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فبد�ئيت����ه كانت م�صبعة باللغز �ل����ذي �صاغته �أقدم 
�لأ�صابع: دمى طينية �صبقت ع�صر �لتدوين بزمن 

بعيد: دمى
له����ا نظ����ام �لتو�صيل. فالنح����ت، و�صمن����ا ً �لنحت 
حروفه����ا  �لأبجدي����ة:  لغ����ز  �متل����ك  �لفخ����اري، 
و�أ�صو�ته����ا. فثم����ة نظ����ام مك����ث يف ح����دود تل����ك 
�لن�صو�����ص �لت����ي ل تقارن �إل مبنج����ز�ت �حلد�ثة 
للق����ر�ء�ت  ق����ر�ءة،  كل  و�صت�ص����كل  �لأوربي����ة. 
�ل�صابق����ة، متهيد� ً لق����ر�ءة تنا�صب �إع����ادة �صياغة 
ن�صو�����ص �ملا�صي. لقد تعلم طالب مكي �لقت�صاد. 
فقد كان����ت حكمة جو�د �صليم، ه����ي �لأخرى � ولقد 
نبهن����ا �صاكر ح�ص����ن �إليها قبل ن�صف ق����رن � تذهب 
حي����ث �مللغز�ت وحدها جدي����رة بالعناية. فالفن ل 
ينتظر �صروح����ات، لأنه لي�ص عم����ال ً] �أخالقيا ً[ �أو 
] �أيديولوجي����ا ً[ �إل يف ح����دود جتان�صه ومتا�صكه 
�لبني����وي �لد�خل����ي. فلم����اذ�، عل����ى �صبي����ل �ملثال، 
�متلك����ت متاثي����ل �لآلهة ع�صت����ار، �أو متاثي����ل �لأم، 
ق����درة �لمتد�د م����ع �لأزمنة �ملتعاقب����ة، ومل تدفن، 
كم����ا دفنت تل����ك �لأزمنة بكائناته����ا..؟ وملاذ� مكثت 
�أ�صكاله����ا تزد�د دينامية مع تط����ور �أدو�ت �لوعي، 
�لوح����دة  تل����ك  �إن  �مللغ����زة..؟  باثاته����ا  تفق����د  ومل 
حميمي����ة  �لعالق����ات  �أك����ر  �ختزل����ت  �لد�خلي����ة، 
وتعقي����د� ً. وغ����د� �لن�����ص  �لفن����ي �  �ل����ذي مل ي�صر 

�صلعة �  م�صتق����ال ً ب�صروط مكث �لت�صفري يعمل بها 
يف هذه �حلدود. لقد تعلم طالب مكي كيف ي�صمح 
لكيان����ه � كحو������ص جمتمع����ة � �أن ي�صتنط����ق، بع����د 
�لإ�صغ����اء، ملفه����وم �لن�ص يف ع�ص����ر خمتلف: تلك 
�ملحركات �ملجهولة وهي حتول ع�صو�ئية خامات 

�لطني �إىل �أ�صكال �صاغها �صانعها كاإ�صار�ت � ومن 
ث����م �إىل عالم����ات � �ت�ص����ال.     �إن ن�صو�����ص طال����ب 
مكي �لنحتية، �إىل جانب ر�صوماته، هي �لأخرى، 
تكف �أن ت�صبح �أن�صابا ً للذكرى، كي حتتفل برمز 
م����ا للق����وة : �إنه����ا عل����ى �لعك�����ص، كما �ص����رع جو�د 

�صلي����م، يتلم�ص �صياغة �أدلة م����ن م�صاحات �صاغرة 
وفجو�ت معتمة، ين عالقاتها ّتعمل عمل �لأبجدية 
يف ت����دو باملحيط؛ �لوجود �أو �جلماعة �أو �لذ�ت. 
�إنن����ا �إذ  ن�صتعيد، بعد ن�صف ق����رن، حقبة ريادة مل 
تدح�ص بحد�ثات مت ��صتعارتها، باأخالق �ل�صوق، 
ولي�����ص ب� ]خل����ق[ تلك �لوح����دة �لد�خلي����ة لثنائية 
�لن�����ص �لفني، ن�صتعيد هذ� �ملفهوم، وهو ي�صتبك، 
�أوىل  مك����ي،  باجته����اد�ت منحوت����ات  ويتد�خ����ل، 
�ل�صياغات �لتي منحت �لن�ص �لفني خلقه، ولي�ص 
دللت����ه �أو جماليات����ه � يف حقب����ة �ل����رو�د .. جو�د 
�صلي����م ورفاقه � فامل�صروع ل ينبني على ��صتعار�ت 
مبا�ص����رة تلغ����ي �أ�صئلة �ل����ذ�ت ، بل متن����ح �ملتلقي 
ق����درة �لتدري����ب عل����ى �لت����و�زن يف �لذه����اب ور�ء 
�لأ�صكال، ولكن �بت����د�ء ًمنها، نحو حمركاتها. لقد 
علم جو�د �صليم مكي �لدخول �إىل �ملحرتف � �ملعبد 

�ل�صومري مبا يت�صمن من �إ�صكاليات 
حياة  ل تهب �إل بق����در �آثامها، ولكن، بقدر ع�صقها 
�أي�ص����ا ً � وهو �ل����ذي تعلمه طالب مك����ي من جو�د: 
�لإخال�ص للن�ص �لفني مب����ا ميتلك من مو�جهة ل 
تدمر بتحديثات �لتقنية، ومهار�تها، بل با�صتعادة 
منط����ق �لبد�ئ����ي �ل����ذي �صاغ����ت تد�صين����ات وعيه 
بالعالم����ات �لفنية، ب����كل ي�صر، بعي����د� ً عن قو�نني 
�لأنظم����ة �لتالي����ة. فج����و�د مك����ث يعم����ل باأ�صاب����ع 

كاأنها متتلك �صحره����ا �لأول: �لعالقة مع �لوجود. 
وطالب مكي مل ي�صتعر �صيئا ً من مهار�ت �حلد�ثة. 
ب����ل مكث يحافظ على ب����ر�ءة �أ�صابعه، يف �صياغة 
ه����ذ� �لذي ن����ر�ه، وير�نا. فاخلل����ق، ف كم�صطلح، 
ّيف ه����ذ� �ل�صي����اق، ل يعر و�إمنا هو تل����ك �لب�صاطة 
�مل�صتحيل����ة �لت����ي تكاد تك����ون هبة، لكنه����ا هبة �إن 
مل حتم����ى. فل����ن تتكلم �لكالم �ل����ذي ميتلك مغز�ه. 
رمب����ا هناك بد�ئية بالغة �لتعقيد، عند مكي، تخلى 
ج����و�د �صليم عنها ل�صرور�ت �لغاي����ات و�مل�صاريع 
ذ�ت �لد�ف����ع �جلمعي، وهي بد�ئي����ة مكثت تتحرر 
من توح�صه����ا، بالده�صة، ومبا هو نبيل. فالنحات 
ل ي�صنع �أوثانا ً �أو �أ�صناما ً، بل هو، على �لعك�ص، 
كان يفككها: يقو�ص �لأهد�ف �ملبا�صرة، كي يتم�صك 
مبا يريد �لنحت �أن يقوله نحتا ً، ولي�ص �صعر� ً �أو 
فل�صفة. فاملجال �خللقي ممار�صة عملية و] �أخالقية 
[ يف من����ح �لف����ن كل �لذي ل يقب����ل �لدفن. ومفهوم 
موت �لفن، منذ )هيغل( ي�صعى للف�صل بني �ل�صيء 
� �ل�صلع����ة � وما يف �لفن من ل �صيئي����ة. فالإ�صكالية 
لي�صت مثالي����ة، كما تبدو يف ح����دود �لكلمات. لأن 
رهاف����ة )هيغ����ل( ومثال����ه �خلا�����ص بامل�صتغلني يف 
�ملو�صيق����ى توخ����ى �لف����ن �خلال�ص: �لف����ن ب�صفته 
عم����ال روحي����ا. وعند ج����و�د �صليم، وبع����ده طالب 
مكي، �صيمتلك �صمة �لن�صاط �لنبيل، ولي�ص دو�فع 
�لتباه����ي، �أو �صياغ����ة رم����وز للع����ر�ك. فال�صي����اق 
�خللق����ي ين�صح����ب �إىل تل����ك �لدو�ف����ع ذ�ته����ا �لتي 
ب����ذرت بذوره����ا يف خاماتها �لبك����ر: �لنب�ص �لذي 
ت�ص����كل ]تعلق[ ، �أو، بح�صب �أقدم �أ�صاطري �ل�صرق، 
بالنف�����ص �لذي وهبته �لأعايل )�لآلهة( �إىل �لكائن � 
�لإن�ص����ان � قب����ل �أن ينف�صل ع����ن مكوناته وعنا�صر 
خلقه.ف����� ]�لنف�����ص[ �أو]�لروح[ لي�ص����ت حم�ص قفز 
فوق قو�نني �جل����دل، و�إمنا ثمة حكمة مكثت جتد 
ت�صفري�ته����ا يف �لفنون عام����ة، ويف فنون �ل�صرق 
حتديد� ً: متاثيل بوذ�.ز ومتاثيل كونفو�صيو�ص، 
و�إن ب����دت �لأخرية �قل رفع����ة �أو مثالية.. لكن لغز 
�لروح����ي مل يدمر باخلام����ات، ول بالت�صنيع، ول 
بالتحديث����ات، و�لقطيعة م����ع كل ما ل �إجابة عليه. 
فطال����ب مكي �صي�صم����ح خلالياه �أن تعم����ل، ولي�ص 
لثقافات����ه ومعارف����ه، ولكن ثقافت����ه ومعرفته مكثتا 
�أك����ر �صلة بعامل����ه �لد�خل����ي. فقد مكث ه����و نف�صه 
يبح����ث عن مكون����ات ن�صه �لفن����ي �خلا�ص. مع �أن 
�لتن�صي�����ص، وه����و جزء من عم����ل �ملوروثات عرب 
�لت�صفري �لذي ي�صعب �صرحه �أي�صا ً، �صيذكرنا بان 
م����ا من ما�صٍ ، لي�����ص بال ما�ص �����ص، كاأن �ملا�صي، 
يف  ه����ذه �لعملية، ل جن����ده �إل يف �حلا�صر، ويف 
�لغال����ب، يف ��صتدعاء م�ص����ريه. فاحللقة �لزمنية، 
و�إن ب����دت ممت����دة، فانها �صت�صكل د�ئ����رة ل نهائية 
ت�صمح للمتلقي ب����ر�ء �لتاأويل، �صرط �أن ل تكون 
هناك �صروط م�صبق����ة للحكم �أو لالنغالق. ر ق�صر� 
ً، ك����ي يتعلم ّفمكي هاج����ر ومل يهج � ب����دء� بتعاليم 
�أ�صت����اذه ج����و�د يف نعه����د �لفن����ون �جلميل����ة � م����ن 
�ملا�ص����ي �أن ه����ذ� �ملا�ص����ي، مبد�فن����ه، يتحرك عرب 
عالمات����ه. رة، �أو �لت����ي �كتف����ت فمنحوتاته �مل�صغ 
مب����ا تري����د قولهن ه����ي عالم����ات تت�صمنه����ا ذ�كرة 
غ����ري مقيدة، وغ����ري منغلقة. فهو ذه����ب ليتعلم من 
�لط����ني، قب����ل �أن يتعل����م ه ومعادنه����ا ّم����ن جربوت  
�لتقني����ات �مل�صن����ع �لقا�صي����ة؛ تعل����م، �أن �خلالي����ا،  
�ملكون����ة ملنحوتات����ه، تو��ص����ل بثها. فه����و ل يتكلم 
�إل �ل����ذي ي�صتحق �لكتم����ان. ] وقد كان حممد غني 
حكمت و�إ�صماعيل فتاح  يجتهد�ن، هما �أي�صا، من 
�إقامة جتاور م����ع �خلامات، ولي�ص �لقطيعة معها[ 
فال�صلع����ة وحدها تغادر، لت�ص����كل تاريخ �غرت�بها. 
لك����ن ]�لنق����د[ مل يتوق����ف عن����د �ل�صلع����ة ، مبعناها 
�لأول، قب����ل �لتد�ول �أو يف ح����دود �لتد�ول �لفني 
� �ل�صحري ومن �لروحي � �إنها لي�صت �صلعة �إل مبا 
فيها من �مليتافيزيقا، �أكر مما فيها من �لوظائف. 
�إنها �لتماعة كارل مارك�ص، �لكال�صية، يف تفح�ص 

�لتطور �لذي جتاوز �صد�ماته وتناحر�ته �لقاتلة، 
ك����ي يحافظ على مغز�ه �لكلي وغري �ملدمر. فالذي 
ل ي�صرح����ه طالب مكي، وح����ده، يجدد دعوة جو�د 
�صلي����م بجعل �ملخيال ي�صتغل بخفاياه، عرب �ب�صط 
�لأ�ص����كال و�ملرئي����ات و�لأبع����اد : �ألم و�ل�صج����رة 
و�لزخارف �ل�صعبية و�لأ�ص����كال �لهند�صية ت عرب 
�لع�ص����ور .. �ل����خ ولك����ن ّ�لت����ي ت�صفر �صم����ن بنية 
�لن�����ص �لفني مبا متتلك����ه هذه �لبني����ة من قدر�ت 
على �لنفت����اح، ولي�ص على �مل����وت، �أو �ل�صتهالك 
�لوظيف����ي، �أو �لدعاية. فطال����ب مكي يعيد �صياغة 
مناذج����ه، باأق����دم تد�صين����ات �حلد�ث����ة: ل مبدلول 
] ح����دث [ فح�ص����ب، ب����ل مبدل����ول: �ل�ص����م �لفاعل : 
�لن�ص �لذي تكونه عنا�صره بفاعل حمدد �لهوية، 
لك����ن، غ����ري ميت د�خ����ل ن�ص����ه. وق����د كان �صليم قد 
�أعط����ى در�صا ً بالوح����دة بني �لفن����ان ون�صه �لفني 
� �خللق����ي.. ولي�����ص تدم����ريه. وه����و �ل����ذي يجعل 
ن�صو�����ص مك����ي تنح����از �إىل ن�صيجه����ا وديناميتها 
وجمالها �لتعب����ريي و�لرمزي، �لذي يو�صع حدود 
�لو�قعي����ة، ل �أن يجعله����ا حم�ص �أ�صكال �أو حم�ص 
م�صطلح����ات. �نه يعيد �صياغة خلق����ه، وتلقائيته، 
برهاف����ة �أ�صاب����ع مل تتحج����ر، مناذج����ه �لد�لة على 
يجرج����ر  �ل����ذي  كل  جان����ب  �إىل  �لدو�ف����ع،  ه����ذه 
�ملتلق����ي، للغو�����ص يف كتمان����ات معلن����ة: مر�ر�ت 
�جلم����ال �لكامن يف ظهوره �خلاط����ف، و�جلارح، 
و�ملكت����وم  حد �لبوح �مل�صتحي����ل. فاأي لغز �صيبقى  
يبح����ث عن �آخر ي�صتدل ب����ه على �لمتد�د، ومنطق 

