبعاد التشكيلية نفسها 

موضوعاً للمناقشة، بدالً من أن يسلّم بها كل 
التسليم.

فالتعبير باحلرف هو محاولة لتخطي الواقع 
السطحي للعمل الفني بوصفه )سطح ذي 

بعدين( إلى حقيقة اخلط أو )البعد الواحد(. 
كما أن هناك محاوالت أخرى تستبدل السطح 

التصويري بالفضاء احلقيقي )مثل الفراغ 
املعماري ذي األبعاد الثالثة، أو البعد الرابع، 

احلركه النسبية، أو باحلركة الفعلية..( 
إال أن هذا التخطي الميكن أن يتم بصورة تلغي 

السطح التصويري أو الوسط الثالث مابني 
الفنان واملشاهد كما حصل مع الفن احمليطي و 

احلركي مثاًل.
إذن الفكرة هي اإلبقاء على السطح التصويري 
)ذي البعدين( وإقامة عالم ذي بعد واحد عليه 

وهو )صميم التناقض( 
5. الوجود اخلطي مستحيل من الناحية 

الفعلية )إذ كيف يوجد البعد الواحد على 

السطح مع الكتلة والفراغ...؟ فهو إذن من 
غير عالم الشكل الذي يرسم عليه باعتباره 

نتيجة لتالقي سطحني، ورياضياً هو افتراض 
منطقي، وهو ايضا حركة نقطة. وهناك معنى 

آخر ملمارسة اخلط من ناحية كونه حرفاً، 
وهو املعنى الزماني اي اعتبار العمل الفني فناً 

مكانياً ولكن يف شكله الزماني )عملية قراءة 
احلرف تتطلب حركة ذهنية ناشئة يف الزمان(. 
الواقع إن من املمكن عّد هذه الصيغة اجلديدة 

للفن املكاني وهو يف شكله الزماني، قلباً 
أساسياً ملفهوم الفن كلغة شكلية ومرئية يف 

الوقت نفسه. ذلك أن وعينا إياه يبدأ من كونه 
إدراكا ألثر فاِن عن أي رمز لغوي، وأنه اليتخذ 

من األشكال أو املساحات التصويرية أساساً 
جمالياً يف الرؤية، بل هو على الضد من ذلك 

يتوخى الكشف عن جمالية ماورائية ماقبل 
الوجود الشكلي.

4. .............. وهكذا إن حتقيق البعد 
الواحد بواسطة احلرف هو نزعة تأملية لوجود 

الذات اإلنسانية عند مستوى الوجود الكوني: 
إنه أن يحقق اجلسد اإلنساني احلي، نوعه 

فكيانه احلجيري، وأن حتقق اجلثة اإلنسانية 
عبر ذلك صيغتها الذرية، حيث استغراق الذات 
البشرية بالكون أجمع، وحيث اختصار التطور 
)الكمي( إلى أولوياته )الكيفية(. إنه من خالل 
هذا املنهج األركيولوجي يف سبر أغوار النفس، 

وبهذا التوجه الروحي املوضوعي، يتحقق 
اإلشراق ماقبل التأريخي للفكر التأملي.  

)*( صحيفة اجلمهورية- العدد 5368/التاريخ 
1984/5/15/ بغداد

شاكر حسن ال سعيد. مواد مختلفة على
 الورق. x 7.5 .1995 37.5 سم.
مجموعة خاصة، لندن



تخطيطات  متنوعة

144145

شاكر حسن ال سعيد، حبر صيني على الورق.
مجموعة خاصة، بيروت



146147

شاكر حسن ال سعيد. الف ليلة ليلة، حبر صيني على  الورق. 
x 22 .1955.28 سم.
مجموعة عائلة الفنان



148149

مهما حتدث التاريخ عن العظماء وأفعالهم، 
ومهما قامت اآلثار تدّل على احلضارات، فإن 
خيال االنسان ال يثار بشيء، كما يثار بقصص 

تبقى حّية على األلسن عبر العصور، جتسد يف 
الذهن التجارب النفسية التي حتيط بأحداث 
التاريخ، وتبلور له مشاهد احلياة اليومية التي 

تعني وجه احلضارة. فيعج الذهن بالصور 
الألأل عن املاضي العجيب.

ولعّل حضارة بغداد القدمية ما زالت قائمة 
أمام أعيننا اليوم. فهم كلهوم يعيشون ) كما 

تعيش املدينة يف كل حضارة( يف عوالم عديدة 
يف آن معاً. إنهم مزيج دائم من اإلنس واجلّن، 

من الصياد واملارد، من السندباد العمالق، 
من األنا الظاهرة واألنا اخلفية، وبني املمكن 

واملستحيل جسور كثيرة: منها الرخ، ومنها 
البساط السحري، ومنها اخلامت املسحور، 
ومنها طاقية اإلخفاء. لم يبق مستحيل إال 

وذلك اخليال، ولم تبق متعة إال وكانت طوع 
ملسة من إصبع على مصباح عالء الدين. وإذا 
ما أدركت املستحيالت كلها، بقّي بحثهم عن 

السعادة يف إحلاحه الذي ال ينتهي، وكلهم 
كشهريار يريد املزيد من حكمة شهرزاد. وكلهم 

يستجيب لدفق احلياة كطيور الواق واق التي 
تصيح هلل دوماً: سبحان امللك اخلالق.

فإذن أدركت شهرزاد الصباح وسكتت عن 
الكالم املباح مع صيحة الديك ترّددها أسطح 

املدينة. واحلياة تعود إلى الطرقات واألزقة 
والبيوت واحلمامات والبساتني من جديد، 
ريثما تستعيد شهرزاد أنفاسها، لتروي مع 

مجيء الليل مرة أخرى قصة النفس البشرية 
وهي يف مغامراتها األبدية يف الطرقات واألزقة 

والبيوت واحلمامات والبساتني، مع تطوافها 
األبدي يف جزر اخليال القصّية وقصوره 

املسحورة.

جبرا إبراهيم جبرا

* ال توجد لدينا أية وثيقة تشير إلى عدد 
الرسوم التي نّفذها الفنان شاكر حسن. ننشر 

هنا ما متكنا من احلصول عليه من مصادر 
مختلفة، يف محاولة لقطع الطريق على عملية 
التزوير التي طالت هذه املجموعة من الرسوم.

شاكر حسن ال سعيد. الف ليلة ليلة، حبر صيني على  الورق. 
x 29 .1955 22 سم.
مجموعة هيمت محمد علي، باريس

شاكر حسن ال سعيد. الف ليلة ليلة، حبر صيني على  الورق. 
x 29 .1955 22 سم.
مجموعة هيمت محمد علي، باريس



150151

شاكر حسن ال سعيد. الف ليلة ليلة، حبر صيني على  الورق. 
x 29 .1955.22 سم.

مجموعة هيمت محمد علي، باريس
شاكر حسن ال سعيد. الف ليلة ليلة، حبر صيني على  الورق. 

x 29 .1955.22 سم.
مجموعة هيمت محمد علي، بلريس



153 152

شاكر حسن ال سعيد. الف ليلة ليلة، حبر صيني على  الورق. 
x.29 .1955 22 سم.

مجموعة عائلة الفنان



154155

شاكر حسن ال سعيد. الف ليلة ليلة، حبر صيني على  الورق. 
x 29 .1955.22 سم.

مجموعة عائلة الفنان

شاكر حسن ال سعيد. الف ليلة ليلة، حبر صيني على  الورق. 
x 29 .1955.22 سم.
مجموعة عائلة الفنان



157 156

شاكر حسن ال سعيد. الف ليلة ليلة، حبر صيني على  الورق. 
x 22 .1955.29 سم.

مجموعة عائلة الفنان



158
159

شاكر حسن ال سعيد. الف ليلة ليلة، حبر صيني على  الورق. 
x 29 .1955.22 سم.

مجموعة عائلة الفنان

شاكر حسن ال سعيد. الف ليلة ليلة، حبر صيني على  الورق. 
x 29 .1955.22 سم.
مجموعة عائلة الفنان



160161

شاكر حسن ال سعيد. الف ليلة ليلة، حبر صيني على  الورق. 
x 29 .1955.44 سم.
مجموعة عائلة الفنان



163 162

شاكر حسن ال سعيد. الف ليلة ليلة، حبر صيني على  الورق. 
x 29 .1955.22 سم.
مجموعة عائلة الفنان

شاكر حسن ال سعيد. الف ليلة ليلة، حبر صيني على  الورق. 
x 29 .1955.22 سم.

مجموعة عائلة الفنان



164
165

شاكر حسن ال سعيد. الف ليلة ليلة، حبر صيني على  الورق. 
x 29 .1955.22 سم.

مجموعة عائلة الفنان
شاكر حسن ال سعيد. الف ليلة ليلة، حبر صيني على  الورق. 

x 29 .1955.22 سم.
مجموعة عائلة الفنان



167 166

شاكر حسن ال سعيد. الف 
ليلة ليلة، حبر صيني على  

الورق. 1962. 
x 32 19 سم.

مجموعة خاصة، لندن 

شاكر حسن ال سعيد. الف ليلة ليلة،
 حبر صيني على  الورق. x 29 .1955.22 سم.
مجموعة عائلة الفنان



169 168

شاكر حسن ال سعيد. الف ليلة ليلة، حبر صيني على  الورق. 
x 29 .1955.44 سم.

مجموعة عائلة الفنان



170171

شاكر حسن ال سعيد. الف ليلة ليلة، حبر صيني على  الورق. 
x.22 .1962 29 سم.
مجموعة خاصة.

شاكر حسن ال سعيد. الف ليلة ليلة، حبر صيني على  الورق. 
x.22 .1962 29 سم.
مجموعة خاصة.

شاكر حسن ال سعيد. الف ليلة ليلة، حبر صيني على  الورق. 
x.22 .1962 29 سم.
مجموعة خاصة.



172
173

شاكر حسن ال سعيد.الف ليلة وليلة، حبر صيني
 على الورق. x 22 .1950s. 28 سم.
مجموعة الشيخ حسن ال ثاني. الدوحة

شاكر حسن ال سعيد.الف ليلة وليلة، حبر صيني
 على الورق. x 17 .1955. 23 سم.
مجموعة الشيخ حسن ال ثاني. الدوحة

شاكر حسن ال سعيد.الف ليلة وليلة، حبر صيني
 على الورق. x 17 .1955. 23 سم.
مجموعة الشيخ حسن ال ثاني. الدوحة



174175

شاكر حسن ال سعيد. الف ليلة ليلة، حبر صيني على  الورق. 
x 49.6 .1955 63.3 سم.

مجموعة هيمت محمد علي، باريس

شاكر حسن ال سعيد. الف ليلة ليلة، حبر صيني على  الورق. 
x 49.6 .1955 63.3 سم.
مجموعة هيمت محمد علي، باريس



176177
178179

مجموعة احلرب والسالم
البوم صور جاهز بحجم 26.5 يف   33.5   سم وبـ 96 صفحة، كتب يف صفحاته 

الفنان شاكر حسن مقدمة من ثالث صفحات مع 44 رسماً مختلف احلجوم 
لصقها على الصفحات مع نص يصاحب كل عمل. جرى نشر املجموعة ككتاب 

من قبل وزارة الثقافة يف بغداد عام 1986.  مجموعة خاصة، لندن.

176178



178179

شاكر حسن ال سعيد.  الصفحة االولى من 
مجموعة احلرب والسالم.

شاكر حسن ال سعيد.  حبر صيني
على الورق. x.21.5 .1986 21.5 سم. رقم 22



180181

شاكر حسن ال سعيد.  حبر صيني
على الورق. x.20 .1986 17 سم. رقم 18

شاكر حسن ال سعيد.  حبر صيني
على الورق. x.17 .1986 19 سم. رقم 21



182183

شاكر حسن ال سعيد.  حبر صيني
على الورق. x.18.5 .1986 22.7. سم. رقم 30

شاكر حسن ال سعيد.  حبر صيني
على الورق. x.16.7 .1986 21 سم. رقم 37



185 184

شاكر حسن ال سعيد.قصيدة مالك ابن الريب، حبر صيني على 
الورق. x 30 .1955 17.سم.
مجموعة خاصة. لندن

شاكر حسن ال سعيد.قصيدة مالك ابن الريب، حبر صيني على 
الورق. x 30 .1955 34.سم.
مجموعة خاصة. لندن

قصيدة اعترافات مالك إبن الريب

رسوم لقصيدة اعترافات مالك ابن الريب للشاعر يوسف الصائغ،
 لم تنشر. مجموعة خاصة، لندن.



186187

شاكر حسن ال سعيد.قصيدة مالك ابن الريب، حبر صيني على 
الورق. x 30 .1955 51.سم.
مجموعة خاصة. لندن



188189

شاكر حسن ال سعيد.قصيدة مالك ابن 
الريب، حبر صيني على الورق. 1955. 30 
x 34.سم.
مجموعة خاصة. لندن

شاكر حسن ال سعيد.قصيدة مالك ابن 
الريب، حبر صيني على الورق. 1955. 30 
x 17.سم.
مجموعة خاصة. لندن



190191

شاكر حسن ال سعيد.قصيدة مالك ابن 
الريب، حبر صيني على الورق. 1955. 30 
x 17.سم.
مجموعة خاصة. لندن

شاكر حسن ال سعيد.قصيدة مالك ابن 
الريب، حبر صيني على الورق. 1955. 30 
x 34.سم.
مجموعة خاصة. لندن



192193

شاكر حسن ال سعيد.قصيدة مالك 
ابن الريب، حبر صيني على الورق. 

x 30 .1975 17.سم.
مجموعة خاصة. لندن

شاكر حسن ال سعيد.قصيدة مالك 
ابن الريب، حبر صيني على الورق. 

x 30 .1975 34.سم.
مجموعة خاصة. لندن



194195

شاكر حسن ال سعيد.قصيدة مالك ابن 
الريب، حبر صيني على الورق. 1975. 30 
x 34.سم.
مجموعة خاصة. لندن

شاكر حسن ال سعيد.قصيدة مالك ابن 
الريب، حبر صيني على الورق. 1975. 30 
x 34.سم.
مجموعة خاصة. لندن



شاكر حسن ال سعيد.قصيدة مالك ابن الريب، حبر صيني على 
الورق. x 30 .1975 34.سم.
مجموعة خاصة. لندن

196197



198
199

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني على الورق. x 21 .1952 15.5.سم..مجموعة خاصة. لندن

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني على الورق. x 20 .1952 15.5.سم..مجموعة خاصة. لندن

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني على الورق. x 20 .1952 15.5.سم..مجموعة خاصة. لندن

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني على الورق. x 18 .1956 27.سم..مجموعة خاصة. لندن



200201

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني على الورق. 
x 20.5 .1959 - 1958 27.سم..مجموعة 

خاصة، لندن.

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني على الورق. 
x 16 .1951 23.سم.مجموعة خاصة. لندن

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني على الورق. 
x 29.5 .1961 -1952 23.سم..مجموعة 

خاصة. لندن



202203

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني على الورق. 
x 34 .1955 30.سم..مجموعة هيمت محمد 
علي، باريس

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني على الورق. 
x 30 .1957 34.سم.مجموعة خاصة. لندن

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني على الورق. 
x 21 .1957 28.سم..مجموعة خاصة. لندن



204205

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني على الورق. 
x 26 .1957 18.سم..مجموعة خاصة. لندن

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني على الورق. 
x 21.5 . 1959 - 1956 27.سم..مجموعة 
خاصة. لندن

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني على الورق. 
x..21.5 .1957 17.سم..مجموعة خاصة. لندن

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني على الورق. 
x 19 . 1959 - 1957 10.5.سم..مجموعة 
خاصة. لندن



206207

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني على الورق. 
x 26.6 .1957 19  .سم..مجموعة خاصة. لندن

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني على الورق.   
x 31 . 1957 22.5.سم..مجموعة 

حسني حربه، تورينو



208209

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني على الورق. 
x 30 .1957 34.سم..
مجموعة هيمت محمد علي. باريس