�لتو��صل..؟

موضوعات بعد ـ قبل ـ النطق
" �صرخ����ة �صم����ت د�خل �لأ�صي����اء.." �نه : طالب 
جذبتن����ي  لق����د  �صلي����م.  ج����و�د  ق����ال  كم����ا  مك����ي.. 
�لعب����ارة.. ع����د� نهايتها �لأبوية �لت����ي تقول " هذ� 
�لفتى �ليافع �صيكون يوما ً خليفتي "  ول �فرت�ص 
�أن ج����و�د �صليم قالها �إل يف �صياق �لتب�صري ولي�ص 
يف �صي����اق �لتبن����ي.  ول����و مل يكن ج����و�د هو �لذي 
ق����ال " �صرخ����ة �صمت ..." فان �ملتلق����ي لن ين�صغل 
طويال ً يف تاأويلها.. وهو �لتاأويل �لذي �صينفتح، 
مع جت����ارب مكي وحيات����ه، مبا متتلك����ه ن�صو�صه 
�لفني����ة من ذهاب �بعد م����ن ن�صية �لن�صو�ص. فهو 
�صيحيلن����ا �إىل �لأ�صب����اب �لت����ي جعلت ج����و�د يفكر 
يف " �صرخ����ة" د�خل " �صمت �لأ�صياء" ! ومن ثم، 
ي�صم����ح لنا للعثور على مع����ان عند مكونات �لفنان 
.. و�صم����ن موهبته .. ويف جتارب����ه �لفنية.     لقد 
فكرت بهومريو�ص، وبب�ص����ار بن �لربد، و�ملعري، 

�ل�صع����ر�ء �لذين �صي����دو� ور. لقد كان����ت ّمعمارهم 
�ل�صع����ري على �ل�����ص خالياهم �لب�صري����ة تتجاوز 
حا�صة �لب�ص����ر.. فكان �لعامل ي�ص����اء باملت�صاد�ت، 

ولكن، بفعل �لنور، كانت جتاربهم تغو�ص يف 
ر�ص����م م�صاهد �جل����دل و�ل�صر�ع و�ت�ص����اع م�صاحة 
�لتاأم����ل. ه����ل كان خلل �لب�ص����ر قد فعل ذل����ك..؟ �إن 
طال����ب مك����ي، ل يتكلم، فقد عا�ص حت����ت رحمة هذ� 
�ل����د�ء! ولكن، م����ا عالق����ة )�حلب�صة( بلغ����ة كونتها 
�صروطه����ا �لنحتية: �لأبع����اد و�خلامات ؟ �إن جو�د 
�صلي����م، �لبغ����د�دي، �لرقيق و�ملره����ف، و�خلجول 
كان  و�لأدبي����ة،  �ملو�صيقي����ة  جتارب����ه  م����ع  بنب����ل، 
يجد مع����ادل ً تعبريي����ا ً كما  ً(يف �لنح����ت) ب�صفته 
معمر� ً روحيا رمزيا وعالقت����ه باملدينة � �لتاريخ. 
ولكن جو�د � �صخ�صي����ا ً� �أحالني �إىل تلك �لفو�صى 
و�لتد�خ����الت �لت����ي عا�صته����ا مرحل����ة �لري����ادة يف 
خم�صينيات �لقرن �ملا�صي، ون�صوة تد�صينها بلغة 
منا�صب����ة. فهل ثمة لغة م����ا با�صتطاعتها �أن تزحزح 
�صك����ون �ألف ع����ام من �ل�صمت و�خلم����ول..ظ  بيد 
�أن �لأ�صياء لي�صت هي ح�صارة و�دي �لر�فدين �إل 
كتاأويل حمتمل، وغري مبا�صر، كما �أن �لنحت لي�ص 
هو وحده �لذي ميتلك دو�فعه �لو�قعية و�لرمزية 
�إل ب�صفت����ه يخ�ص معم����ار �ملدين����ة � �لإن�صان.. �إن 
�لأ�صي����اء، بل وكلم����ا توغلنا يف مناطقه����ا �لنائية، 
و�مل�صتحيل����ة، و�ملكر�صكوبي����ة وم����ا ه����و �بعد من 
�ملرئ����ي نحو �ل����ذي يح����ول �خلالي����ا �إىل طاقات.. 
و�بع����د .. كال�ص����وء و�لزمن.. ف����ان �لتاأويل يغدو 
روحيا ً، وقد �صمل �مل�صهد �لكوين بجالل �أنظمته.. 
ولي�ص �إل �صمت �لنحت، مع �ملتلقي، ميكنه �لنفاذ 
�إىل �ملعاين �مل�صار �إليها باإمياء�ت ل �أكر ول �أقل: 
ولي�����ص �أدق من م�صغر �ل�صج����ني �ل�صيا�صي متثال ً 
له����ا. �إذ� ّ: ف�صرخة �ل�صم����ت �صتت�صل باملج�صمات 
و�خلام����ات و�لأبع����اد �لنحتية بالدرج����ة �لأوىل.. 

من ثم �لتاويالت �لنف�صية 
و�لثقافي����ة ذ�ت �لد�ف����ع �لتحري�ص����ي �أو �لنق����دي.      
عن����د طالب مكي، بعامله �خلا�ص، وجد لغة تنا�صب 
�صخ�صيت����ه: ترتك كيانه ينحت، �إن مل �أقل، �نه هو 
برمت����ه غد� م����ادة فنه، ولي�صت �لأ�صاب����ع � كما عند 
ج����و�د وخالد �لرحال و�إ�صماعي����ل فتاح ومرت�صى 
ح����د�د بعد جيل����ني � �ملاهرة �إل �أد�ة �لدخول.     بيد 
�أن �صم����ت طال����ب مك����ي لي�����ص �صخ�صي����ا ً، كم����ا �أن 
مو�صوعات����ه لن ترتبط ح�صر� ً مب����ا جذبه وعذبه 
و�أث����اره.. فالرتق����اء باملعاين منح لغت����ه �لنحتية 
�لنتق����ال من �لنموذج �لفن����ي �إىل �لدللت �لأبعد. 
ه����ل كانت �صرخة �ل�صمت تنذر بالهدم.. ومغادرة 

�لنغ����الق، نحو ح����و�ر �أكر �ت�صاع����ا ً..؟ �إن طالب 
مك����ي، بع����د (مل يج����د 1961 � 1919رحي����ل جو�د 
�صلي����م) ( ي�صتع����ني به �إل بالعتم����اد ًمعينا ً) رمزيا 
على �صمت����ه: تلك �لن����د�ء�ت �لتي �صت����رتك رنينها 
منحوت����ا ً يف �ت�ص����اع �مل�صاف����ات � و�ملو�صوع����ات.     
و�ل�صنادي����ق..   .. �لأم   : مو�صوع����ات  فكان����ت 
ومنحوت����ات خر�فية لكائن����ات ب�صرية حورها �إىل 
�أ�ص����كال مل تتاأ�ص�����ص عليه����ا �حلد�ث����ة )�لأوربي����ة( 
و�إمن����ا تاأ�ص�����ص عليه����ا �لنح����ت يف ب����ذوره �لبكر: 
�لدم����ى �لطينية، ومتاثيل ع�صتار)�لآلهة �لأم � رمز 
�خل�ص����ب �أو �لمت����د�د( �لآلهة �لت����ي �متلكت مز�يا 
�خل�ص����ب و�لآثام: �حل����ب و�حلرب..�ل����خ فطالب 
مك����ي � بع����د جو�د عل����م �ملجه����ول: �إىل �لكائن ّ� عاد 
�إىل �مل �لد�خل����ي �ل����ذي م����ا �نف����ك � كما عن����د منعم 
ف����ر�ت � يف مو�جهة ما ل يو�صف يف ح�صارة �ملاء 

و�لطني و�لكو�رث. 
كان����ت �لأم � ع�صت����ار � ه����ي تل����ك �لذ�ك����رة �ملرت�كمة 
د�خ����ل منحوتات����ه: ع�ص����ور مكوم����ة ومرت�كم����ة 
فق����دت و�قعيته����ا من �ج����ل و�قعية جتع����ل �جل�صد 
م����اأوى للتاأويالت: �نه �مل����اأوى �ملوؤجل. فالآم � كما 
ر�صم فائ����ق ح�صن و�لدته كاأنه����ا ��صتعارة ل ميكن 
عزله����ا ع����ن �لط����ني و�ملاء �أي�ص����ا � عن����د طالب مكي 
لي�ص����ت تل����ك �لآتية من �جلن����وب )مدين����ة �لغر�ف 
� �ل�صط����رة( : �مل����اء و�صم����ت �لعج����ز �إز�ء �مل�صائر 
�مل�صتحي����ل �إنقاذها فح�صب، �إمن����ا �ألم �لتي حملت 
منذ ظه����رت �لياب�صة بع����د �لطوف����ان، بثالثة �ألف 
�صن����ة قب����ل تدوي����ن ملحم����ة جلجام�����ص يف �لأقل، 
نذور ح�صارة �صكلته����ا �لتحديات و�ل�صتجابة  نا 
م����ن لها. فمنحوتاته �لأم تقرًبامتد�د� �لبذور: �إنها 

لي�صت تامة.. ولي�صت د�لة 
على معان حمددة. �إنها حتمل جيناتها وقد لم�صها 
�لف�ص����اء تارة بق�صوة.. وبرقة ت����ارة �أخرى. فاألم 
وج����دت ماأو�ها يف بذرتها. بي����د �أنها بذرة تعلمت 
كالمه����ا د�خ����ل �صمته����ا : �صم����ت �لنح����ت، ولغت����ه 
�مل�صتمدة من �لأج�صاد، و�ملعمار، و�لأحالم. فاألم 
عند �لفنان غري قابلة للدفن.. فهي مل ت�صر جنازة. 
�إنها مكثت رمز� ً �صاغت����ه �أ�صئلة �ل�صقاء: �لطبيعة 
وكو�رثها.ز �لعدو�ن �ملتكرر �ملت�صم ب�صلوك ��صل 
عم����ل �خلاليا وحمركاته����ا ) �لطبيعة �لب�صرية كما 
يق����ول �ل�صتاد د. علي �لوردي( .. و�أخريً� ، عر�ك 
�لب�ص����ر. �إن طالب مك����ي، باإمي����اء�ت �أ�صابعه، وما 
يخبئه ب�صوته �لدفني، يتحدث عن �أم .. و�أر�ص.. 
ونا�����ص.. وحياة �رتقت بالكائ����ن �إىل ف�صائله: �إن 
�لإرث وحده عالمة �متد�د. و�ملج�صمات، كق�صائد 
بع�����ص �ل�صعر�ء �لكب����ار، ممتلكات ي�صه����م بحملها 
ه����وؤلء �لكب����ار ونقلها من �ملا�ص����ي �ل�صحيق �إىل : 
حا�ص����ر خ����ال ٍ �إل من �نتظار�ت ل حت�صى.      فاأية 
كلمة ماز�لت كلما �قرتبنا منها، كلمة جو�د، ت�صهم 
باإع����ادة بناء كل �لذي كان ينتظ����ر تد�صيناته، وقد 
وج����د طال����ب مكي نف�ص����ه، من����ذ �لب����دء، �لأمل وقد 
نبت����ت �أ�ص����كال حت����ررت م����ن �صمتها، لك����ن، �صمن 

خطاب �لنحت. 

صناديق ـ ووجوه: 
بذ�كرت����ه،  تعم����ل  مك����ي  طال����ب  �أ�صاب����ع  مكث����ت 
وبخزينه����ا. ومكث����ت )لغت����ه( �لو�قعي����ة � �لبد�ئية 
تعم����ل عم����ل �خلر�ف����ات. فحد�ثت����ه ترجعن����ا �إىل 
ل  �أخ����رى،  بع����د  مكث����ت، حقب����ة  �لت����ي  �لأ�صئل����ة  
ترت����د. فه����و ينح����ت كم����ا فع����ل �أ�صالف����ه يف �أعايل 
رة ّ�لف����ر�ت، ويف �صوم����ر، تل����ك �لآله����ة �مل�صغ لالم 
� �لأر�����ص � �ملعاب����د، يف مو�جه����ة ملغ����ز�ت غ����دت 
م����ادة �ل�صتجابة: �لنح����ت كعالمات تو��صل. فمن 
متاثي����ل �لأم �إىل �ل�صنادي����ق.. وم����ن �جل�ص����د �إىل 
�ختز�لت����ه.. ومن �ل�صخ����ب �إىل عالمات هند�صية 
و�صحرية له����ا �صلة ب�صوره ومرئيات����ه �لو�قعية: 
�مل�صاحي����ف وهي����اكل �ملوت����ى و�لأك����و�خ و�أ�صر�ر 

قراءة في تجربة طالب مكي الفنية

عادل كامل 

 ل���غ���ز ال���ق���ن���اع وم����ش����ف����رات ال���ع���ام���ة

الأقول أنه يس��تعري آليات عمل البذرة: موتها، كرشط من رشوط اإلنبات فحس��ب، بل ألنه تعلم، بالدرجة األوىل، ذلك 

االكتف��اء بلملمة الضجات داخل صناديق وأجس��اد مختزلة، ووجوه ال تذكرنا إال بطوفان��ات وأوبئة وأحزان وماسٍ  حافظ 

الن��ص الفني عىل صياغتها بكرامة. وقد يعرتض عيل أصحاب املناهج الحديثة، بألف حجة، ولكني اكتفي بإش��ارة واحدة 

تدحض أوهام مناهجهم الحديثة، التي ال تكمن يف األفكار، بل يف اللغة. فقد اس��تعرنا من القرن الثامن عرش، والتاس��ع 

ع��رش، األفكار، أما أن ننقل االس��تعارة إىل املنهج، وس��ياقه، وتفاصيله، فإنها س��تخص اللغة، وأس��اتذة هذه املناهج، 

بالدرج��ة األوىل، ال يغادرون حدود العربية. فأية حداثة، عدا مصلحاتها، س��رتن، بعض الوقت، وتختفي قبل أن تتلمس 

تراب مدفنها وبعثها..! إن طالب ميك تلمس هذا املرشوع، ببساطة. 

طالب مكي مع بورتريت جواد 
�سليم الذي نفذه بعد وفاته 

مبا�سرة ومت اجنازه وعر�سه يف 
اليوم االربعني من وفاة الفنان 
جواد �سليم والتمثال موجود 

االن يف معهد الفنون اجلميلة.