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني على الورق. 
x 20 . 1958 27.سم.
مجموعة حسني حربة، تورينو



210211

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني 
على الورق.- 1958 .
 x 30 34.سم..مجموعة  هيمت 
محمد علي، باريس



شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني على الورق. 
x 22 .1958 21.سم..مجموعة خاصة. لندن

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني على الورق. 
x 21.5 . 1958 - 1956 27.سم..مجموعة 
خاصة. لندن

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني على الورق. 
x 30 . 1958 - 1956 34.سم..مجموعة  
هيمت محمد علي، باريس

212213



214215

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني على الورق
 x 30 .1958 34.سم.
محموعة خاصة، لندن



216
217

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني 
على الورق. x 25 . 1962 20.سم..مجموعة 

االبراهيمي، باريس

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني 
على الورق. x 37 . 1962 36.سم..مجموعة 
هيمت محمد علي، باريس



218219

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني 
على الورق.x 1962.50 35.سم..
مجموعة هيمت محمد علي، باريس

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني 
على الورق. x 62 1982 50.سم..
مجموعة هيمت محمد علي، باريس

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني 
على الورق. x 35 1974 50.سم..
مجموعة هيمت محمد علي، باريس



220221

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني 
على الورق. x 55 . 1977 75.سم..مجموعة 

االبراهيمي، باريس.

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني 
على الورق. x 29 . 1997 19.5.سم..مجموعة لويزا 

ماكميالن، لندن.



222223

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني 
على الورق. x 19.5 . 1974 30.5.سم.

.مجموعة خاصة، لندن.



224225

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني 
على الورق. x 17 . 1972 17.سم.
.مجموعة خاصة، لندن.

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني 
على الورق. x 29 . 1989 19.5.سم.
.مجموعة خاصة، لندن.



226227

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني 
على الورق. 5 15 . 1993.x2٣.سم.
.مجموعة خاصة، لندن.

شاكر حسن ال سعيد. حبر صيني 
على الورق. x 19 . 1992 18..سم.
.مجموعة خاصة، لندن.



224
225

وثائق



230231



232233



234235



236237



238239



240241
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250251

مجموعة تخطيطات من منصف اخلمسينات عندما كان الفنان 
يف باريس، على كاتلوك معرض فرنسي بقياس x 30 20 سم

من أرشيف ضياء العزاوي، لندن



252253



254255

خطة مؤسسة اخلطاب اجلمالي. للفنان شاكر
 حسن ال سعيد. من أرشيف حامت الصكر



256257

بعد إحدى ندوات املؤسسة اجلمالية التي 
اشرف عليها الفنان شاكر حسن ال سعيد 

ببغداد مطلع التسعينات
سعيد الغامني، عبد اهلل إبراهيم، شاكر حسن 

ال سعيد، حامت الصكر، ماجد السامرائي 
وفاضل ثامر 

شاكر حسن ال سعيدمع مجموعة من الفنانني 
والكتاب بعد ندوة الثالثاء - اخلطاب اجلمالي 

، يف اخللف جزء من مجسم الفاو للفنان شاكر. 
كال الصورتني من إرشيف حامت الصكر.

صفحات من مسودة مقال للفنان شاكر حسن 
ال صعيد نشر فيما بعد يف مجلة الرواق التي 

تصدر عن وزارة الثقافة، بغداد.
أرشيف حسني حربه، تورينو
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من أرشيف ضياء العزاوي، لندنمن أرشيف الفنان عمار داود



269 268

من أرشيف ضياء العزاوي، لندنمن أرشيف ضياء العزاوي، لندن



271 270

1. شاكر حسن ال سعيد اجلالس الى 
اليسار مع جده يف الوسط وعمه اجلالس 

الى اليمني.

2.شاكر حسن ال سعيد عندما كان طالبا 
يف دار املعلمني العالية. بغداد

3.صورة شخصية لشاكر من عام  1962

4. شكر حسن ال سعيد مع مجموعة من 
الطالب، ، الرياض 1968 - 1969

من أرشيف عائلة الفنان. بغداد،



273 272

1. شاكر حسن ال سعيد، يف منطقة باب 
الشيخ.

2. شاكر حسن ال سعيد يف الوسط والى 
ميينه فائق حسن.

3. صورة شخصية لشاكر عندما كان طالبا 
يف باريس.

4. شكر حسن ال سعيد خالل عمله يف 
حديقة البيت

من أرشيف عائلة الفنان. بغداد،



275 274

1. شاكر حسن ال سعيد يف مرسمه

2. شاكر حسن ال سعيد يف مركز الفنون 
يف بغداد. 

3. شاكر حسن ال سعيد مع الناقد 
التونسي علي اللواتي ومجموعة من 

املثقفني التونسيني.

4. شكر حسن ال سعيد مع سهيل سامي 
نادر، جبرا ابراهيم جبرا ونوري الراوي، 

مهرجان بغداد للفنون.

5. شاكر حسن ال سعيد والى يساره
الرسام الدكتور عالء بشير، الناقد 

شوكت الربيعي والرسام اللبناني عارف 
الريس

من أرشيف عائلة الفنان. بغداد،



276

شاكر حسن ال سعيد. مواد مختلفة 
على الورق. x 50 .1985 65 سم.

مجموعة االبراهيمي، عمان.

صالون املجلة



278279

شاكر حسن ال سعيد. الوان مائية 
على الورق. x 20 .1958 30 سم.

مجموعة االبراهيمي، عمان.

شاكر حسن ال سعيد. الوان مائية 
على الورق. x 23 .1958 31 سم.

مجموعة االبراهيمي، عمان.

شاكر حسن ال سعيد. باستيل 
على املقوى. x 25 .1953 35 سم.

مجموعة االبراهيمي، عمان.

شاكر حسن ال سعيد. زيت
على املقوى. x 40 .1992 60 سم.

مجموعة االبراهيمي، عمان.

شاكر حسن ال سعيد. مواد مختلفة
على املقوى. x 55 .1960 75 سم.

مجموعة االبراهيمي، عمان.



280281

شاكر حسن ال سعيد. مواد مختلفة
على املقوى. x 55 .1970 75 سم.

مجموعة االبراهيمي، عمان.

شاكر حسن ال سعيد. مواد مختلفة
على املقوى. x 66 .1972 91 سم.

مجموعة االبراهيمي، عمان.

شاكر حسن ال سعيد. مواد مختلفة
على املقوى. x 125 .1995 125 سم.
مجموعة االبراهيمي، عمان.



282283

شاكر حسن ال سعيد.اكريلك
على االقماش. x 45 .1998 45 سم.

مجموعة االبراهيمي، عمان.

شاكر حسن ال سعيد.مواد مختلفة
 على اخلشب. x 122 .1983 101 سم.
مجموعة مؤسسة بارجيل للفنون، الشارقة



284285

شاكر حسن ال سعيد.مواد مختلفة
 على اخلشب. x 122 .1983 101.5سم.
مجموعة مؤسسة بارجيل للفنون، الشارقة

شاكر حسن ال سعيد.مواد مختلفة
 على اخلشب. x 66.5 .1963 56.5سم.
مجموعة مؤسسة بارجيل للفنون، الشارقة



286287

شاكر حسن ال سعيد.الوان زيتية
 على القماش. x 125 .1988. 65 سم.
مجموعة مؤسسة بارجيل للفنون، الشارقة

شاكر حسن ال سعيد.الوان زيتية
 على القماش. x 46 .70s. 65 سم.
مجموعة مؤسسة بارجيل للفنون، الشارقة

شاكر حسن ال سعيد.الوان زيتية
 على القماش. x 64 .1991. 45 سم.
مجموعة مؤسسة بارجيل للفنون، الشارقة



288289

شاكر حسن ال سعيد.الوان زيتية
 على القماش. x 42 .1996. 40 سم.
مجموعة الشيخ حسن ال ثاني. الدوحة

شاكر حسن ال سعيد.حبر صيني
 على الورق. x 32.5 .1997. 50 سم.

مجموعة خاصة. لندن



290291

شاكر حسن ال سعيد.اكريلك على القماش. 
x 122 .1976. 122 سم.
مجموعة خاصة، لندن

شاكر حسن ال سعيد.حبر صيني
 على الورق. x 40 .2000. 30 سم.
مجموعة الشيخ حسن ال ثاني. الدوحة

شاكر حسن ال سعيد.حبر صيني
 على الورق. x 32 .1998. 49 سم.
مجموعة أمني يوسف. لندن



292293

شاكر حسن ال سعيد.حبر صيني
 على الورق. x 45 .1995. 40 سم.

مجموعة خاصة. لندن

شاكر حسن ال سعيد.حبر صيني
 على الورق. x 57 .1995. 41 سم.

مجموعة خاصة. لندن



294295

شاكر حسن ال سعيد.مواد مختلفة
 على الورق. x 39 .1993. 91 سم.
مجموعة خاصة،لندن

شاكر حسن ال سعيد.مواد مختلفة
 على الورق. x 56 .1963. 37 سم.
مجموعة خاصة،لندن



296297

شاكر حسن ال سعيد.مواد مختلفة
 على اخلشب. x 54 .1961. 35 سم.
مجموعة  خاصة. لندن

شاكر حسن ال سعيد ،.مواد مختلفة
 على الورق. x 27.5 .1972. 37 سم.
مجموعة  خاصة. لندن



298299

شاكر حسن ال سعيد.مواد مختلفة
 على املقوى. x 56 .1997. 87 سم.
مجموعة حسني حربه، تورينو



300301

شاكر حسن ال سعيد.مواد مختلفة
 على اخلشب. x 45 .1994. 97 سم.
مجموعة حسني حربه، تورينو



302303

شاكر حسن ال سعيد.مواد مختلفة
 على املقوى. x 60 .1980. 46 سم.

مجموعة حسني حربه، تورينو

شاكر حسن ال سعيد.مواد مختلفة
 على املقوى. x 98 .1989. 68 سم.
مجموعة حسني حربه، تورينو



304305

شاكر حسن ال سعيد.مواد مختلفة
 على املقوى. x 38 .1961-1952. 27.8 سم.
مجموعة حسني حربه، تورينو

شاكر حسن ال سعيد.مواد مختلفة
 على املقوى. x 40.8 .1997. 29.3 سم.

مجموعة حسني حربه، تورينو



306307

شاكر حسن ال سعيد.اكريلك
 على االقماش. x 120 .1992. 120 سم.
مجموعة مؤسسة كنده للفنون، الرياض

شاكر حسن ال سعيد.اكريلك
 على القماش. x 120 .1991. 120 سم.
مجموعة مؤسسة كنده للفنون، الرياض



308309

شاكر حسن ال سعيد.اكريلك
 على اخلشب. x 120 .1992. 120 سم.
مجموعة مؤسسة كنده للفنون، الرياض

شاكر حسن ال سعيد.اكريلك
 على اخلشب. x 120 .1991. 120 سم.
مجموعة مؤسسة كنده للفنون، الرياض



310311

شاكر حسن ال سعيد.اكريلك
 على اخلشب. x 120 .1983. 90 سم.
مجموعة مؤسسة كنده للفنون، الرياض

شاكر حسن ال سعيدمواد مختلفة 
على الورق. . x 29.5. 41 سم.
مجموعة هيمت محمد علي، باريس

شاكر حسن ال سعيد.امواد مختلفة
  على x 53 .1994. 30 سم.
مجموعة هيمت محمد علي، باريس



312313

شاكرر حسن ال سعيدمواد مختلفة 
على الورق.

 x 36 .1983. 94 سم.
مجموعة هيمت محمد علي، باريس

شاكر حسن ال سعيد.امواد مختلفة
  على الورق

x 36 .1983. 94 سم.
مجموعة هيمت محمد علي، باريس

شاكر حسن ال سعيد.امواد مختلفة
على الورق

x 28 .1983. 41 سم.
مجموعة هيمت محمد علي، باريس

شاكر حسن ال سعيد.امواد مختلفة
على الورق

x 28 .1995. 38 سم.
مجموعة هيمت محمد علي، باريس

شاكر حسن ال سعيد.امواد مختلفة
على الورق

x 28 .1993. 41 سم.
مجموعة هيمت محمد علي، باريس



314315

شاكر حسن ال سعيد.امواد مختلفة
  على الورق x 27 .1994. 38 سم.
مجموعة لويزا مكنالن، لندن

شاكر حسن ال سعيد. دفتر الفنان.مواد مختلفة
  على الورق x 7 .1997. 5 سم.
مجموعة لويزا مكنالن، لندن

شاكر حسن ال سعيد. دفتر الفنان.مواد مختلفة
  على الورق x 5 .1997.14 سم.
مجموعة لويزا مكنالن، لندن



317

شاكر حسن ال سعيد. 
دفتر الفنان.مواد مختلفة
  على الورق x 5 .1997.14 سم.
مجموعة لويزا مكنالن، لندن



318319

شاكر حسن ال سعيد. 
دفتر الفنان.مواد مختلفة
  على الورق x 5 .1997.14 سم.
مجموعة لويزا مكنالن، لندن

شاكر حسن ال سعيد. 
دفتر الفنان.مواد مختلفة
  على الورق x 38 .1996.29 سم.
مجموعة خاصة. لندن



لم يكن التفوق سهاًل يوماً ما، إال أنه غير 
مستحيل، وكذلك طريق النجاح، طويل 

ومحفوف بالصعوبات، ويأتي بعد سنوات من 
العمل املضني واجلاد.

يعّد كتاب )شاكر حسن آل سعيد ـ الواحد 
والفن( الذي صدر عام 2021 عن دار سكيرا 
للكاتب شربل داغر، خير مصدر يعكس تلك 
الصعوبات وتلك املراحل الطويلة يف مسيرة 

الفنان. 
يقع الكتاب ضمن أدب السيرة الغيرية التي 

تدور حول حياة الفنان شاكر حسن آل سعيد، 
وأفكاره وتفاعالته كإنسان وفنان. يسرد 

الكاتب فيه أخبار وأحداث ووقائع، بلسانه تارة 
أو بلسان الفنان تارة أخرى، مع عرض بعض 

اآلراء من مدونات الفنان التي اكتفى هذا 
االخير أن يدونها من دون أن ينشرها. 

ضم الكتاب 282 صفحة، تستعرض مختارات 
من احلوارات الشخصية بني الكاتب والفنان، 
وخطابات شخصية بني الفنان واآلخرين، ثم 
تأمالت وأفكار يف الفن، منقولة عن مدونات 
الفنان الشخصية، باإلضافة إلى صور تعود 

إلى مراحل مختلفة من حياته، بضمنها 
صعوده وتقلبات أفكاره السياسية واالجتماعية 

والدينية يف الوقت ذاته. 
ويقسم املؤلف نص الكتاب يف تسعة فصول:

األول: بني التذكر والتخيل
الثاني: احليوية يف الفن

الثالث: جماعة بغداد للفن احلديث، بني 
األصالة واحلداثة

الرابع: باريس من اخلط إلى الكتابة 
اخلامس: املنعطف يف الفن واحلياة

السادس: )الواحد( بني التجريد واحلروفية
السابع: اجلدار، األثر، اللغة
الثامن: بني الصوفية والفن

التاسع: حتى آخر قطرة
افتتح املؤلف مقدمة الكتاب بالنص التالي: 

»عندما انخرط آل سعيد بالكتابة، لم يتوقف 
عن الرسم، وعندما انخرط بالرسم لم يتوقف 

عن الكتابة، وهما املساران املختلفان واملتوازيان 
اللذان يتداخالن دائماً، أحدهما يستدعي 

عني البصيرة واآلخر عني البصر«. ويستطرد 
املؤلف بالقول: »لم يكن لهذا الكتاب أن يكتمل 
لوال مساعدة أفراد عائلة الفنان، واألصدقاء، 
وجامعي األعمال الفنية، واملؤسسات الثقافية 

واملتاحف العربية. باإلضافة إلى كتابات كل من 
الناقدة مي مظفر والناقد سهيل سامي نادر.
ونتعرف يف بداية الفصل األول على مراحل 