عمل لفنان طالب مكي )وجه من جب�س ملون 51×41�سم (�سنة 1995
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وجميع���ا ً يف جم�ص���م �ختزل ح���د �ل�صف���اء. فعلى 
�لعك����ص م���ن ر�صومات���ه ذ�ت �لطاب���ع �لتعب���ريي، 
�لأك���ر �إي�صاح���ا ً ع���ن فن���ان مل ينتظ���م ن �صمته���ا 
ّ�جتماعي���ا ً، جعل منحوتاته ت���دو باأكر �لعالمات 
جتريد�: بقايا وجوه حفرت عليها �لأزمنة �آثارها، 
ولكنه���ا، مكث���ت ل ترت���د، ب���ل حت���دق. �أي���ة دو�فع 
ع���د� تلك �لتي جتتم���ع فيها �ملت�ص���اد�ت و�لثقافات 
و�لأف���كار و�لتجارب منحت���ه ق���درة �لإم�صاك بهذ� 
�ل�صف���اء، وكاأنه يكث���ف )�ل�صم���ت( �أو)�لعتمة( �أو 
)�لف���ر�غ( ويحوله���ا �إىل كتل���ة، مل تنتجها �حلرية، 
ولك���ن مل تنتجه���ا �ل�صرورة، بل ذل���ك �لتو�زن بني 
ما����صٍ  �صحي���ق، وبني م���ن يكاد ل ي���رى يف �لأفق 
�إل �أزمن���ة تتعاق���ب،  كال���ولدة و�مل���وت، وت���رتك 
ب�صماته���ا نحت���ا ً كمجموع���ة عالم���ات يف �أبجدية 
�صحري���ة � ولكن مبو�ز�ة حد�ث���ات م�صادة للموت.      
�إن طال���ب مك���ي، ب���ني �أن ير�ص���م مدنن���ا وحكايات 
�صحري���ة، وب���ني �أن ينح���ت �صمت �ل�صج���ات � �إىل 
جو�ر �صجات �ل�صم���ت � يرتقي بالرموز و�ملعاين 
نح���و ذروة فنان يجع���ل �ملعرف���ة، تن�صحب، كي ل 
تب���دو ر��صخ���ة و�أزلي���ة.  فف���ي منحوتات���ه كائنات 
تنتم���ي �إىل �لأر����ص، حف���رت يف �لأزمن���ة �أثره���ا، 
مثلم���ا حفرت �لأزمن���ة فيها �إ�صار�ته���ا، وعالماتها، 
ورموزه���ا يف جمالها فوق �لطبيع���ي �أو �لو�قعي، 
تبق���ى متتل���ك ق���درة ح�صوره���ا �لعني���د: ح�ص���ور 
�لنح���ت، كاإ�صكالية �ل�صانع � بوعي���ه �ملرهف � دون 
�أن تكتف���ي بدلل���ة كخامتة حكمة �أو تع���الٍ  م�صاغ 
مبه���ارة. �إنها تلقائي���ة خ�صع���ت لتدريبات �حلقب 
و�لدهور، ولي�ص لعمر وجيز، ر�حت ت�صنع ب�صيغ 
منحوتات، ت�صهد على �صانعها ببوح هو ذ�ته �لذي 
�رتقى �إىل حتمية �لكتمان: هذ� �ملعلن بنبل دو�فع 
�لف���ن، نحو ملغز�ت���ه �ملتعاقبة، �لت���ي تقاوم �ملوت 

باأكر : �لنحتً.فخاخه و�صوحا �لنحت: ملاذ�..؟
مل���اذ� �ختار طال���ب مكي �لنحت..؟ ومل���اذ� مل يتخل 
�لعالق���ات  ��صت���ذكار  �إن  �لنهاي���ة..ظ  حت���ى  عن���ه 
�لقدمي���ة، قدم حتول عم���ل �لأ�صابع من عملها غري 
�ملحدد، نحو �لتخ�ص�ص، ي�صمح بتاأمل ن�صوء �أقدم 
�أبجدي���ات �لت�ص���ال. فبعد عمل ملم����ص  �لأع�صاء 
و�لرو�ئح و�لأ�ص���و�ت  و�لب�ص���ر، ب�صفتها تخفي 
غاياته���ا، نح���و �أنظم���ة حم���ددة، ف���ان تد�خل هذه 
�لو�صائ���ل، �أنت���ج عالم���ات مركبة. �إن ذل���ك �لتعقيد 
�ملبك���ر �ل���ذي �أنت���ج �لإن���اء و�لتمثال �صم���ن حدود 
ع�صور �لكهوف، �صمح بوجود لغة �ت�صال تنا�صب 
نظ���ام �لتجم���ع. فهل كان���ت �حلجارة، من���ذ �لبدء، 
كو�صيل���ة دفاع، وهج���وم، قد منح���ت �لكتلة �صرها 
بالتحول من �أد�ة قتل، �إىل �أد�ة �صحر،  ومن �ل�صحر 
�إىل لغ���ز لغ���ة �لتجاور ح���د ت�صكل مفه���وم �لعائلة 
�لأوىل..؟ �إن فعل �لت�صال غد� ��صما ً، و�حلجارة، 
�أو �أي���ة كتلة غري �صلبة، �أخذ �صكل قب�صة �ليد: �إنها 
�لكتل���ة �لت���ي �صتحق���ق تقوي����ص �لهزمي���ة، �لكتلة 
وق���د �صنعتها نب�صات �لقل���ب، دخلت يف �حلماية، 
و�ل�صك���ن، و�صناعة �لقوت.     فه���ل للوظائف، يف 
ه���ذ� �ل�صياق، �صر�رة �لتح���ول �إىل نظام �لعالقة.. 
و�خلطاب، يف ت�صكله �لتك���ر�ري �لذي �صبق �للغة 
بزمن طوي���ل..؟ وهل ثمة، �إ�صاف���ة �إىل مثال �آخر، 
عالق���ة ما لل�صخ���رة بالقلب؛ �ل�صخ���رة �لتي كانت 
تو�ص���ع فوق �لقل���ب، بعد �مل���وت، لغ���ز م�صاف..؟ 
وهي  �ملعجزة �لتي �صتغدو، يف هذ� �لوقت �ملبكر، 
عالم���ة ب���ني �لف�ص���اء وع���امل �ملوت���ى: �ل�صاخ�ص.     
فاأية عالقة غري مرئية، يف هذ� �لتاأمل، بني �ملج�صم 
و�لوث���ن.. وبينه وب���ني �ل�صنم.. وبين���ه وبني فن 
�لنح���ت، مكثت جتد جاذبية ل���دى �لذين يالم�صون 
�لأر�ص.. كي تت�صم���ن �لكتلة ت�صفري�ت ترجع �إىل 
�أد�ة �لقت���ل.. وهي �صمنا ً �لتي و�صعت فوق �مليت 
كي  تف�صل عامل �ملوتى، عن عامل �لأحياء.  ثم كيف 
يهمل �لطني، كاأقدم مادة، جعلت منها �أ�صاطري عدد 
كبري م���ن �ل�صعوب، مادة �لإن�ص���ان ذ�ته: عنا�صره 

وق���د �جتمع���ت كي ل تنتظ���ر �ص���وى ]�لنف�ص[ وقد 
بعثت �لآله���ة، يف �أحدى �أ�صاط���ري �ل�صرق، �لنف�ص 
باإناء كي يغدو ..ً؟�لطني ب�صر�     ل )مايكل �جنيلو( 
ول)رود�ن( ول )هرني مور( ول )جو�د �صليم( ول 
)طال���ب مكي( طبعا ً غفلو� عمل ه���ذه �لت�صفري�ت. 
فالنح���ت ت�صم���ن، بالتجربة، و�حلد����ص، دور ردم 
�لفج���و�ت بني �لذ�ت ومكوناته���ا. فالنحت مل ياأت 
هبة، �إل با�صتجابة �لذ�ت لإقامة ج�صور �لت�صال؛ 
ج�ص���ور �لإقامة، ولي�ص للعب���ور ح�صب.     وطالب 
مكي، �لذي ول���د يف �جلنوب، بني �ل�صماء و�لطني 

عن���د �صفاف �لغ���ر�ف مل ينق�ص���ه �إل �أن يطلع على 
�أ�صاط���ري �لر�فدي���ن، وعالمات ح�ص���ار�ت تكد�صت 
و�ل�صغ���رية،  �لكب���رية،  �ملنحوت���ات  �آلف  فيه���ا 
حت���ى �ن هرني م���ور، يف حو�ر مع ج���و�د �صليم، 
��صتغرب ح�صوره �إىل لندن لدر��صة �لنحت، وهو 
م���ن �ر�ص �صوم���ر و�أك���د. فاأر�ص �ل�ص���و�د، لي�صت 
م�صه���ورة بخ�صبها يف  �بت���كار �ل�صر�ئع، و�أنظمة 
�ملعرف���ة، و�ملالح���م فح�ص���ب، ب���ل يف �إنب���ات �أقدم 
�أبجدي���ات �لتدوي���ن. و�صمن���ا ً، كان �لنحت عالمة 
تت�صابك مع �ملنج���ز �لت�صويري)�لر�صم(..      ولقد 

مار�ص طال���ب مكي �لنحت يف طفولت���ه، مثل خالد 
�لرح���ال، ورمب���ا مل يجد من يزج���ره، وهو ي�صنع 
�لأ�صكال �لب�صرية، و�حليو�نية، ب�صفتها ت�صبيهات 
غري  م�صت�صاغة، فتولع بها، وهو يكتم فيها كلماته 
و�صمته معا. كان �لنح���ت، وكاأنه يف موقع �لدفاع 
ع���ن ذ�ت وحي���دة، ولكن���ه مل يكن يفك���ر �ن ي�صنع 
م���ن متاثيله حجارة للقتل، بل ح���و�ر� ً هو �أ�صا�ص 
]خلق[ �إن�صان �صاغته فطرته، فكانت  ر�ت  جتد من 
ينجذب �إليها، بعيد� ّ�مل�صغ ًعن �لتاويالت. وي�صاء 
�لق���در ) وماذ� نق���ول غري هذ� �ل�ص���رط �ملحكم( �ن 
يج���د طالب مكي جو�د �صلي���م برعايته، كي مينحه 
ق���درة �ختب���ار �لذي ل منا�ص ه���و حريته وحدها.     
بي���د �ن �لفنان لن يجعل فنه هو�ية. فحد�صه علمه، 

مع �ملر�ن، و�لدر��صة، 
�ن �لنحت �إ�صكالي���ة تتجاوز �لوظائف، و�لغايات: 
�إ�صكالي���ة مت�صمنة ما حدث برمت���ه. فالكتلة �لبكر، 
�إن كانت قد لبت بالن���ار، �أو من ّ�صنعت من �لطني، 
و����ص �لفر�غ���ات و�لف�ص���اء�ت.. �لخ كان���ت قائمة 
بجو�ر �جل�ص���د : �لكائن ب�صم���ت �صجاته �لأوىل، 
وخماوفه، و�أحالم���ه. فاملخلفات ت�صرد، يف حدود 
�ملتحف �لب�صري، ع���ن �آلف �لنماذج �لنحتية �لتي 
وج���دت يف قرى �لإن�صان، ويف �صتى �حل�صار�ت: 
متاثي���ل عند ر��ص �ملي���ت، بعد �ن كان���ت �حلجارة 
تو�صع ف���وق �جلثمان، ملن���ع �ل���روح �ل�صريرة من 
مغ���ادرة �جل�ص���د.. و�صار �ل�صاخ�ص رم���ز� ً، مثلثا 
ً وم�صتطي���ال ً ومعين���ا ً و�صليب���ا ً.. و�صار �لنحات 
ينح���ت قوته؛ �أي، ب�صرود �أبعد، �صر تكونه: مادته 
�لت���ي ح�صب �نه���ا ��صلب من تل���ف حياته �ل�صريع، 
ينحت كي ل مي�صه �ملوت، يف �حل�صور �ألت�صبيهي 
و�لرم���زي �مل�صفر بد�فع لغز �لكائ���ن. فاأي حماولة 
للتعريف، تعري���ف �لنحت، حتيلن���ا �إىل �لأ�صابع، 
وبدوره���ا، �لأ�صاب���ع، حتيلن���ا �إىل نب����ص �لقل���ب 
ومكونات �جل�صد، و�ملحركات، و�ملكونات �لأخرى 
يف �صياغته���ا لهذه �لعالمات. لكن �ملنحوتات �لتي 
مكث���ت، بعد �أزمنة طويلة، مل تفقد قدرتها على نقل 
تلك �خلفاي���ا �لتي �صكنتها، وتلب�صته���ا، كما دخلت 
]�لنف����ص[ �إىل  �لطني، و�صاغت �حلياة فيها. هكذ�، 
يف �أزمنة قدمية، يرتقي �لنحت �إىل �لذروة: يغدو 
�آلهة. فل���كل قوة عالمتها. ويف مقدمتها: �خل�صب. 
وم���ن ت�ص���ور �ملث���ال �ملقد����ص، �إىل �لإن�ص���ان، ميز 

�لنحت هوية �ملجاميع �لب�صرية. 

�لأمه����ات �ملدفون����ة يف ل����ق[ طال����ب مك����ي �صمحت 
ُ�لقل����ب. �إن ]خ له بالن����زو�ء، و�لبتعاد عن ن�صف 
�ل�صيا�ص����ي   � و�لتجري����ب  �ل�صو�ص����اء  م����ن  ق����رن 
و�لجتماع����ي و�لثق����ايف �، حي����ث وطن����ه مكث يف 
قلب �لعو��صف و�ملجهول. ه����ذ� �لنزو�ء، حب�صه 
د�خل ذ�ته ليذهب به حيث ر�ح يعيد حتوير مدنه 
و�أف����كاره �إىل �صنادي����ق و�أ�ص����كال خمتزلة جردها 
م����ن وظائفه����ا �لتذكاري����ة و�لتعبريي����ة �ملبا�ص����رة.     
فطال����ب مكي �أ�صتغل بحري����ة  �أو بعفوية �لبد�ئي � 
�ل�صح����ري، �لذي ل عالقة له بالفطري �أو بالهمجي 
�أو بالذي ل يجيد �لقر�ءة و�لكتابة، لأن ثقافة مكي 
مغايرة لثقافة  منعم فر�ت �لغريزية و�ل�صتثنائية 
�  فه����ي ثقاف����ة �صانع �مهر: خر�ف����ات �أو معجز�ت. 
�إن �صناديق����ه تنطق ب�صمته����ا، ومبا تكوم فيها من 
�أ�ص����ر�ر نائم����ة على �لأ�ص����ر�ر. فه����و ل يف�صح، �نه 
يكت����م �لكتمان، �أي يعلنه بطريقت����ه. حقا ً علينا �أن 
ن�صتذكر �ل�صحرة �لأو�ئل : �إنهم ل يوهمونا بعمل 
�ملعج����ز�ت، �إنه����م يجعلونن����ا ن�صدقه����ا. فال�صح����ر 
يكم����ن يف ملغز�ت����ه ولي�����ص يف نتائج����ه.. ولك����ن  
�أ�صكال �ل�صحر حتافظ على خفاياها: ذلك �ملتحرك 
ور�ء �ل�صكون.. و�صوره. ففي  �صناديق �لنحات، 
كم����ا يف كل ذ�ك����رة نبيلة، م����ا ي�صتح����ق �لإ�صغاء. 
�إل تبدو متاثيل �ل�صومري����ني و�لكديني، وقبلهم، 
�صن����اع دم����ى �لآله����ة �لأم قب����ل ثماني����ة �آلف �صنة، 
ماز�لت حتكي كل �لذي يكمن د�خل �حلكاية، و�إن 
عالمات �لت�صال � �حلروف �أو �ملنحوتات � ما هي 
�إل تلك �لوحدة بينهما.. فلي�ص ثمة، يف �ل�صر، رى 
�أو ُ�أك����ر م����ن هذ� �ل����ذي يكاد ُيلم�����ص �أو ي ل يقبل 
�لندث����ار. �إن مك����ي �أ�صتغل، بهذه، به����ذه �لبد�ئية � 
�لتد�صني �لبكر لكل فعل � �أي بد�أ .. نحو .. �لبتد�ء 
� لي�����ص يف فتح �صناديق �لذ�ك����رة � �لنحت � بل يف 
�ل�صك����ن فيها. فهي �مل����اأوى. ففي عزلته � بعد رحيل 
ج����و�د �صليم � مللم طالب مكي حكمته وغادر �لدنيا � 
ورمبا لهذ� �ل�صبب وجد ماأو�ه �لآخر يف �لطفولة 
� و�لت�صحي����ة مبوهبت����ه �لكب����رية، ولك����ن باإغ����ر�ء 
�ل����رب�ءة لي�����ص �إل . فعم����ل يف د�ر ثقاف����ة �لأطفال 
ر�صام����ا ً ل�صنو�ت طويلة � لكنه مل يكف عن �صناعة 
�صناديق����ه �ملغلق����ة: �صنادي����ق حتك����ي تر�كمات ما 
يحدث .. وما يحدث بعيد� ً عن �مل�صاهدة و�ملر�قبة. 
فثم����ة عيون حت����دق فين����ا، ب�صمت ذبذب����ات فقدت 
بنيته����ا )�لذرية( وغدت متوج����ات وكمات وما هو 
قريب للزمن: لغة ل ت�صمت، لأنها ل حتمل مفهوم 
عمانوئيل كانت] �ل�صيء يف ذ�ته[، بل : لغة تتميز 
بو�ص����وح �أد�ئه����ا  ومنطقه����ا :دو�ئ����ر.. و�أ�ص����كال 
خر�في����ة حتولت �إىل مثلث����ات ومكعبات و�صطوح 
كاأنه����ا ت�صاري�ص �لأر�����ص وتقلباتها و�أطاللها وقد 
جتاورت. فاملكعب����ات � �ل�صناديق � حتكي �لذي مت 
رو�يت����ه؛ حتكي �حلكاية وك�نه����ا مل حتك من قبل: 
م����ا �لذي يري����د �مل����وت �أن يقوله لنا، وق����د �كت�صف 
لعبت����ه م����ع كائنات  ل متتل����ك �إل �أن ته����رب �إليه، ل 
بعيد� ًعنه: عيون حتدق يف �لآخر، �ملجهول، وقد 
ة ملغ����ز�ت، حّتول، هو �لآخ����ر، �إىل �صر �ت د�خل 
�صناديق �لذ�كرة. �نه غد� ّو�صج يحدق يف �ملوت، 
�لذي نعرفه جميعا ً، لكن �لذي جنهله كلية يف هذه 
�ملعرفة. فالنحات يعي����د �صياغة بديهات: �لوجوه 
�ملدث����ر�ت  و�لن�ص����وة   .. و�ل�صف����ن  و�ملعاب����د..   ..
بالعباء�ت وما حتمله من ر�ئحة �خل�صب و�لثمار 
و�لأر�����ص و�حلكم����ة. فال�صنادي����ق مل تع����د مغلقة 
.. �إل كم����ا �لق�صائ����د عندما ل ن�صنه����ا. لكن �لنحت 
لي�ص ماأوى للدفن، بل ماأوى للتكوين، و�ملغادرة. 
فاأ�صف����ار طال����ب مكي، كما ه����ي �أ�صف����ار ع�صتار يف 
غزله����ا، تغ����وي �ل�صر، لتغوي �لغو�ي����ة، ذ�تها، كي 
جتعله����ا عالمة تام����ة: منحوت����ات ته����دم �ل�صكون  
و�لوث����ن �أو �ل�صن����م. فالفن����ان ل ي�صن����ع �إل �ل����ذي 
تر�كم����ت ملغز�ته، كي ت�صتحي����ل �إىل لغة يف�صدها 
�ل�ص����رح، لأنه  ق����د مي�ص�صها. فبد�ئيت����ه حتميها من 