مبكرة من حياة الفنان آل سعيد وهي 
احملصورة ما بني عام 1925 ــ 1932، ثم 

التأثيرات النفسية واالجتماعية عليه، 
باإلضافة إلى ملهماته األولى التي جتمعت من 
خالل تنقله املستمر بني مدن العراق اجلنوبية 

كالسماوة، وبدرة، وقلعة سكر، ونهر الغراف 
وبغداد، ثم ما دّونه الفنان عن نهر الفرات، 

والسمك، والثعابني والطيور واخليول، ومدرسة 
الكوت االبتدائية التي تتلمذ فيها يف صغره، 
وما كتبه عن بابل، حيث يتوقف املؤلف هنا 
ليسجل عن لسان الفنان تأثيراته األخرى 

التي بدت أكثر وضوحاً من ذي قبل متجلية 
يف بساتني النخيل، مرسى النهر، السوق، مقام 

السيد ادريس. ثم ينتقل إلى وثيقة أخرى 
حملت عنوان )معرض فني متنقل( تضمنت 

بعض الرسومات العائدة إلى مصادره األولى 
التي حتدث عنها الفنان قبل أن ينتقل إلى 
بغداد. ونتعرف يف ذات الفصل على أوائل 

من طّور املوهبة الفنية آلل سعيد يف املدرسة 
املتوسطة، ومنهم: االستاذ فاروق عبد القادر 

وناصر عوني. ويتطرق املؤلف إلى أولى 
معارضه الفنية التي أقيمت يف ستوديو معهد 
املعلمني العالي، حيث كان يشرف عليه كل من 

الفنانني شوكت الرسام وحافظ الدروبي وخالد 
اجلادر وآخرون عام 1948. 

ويذكر املؤلف أسماء زمالئه يف معهد املعلمني 
العالي مثل: الشاعر بدر شاكر السياب 

والشاعرة مليعة عباس عمارة، ثم املقهى التي 
كانت جتتمع فيه النخبة املثقفة. ويشير يف 

ختام هذا الفصل  إلى عودة جواد سليم من 
لندن إلى بغداد.

وتساعدنا تلك النصوص على فهم التحديات 
التي مّر بها الفنان وخصوصاً حني كان يعمل 
استاذاً يف مدرسة مبدينة بعقوبة، والتي تقع 

على بعد ٥٥ كم، حيث كان يتنقل بواسطة 
القطار بينها وبني بغداد التي كان يدرس فيها 

الفن يف الفترة املسائية. وقد جاء يف ذات 
الفصل، حوار بني املؤلف والفنان، نستقطع منه 

ما يلي: 
داغر: من أين تبدأ إذا أردت أن ترسم مسار 

حياتك الفنية؟
آل سعيد: بغض النظر عن التفاصيل، بإمكاني 
ذكر بعض من العوامل واملؤثرات التي لعبت دور 
احملفز الرئيسي لالستمرار يف ممارسة الرسم، 

فمثال صورة السمك امللون يف النهر الصغير 
على احلدود الشرقية يف )بدرة(، والبساتني 
اخلضراء التي ظهرت يف أعمالي الستينية، 

والطائر األحمر الذي رسمته يف اخلمسينيات 
قبل قراءتي لكتاب فريد الدين العطار )منطق 

الطير(.
لقد عنى الفصل الثاني بأرشيف الفنان 

وما ضّمه من بعض أعماله الفنية وأفكاره 
املدونة التي تعرفنا من خاللها على مشاريعه 
املستقبلية يف الكتابة والرسم، ومن ثم أعماله 

التحضيرية يف بعقوبة وبغداد وباريس. ونتعرف 
أيضاً  يف هذا الفصل على الصعوبات التي 

واجهت الفنان كتعذر وجود املوديل احلي، ما 
جعل النتاجات الفنية تنجز من خالل االستعانة 

مبخيلة الفنان ذاته.
وضمن سياق آخر، يستشهد املؤلف ببعض 

األعمال التي طرأت عليها تأثيرات املدرسة 

شاكر حسن آل سعيد - الواحد والفن
للمؤلف شربل داغر
مراجعة : تغريد هاشم

التكعيبية يف تلك املرحلة، وهي ذاتها التي 
ساهمت يف تبلور طرازه الفني اخلاص فيما 

بعد. 
أما يف الفصل الثالث، فيشير املؤلف إلى 

كتب الفنان آل سعيد ومنها )فصول من تاريخ 
احلركة التشكيلية يف العراق(، حيث يبتدئه 

آل سعيد بتتبع تاريخ الرسم بالزيت يف العراق 
وتاريخ رواده األوائل. 

وقد خّصص الفصل الرابع لفترة دراسة آل 
سعيد يف باريس، وهي تلك التي وصفها املؤلف 

بالغامضة، بسبب شحة املعلومات عنها. إال 
أن املؤلف اتخذ من أعمال آل سعيد الفنية 

ورسائله التي كان يبعثها لرفاقه من الفنانني، 
واملدونات اخلاصة به، كوثائق تسلط الضوء 
على كينونته كإنسان وفنان على حد سواء. 

لم تكن اإلقامة يف باريس، سهلة بالنسبة آلل 
سعيد، وهو الذي لم يجيد الفرنسية قبل 

وصوله إليها، لكن هذا لم مينعه من االنتساب 
إلى مدرسة لتعلم الفرنسية، باإلضافة إلى 

التعمق يف خفايا الفن التشكيلي الغربي. 
ولم يسّجل آل سعيد يف كلية أو معهد فنون 

كطالب نظامي، وقد علّل ذلك يف رسالة 
موجهة إلى النحات محمد غني حكمت، 

الذي كان يدرس بدوره الفن يف روما آنذاك، 
يذكر فيها آل سعيد أنه ُقِبَل يف مدرسة 

البوزار كمستمع وذلك لكبر سنه. وكان آل 
سعيد يقضي معظم أوقاته يف زيارة املتاحف 

بباريس وميونخ ولندن وبروكسل، ويحضر 
بعض املعارض التي كانت تقام على نهر السني 

يف باريس وينجز تخطيطاته لبعض األعمال 
النحتية املعروضة.

ويف رسالة الفنان املعنونة إلى صديقه )أبو 
العباس( بتاريخ 17 مارس 1956، يقول: »أنا 

مفلس، أزور املتحف يف يوم األحد بسبب 
دخوله املجاني، وأخيراً تسنت لي رؤية باريس 
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يف الربيع... بني حديقة لوكسمبورغ وبرج ايفل، 
كان بإمكاني رؤية العالم برمته... الزلت أعاني 

من تعلم اللغة، لكن بإمكاني قراءة األخبار 
الفنية مع بعض الصعوبات... يف األمس 

استعدت مشاهد مسرحية األيدي القذرة 
جلان بول سارتر… وكنت وحيداً، وأنا اآلن 

وحيد، ورمبا غداً كذلك، أرسل حتياتي إلى 
جواد سليم وعلي شعالن ورسول وإسماعيل 

الشيخلي ومنير، وباقي األصدقاء، أحمد 
الشيخلي، عوني، والونداوي، وأبو علي، وماجد 

ناجي، ومنير، وعبد اهلل«
ويف رسالة أخرى من باريس إلى صديقه 

»علي« رمبا تعود إلى عام 1958 يقول: »إني 
أكتب باستمرار... منذ أن وطئت قدمي أرض 

باريس وأنا أطوف شوارع املدينة املعبدة من 
الطوب، وأشعر برذاذ املطر. ال أثر لرائحة 
القطران وال لغبار بغداد...«. وتابع قائاًل: 

»أضاءت بقايا جنوم جبال لبنان ذاكرتي...«
ثم يتحدث الفنان عن مسكنه الذي وصفه 

بغرفة مكونة من ستة واجهات: أربع حيطان 
وسقف وأرضية حتيط به. وسنعلم أيضاً من 
خالل رسالة موجهة إلى »علي« أنه سكن يف 

إحدى ضواحي باريس، لكنه كان يقضي معظم 
أوقاته يف مركز املدينة التي قال فيها: »عربات 
ونساء وفاترينات احملالت ال شيء آخر، حيث 

ال أثر للحياة البدائية ...«
ثم يصف املقاهي املكتظة بالزبائن يف املساء: 

»... وما إن ينظر املرء ملرايا املقهى، التي 
وضعت لغرض توسيع املكان بصرياً، يشعر 

بتلك احلاجة إلى استدعاء صورته الشخصية، 
رمبا هذا ما تفعله أوروبا بالتحديد...« ويف 

خطاب آخر موجه إلى »علي« يقول: »ال 
أستطيع نسيان بغداد«.