�ل�صغ����رية،  فال�صنادي����ق  �ل�صتعم����ال.  �أو  �لهت����ك 
تبقى، �إىل جانب منحوتات كبار �لنحاتني �لعرب، 
عالمة ع�صر مل تفكك مد�فنه، فهو يحمل ت�صفري�ت 
�ل�صاخ�����ص، ولكن، مبلغز�ت �لذين مل ميوتو� بعد 
. �إل تب����دو م�صتقبلي����ة متاثي����ل �لدم����ى �لأوىل، قد 
�صنع����ت، لغد �آخر، كان �لنحات����ون � و�ل�صعر�ء � ل 
ينقلون فيه �إل هذ� �لإرث: �لذي ل يخ�ص مكونات  
ما ل يحكى وي�ص����رد فح�صب : بل حيث �ل�صاخ�ص 
عالم����ة دخ����ول، ومغ����ادرة: خميال ولي�����ص �صجة 

��صتذكار�ت باطل.

أقنعة ومرايا    
  كي����ف يت����اح للفن����ان �أن يجم����ع، يف ح����دود ن�صه 
�لفن����ي، �أزمنة قدمي����ة، و�أخرى تبق����ى متحركة..؟ 
وكي����ف يت�صن����ى ل����ه، �أن ي�صكن ه����ذ� �لن�����ص، و�ن 
يندم����ج  في����ه، و�ن يغ����ادره،  يف �لوق����ت نف�صه..؟ 
وكيف يحافظ على متحركات د�خل �ملج�صم باأد�ء 
يخت����زل فيه �عقد �لإ�صكاليات: �ملعنى �إز�ء عنا�صر 
�لنح����ت �لفنية..؟  �إن طالب مكي، ل ي�صتعري فكرة 
�لقن����اع، �مل����ر�آة، �لتي ترج����ع �أ�صوله����ا �إىل ثنائية 
�لروؤي����ة.. وحدة �لقناع بالوج����ه.. وجعل �مل�صافة 
مرئي����ة.. وملغي����ة.. يف وقت و�ح����د.. ول يتوقف 
عند �لنحت، كنحت حديث �أو قدمي، بل للمز�وجة 
ب����ني دللت ل ت�صتق����ر عند ح����د.. بل ت����رتك كيانه 
كل����ه يتج�صد عرب �أقنعت����ه، ومر�ي����اه. فالنحات قد 
ي�صتعري �لأ�صكال �لو�قعية، لكنه ل يتوقف عندها،  
كبورتريه����ات �صخ�صي����ة، ب����ل حتى لي�ص����ت رمزية 
: و�إمن����ا دينامي����ة. فهل كان ي����درك �أن �حلرفة، يف 
حالت، توقف �لتعبري �أو حتد منه.. �أم �نه جعلها 
غاي����ة مندجم����ة بكل  م����ا ل يخ�صع للب����وح..؟     �إن 

م�ص����روع �لقن����اع: و�جهات متاثيل����ه،  و�صناديقه، 
و�صط����وح جم�صماته، ل تغادر مكوناتها. فالنحات 
ل يف����كك، كي يتوقف عن����د �لأج����ز�ء � �لوجه مثال ً� 
بل ل ميكن عزلها ع����ن عالقاتها بفنه. �إن �لبد�ئية، 
هن����ا، تقف����ز ف����وق �ملعرف����ة ) وكان �لأ�صت����اذ �صاكر 
ح�ص����ن يقول : �لكتب .. و�لثقافة.. و�ملعرفة كثري� 
ً ما تغدو حجابات( لكن وثبات �لنحات ل تتوخى 
��صتع����ارة �أقنعة ع�صور �ندر�ص����ت..�أو �صتندر�ص. 
�ن����ه مي�صك بال�صر ذ�ت����ه �لذي لعبت����ه )ع�صتار( يف 
�زدو�جي����ة دورها. وكاأن طال����ب مكي، يف بد�ئيته 

�ل�صافية، يتقم�ص هذ� �لدور: 
لالم�ص����اك  حماول����ة  يف  �لزم����ن،  خ����ارج  �لقن����اع 
د  �مل����رور و�حلرك����ة.  ع����رب  يتح����رك  �ل����ذي  به����ذ� 
�لأ�صئل����ة. ولكنه����ا ل تبح����ث ّفالأ�صئل����ة ت����ول ع����ن 
�خل����ارج. فالغ����رت�ب لي�����ص مقارنة ب����ني �ملحدود 
و�لالحمدود)هيغ����ل( ولي�����ص ه����و �ص����ر �غ����رت�ب 
�صانع �ل�صلع �ملنف�ص����ل عنها)مارك�ص(: �نه، لي�ص 
ه����و، طاملا ل ي�صتطي����ع �أن يك����ون �إل قناعا ً: �صكال 
ً مثبت����ا ً لربه����ة يف �مل����ر�آة . . ولك����ن ��صتحال����ة �أن 
يك����ون ه����و نف�ص����ه، و��صتحال����ة تطابق �ل����ذ�ت مع 
�صورتها يف �ملر�آة، يدفع بالفنان �إىل لعبة �لعثور 
عل����ى بحث يف �مل�صافة بني �لوج����ه و�لقناع، وبني 
�ل�صط����ح وخمفيات����ه، وب����ني �مل����ر�آة وقفاه����ا. وقد 
يك����ون للتاأويالت �لجتماعي����ة، و�لنف�صية، لذة لها 
عالقة باملنجز �لفني.. كما مت تاأويل مغزى �ل�صحر 
�ألت�صبيهي، �لرمزي..؟ ولكن �لإ�صكالية تكاد تنفي 
هذه �ملعرفة. فال�صاح����ر، �لفنان، يف درجة ما، هو 
�أول م����ن يفند �صح����ره: وهم �جلوه����ر وكل ما هو 
غ����ري �لقن����اع. �نه ل ي�صنع �إل كل م����ا هو غري قابل 
لل�صن����ع: �ل�صط����ح. وهو به����ذ� يدرك �أي����ة �إ�صكالية 

ل تتج����اوز ملغ����ز�ت �ملرئ����ي: �لو�ق����ع : �لوج����ود 
��صتحال����ت  �لت����ي  و�لأ�ص����كال  و�لأم  و�ل�صنادي����ق 
�إىل عالم����ات �صمت.     وهنا ت����وؤدي �أقدم �لأقنعة، 
وظيفة م�صادة للوظيفة. فطالب مكي،بتحرره من 
تعاليم �خلربة و�صروط �لبناء، و�ملعاين �ملحددة، 
يتوخ����ى ر�ص����م تل����ك �مل�صاف����ة � �لعالق����ة � �ملجهولة 
بينهم����ا : ب����ني �لآخ����ر و�ل����ذ�ت.. و�لنح����ت كبن����اء 
رم����زي يوؤدي وظيفة �حلماية. هل قلت، �إن �لقناع 
ه����و �لأ�صل، عند مكي، ولي�����ص �أ�صكال ً للتعبري..؟ 

فالوجه � �لقناع � 
هو كل �لذي يخفي ��صتحالة �أن يكون �صيئا ً �آخر. 
فالنح����ات ل ميار�����ص لعب����ة م����ا .. مع �ن����ه مار�ص، 
خ����الل ن�ص����ف ق����رن، طقو�ص����ه �ل�صحري����ة� �لفنية � 
مبعزل عن �للعبة �لجتماعي����ة، و�أهد�فها �ملقننة. 
فالفن����ان �خت����ار �صكن����ه يف فع����ل �ل�صح����ر، بعد �أن 
جعل م����ن �لأقنع����ة عالمة وج����ود: ه����ذ� �لن�صغال 
بالتخل����ي عن ح����دود �ملعاين و�أهد�فه����ا، يكمن يف 
�لنح����ت. فالنح����ات ل يبح����ث ع����ن.. ول يكت�ص����ف 
�أي�ص����ا ً: �ن����ه ل يزي����ح ول يق�ص����ر، ك����ي يع����ر على 
�لتمث����ال د�خ����ل �خلامة، كم����ا ذكر ماي����كل �جنيلو 
ذ�ت مرة.. كما ل يبحث عن معنى ما كي يثبته يف 
حدود �ملج�صمات.. و�إمن����ا ل يتخلى عن �لندماج 
مبا ي�صن����ع، بعد �أن غ����د� �ملو�صوع م�ص����رتكا ً بني 
�لدمى �لأوىل، وبني ع�صر ت�صنعه قو�ه. فالنحات 
مي�صك مبا يالم�صه كي يدجم����ه يف �أ�صكاله كاأقنعة 
��صتحال����ت �إىل �إجاب����ات � و�أ�صئل����ة.  �إنه����ا بد�ئي����ة 
تعرف؛ معرف����ة �لذي يت�صكل بنب�ص����ات متجان�صة 
ب����ني �لقلب و�لك����ون: فلي�ص ثمة �أه����د�ف �بعد من 
�ل�صكن يف �مل�صتحي����الت: يف �لقناع، حيث �ملعنى 

يبقى يتحرك عرب �لأ�صكال.
 

مسافة : البراءة والموت
�ل���رب�ءة لي�ص���ت �أك���ر م���ن قن���اع مقل���وب لقفاه���ا 
�لغام�ص. �إنها لي�ص���ت �لإثم. فطالب مكي مل يتقدم 
ب�صك���وى. ورمبا  ل �حد �صمعه خالل حياته يتذمر 
�أو فع���ل �صيئ���ا قريب���ا ً م���ن �ل�صك���وى. �ن���ه ��صكت 
�صك���و�ه مكتفي���ا ً بعم���ل �أ�صابع���ه ك���ي متثل���ه يف 
ر�ص���م ح���دود �أحالمه. وهو � وفن���ه � �صيوؤديان دور 
�مل���وؤرخ. فاحلف���ر � حت���ى يف متاثيل���ه �لربونزي���ة � 
يتمث���ل عالق���ة �ل���ذ�ت يف �ملنج���ز �لفن���ي. فالفنان 
�حتم���ى بالفن. ولكنه مل يجعل من���ه �أكر مما فعل 
�صان���ع متاثيل �لأم و�لدم���ى، ومتاثيل �لأ�ص�ص يف 
�صوم���ر. فالوظائ���ف �لو�قعي���ة تخت���زل  يف �لن�ص 
�لفن���ي نف�صه، كي ت�صبح هي ذ�ته���ا غاية. عالمات 
�صمن نظام متما�ص���ك ومتد�خل وم�صفر. فالنحات 
� وق���د �نتم���ى طوع���ا ً �إىل د�ر ثقافة �لأطف���ال منذ  � 
مل يغادره���ا. 1969تاأ�ص�ص���ت يف ع���ام لق���د �أم�صى 
�صنو�ت طويلة ل عالقة له، يف ر�صوماته لالأطفال، 
بعامل �آخر �صدي���د �لنفالق. بيد �أن عالقة ما � �أ�صبه 
بالفجوة � كانت مبثاب���ة �ل�صلة بينهما. فر�صوماته 
تتمت���ع مبخيال فن���ان مرهف، . ويف ع���امل �لنحت 
ّي�صرد، ويبني،  : يدمج �أزمنة خمتلفة ل�صالح زمن 
�لنح���ت. �إن �لفن���ان �لذي ولد يف مدين���ة �ل�صطرة � 
�أحدى مدن �جلن���وب �لو�قعة  ،1937على �صفاف 
نه���ر �لغ���ر�ف ع���ام � 1952ودخ���ل معه���د �لفن���ون 
�جلميل���ة ) ( ولزم جو�د �صليم حتى رحيله 1957 
�  مك���ث يبل���ور �أف���كاره وتاأمالت���ه ككائ���ن ل ميتلك 
كالم���ا ً كثريً� ، بل �صمتا ً مرت�كما ً، يتكوم مندجما 
ً بخام���ات متاثيله. فالفنان  مل يغ���ادر � وهو يتاأمل 
وجه �لأم � �لت���ي �صحبته �إىل �لقرى �لأوىل ، مثلما 
�صيتاأمل برقة، �أحالم �لأطفال وهو ينجز ر�صوماته 
لهم كنذور. فاملنطق �لذي حافظ عليه �صليم، وعدد 
م���ن �لنحاتني، طوقه كاختيار مل ]يدن�ص � يوظف[، 
ق���در �مل�صتطاع، مبو�صوعات �لن�ص���ب و�لتماثيل. 
فقد مك���ث يعيد �صياغ���ة تلك �لتي منح���ت �لنحات 
�لأول ق���درة �لتق���اط �ل�صم���ت و�ل���رب�ءة و�لزم���ن 

عمل لفنان طالب مكي )وجه من حديد �سنة 1968( من مقتنيات متحف الفن احلديث

وجه من حديد ملون) 46,5×32,5�سم( �سنة 1994 

الفنان طالب مكي وهو ينحت متثاال لوزير الداخلية يف مطلع ال�ستينيات

وجه من اجلب�س امللون �سنة 1964



6

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

7

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )3500( 
السنة الثانية عشرة 

الخميس )12( 
تشرين الثاني 2015

العدد )3500( 
السنة الثانية عشرة 

الخميس )12( 
تشرين الثاني 2015

�لق���رن  �صتيني���ات  ومن���ذ  مك���ي  طال���ب  �أعم���ال 
�لع�صري���ن، هي ثم���رة ممار�ص���ات ت�صكيلية منوعة 
�لنح���ت  ب���ني  ت���رت�وح  و�ختي���ار�ت  �لأ�صالي���ب 
و�لر�ص���م و�لتخطي���ط و�لرتقي���م، لك���ن كل ذل���ك مل 
يجعل���ه يتجاوز �لر�صم �ل���ذي يحفل – رمبا - بكل 
�ختيار�ته وممار�صاته �لأ�صلوبية على نحو يعطي 
عالم���ة ب���اأَنّ لوحت���ه مرجع �صام���ل لتل���ك �لأنو�ع، 
، �لق���ول: �إن لوحته متل���ك مرجًعا  وميكن، م���ن ث�َمّ
ا لأعماله؛ ي�صاف �إىل ذلك طابعها  د�خلًي���ا خم�ص�صً
�ملمي���ز �خلا�ص بها �لذي قد يك���ون �ملو�صوع نو�ة 

تعريفية له.
م���ن �ل�ص���رورة، يف حالت���ه، �لنظ���ر �ىل �خللفيات 
�لتدريبي���ة وفحو�ها، و�لنظر كذل���ك �إىل �لنطباع 
�ل���ذي نقله بع����ص �لو�ق���ع �لتاريخ���ي- �لإ�صالمي 
�ملحل���ي �إلي���ه، ث���م معرف���ة دور �خل���ربة و�خلي���ال 
�ل���ال�إر�دي �مل�صيطري���ن عل���ى �لإط���ار�ت �ملعرفي���ة 
و�جلمالي���ة �لأخ���رى يف منجز�ته، وه���ذه �لنقطة 
�لأخ���رية �أعطت���ه م���ا ميك���ن تعريف���ه ك���ون عمل���ه 

�أ�صيال.

كان تدريب���ه ذ� نف���ع م���زدوج، حي���ث تطل���ع طالب 
مك���ي �أول ب���اأول، نحو ج���و�د �صليم، فذل���ك هو ما 
�أعط���اه �ل�صقل مع �لطاب���ع �لر�فديني للت�صاري�ص 
)�لرليف���ات( و�لرتكي���ز على �ملالمح �لت���ي �أنتجتها 
وجوه م�صتديرة ذ�ت عيون لوزية تنظر �إىل �لأمام 
�ملجرد وكاأن���ه �لبديل عن �لزمن، بعد هذ� �لتدريب 
�لتعوي�ص���ي عن �لتعليم �لنظ���ري حفل عمل طالب 
بفولكل���ور حمل���ي له �مت���د�د يف �ل�ص���ر�ع �لديني 
و�لدني���وي �لذي جرى على �أر�ص عر�ق �مل�صلمني، 
و�نتز�ع بع�ص عنا�صر هذ� �ل�صر�ع �لتي ��صتقرت 
عل���ى �ص���كل مر��صيم عمومي���ة للت�ص���رف ت�صتعمل 
بع����ص �لأ�صلح���ة و�ملالب�ص و�لر�ي���ات، وتوؤطرها 
�صخ�صية بطولية عادلة و�نتقامية تخرج عادة من 
ب���ني �ل�صحايا. �صيكون هذ�ن �لإط���ار�ن متناوبني 
يف �لتاأث���ري فيه �إىل حد كبري، ومتالئمني مع �لدور 
�ل���ذي ن�صتطيع ت�صميت���ه دوًر� قيادًي���ا و�لذي لعبه 
كل م���ن �خلي���ال �ل���ال�إر�دي و�خلربة، ه���ذ� �لدور 
�لذي ��صتجاب له طال���ب مكي ب�صورة تلقائية منذ 
�ل�صتيني���ات ويف خمتل���ف ممار�صات���ه �لت�صكيلية. 

�إن خربت���ه وخيال���ه، كم���ا �أنهم���ا من ب���ني مو�هبه 
وموؤهالت���ه، فاإن لهما �أ�صباًبا فيزيائية حيث عيوب 
�ل�صمع و�ل���كالم و�لنظر، فكان علي���ه �أن يد�فع عن 
تقنيت���ه باخل���ربة و�إن يني���ب خيال���ه ع���ن �ملعرف���ة 
�لنظري���ة �ملتتابع���ة، و�إل ف���اإن م���ن �ل�صع���ب عليه 
جت���اوز �لتحقيق �لفطري للمي���ول �لفنية، وهو ما 

جتاوزه بالفعل.
�ول �نطب���اع ن�ص���اأ ع���ن عمل���ه، ون�صتطي���ع توقيته 
يف �لن�ص���ف �لث���اين م���ن �ل�صتينيات م���ع معار�ص 
»جماعة �ملجددين«، هو �مل�صتوى �لال متناوب بني 
نحته وبني ت�صويره، ثم �لآثار �لتي ميكن ب�صهولة 
مالحظتها، �لتي يرتكها �أحدهما يف �أ�صلوب �لآخر، 
وه���ذ� يعن���ي من بني م���ا يعنيه: �أن خط���ر �لعاد�ت 
�لأ�صلوبية م�صتبَعد �إل �ذ� �صارت �ل�صتعار�ت بني 
�لنح���ت و�لر�صم عادة بح���د ذ�تها، لكن ذلك مل يهدد 

موهبته ومل ي�صل �ىل تبديد خربته.
تظه���ر �لوج���وه، وهي مو�ص���وع ثابت عن���ده، قد 
ي�ص���اف �إليه���ا بع����ص �جل���زء �لعلوي م���ن �جل�صم 
�لإن�ص���اين، �أ�صبه ب�صل�صلة ن�صخ متتابع���ة �أفقًيا �أو 

متوغلة يف �لعمق �ملنظ���وري، وهي �أ�صبه باألو�ح 
�أطر�فه���ا  وتب���دو  �لر�فدي���ن،  و�دي  يف  �لكتاب���ة 
�مل�صتطيل���ة �أو �ملربع���ة م�صاحة لو�ص���ع �لعيون �أو 
�لأفو�ه �لتي ل جتيد �لتعبري قدر ما يكون ظهورها 
مكتفي���ا بعالمتها، وكان طالب مك���ي يرفق لوحاته 
�ملعرو�ص���ة ع���ادة بتمثال م���ن �حلدي���د �أو �لربونز 
مربع���ني  �ىل  ينق�ص���م  م�صتطي���ل  �إن�ص���ايّن  لوج���ه 
بو�صاط���ة �أن���ف �صدي���د �لت�صل���ط، �أو حل�ص���ان �أو 
يكون �لتمثال يت�صاغ���ر ج�صمه لتت�صاعف تقا�صيم 
حركت���ه، ثم يعمد �ىل �صيء من �لألو�ن، �أو خمابئ 
�ل�ص���د�أ �ملتاآكلة على �جلو�ن���ب، و�أن هذه �لطريقة 
يف و�ص���ع �أحزمة يف �لط���ار�ت �لد�خلية للوجوه 
�ملنحوت���ة �نتقل���ت �ىل لوح���ة �لر�ص���م يف �لدع���م 
�ملباغ���ت حلذ�ف���ري �مل�صاحة »�لأع���ايل و�جلو�نب« 
مّما جعل �ل�صطح �لت�صويري قابال لتمثيل تكويٍن 
ما ومتقب���ال لنت�صار مو�صوعي للتلوين يف �لوقت 
نف�ص���ه، ومل يك���ن يف ه���ذ� �لأ�صلوب �قت�ص���اد مثل 
م���ا فيه م���ن طابع ف�ص���ويل يجعل �لف���ر�غ متاأزما، 
�إل �أن ه���ذه �ل�صهي���ة كان���ت ت�صتب���دل يف �لأ�صغال 

طالب مكي مرجعيات السطح التصويري

عبد الرحمن طهمازي 

�لتجريدية غري �مل�صخ�صة بنوع من توزيع للكتل 
�لت���ي يحركها لونان؛ هم���ا، يف �لغال���ب، �لأ�صود 
و�لأبي����ص، وتنظي���م للف���ر�غ �لوهم���ي بو�صاطة 
طب���اق لوين مبا�صر ومتكت���ل. �إن �أ�صغال �لتجريد 
�ل�ص���رف، عموًما، خالية م���ن �لنتوء�ت، يف حني 
ت���ربز تقني���ات �لتحزي���ز وكاأنه���ا زخ���م �لت�صوير 
�لتجري���دي �لتعبريي �ل���ذي �صار �ختي���ار طالب 
�لوحي���د تقريًب���ا بع���د �ل�صبعيني���ات، وق���د يعزى 
ه���ذ� �إىل عمل���ه يف ر�ص���م �ملط���ولت �لتو�صيحية 
لق�ص����ص �لأطف���ال، وحتديد وظائف �لل���ون تبًعا 
للمو�صوع �لذي تكون فيه �لتلميحات ذ�ت غر�ص 
لي����ص بعيًد� عن �ل�صرد �لق�ص�ص���ي. �إن تاأثري هذه 
�لر�ص���وم لي����ص تاأث���رًي� حا�صًما على كام���ل عمله، 

لأنه، يف �حلقيقة.
كان يعتمد، د�ئًما، على �قتطاع جزء من �ملو�صوع 
وت�صمين���ه �لدللت �لعامة ملجموع �ملو�صوع، �أو 
م���ا متك���ن ت�صميته باإط���الق �جل���زء، و�إر�دة �لكل 
�إذ� قارن���ا عمل���ه �لت�صوي���ري باملج���از �ملر�صل من 
ناحي���ة بالغيات �للغة، وهذ� هو �أ�صلوبه �خلا�ص 
من ور�ء ت�صوير �لوج���وه �أو نحتها، و�عتبارها 
ا ل كائنات، لك���ن ر�صوم ق�ص�ص �لأطفال  �أ�صخا�صً
�ل�صخ�صي���ات يف  دور  يقت�ص���ي  كم���ا  و�لتنوي���ع 
�حلو�دث جعلت���ه �أكر مرونة يف ج���د�ل تاريخه 
بالوج���وه  يلت���زم  يع���د  مل  حي���ث  �لت�صوي���ري؛ 
�لد�ئرية �إل نادًر� و��صتعا�ص عن �لعيون �للوزية، 
�صيئ���ا بعد �ص���يء، بالعيون �لد�ئري���ة، و�أعلن يف 
ا«  معر�ص �لع���ام 1992 �أنه �إمنا ير�ص���م »�أ�صخا�صً
كما دَلّ على ذلك عن���و�ن �ملعر�ص بالكامل، َبْيَد �أن 
�لأ�صخا����ص كانو� ل يعنون �ص���وى �لوجوه ذ�ت 
�خل�صائ�ص �لد�خلية �ملوحدة على نحو تقريبي، 

فيما تظهر �لرقاب على نحو نادر.
مل تعد لوحة طالب مكي م�صاحة لتن�صيد �لوجوه، 
�أو لرت��صفه���ا ب���ل �ص���ارت نافذة يط���ل منها وجه 
و�حد، وهكذ� تت�صاعف �إىل لوحات تالية وكاأنها 
عنا�ص���ر ��صتطر�دي���ة للوجه �ل���ذي يحتل و�جهة 
�ل�صط���ح من غري تف�صيالت للمالمح، عد� �لتلوين 
�لذي مينح �لف�ص���اء �ملتبقي �أفق�ً���ا رومان�صًيا كان 
�أقل ظه���وًر� يف �أ�صغال �ل�صتين���ات �إل �إذ� �عتربنا 
بع����ص �صخ�صي���ات �ملا�ص���ي �لتي ر�صم له���ا �صيئا 

ا. دللًيا �أكر منها متثيلًيّ
�إن ت�صميم���ه للعمل �لفني �ن�ص���َبّ على �ملو�صوع 
وم���ن د�خل���ه، ف���اإذ� كان �لوج���ه �صخ�صًي���ا، فه���و 
�صخ�ص تناق�ص���ت وُحذفت �أج���ز�وؤه �لأخرى، ثم 
ا،  �إذ� مت و�ص���ع �لوج���ه باعتباره تكوين�ً���ا ت�صكيلًيّ
فاإن���ه ذو ر�أ�ص من غري�إ�ص���ارة �ىل �َصَعر �أو �صلع، 
وهك���ذ� تتع���دد �ملحذوف���ات �إىل �أن ت�صي���ع عالمة 
�لتاأني���ث �أو �لتذكري. �إن �حلذف و�لتعمية يتبعان 
نظاًم���ا ��صتطر�دًي���ا يب���د�أ من ك���ون �لوجه ممثال 
لبقي���ة �جل�صد، ثم م���ن كون �لع���ني و�لفم �ملمثلني 
�لأك���ر ح�ص���ور� للوجه، �أما �لأن���ف فهو جزء من 
ت�صميم �للوح���ة يف حتويل �لوجه �ىل �صفحتني 

مفتوحتني.
�لتكر�ر و�ل�صتط���ر�د و�لتناق�ص، وكذلك �ل�صذوذ 
ع���ن ذلك؛ وه���ي كلها تعب���ري�ت �أ�صلوبية يف عمل 
طالب مكي طو�ل �صريته؛ لها دللت فنية �صاعرية 
عامة، ولها �أي�صا، دللت خم�ص�صة لعمله بالذ�ت، 
بحي���ث ميك���ن �أن ن���درج فيه���ا و�صع���ه �لفيزيائي 
�لوظيفي، مثل �نعد�م �لأذنني يف �للوحة كاإ�صارة 
�إىل غياب �ل�صمع، و�ن�صد�د �ل�صفتني يف فم مزموم 
كعالم���ة �صطحية عل���ى �خلَر�ص �ل���ال�إر�دي، ومن 
�ملمك���ن �أن من�صي بال���دللت �خلا�ص���ة، وهذ� ما 
ي�صوغه �نزياح �لرموز �إىل دللت جمازية عامة، 
���ا بتقبل �لتاأوي���الت �لثاوية يف  ليك���ون عمله غنًيّ
�مل�صاعف���ات �لتي يحفل به���ا �ل�صطح �لت�صويري، 
ف���اإذ� �أخذن���ا – على �صبي���ل �ملث���ال – �أعماله �لتي 
ا منف���رًد� على �لو�جه���ة، فاإننا  ي�صع فيه���ا �صخ�صً

�صنج���د �خللفي���ات متفاوت���ة لونًيا؛ ب���ني �لتدرج 
يف �لتلوي���ن و�لتلطيخ �ملباغت باأل���و�ن خمتلفة، 
وع���دم �لكرت�ث باملنظور �أو مقلوب �ملنظور، �أّما 
يف تل���ك �لأعمال �لتي متث���ل وجوها متعددة، فاإن 
�خللفي���ات �صتك���ون متجان�صة، وم���ن غري فور�ت 
لوني���ة، وور�ء كل هذ� لبد �أن تكون وحدة �لعمل 
ه���ي �لت���ي تق���وم بجم���ع �للوح���ة بالت���و�زن بني 
�ل�صخ�ص )figure( �لو�حد و�خللفية �ملتفاوتة، 

�أو بني �لفقر�ت �ملتعددة و�خللفية �ملتجان�صة.