أما عن تأثيرات رحلة باريس فيقول آل سعيد: 
»...يف بداية اخلمسينات كنت أرسم مواضيع 
عامة تخص احلياة العادية، وأحيانا الدينية، 
مثل: املرأة وطفلني أو شخصني، أو البراق… 
لكن كل هذا قد تغير يف باريس، لقد أعدت 
التفكير يف موقفي جتاه اإلنسان والقضايا 

االجتماعية...«
إال أن ما هو مثير - كما يقول املؤلف - 

اكتشاف مزاوجة آل سعيد للنص والصورة يف 
أعماله الباريسية كتلك التي برزت يف مشروعه 

)حكاية امللك شهريار وأخيه امللك شاه زمان( 

املستوحاة من ألف ليلة وليلة، واملوقعة باسم 
أبو محمود، وهي الكنية التي كان يدعى بها 

قبل زواجه. هذا باإلضافة إلى ميله الى 
رسم األجساد النسائية، تلك األجساد التي 

عادت تظهر بعد عودته إلى الوطن، لكن بحلة 
فولكلورية برزت مالمحها يف املالبس املطرزة 

واحللي الشعبية.
ويالحظ املؤلف أيضاً أن ميول آل سعيد 

يف الكتابة قد ظهرت بالتزامن مع دراسته 
للفن، إذ نشر أولى مقاالته يف عدة مجالت 
مثل: مجلة الوقت البغدادية ومجلة األديب 

البيروتية. وأخيراً مرحلة الرسومات التي تعود 
إلى عام 1957، حيث اتسمت بالنبرة السياسية 
التي اقتربت كثيراً من أسلوب اجلورنيكا للفنان 

بيكاسو، كما يرى املؤلف.
وعودة إلى باريس، حيث يذكر املؤلف يف 

الفصل اخلامس ما يلي: »لقد كان آل سعيد، 
يف باريس، مضطرباً، األمر الذي انعكس على 
الكثير من رسائله. وثمة حزن، وتردد، وخيبة 

أمل، وحنني إلى بغداد، أفضى إلى حالة 
مرضية. كما يذكر املؤلف عن إحدى الوثائق 

التابعة الرشيف الفنان. 
لقد كان وحيداً يف باريس، ولم يبد أي رغبة 

يف إقامة عالقات اجتماعية إال مع أقرانه من 
العراقيني. وقد مثلت عودته إلى الوطن، نقلة 
نوعية يف أفكاره ونتاجاته. فقد شرع بالرسم 

فور وصوله، ثم أقام معرضاً يتكون من 40 
عماًل فنياً نظم يف منزل صديقه املهندس 

واملوسيقي منير اهلل ويردي بتاريخ 16 نوفمبر 
1961، واستناداً إلى ما كتب يف جريدة 

املستقبل البغدادية، تضمن املعرض أعماالً 
فنية حديثة، وهي تلك األعمال التي أجنزت 

بعد العودة من باريس.
ويف السنة التي تلت، أي يف 18 فبراير 1962، 
يقيم معرضاً استعادياً ألعماله التي أجنزت ما 
بني 1950 و 1962، حيث عرض 9٣ عماًل يف 
قاعة معهد الفنون اجلميلة ببغداد، وكان من 
ضمنها، لوحات: سوق اخلميس، وأم العباءة، 

وسيدة وقمر، والضحايا… الخ
ويشير مؤلف الكتاب هنا إلى تلك االنعطافة 

احلادة التي طرأت على شخصية الفنان 
واإلنسان آل سعيد، متمثلة بظهور نزعة 

التجريد وامليل إلى الصوفية، وهو ما أكده 
آل سعيد يف حوار مع النحات محمد غني 

حكمت بالقول » يجب أن يكتسب الفن طابعاً 
إسالمياً«.

ويحدثنا املؤلف عن نقطة االنعطاف تلك التي 
غّيرت من شخصيته اإلنسانية بعد حتوالته 

الفكرية وعودته إلى الدين، األمر الذي غّير من 
عاداته السابقة ليتحول إلى إنسان ملتزم دينياً 
ميتنع عن شرب اخلمور والتدخني واالختالط 
بالنساء خارج نطاق العالقة الشرعية. إال أن 
هذا لم يؤثر بشكل مباشر على حياته كفنان، 

فقد استمر بإقامة املعارض والعمل على تطوير 
منجزه الفني مبا يتناسب مع املرحلة اجلديدة. 
وبهذا الصدد يصف املؤلف أعمال آل سعيد يف 

هذه املرحلة بالفن الوثائقي إلى حد ما )كما 
كان يرغب آل سعيد يف ذلك(.

وعلى صعيد آخر، يؤكد املؤلف شربل داغر، 
أنه كان قد عثر على وثيقة نادرة يف أرشيف 
الفنان، تعود إلى ما بني ٥ أكتوبر 1961 و 

16 نوفمبر 1961، وهي مقالة مطولة بعنوان 
)من احلركة إلى السكون(، وقد جاء فيها ذكر 
موضوع الفن الال- إنساني وأسراره من ضمن 
موضوعاتها، وفيها يستشهد آل سعيد مبقولة 

احلالج عن النقطة، وغيره من املتصوفة 
املعروفني. ثم يحدثنا آل سعيد عن »احللم«، 
كعالم مثالي يقع خلف عاملنا الدنيوي، فلكل 

من احلالم والفنان عامله اخلاص خارج نطاق 
الزمان واملكان، األمر الذي يرجعه املؤلف 

إلى التأثيرات الصوفية أكثر من الفرويدية، 
مستشهداً بقول آل سعيد: »... ال شيء سوى 
لوحة مثالية، حتى لو بدت غير كاملة. تعادل 
احللم، فهما من عالم آخر غير عاملنا«، وهي 

الفكرة التي تبلورت فيما بعد يف )البيان 
التأملي(.

أما الفصل السادس، فقد خّصصه مؤلف 
الكتاب لنظرية البعد الواحد التي لم تقتصر 

على إقامة معرض يف 1971 فحسب، بل كانت 
مبثابة منهج وأسلوب جديد تأثر به العديد من 

فناني الوطن العربي. 
وينقل املؤلف مقاطع من حواراته مع آل سعيد 

عن الفنانة مديحة عمر، وبداية احلروفية، 
ولقاءه بجميل حمودي يف باريس. ثم يسجل 

أسئلته إلى الفنان حول اجلدوى من استخدام 
احلروف يف أعماله الفنية، وعالقة الصوفية 
بها، والسؤال عن نشأة جماعة البعد الواحد، 

وعن تعريفه الشخصي لهذا التجمع الفني، 

والفروقات ما بني جماعة بغداد للفن احلديث 
وجماعة البعد الواحد. 