ثم���ة من���وذج �أ�صلوبي �آخ���ر يعرب ع���ن �لزدو�ج 
ب���ني حمي���ط �ملو�ص���وع وحمتويات���ه �لد�خلي���ة، 
م���ن دون �أن يكون لذلك عالق���ة مبا�صرة – ورمبا 
غ���ري مبا�ص���رة – مب�صمون مق���رتح �أو مب�صتوى 
من م�صتويات �ل�صتب���د�ل �مل�صار �إليها قبل قليل، 
فف���ي �للوحات �ملت�صل�صلة تك���ون �لوجوه معطاة 
�أو  م�صتطي���ل  �أو  )مرب���ع  مغلق���ة  منحني���ات  يف 
د�ئرة( و�لأعناق هي �أ�صب���اه منحرفات. وين�صم 
���ا د�خ���ل جمموعة من  �لوج���ه �ن�صماًم���ا نكو�صًيّ

�للوني���ة �ملتفاعل���ة بال�صب���غ �ملائ���ي،  �لإط���ار�ت 
وكاأنه���ا جدر�ن �لرِحم �لتي حتي���ط باجلنني، �أما 
�لعين���ان �ملدورتان �للتان ُطِم�ص���ت �أهد�بهما )�أو 
هي منتوفٌة( م���ن غري دليل لوين، فاإن عالمتيهما 
تتخارج���ان نحو مرجع جم���ازي )هو �لبوم مثال 
�أو قطة طّو�فة حمرت�صة(، وهنا يقوم طالب مكي 
مبعاجل���ة �لتقني���ات �حل���رة – �إذ� ج���از �لتعبري، 
فف���ي �أية لوح���ة توج���د عنا�صر متثيلي���ة للنحت 
وللتخطي���ط، بحيث يكون���ان تقريبيني، يف حني 
يبدو �لر�صم م�صبوطا، ومثل هذه �لتقنيات تقوم 
بخط���و�ت م�صتقلة غري �أنها تفق���د ��صتقاللها بعد 
�إمتام �لعمل، فاملنحني���ات �ملغلقة �لب�صيطة )مثل 
�ملربع و�مل�صتطيل و�لد�ئرة و�صبه �ملنحرف( هي 
عنا�صر تخطيطية ب�صيطة ��صتطر�دية تلعب �أول 
دور �لإطار�ت �لد�خلية، لكنها تتحول، بو�صاطة 
�للون وقبل �أن يغدو تلوينا؛ �إىل مناطق )منطقة 
مربع���ة �أومنطق���ة م�صتطيل���ة وهك���ذ�( وقد تظهر 
فيه���ا �أبنية م�صاعفة �زدو�جية من خالل �ملنظور 
�ل���ذي يق���دم له���ا �صحن���ة �أو عالمة نحتي���ة. وهذ� 
�لتحول من �ملنحني �ملغلق �لب�صيط �ىل �ملنطقة، 
ح�صب ��صطالحات �لف���ر�غ، هو �خلطوة �لثانية 
�لت���ي ياأت���ي �لر�صم عنده���ا ليتم �لتعب���ري بلوحة 

لل�صرد �للوين.
مثل ه���ذه �خلطو�ت ت�صم���ح وت�ص���وغ ��صتعمال 
عب���ارة: ن�صبية �لت�صطح �لتعب���ريي بالقيا�ص �ىل 
عدد �لعالمات �ملختلف���ة نوعًيا، و�لتي من �ل�صهل 
�صبطها فوق ه���ذ� �ل�صطح من حيث كونه مبادرة 
جتريبية، وقبل ه���ذه �ملالحظات �مل�صتخرجة من 
�أعماله �لأخرية، ف���اإن �خلطو�ت �ملو�صوفة �آنف�ًا، 
و�بتد�ًء من �أو��صط �ل�صتينيات، هي �لتي جعلت 
�للوحة عن���د ر�صام متمر�ص ل يتع���ر باللتبا�ص 
قدر تعلق���ه باخلربة �حل���رة ذ�ت �ل�صلة باخليال 
ولي����ص  للت���و�زن  جترب���ة  جعلته���ا  �ل���ال�إر�دي؛ 
ل�ص���ر�ع �لأ�صالي���ب �لنموذجي���ة، ف���ال ي�صيع �أي 
منه���ا، بل لتت�صابق جميًعا يف �لو�صول �ىل كامل 
�للوح���ة، �صو�ء يف �لكت���ل �للوني���ة �أو �لفر�غات 

�ملموهة.

الفنان طالب مكي يف مطلع ال�ستينيات

الفنان طالب مكي داخل قاعة النحت يف معهد الفنون اجلميلة يف ال�ستينيات

وجه الوان مائيه على ورق, 47× 34,5 �سم �سنة 1993



8

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

9

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )3500( 
السنة الثانية عشرة 

الخميس )12( 
تشرين الثاني 2015

العدد )3500( 
السنة الثانية عشرة 

الخميس )12( 
تشرين الثاني 2015

عندم���ا دخل���ت معه���د �لفن���ون �جلميلة، ببغ���د�د ع���ام 1964، 
�صمعت ع���ن �لفنان) طالب مكي (، كاأبرز طاّلب �لفنان �لكبري ) 
ج���و�د �صلي���م (، مل �أره �صخ�صيا، ومل �أر له عماًل فنيًا �إل بعد �أن 
عر����ص ) جماعة �ملجددين ( معر�صهم �لأول، عام 1966 حيث 
�ص���ارك فيه �لفنان طالب مك���ي بتمثال من �لربونز على ما �أظن 
، لوج���ه �صخ�ص مرب���ع �ل�صكل، عيناه على �ص���كل دو�ئر و�أنفه 
على �صكا خط م�صتقيم وخايل من �لفم. وتتخلل م�صاحة �صطح 

�لوجه حزوز وخطوط �أفقية خمتلفة.
ه���ذ� �أول لق���اء يل بفن طالب مك���ي، دون �أن �ألتقي���ه �صخ�صيًا، 
تابعته بعد ذلك على �صفحات جملة )�لعاملون يف �لنفط (، من 
خالل تخطيطات���ه �لقوية و�ل�صريع���ة �حلركة. خمطط متمكن 

وجريء معًا.
وم���ع وجودنا يف �ملعهد ، كنا ن�صم���ع �لإطر�ء �لذي ي�صبغ على 
طالب مكي من قبل طلبة �لق�صم �مل�صائي وبع�ص �أ�صاتذة �لق�صم 

�لنه���اري، لكني حظيت مبقابلته �صخ�صي���ًا عندما بد�أ نا �لعمل 
يف �إن�ص���اء جملة ) جملت���ي ( ، هناك كان طالب بلحمه وعظامه 
ول �ق���ول �صحمه، لأنه كان نحيفًا وطويل �لقاملة، فهو �طولنا 
قام���ًة و�كربن���ا �صنًا، هناك كان �لعمل مع���ه يف منتهى �لروعة، 
ن���كات ، مقال���ب، وزعل ثم ر�ص���ى ، و�ص���ال ودلل وغريها من 
مفارق���ات �لعمل يف �ل�صحاف���ة وخا�صة �صحافة �لطفل وحتت 

جو من �لريبة ببع�ص �لعاملني – �ملزعجني - .
كان طال���ب جادً� يف عمل���ه وخمل�صًا له و�صدي���د �حلر�ص على 
م�صتوى تنفيذ �أعمال �لر�صامني �لذين يقبلون يف �ملجلة، وكم 
م���رة ر�أيت���ه يطلب م���ن �خيه �دي���ب �ن يعيد ر�صم ه���ذ� �مل�صهد 
�و ذ�ك، ك���ي تب���دو �لق�صة �كر جاذبي���ة ومعقولية �ي�صًا، كان 
حر�ص���ه ه���ذ� يدفعنا، نحن �لذين عملنا �صوي���ة كزمالء وفريق 
عمل متجان�ص، �ىل �لتعلم منه – هنا �تكلم عن نف�صي �صخ�صيًا 
– فقد كنت �ر�قب عمله وحر�صه ودقة ر�صومه، كي �أ�صف �ىل 
م���ا عندي من �أ�صغ���ال، بع�ص تل���ك �جلو�نب �لت���ي تتحلى بها 
ر�ص���وم طالب، مع �ن ر�صومي ع���ادة لت�صبه يف طريقة ر�صمها 
ر�ص���وم طال���ب �لو�قعية ، فقد كن���ت مهتمًا ب�صخ�صي���ة ) نبهان 
(، �لت���ي عرف���ت بها، وه���ي �صخ�صي���ة كاريكاتريي���ة، �إ�صتمدت 

معظ���م مالحمها من �صخ�صي���ة ) �ل�صندباد( �لت���ي كان ير�صمها 
�لفن���ان �مل�صري �لكبري ) ح�صني بي���كار( ، يف جملة) �ل�صندباد 
( �خلا�ص���ة بالأطف���ال �أي�ص���ًا، وقب���ل �ص���دور جمل���ة ) �صم���ري( 

�ل�صهرية.
لك���ن طالب �لن�صط و�ملتحرك يف جم���ال �لر�صم �ل�صحفي، كان 
م���ع �لأ�صف قليل �لإنتاج يف جمال �لعر����ص �لت�صكيلي و�إقامة 
�ملعار�ص، م���ع �ن �لكثري من �عماله �ملر�صومة لل�صحافة ميكن 
حتويله���ا �ىل �عم���ال متل���ك كل مو��صف���ات �للوح���ة �جلديرة 

بالتعليق على جد�ر�ن �لبيوت و�صالت �لعر�ص.
كان م���ن �أب���رز جماع���ة �ملجددي���ن، لكنه �قله���م �إنتاج���ًا، وهذ� 
ينطب���ق عل���ى �لعديد م���ن �لفنان���ني �ملهمني يف �لع���ر�ق، حيث 
جند �ن �أكرية هوؤلء لتتع���دى معار�صهم �ل�صخ�صية �أ�صابع 
�لي���د �لو�حدة ومل يتعرف عليهم �جلمه���ور كما ينبغي، مع �ن 
�لعدي���د م���ن �لذين ه���م �أقل �أهمي���ة وموهبة منه���م ، قد جتاوز 

معظمهم يف معار�صه �ل�صخ�صية �لع�صرين معر�صًا . 
ه���ل �لع���ربة يف �ملعار����ص �أو عدده���ا؟ طبع���ًا ل، لك���ن ك���رة 
�ملعار�ص جتعل���ك يف �لو�جهة وحتظى بجمه���ور وذو�قة من 
خمتل���ف �لفئات �لعمري���ة و�لطبقية، وهذ� �م���ر هام يف ع�صر 

حت���ول �لعمل �لفني �ىل �صلعة جتارية باإمتياز. فالفن �ليوم قد 
حت���ول �ىل ب�صاعة ولها ��صو�ق وم���ز�د�ت ودور عر�ص للبيع 
ولي�ص للفرجة فقط وق�صم من دور �لعر�ص عليك �ن تدخلها من 
خالل دفعك لر�صوم �لدخول، مثل �ملتاحف و�ملعار�ص �خلا�صة 

�لتي تقيمها �لدول �لأوربية يف متاحفها �ل�صهرية. 
�أي���ن دليل �أعمال �لفنان �ص���الح جياد �أو �لفنان وليد �صيت مثاًل 
ملاذ� مل يفكر �ح���د باأر�صفة �أعمال هوؤلء وغريهم، وكيف ميكن 
للد�ر����ص �ن يكت���ب عن طال���ب مكي �و نعمان ه���ادي وغريهما 

وهو ل ميلك �أكر من ثالثة �صور �أو �أربعة عن كل منهما؟
هن���اك فنانون ، رمب���ا - و�أقول رمبا - ق���د �صاهمو� يف تغييب 
نتاجاته���م ع���ن �ل�صاح���ة �لفني���ة باأنف�صهم، وطال���ب مكي و�حد 
منهم، �إذ كان باإ�صتطاعته �أن يطبع له دلياًل يحوي معظم ما قام 
بتنفيذه من �عمال، �إن مل تكن كلها، لكن �ل�صوؤ�ل هو : هل �صور 
طالب مكي �و �صالح جياد قد �صورت كلها، �و هل يعرفان هما 

بالذ�ت م�صري بع�صها؟.
�أعتق���د �أن من �ملفرو����ص على دور �لن�صر عندن���ا، و�ملوؤ�ص�صات 
�حلكومي���ة �ملخت�ص���ة، �ن تق���وم به���ذ� �ل���دور، وه���و دور مهم 
و�ص���روري وو�ج���ب وطن���ي حقيق���ي، ل يختل���ف ع���ن و�جب 

حماية �لآثار و�لرت�ث �ملعريف ملجتمعنا �لعر�قي �ملعا�صر.

هن���اك فنانون مل ي�صمع بهم �حد، كالفن���ان هادي �ل�صقر، �لذي 
كان �صاغل �لدنيا ومايلء �لنا�ص يف ب�صرة �ل�صتينات!!! و�أين 

�لفنان عبد �لله �ل�صيخ و�أين �أعماله يف �ملتحف �لعر�قي؟
 * وكذل���ك �لفن���ان ح�صن �صوي���ل، �أحد �أبرز فن���اين �ل�صبعينات 

�لذي غادرنا �ىل فرن�صا ، ثم �إيطاليا و�ختفى هناك.

�أي���ن �أعم���ال �لفن���ان فائ���ق ح�ص���ني �لهام���ة ؟ و�أعم���ال �لفن���ان 
�إبر�هي���م ز�ير ؟ مل���اذ� ل يطبع �لفنان وليد �صي���ت دلياًل لأعماله 
؟ ، ك���ي ي�صتطي���ع �لباحثون من متابعة �أجي���ال �لفن يف عر�قنا 
�ملت�صظي و�ملتوجهه �ىل �لهاوية ، بهمة دعاة �لقرون �لو�صطى 

و�فكارهم �جلهنمية. 
هناك �لعديد من �لأ�صئلة �ملحرقة و�جلديرة بالإجابة، نحن يف 

حاجة لتناولها بحر�ص وم�صوؤولية.
ه���ل فك���ر �مل�صوؤول���ون عندن���ا يف �ص���م جمموع���ة م���ن �لأعمال 
�حلديث���ة للفنانني : �صالح جي���اد، نعمان هادي، مهدي مط�صر، 
�أرد�����ص كاكافي���ان، كاوي���ان حمم���ود، غ�ص���ان في�ص���ي، عفيفة 
لعيبي، �صليم عب���د �لله، مكي ح�صني،�آز�د نانه كلي، بهاد �لدين 
�أحمد، ر�صم���ي كاظم، ب�صري مهدي، جرب علو�ن، حممد فر�دي، 
�صعد علي، قا�صم �ل�صاعدي، علي ع�ّصاف ، مالك �ملالكي، جودت 

ح�صي���ب، كاظ���م �لد�خل، عب���د �لإل���ه �لن�ص���رّي، و�لع�صر�ت من 
�مثالهم، �ملنت�صرين يف �أ�صقاع �لعامل �ملختلفة؟

�أع���ود لطال���ب مكي، ه���ذ� �لفن���ان �جلدي���ر بالرعاي���ة و�لدعم ، 
فه���و طاقة هام���ة و�أ�صيلة ومتلك كل ما يجعله���ا ترفدنا باأجمل 
�لأعم���ال �لفنّية، فيم���ا لو توفرت له �إمكاني���ات �لعمل و�لإنتاج 
وجو �لإهتمام و�لرعايا �ل�صرورية ، وبع�ص �حلما�صة �لذ�تية 

طبع.

طالب مكي مع ر�سامي دار ثقافة االطفال

ـــب مــكــي ـــال ط

فيصل لعيبي صاحي 

متثال 
احل�سان 
من الربونز 
1975

أي�����������ن دل�������ي�������ل اع�������م�������ال�������ه؟!

من اعماله غالف كتاب ثورة الع�سرينيف م�سغله يف بيته

غالف جملة املزمار
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�زد�نت جدر�ن قاعة ع�صتار �لتابعة لد�ئرة �لفنون 
�لت�صكيلي���ة، باجمل �للوحات �لفني���ة �لتي ر�صمت 
حت���ت عن���و�ن" نخي���ل" للنح���ات و�لر�ص���ام طالب 
مكي، �لذي مار����ص هو�يته منذ �لطفولة، م�صتبدل 
�صمت���ه بال���و�ن جميل���ة وبفر�ص���اة عرف���ت طريقها 
ملالم�صة ف�صاء�ت �لبد�ع، لنه ��صبه بجذع �لنخلة 
�لقوي �ل���ذي ل يتاأثر بكل مظاهر �حلياة �ل�صعبة، 
ح�ص���د جمموعة �لق���اب من ��صه���ر ��صاتذته، وكان 
�برز ما و�صف به من قبل �لفنان جو�د �صليم" ��صد 
بابل" كونه �صاخما بهدوئ���ه، معلنا عن بالغته من 
خالل مايقدمه من �عم���ال فنية رغم �صمته �ملهيب، 
�ذ ح�ص���ر �لفتتاح وزي���ر �لثقافة فرياد ر�وندوزي 
ومدي���ر د�ئ���رة �لفن���ون �لت�صكيلي���ة م���ع جمموعة 
كبرية من �لنق���اد و�لكتاب و�لفنان���ني �لت�صكيليني 

و�لعالميني.

تجريدي هندسي
ولن �لفنان ل ي�صم���ع ول يتكلم، حتدثت لنا �بنته 
�لفنان���ة مها قائل���ة: يت�صمن معر����ص" نخيل" 37 
لوح���ة فني���ة، وه���و �ملعر����ص �ل�صخ�ص���ي �لث���اين 
للفنان، بعد معر�صه �لول �لعام 1993 �لذي حمل 
عن���و�ن" ��صخا�ص "، ومعر����ص ��صتعادي لعماله 
يف �لر�صم �لعام 2006، مبينة �ن �لفنان ��صتعر�ص 
جان���ب �لطبيعة �و �لرمز �لطبيع���ي للعر�ق وهو" 
�لنخي���ل"، لك���ن با�صلوب جتري���دي هند�صي جديد 
وبال���و�ن خمتلف���ة عن م���ا يتب���ادر لذه���ن �ملتلقي، 

فهو ي�صتذك���ر �ملاأ�صاة و�ملجازر �لت���ي تعر�صت لها 
�ل�صجار من قبل �لنظام �ملباد يف مناطق �جلنوب 
و�لو�ص���ط و�ص���ول �ىل معان���اة �لبل���د يف �لوق���ت 
�حلا�ص���ر، ر�بط���ا �لدم���ار �ل���ذي حل���ق باث���ار بالد 
و�دي �لر�فدي���ن �لتي �لن �ي�صا تتعر�ص �ىل نكبة 
وتدمري من قب���ل �جلماعات �لرهابية و�لمل �لذي 
�صاحب �لن�صان �لعر�قي، وهذ� �لربط جعله �كر 
جتريد�، خ�صو�صا بعد �دخاله للوجه يف منظومة 
�ل�ص���كال �لهند�صي���ة و�ملعماري���ة، مو�صح���ة �نه ل 
ميكن �لتعميم بحالة �حلزن يف �عمال �لفنان، كون 
�للوح���ات حتم���ل مناخات لوني���ة متنوعة ل ميكن 
ح�صره���ا �و حتديده���ا �صمن �ف���ق �و حالة نف�صية 
حم���ددة، فهن���ا �ر�د ط���رح ع���دد من �لل���و�ن متكن 
�ملتلق���ي من خلق عالقات �صكلي���ة ومفاهيم ب�صرية 
جدي���دة، مبتع���د� يف ��صتخد�م���ه للرك���ود �لل���وين 
�ل���ذي مالأ �صو�رع بغ���د�د با�صو�ر �لل���ون �لرمادي 
و�خلر�ص���اين لال�صمن���ت، م�ص���رية �ىل �ن �لفن���ان 
�ح���د طلبة ج���و�د �صليم وعرف بانه م���ن موؤ�ص�صي 
جماعة �ملجددين �لذين �دخلو� �لتجديد و�لتجريد 
منذ �ل�صتينيات م�صتغال مبجال �لنحت، حتى عمل 
يف جمال ر�ص���وم �لطفال يف جملتي و�ملزمار منذ 
�لع���ام 1969 حتى �و�خر 2005، وقد فاز بجو�ئز 
و�صهاد�ت تقديرية ع���دة و�همها جائزة" �جلامعة 
�لعربي���ة" لر�ص���وم �لطف���ال ع���ن كت���اب �ب���و بك���ر 

�لر�زي وبانيبال نهاية �لثمانينيات.

 فنان خاص
و�صف���ه �لدكت���ور بال�ص���م حممد من خ���الل ما كتبه 
عل���ى �لفول���در: طالب مكي فنان م���ن طر�ز خا�ص، 
تق�ص���ف يف �لعالن ع���ن نف�ص���ه ويف د�خله حريق 

ليهد�أ ل�صر�قات �خليال مع �خال�ص كامل للعالقة 
بينه وب���ني �لفن، �نه من �لفنان���ني �لنادرين �لذين 
�متلكو� �ملوهبة �خلارقة يف �لد�ء �ملقرون بخيال 
غري���ب وخ���الق، و�عتقد �ننا ل نخط���ئ �لقول بان 
تاري���خ �لفن���ان �ملمتد لك���ر من ن�صف ق���رن درب 
�صائك من �ملغام���ر�ت �لقائمة على �لتفرد و�لتوحد 
ه���ذه  م���ن  و�ح���دة  �ن  �ىل  م�ص���ري�  و�لتجدي���د، 
�لتح���ولت جمموعت���ه يف ه���ذ� �ملعر����ص، حماول 
تفكي���ك �ل�صكال م���ن خالل لعبة �للم�ص���ات �للونية 
وع���دم �عط���اء وزن لي �ص���يء �ص���وى �لعنا�ص���ر 
�ل�صا�صي���ة جلم���ال �لخ���ر�ج، و�عمال���ه تقوم على 
لغ���ة جدي���دة تعطين���ا �لح�صا����ص وكاأنه���ا تفج���ري 
لطاقات مكبوتة لكنها بالتاكيد خارج كل �ل�صياقات 
�لعتيق���ة، ولكنها تتحدث ب���دون �ي عنو�ن �صابق، 

لغة تخت�صر ع�صر� كامال من �لتجربة.

الحزن والفرح
�م���ني �ص���ر �جلمعي���ة قا�صم حم���زة �ص���رح مللحق" 
فنون" قائال: �ن �لفنان �جاد يف �ي�صال �لفكرة من 
خالل م�صمون���ه �ل�صوري، فاملع���روف �ن �لنخيل 
تظ���ل �صاخم���ة حت���ى و�ن �صقط���ت كل �صعفاته���ا، 
موؤكد� �ن �لفنان يع���د من عمالقة �ملدر�صة �حلديثة 

�ملت�صل�صلة بجو�د �صليم.
�لكاريكات���ري  �لق�ص���ة ور�ص���ام  ق���ال كات���ب   فيم���ا 
ف���وؤ�د ح�ص���ون: �ن كل لوحة حتت���وي على �حلزن 
و�لفرح م�صحوبا بالم���ل، وذلك و��صح من خالل 
��صتخد�مه لاللو�ن، وترميزه حل�صارة بابل، فيما 
بع����ص �عماله �حتوت على وجوه خا�صة بالفنان، 
كاأن���ه ينظر �إىل هذه �لنخيل وير�قبها بحزن، هكذ� 

�صعرت و هذه �لوجوه ت�صبه �عماله �لنحتية.

طابع تاريخي
�م���ا �لناق���د �لت�صكيل���ي قا�صم �لعز�وي ق���ال: �صيء 
جميل �ن حتت�صن قاعات فنون �لد�ئرة �لت�صكيلية 
�ملعر����ص �جلمي���ل لطال���ب مك���ي �ل���ذي ع���رف منذ 
يو�ك���ب،  وم���از�ل  �ملا�ص���ي  �لق���رن  �صبعيني���ات 
ومع���روف عن���ه �ن���ه ي�صتخ���دم �خلي���ال و�ملخيال 
�لفك���ري يف نق���ل م�صه���ده �لب�ص���ري، م�صتخدم���ا 
�ل�صل���وب �لتجري���دي و�لتعبريي���ات للتاأكيد على 
�لنخيل" �لتي ع�صناها ولنز�ل، باعتبار  "مذبحة 
�لع���ر�ق وح�صارت���ه، مبطن���ا �لتجري���د با�صالي���ب 
�لفن���ان  ��صتخ���د�م  موؤك���دة  ورمزي���ة،  تعبريي���ة 
للخط���وط �لبياني���ة بال���و�ن متناغم���ة، فيما �كدت 
�لت�صكيلي���ة ملي���اء ح�ص���ني م���ن خ���الل م�صاهدته���ا 
للمعر����ص، �ن �ملعر����ص �كت�ص���ب طابع���ا تاريخيا 
ب���ارز� فيه م���دى �لتباي���ن، وكل �حل���الت �لتي مر 
به���ا �لعر�ق، نا�صخا �لتاري���خ و�لن�صان، �ذ جاءت 

متنا�صقة مع �ملو�صوع متاما.
يذكر �ن �لفنان، من مو�ليد ق�صاء �ل�صطرة 1936، 
ودخل معهد �لفن���ون �جلميلة بقر�ر ملكي وتخرج 
بق���ر�ر جمهوري �لع���ام 1961 ، ��ص���م و�بكم لكنه 
موه���وب �ىل درجة �ن �ثنني م���ن �لفنانني تناف�صا 
علي���ه هم���ا فائ���ق ح�صن وج���و�د �صلي���م، ع�صو يف 
جمعي���ة �لفنان���ني �لت�صكيلي���ني �لعر�قي���ني وع�صو 
نقابة �لفنانني و�ل�صحفيني، عمل ر�صاما يف جملة" 
�لعامل���ون يف �لنف���ط" �لع���ام 1960 وعم���ل معلما 
للر�ص���م يف معه���د �ل�صم و�لبكم من���ذ �لعام 1966، 
وع�صو موؤ�ص�ص يف جماعة �ملجددين وعمل ر�صاما 
يف د�ر ثقافة �لطفال �لعام 1969، وكرمته وز�رة 

�لثقافة باطالق م�صابقة �صنوية با�صمه.

�خت���زل �لت�صكيلي �لعر�ق���ي طالب مكي يف معر�ص���ه �لبغد�دي 
�جلدي���د ج�ص���د ج���ذوع �لنخي���ل باأ�ص���كال هند�صي���ة متو�زي���ة 
وعمودي���ة تتجه �إىل �لأعلى، وباألو�ن تعبريية متنا�صقة، وكاأنه 
يري���د �أن ير�ص���م حياة هند�صية جدي���دة، ليعرّب فيها ع���ن ماأ�صاة 
�لعر�قي���ني �ملتو��صل���ة منذ عق���د �لثمانينات، حي���ث بد�ية لعنة 
�حلروب �لع�صكري���ة، وحرق ودمار �لنخي���ل �لعر�قي عن بكرة 
�أبي���ه، ول تز�ل �ملعاناة م�صتم���رة. لقد وظف �لفنان طالب مكي، 
رمز �لنخيل للتعبري عن �لأمل �لعميق و�لدمار �لكبري �لذي حلق 
باملوروث �حل�ص���اري و�لبيئة و�لزر�عة و�لإن�صان، لكنه حاول 
�أن ي�ص���وغ ه���ذه �ملع���اين �ملاأ�صاوي���ة، باأل���و�ن �لف���رح و�لبهجة 
و�ل�ص���رور، �صانعا �لتفاوؤل مب�صحة �أمل جديدة… ومِلَ ل وهو 
�لفنان �ل�صفاف �لذي طاملا ر�صم �لب�صمة على �صفاه طفولتنا منذ 
�أك���ر من �أربع���ة عقود من �لزمن، من خ���الل ر�صوماته �لر�ئعة، 
يف “جملت���ي” و”�ملزم���ار”. جترب���ة �لفن���ان طال���ب مك���ي، يف 

�لر�صم و�لنحت، منذ �أن بد�أ م�صريته �لفنية، ل ت�صبه �أية جتربة 
ت�صكيلي���ة عر�قي���ة �أو عربية ول حتى عاملي���ة، جتربته لها ميزة 
خا�ص���ة، متتل���ك روحية متفاعلة، له���ا ج���ذور متاأ�صلة يف عمق 
ح�ص���ارة و�دي �لر�فدي���ن، وكاأن له م�صيما خا�ص���ا، يتغذى منه 
لوح���ده، فع���ال نقر�أ يف جمي���ع �أعمال���ه، لغز� حم���ري� يف كيفية 
�إيح���اء و��صتله���ام وط���رح �أفكاره، وه���و �لفنان �ل���ذي حرم من 
نعم���ة �لنط���ق و�ل�صم���ع ، ولكنه ميتل���ك ح�صافة ذهني���ة متقدة، 
وح���ب �أزيل لر�صالته �لفنية �ملخ�صب���ة و�ملعفرة برت�ب ور�ئحة 

زمان ومكان بلده �لعر�ق وح�صار�ته �ملتتالية.
ول���د �لفنان �لعر�قي طالب مك���ي �صنة 1936 يف ق�صاء �ل�صطرة 
بذي قار، ويف �صنة 1952 دخل �إىل معهد �لفنون �جلميلة ق�صم 
�لر�ص���م ليتتلم���ذ على ي���د �لفنان فائ���ق ح�ص���ن، �إّل �أن ولع طالب 
مكي بالنح���ت جعله يتتلمذ على يد �لنحات �لكبري جو�د �صليم، 
ويز�مل���ه حتى وفات���ه. وكان طالب تلميذ� وفنان���ا بارعا طو�ل 
م���دة م�صريته م���ع جو�د �صليم، �ل���ذي قال عن���ه “�إن طالب مكي 
ه���و �لفنان �لذي ميكن �أن يفعل �صيئ���ا من بعدي”. كما يت�صاءل 
�لفن���ان �لكبري حمم���د غني حكمت “ملاذ� ل تعط���ى للفنان طالب 
مك���ي �لفر�صة لتنفيذ �أعم���ال كبرية وي�صاه���م يف حركة �لنحت 
�لعر�ق���ي؟”. لق���د كانت للفن���ان طالب مكي ع�ص���ر�ت �مل�صاركات 
�ملتمي���زة يف �ملعار����ص �جلماعي���ة �لت���ي �أقيمت د�خ���ل �لعر�ق 

وخارجه.
�صن���ة 1965، �أ�ص�ص �لفنان طالب مكي، مع جمموعة من زمالئه 
�لفنان���ني “جماعة �ملجددي���ن” �لتي �صمت كاّل م���ن ند�ء كاظم، 

و�ص���امل �لدب���اغ، و�صال���ح �جلميع���ي، وعامر �لعبي���دي، وفايق 
ح�صني، و�إبر�هيم ز�ير، و�صلمان عبا�ص، �لذين كان لهم ن�صاطهم 
�لفني �ملتميز باملو�صوعية، و�لفكرية �ملتجددة يف طرح �آر�ئهم 

وتعابريهم �لإن�صانية.
“جملت���ي”  خ���الل  م���ن   ،1969 �صن���ة  لالأطف���ال،  �لر�ص���م  ب���د�أ 
و”�ملزمار” وكان �أول �ملوؤ�ص�صني للد�ر، ورئي�صا للر�صامني، وقد 
و�صع �للبنات �لأوىل و�جلادة يف عملية �لر�صم لالأطفال، حيث 
ر�صم مئات �لأعمال �ملتميزة، �لتي توزعت بني �ل�صيناريوهات، 

و�لأغلفة و�لكتب �لثقافية �لتي �أ�صدرتها د�ر ثقافة �لأطفال.
ب���اء”،  “�أل���ف  ملجل���ة  �ملتو��صل���ة  �لتخطيط���ات  ع���ن  ف�ص���ال 
و�ملطبوع���ات �لأخ���رى، وق���د منح جائ���زة �لر�ص���م لالأطفال عن 
ر�صم���ه كتابي “�أبوبكر �لر�زي”، و”�أ�ص���ور بانيبال” مب�صابقة 
�لطفل �لتي �أعلنتها �ملنظم���ة �لعربية للرتبية و�لثقافة و�لعلوم 

�صنة 1986.
لق���د متيزت �أعمال فناننا طالب مك���ي، طو�ل م�صريته �لإبد�عية 
يف جمي���ع �إنتاجات���ه �لت���ي قدمه���ا بالنح���ت و�لر�ص���م، مبفهوم 
فك���ري متجدد، م�صتلهما �لرم���وز �لتاريخية من �لفن �ل�صومري 
و�لأ�ص���وري، ومز�وجته���ا م���ع �لعنا�ص���ر �لفلكلوري���ة �ل�صعبية 
�لعر�قي���ة، �إّل �أن �صيط���رة وهيمنة فن �لنح���ت على طالب مكي، 
ق���د �أن�صح���ب كذلك جلي���ا عل���ى لوحات���ه �لزيتي���ة، وتخطيطاته 
�لورقية، حيث �إبر�ز �لكتل �للونية �حلادة و�لقا�صية يف قوتها، 
�لت���ي تتميز غالبا بال�صكل �لهند�ص���ي �ل�صخم، لتفر�ص �صطوتها 

�لكاملة على نعومة �صطح �لقما�صة ومفهومها �لتقني.