هذا وقد تناول الفصل السابع من الكتاب، 
احلروفية، والبعد الواحد، واألثر، واحمليط 

واللغة، ومفهوم اجلدار يف أعمال ال سعيد. 
بينما راح الفصل الثامن يتطرق بإسهاب يف 
شرح العالقة احلميمة التي ربطت الصوفية 

بالفن يف أعمال آل سعيد. يف حني تناول 
الفصل األخير كتابات آل سعيد وتنظيراته يف 

الفن حتى آخر سنوات حياته.
رافقت نص الكتاب، مجموعة من لوحات 

الفنان آل سعيد، منها ما يعود إلى مقتنيات 

املتحف العربي للفن احلديث، وإلى عائلة 
الفنان آل سعيد وأيضاً من مجموعة الفنان 

ضياء العزاوي وغيرهم، ثم عرض الكتاب 
مجموعة من الصور الشخصية الفوتوغرافية 

باألبيض واألسود، ظهر فيها الفنان يف مراحل 
عمرية وأماكن مختلفة. وأخيراً، فالكتاب جدير 
بأن يقرأ وتتم االستفادة منه من قبل أي فنان 
يريد أن يرسم معالم رحلته الفنية مسترشداً 

برحلة الفنان آل سعيد أو من قبل املثقف املهتم 
والدارس لتاريخ الفن يف العراق والعالم العربي 

والعاملي على حد سواء.
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أيا رب وجد يف التراب عتيق
ويارب حسن يف التراب رقيق
ويارب حزم يف التراب وجندة

ويارب رأي يف التراب وثيق
ارى كل حي هالكا وابن هالك
وذا نسب يف الهالكني عريق«

بتلك األبيات من شعر أبي نؤاس التي وجد 
فيه ضالته الشعرية واختارها ديباجة تتصدر 

غالف كتابه املوسوم »فكر ابي نؤاس« 
وبحروفية فنية من خّطه الذي تركه لنا من 

إرثه اإلدبي والفلسفي، فارقنا علٌم من أعالم 

الفكر والعمارة املجدد املوسوعي والفنان 
والباحث والشاعر واألكادميي الدكتور قحطان 

املدفعي، ليعود كما خاطب »ربه« إلى وجد 
تراب مدينته العتيق و مأواه األبدي. عاد 

إلى ترابه من وجع غربة كان يأمل أن تنتهي 
كما أوضحها يف رسالة إلى صديقه املهندس 

إبراهيم الشيخ نوري يف حل لغز حسابي 
بأبيات شاعر الغزل معبراً فيها عن إحساسه 
بغربته وأمله الذي بقّي حاملاً فيه »..... بعد 

اتساع الغيمة السوداء التي كلكلت على قلوبنا 
وأفكارنا خالل األربعني سنة املاضية وأذاقتنا 

املّر والعلقم بُجرع تختلف حسب ظروف كل 
منا ، وظل اختالف أجزاء قلب أبي نؤاس الذي 

قّسمه وأعطى جنان اجلزء الكبير منه وقّسم 
الباقي على العشاق وإلى ساقي اخلمر«.
عاد املدفعي بعد أن غّيبه جور السلطة 
الشمولية إلى تراب مكانه وزمان مدينة 

عشقها ليتوحد يف زمكانه الذي طاملا تعلق 
به فكراً وفلسفة ومنتجاً عمارياً وفنياً وأدبياً، 

ليجد أن املكان ليس مكانه وأن الزمن ليس 
زمنه وأن الفجوة اتسعت وتتسع كل يوم إلى 

حد االغتراب بينه وبني حاضر بغداد الثقايف 
والعمراني واملجتمعي التي شهدت وتشهد 

تدهوراً وتخريباً لم يتوقف. عاد ملدينة تأسى 
عليها بشعور مؤلم عند زيارتها يف العام 2011 

»ألنها تستحق عمران أجمل ولم أجد كلمة 
قاموس تعبر عن ماهية عمارة بغداد فالسفر 

داخلها مؤلم وموجع«.
برز الفقيد كعلم من أعالم العراق، ومن 

رواد عمارة احلداثة منذ خمسينيات القرن 
املاضي، ربط العمارة بالرسم وباللغة والشعر 
واملوسيقى، وتفرد بكثرة مواهبه وانشغاالته 
الفنية التي انعكست على منجزه التصميمي 

طيلة أربعة عقود من العمل االستشاري املتميز 

بأسلوبه اخلاص ونزوعه نحو حالة التمايز يف 
منجزه العماري.

لن يسهل احلديث عن منجزه العماري ألكثر 
من نصف قرن الذي اعتبره خالصة تعلق 

خاّلق بفكره احلضاري املتأصل يف التاريخ 
والبحث والفلسفة، وشغفه بالفن والشعر، 
كصدى لطفولة متميزة وأسرة متجانسة 

ُمحبة للثقافة واألدب والفن، ومنوذج للسلوك 
اإلنساني التقدمي احلضاري، متطلعة حلياة 

جديدة جمعتهم معارف مميزة وفريدة يف 
العمارة واإلنشاء والعلوم واألدب والفن 

واملوسيقى.
وبحكم ممارسته للرسم، وانضمامه إلى جماعة 

الرواد، وأحد األعضاء املؤسسني جلمعية 
الفنانني التشكيلني، فقد أعتبر أن العالقة بني 
الرسم والعمارة واملوسيقى والشعر، والتداخل 

بني العمارة واألدب والفن اصبح بالنسبة له 
موضوعاً بديهياً منذ األيام األولى للدراسة 

اجلامعية، وهو ما شجعه على االهتمام بأعمال 
مدرسة الباوهاوس يف أملانيا، وما طرحته 

من معطيات فنية وجمالية من خالل احلركة 
وإيقاعها، وتأثره بالفنانني أمثال كاندنسكي 

وبول كلي، انعكست يف أعماله، متأثراً باملدرسة 
االنطباعية بالرسم. واعتبر«أن الفن بكافة 

فروعه هو وحدة شاملة متماسكة مصدرها 
ووسائل عملها واحدة« حتى وإن تشعبت 

أساليب التعبير عنها يف الرسم واملوسيقى 
والشعر والتمثيل والنحت والسيراميك واخلط 

والعمارة والتي يتعامل معها الفكر اإلنساني 
وجهازه البصري مع مصدر خارجي بتلذذ 

ألنواع الفن ومنهجه املتشابه، واعتبار اإلدب 
عنصراً غير مادي بالنسبة للمعماري الذي 

يسهر على إجناز ومعرفة فضاء مهيكل معماريا 
كما يف قصائده« »فاملقارنة والتوازي والتوائم و 
التداخل كلها حتديدات تشي بتعدد الروابط ما 
بني العمارة واألدب ونوع عالقتهما ليتم النظر 
إليها على منط العمارة باعتبارها شعراً« )بيير 

هيوبلت – مجلة منصة 2017(. إن اإلنسان 
يتلقى العمارة املبنية مثل كلمات لغة، ذلك أن 

اجلوانب التفصيلية التي يتكون منها املبنى 
ماهي إال الكلمات التي تؤلف خطاباً. فللعمارة 
نحوها اخلاص ميكن اعتبار أنظمتها وتراكيبها 
مثل وحدات لغوية نحوية فرعية يف خدمة هذا 

النحو املعماري.
ركن الفقيد إلى شعر أبي نؤاس كأنه وجد 

فيه ضالته واألقرب إلى فكره واعتبره »أحد 
الشعراء الذين تفردوا يف التعبير عن احلقيقة 

بسالسة األسلوب وبساطته ليكون باطنه 
وظاهره متطابقان ومتحدان يف استيعاب 

واستلهام احلوادث اليومية وحتويلها إلى 
مواضيع تصلح أن تكون مواضيع شعرية«. 

كما وأعجب أميا إعجاب مبفاهيم ابي نؤاس 
الرائدة يف مضامير الفن والنظريات اجلمالية 

والذي رأى فيها تطابقاً يف بعض من سماته 
الشخصية واستخالصه وحدة الفن يف زمن 

أبي نؤاس.
ويعتقد املدفعي بأن ابي نؤاس استعمل البنيوية 
املقصودة يف تكوين األصوات يف الكلمات، ويف 
التركيب العام للقصيدة خلق موسيقى ترددية 

إيقاعية » تك. تك -.مب – تك.تك – مب “ 
عّبر عنها يف مقاربته التصميمية لسقف مبنى 

جمعية الفنانني التشكيليني، وكان قد بينها 
لنا يف إحدى محاضراته يف العام 19٦٥ يف 

السنة الثالثة عمارة، كنوتة موسيقية »تك.
تك.تك.- مب – تك -.مب – تك« وغاب هذا 

املعنى عن النقد والتحليل املنشور، باعتبارها 
بيئية تتناسب مع املعنى الظاهر يف الكلمة 
الواحدة ويف موكب الكلمات الذي يسميه 

ويطلق عليه ”البنيوية الشعرية وخاصة يف 
الشعر الكونكريتي“ الذي ظهر يف دواوين 

شعره الثالثة يف الستينات »فلول، وزمزم زمان،  
ومقدمة يف الشعر البصري“ وكان اجلواهري 

قد استعمل نفس األسلوب يف قصيدته ) أطبق 
دجا أطبق سحاب(. ربط املدفعي العمارة 

باللغة حيث اعتبرها لغة ناطقة وتركيب 
زمكاني تكمن مقارباتها بالنص واملعرفة.

لقد اتخذ الراحل يف قصائده املنشورة يف 
دواوينه الثالثة أسلوباً مرتبطاً بالبساطة 

واحلياة واإلنسان روحاً وزماناً ومكاناً كما عند 
أبي نؤاس . غير أنه حترر من طريقة الكتابة 

التقليدية واعتمد الشكل الهندسي للمربع 
والدائرة واملثلث يف طريقة كتابته اخلطوط 
وتوزيع مساحاته الكتابية مبا مياثل تدوين 

احلواشي الظاهرة يف املنمنمات التقليدية يف 
كتب العلوم والتاريخ اإلسالمي، لتظهر للقارئ 

لوحة لبناء شعري هندسي ومعماري. يخلق 
النص يف قصائده معماريته اخلاصة يف متاهة 
استطرادية حديثة بواسطة التبديل املتنوع يف 
نثره لسطوح ومساحات تشكيالته الهندسية 
ملختلف أنواع احلروف والكلمات والزخرفة 
الطباعية والنصوص املوضوعة يف إطار أو 

معكوسة.
اعتبر املدفعي »اخلط العربي أحد اخلطوط 
العاملية املهمة الذي أدخل تعبيراً روحياً يعيد 
نفسه يف اخلط الذي يبدأ يف فضاء السطوح 
وينتهي يف بدايته تعبيراً عن أن اخللق عملية 
متجددة والنهائية يتمازج مع أشكال زخرفية 

هندسية كهيئة داخلية للتكوينات نفسها« وهو 
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ما عبرعنه يف محاضراته عن نظريات الفن 
والشعر واجلمال وتطبيقاتها يف العمارة، 

متبنياً أفكار احلداثة وما بعدها قبل أن تظهر 
من حيث انسياب الفضاء وحرية التركيبات 

املعمارية كما النصوص األدبية التي كان يحّث 
طالبه على تبنيها كأسلوب ومنهج عمل يف 

البحث عن اجلديد وجتاوز املألوف.
املدفعي عراقي بغدادي، رسام جيد، ومثقف 

رفيع الثقافة، وأكادميي كفء دائم البحث، 
املوغل يف إدراك احلضارة الرافدينية 

باعتبارها حضارة واحدة امتدت خلمسة آالف 
عام، مّرت بأدوار مختلفة وفترات متيزت 

بحركة فكرية وجتربة إنسانية متراكمة أنتجت 
عمارته وفنونه وآدابه وعلومه. و رأى املدفعي 

يف ملوية سامراء أسمى العالمات املعمارية 
العراقية جلهة فلسفة إنشائها ودورانها 

الالمنتهي حول محور ما يعتبره رمزاً عمارياً 
عراقياً عظيماً والتي أجد أنها انعكست يف 
بعض أعماله وسطوح تراكيبها امللتوية التي 

وجدها تتناغم وتتسق مع جتربته »الزمكانية«
لم تكن العمارة للمدفعي ، بحسب ما نقل عنه 
الكاتب األستاذ الدكتور معتز عناد غزوان »إال 
تركيباً زمكانياً تعبر عن شيء ما منذ بداياتي 
املعمارية عندما كان املجال الفني الشخصي 

ضيق نسبياً وكان السطح األبيض األملس 
الفارغ هو الفضاء ملا أصبح بعدئذ سطحاً 
رياضياً يستلهم األفكار ويعّبر عنها« ويقول 

يف حديثه عن فن الرسم »إن الرسم ككل 
فعالية فنية أخرى، وككل ما أجنز ويتم عمله 
يف القرن العشرين وبعده، خاضع لعنصرين 
بكيانني أساسيني هما الزمان واملكان. وهذا 
البعد الزمكاني هو البعد الذي يسيطر على 

أعمالي”. 
لقد اتصفت معظم لوحاته بالتجريد من حيث 
كثافة اخلطوط وتوزيع األلوان وتنوع األشكال، 

فكأنك تفسر حلماً يف عالم اخليال اليحّده 
زمان وال يعرف فيه مكان من خالل الرموز 
املستعملة التي ترتبط مبرجعياته الفكرية 
وخياالت ذاكرة بغدادية تغوص يف أعماق 

التراث واألصالة. 
اعتبر الصديق املعمار األكادميي والناقد 

املعماري الدكتور السلطاني مبقالته املنشورة 
يف املدى بعض اعماله »محطات هامة يف 

مسار عمارة احلداثة بالعراق واملنطقة. كان 
دائم البحث عن منط معماري مرجعيته 

عراقية تعتمد التجديد واجلرأة« . »حيث كان 
يدعو للعودة إلى العالقة الروحية املتأصلة 

باملكان والتاريخ واإلنسان والتي أرى أنه 

يتشارك فيها مع فكر الراحل الدكتور محمد 
مكية وإلى حد ما مع اجلادرجي باعتبار 

مرجعية منتج التخطيط والعمارة هي الإلسان 
واملكان والزمان، غير أنه يتقاطع يف املقاربة 
واألسلوب، حيث لكل منهم مقارباته املختلفة 

يف املنهج التخطيطي والعماري احلداثي 
املختلف. فمنهج املدفعي وتفرده الشكلي كما 

وصفه الدكتور السلطاني »ممزوج باحلّس 
النحتي حيث يظهر الشيء ونقيضه، البساطة 
والتعقيد، الوضوح مع اإلبهام، واحلضور مع 
الغياب« باحثاً عن فرادة متميزة يف أعماله 

التي متيل إلى النحتية شديدة االختالف 
والزاخرة بالدهشة والتحوالت التشكيلية 

الزمانية واملكانية التي حتتويها »كما جندها يف 
بدايات أعماله يف سقوف األقبية االسطوانية 

املتدرجة والقائمة على جدران قاعدة جامع 

الست نفيسة البسيطة والتي متاثل إلى حد 
ما معاجلة مبنى جمعية الفنانني التشكيليني 

بالرغم من تباعد الفترة الزمنية بينهما 
)1954 - 1967(، أو كما تبدو منفصلة عن 
الواقع العمراني السائد باستعماله السقوف 

الكونكريتية املائلة التي ال تتناسب مع بيئة 
املكان يف مسابقة دور موظفي الدورة التي فاز 
بها يف 1952، ومزجه بني التراكيب االنشائية 
احلديدية املكشوفة كما يف دار شاكر إبراهيم 

يف املنصور ببغداد  1955، واستعمال املفردات 
والتشكيالت الفنية يف أعماله بتصميم اجلناح 

العراقي يف معرض دمشق الدولي 1959، 
والعناصر املعمارية امللتفة أحياناً كما يف 

أعمدة سياج حدائق األوبرا يف بغداد 1965، 
وبرج الساعة يف احللة لنفس الفترة، ومعاجلة 

سطوح واجهة عمارة الوكيل 1964، وسقف 

مبنى متحف التاريخ الطبيعي ببغداد. ولم جند 
يف مقارباته التصميمية ما يوحي باهتمامه 

ببيئة ومحيط املكان العمراني وعالقتها بعمارة 
املباني التي أنتجها، فاملكان بالنسبة للمدفعي 

هو موقع محدد وتاريخ ماض ، يف الوقت 
الذي يتعامل الدكتور مكية بنمط معماري 

مجّدد غير أنه مختلف باستلهامه من مفردات 
عمارة التراث العربي اإلسالمي وفلسفته يف 
اعتبار املكان هو قاعدة التخطيط العمراني، 

فهو “ابن بيئته وابن مكانه وهو منه واليه 
“ يف منتجه املعماري مع االهتمام بتسلسل 
األحياز اخلارجية وثم إلى الداخلية ضمن 

حدث وانتقال متسق ومقياس متدرج حسياً 
وبصرياً متوحدا يف لغته وغنى بسيط بتفاصيل 

سطوحها بلغة تختلف عن لغة املدفعي يف 
عمارته النحتية شديدة االختالف والزاخرة 

بالدهشة والتحوالت التشكيلية الزمانية 
واملكانية التي حتتويها.
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