نخيل طالب مكي تبكي دمار العراق واقفةطالب مكي .. معاناة العراقيين مقابل )النخيل(

وائل الملوك

علي إبراهـيم الدليمي 

زيت على قما�س, 100×100�سم, 2010
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�قام �لفنان �لت�صكيلي �لعر�قي طالب مكي معر�ص 
�صخ�ص���ي، يت�صم���ن عدد� م���ن �للوح���ات �جلديدة 
�لت���ي ر�صمه���ا موؤخر�، بع���د �ن كان �خ���ر معار�صه 
�ل�صخ�صي���ة على قاعة م���د�ر�ت ع���ام 2007 و�صم 
جمموع���ة منتخبة من �عماله تتوزع ما بني �لنحت 
و�لر�صم �لزيت���ي و�لتخطيطات �ل�صحفية ور�صوم 
�لطف���ال، ولكنه هذه �مل���رة يريد ملعر�صه �ن يحمل 
��صلوب���ا جتريدي���ا وبعدد من �للوح���ات ل تقل عن 
30 لوحة، وطالب مك���ي، وهو من )مو�ليد 1936 
مدين���ة �ل�صط���رة / حمافظ���ة ذي ق���ار �جلنوبية(، 
�ن�صغالت���ه  يف  �ح���اوره  �ن  وحاول���ت  �لتقي���ت 
�حلالية ووجدت �صعوبة كبرية �ل �ن �بنته كانت 
)مرتجم���ة( جي���دة مل���ا كان يط���رح من كلم���ات وقد 

�صاعدتني كثري�.

* ما الذي تعمله حاليا؟
- ��صتع���د لقام���ة معر����ص خا�ص بي، م���ا زلت يف 
ط���ور �لع���د�د له���ذ� �ملعر����ص و�ختي���ار �للوحات 
�ملنا�صبة، وما زل���ت �ر�صم بع�صها لي�صل �لعدد �ىل 
30 لوحة عل���ى �لقل، �ر�صم لوحات جتريدية، من 
�لفن �حلدي���ث، وهذه �للوح���ات �تو��صل بر�صمها 
يف �لبي���ت، كل ي���وم �و ب���ني م���دة و�خ���رى �ر�صم 
لوح���ة و�ب���د�أ �خ���رى وم���ن ث���م �أجمعه���ن �ىل �ن 
يتك���ون لدّي عدد جيد، ثم �ق���رر �قامة �ملعر�ص �ما 
يف يف �لقاع���ات �لت�صكيلي���ة يف �لوزيري���ة �و يف 

جمعية �لفنانني �لت�صكيليني باملن�صور، و�للوحات 
�لتجريدية �لتي ر�صمته���ا تتناول �لو�صع �لعر�قي 
�حل���ايل، كم���ا ر�صمت لوح���ات تتعل���ق باحل�صارة 
�لعر�قي���ة وباب���ل ع���ام 1956 و1957 �لتي ع�صت 
فيه���ا هن���اك، �ر�ص���م �ملا�ص���ي حي���ث كان���ت �حلياة 
حلوة و�لنا����ص تهتم بالفن وحت���ب �حلياة، �ر�صم 
�حو�ل �لعر�قي���ني يف �ل�صابق ومنها لوحات تعرب 
عن���ي حينما كنت �صابا حي���ث �حلياة حلوة وكيف 
مررت باأوقات جميلة، كل هذه ترجمتها على �صكل 

لوحات فن جتريدي.

* هل هناك منا�سبة معينة القامة املعر�س؟
- �قام���ة �ملعر�ص ب���دون منا�صب���ة، ولكنني �حاول 
م���دة  من���ذ  لنن���ي  �صخ�ص���ي  مبعر����ص  �ع���ود  �ن 
طويل���ة �بتعدت ع���ن �لجو�ء �لفني���ة، وعن �لر�صم 

�لت�صكيل���ي ب�صب���ب ع���دم وج���ود ن�صاط���ات فني���ة 
و�قام���ة معار�ص،لكنن���ي �عم���ل يف �لبي���ت، �ر�صم 
و�نح���ت د�ئم���ا، لع���ود �ىل �لنا�ص به���ذ� �ملعر�ص 
بع���د �ن �قمت قبل ثالث �صن���و�ت �خر معر�ص يل، 
و�صيك���ون موع���د �ملعر�ص خالل �ل�صه���ر �لثاين �و 
�لثال���ث، فاجلمي���ع كان ي�صاألن���ي بع���د �ن �ن�صغلت 
بر�صوم �لطف���ال، �ين لوحاتك و�ي���ن ��صلوبك يف 
�لر�صم، و�نا عدت �ىل ��صلوبي �لقدمي �لذي تركته 

ب�صبب �ن�صغايل بر�صوم �لطفال. 

* هل �سيكون للمعر�س عنوان ما؟
- مل �ق���رر بعد ولكن على �لغلب �صاأ�صع للمعر�ص 
�جلدي���د عن���و�ن )��صد باب���ل( لنني معج���ب باأ�صد 
بابل وباآثار مدينة بابل، ولنه �ثر عر�قي، و�ل�صد 

ميثل �لقوة.

 * واينك من ر�سوم االطفال االن؟
- من���ذ �ن تقاع���دت مل �ر�صم لالطف���ال لكنني �تردد 
بني مدة و�خرى على �لد�ر، يف �ل�صابق كان �لعمل 
مكثفا وحني ي�صاأل���ون عن �لر�صامني يقال ل يوجد 
�ل طال���ب مكي، وكان معي عدد من �لفنانني، وبعد 
�ن تقاع���دت تفرغت لنف�صي ولعم���ايل �ل�صخ�صية 
و�ر�صم �للوحات �لتي �ريدها، و�نا �حب �ل�صلوب 
�لتجريدي، و�لتي مل �تفرغ له �صابقا لعملي �مل�صتمر 
يف )جملتي( و)�ملزمار( ور�أيت عدم وجود حاجة 
للر�صم لالطفال بعد ع���دم �نتظام �صدور �ملجلتني، 
�نا رئي����ص ر�صامني يف د�ر ثقاف���ة �لطفال وعملنا 
كثري� ولك���ن �لن �لر�صم يف )جملتي( �صعيف بعد 
�ن كانت �ف�صل جمالت �لطفال يف �لوطن �لعربي، 
و�لن ل يوج���د ر�صامون، و�لغلب ل يعرف ير�صم 
لالطف���ال وغ���ري جيدي���ن، بينم���ا يف �ل�صابق كانت 

�لر�صومات قوية.

* من من ا�سدقاءك الر�سامني تتذكرهم دائما؟ 
- �تذك���ر ��صدقائ���ي ومنه���م �ملرحوم موؤي���د نعمة، 

وب�صام فرج، وهيثم و�صالح وماهود.

* اال تتعب من الر�سم؟
 - )ي�صحك(:�ن���ا تعب���ت م���ن �لعمل بع���د �ن كربت 
يف �لعم���ر، ولكنن���ي ل ��صتطي���ع �ن �ت���رك �لر�صم، 
فالنح���ت و�لر�صم �حبهم���ا ول ��صتطيع �ن ل �فعل 
�صيئا غريهم���ا، ويف �لبيت د�ئم���ا �خطط و�ر�صم، 
لن �لر�صم �صار جزء مني ومن �ل�صعب �ن �تركه، 
وهو موهبة فطرية من �لله �صبحانه وتعاىل، وهو 
�لذي ��صتاأن�ص به يف �وقات �لفر�غ �و عندما �كون 

�صجر�، �لفن هو �لذي يعيد يل �حلياة و�لفرح.

طالب مكي: رسمت الحياة العراقية.. بلوحات تجريدية!

عبدالجبار العتابي

�ملفاجاأة �لتي فاجاأبها �لفنان طالب مكي �لو�صط 
�لفن����ي يف معر�صه �لخري جعل����ت �لناقد �صالح 
عبا�����ص يعلق �أن ه����ذ� �ملعر�ص خرق لتاريخ �لفن 

�لعام وحلظة �كت�صاف.
وت�صم����ن �ملعر�����ص �ل����ذي حمل عن����و�ن )نخيل( 
37 عمال فنيا متث����ل �آخر �أعماله، وقد جاء ليمثل 
جتارب����ه �لت�صكيلي����ة �لأخرية باأ�صل����وب �لتجريد 
�ل����ذي يج�ص����د فيه )مذبح����ة �لنخيل(، وق����د �أعلن 
بلوحات����ه �حتجاجه على م����ا يتعر�ص له �لنخيل 
�لعر�ق����ي م����ن جم����ازر مروع����ة كم����ا ر�آه����ا وهي 
تن����زل جذوع����ا تتم����دد عل����ى �لأر�ص، ويب����دو �ن 
ه����ذ� �ملو�ص����وع ��صتف����زه للتعبري عم����ا يدور يف 
نف�صه جت����اه �لنخيل �لذي �تخذ منه رمز� ملعاناة 

�إن�صانية.
ولأن �لفن����ان طالب )79 عام����ا(، كما هو معروف 
عنه، ل ي�صم����ع ول يتكلم، ول يفهمه �صوى �بنته 
مها �لت����ي حتدثت بل�صانه، فقال����ت: "�لنخيل هو 
�ملو�ص����وع �لرئي�����ص للوح����ات �ملعر�����ص، حي����ث 
متّثلت جذوع �لنخيل باأ�ص����كال هند�صية و�ألو�ن 
متنوع����ة، و�صم����ل 37 لوحة بقيا�ص����ات متنوعة، 
وقد مت �لتح�صري لهذ� �ملعر�ص منذ �لعام 2010، 

لذ� تر�وحت �صنو�ت �إجناز �للوحات من 2010 
."2015 –

و��صاف����ت: "�أر�د و�ل����دي �أن يع����رّب ع����ن �ملاأ�ص����اة 
�لت����ي عاناه����ا �لع����ر�ق ول ي����ز�ل يعانيه����ا وق����د 
��صتخدم رمز �لنخيل للتعبري عن �لأمل �لأن�صاين 
و�لدمار �لذي حلق باملوروث �حل�صاري و�لبيئة 
و�لإن�ص����ان، وقام �لفنان بتجرب����ة �أ�صكال جديدة 
وجترب����ة ��صلوب جديد مغاي����ر لأعماله �ل�صابقة، 
كذل����ك �لطرح �لتجريدي �لهند�صي لل�صكل �لبيئي 

و�لإن�صاين و�ملعماري �ملحلي".
وتابع����ت: �أن "�لظروف �لبيئية �ملحيطة بالفنان 
�أو �ملحي����ط �لو�قعي له �لتاأثري �لكبري يف تكوين 
رد �لفع����ل �لفن����ي �أو �لتعب����ري �لفن����ي، وه����و �أمر 
طبيع����ي نظر� مل����ا ميرُّ به و�قعنا �حل����ايل، �إل �أنه 
ل ميكن �لتعميم بحال����ة �حلزن يف �أعمال �لفنان 
حيث حتمل �للوح����ات مناخات لونية متنوعة ل 
ميك����ن ح�صرها �أو حتديدها �صم����ن �أفق �أو حالة 

نف�صية حمددة".
م����ن جانبها �أبدت �لفنانة زينب �لركابي �إعجابها 
باملعر�ص قائلة: "طالب مكي فنان مهم وفريد من 
نوع����ه، و�إمكانيت����ه يف �لر�صم و�لتعب����ري مذهلة، 

و�أجدين عاجزة عن �إعطاء ر�أيي باأعماله".
و��صافت: "��صتخدم �أ�صل����وب �للون و�خلطوط 
�لت����ي ترم����ز �ىل �لنخي����ل، فيما بع�����ص �أعماله ل 
تتج����اوز �لعمل����ني �حت����وت على وج����وه خا�صة 
بالفن����ان طالب مكي كاأنه ينظ����ر �إىل هذه �لنخيل 
وير�قبه����ا بحزن، هك����ذ� �صعرت وه����ذه �لوجوه 

ت�صبه �أعماله �لنحتية".
�أما �لفنان و�لناقد �لت�صكيلي قا�صم �لعز�وي فقد 
�أب����دى ده�صت����ه بالبهج����ة �للوني����ة يف �للوحات، 
�لت�صكيلي����ة  بتجربت����ه  مك����ي  "طال����ب  قائ����ال: 
�ملغاي����رة يف معر�ص����ه �ل����ذي �قامه عل����ى جدر�ن 
قاع����ات �لفن����ون �لت�صكيلية، ��صتخ����دم �ل�صلوب 
�لتجريدي لنقل م�صه����ده �لب�صري للمتلقي وهو 
يتن����اول مو�صوع����ة �لنخلة وم����ا تعر�صت له من 
جتري����ف ومذبح����ة، وقد نق����ل ه����ذه �ملذبحة على 
�ص����كل م�صتطيالت بياني����ة وباأل����و�ن بهيجة مرة 

وحزينة مرة �أخرى".
و�أ�ص����اف: "لك����ن لوحات����ه ل تخل����و م����ن �لبهجة 
�للوني����ة، وهو �ل����ذي ر�ص����م للطفولة من����ذ نهاية 
�ل�صتينيات من �لقرن �ملن�صرم �بان �صدور جملة 
�ملزمار وجملتي لذ� نلم�����ص هذه �لبهجة �للونية 

يف �أعماله رغم عمره �لطويل".
�لناق����د �لت�صكيلي �صالح عبا�ص، �أك����د �أن "طالب 
مك����ي فن����ان نط����ق ببالغ����ة �ل�صم����ت"، و�أ�ص����اف 
فناننا  �لقريبة من جتارب  "�أت�صرف مبتابعت����ي 
�ملمي����ز طالب مكي، وقد ت�صنت يل فر�ص �لطالع 
�لقري����ب م����ن خمتلف جت����ارب ه����ذ� �لفن����ان، يف 
�لنح����ت، ويف ر�ص����م �للوح����ة �لفني����ة، و�لر�ص����م 
لالطف����ال ويف جمالت �لت�صمي����م �ي�صا، فالفنان 
منتج للفن وغري معطل، ويعي�ص خمتلف حالته 
يف عامل �للو�ن و�خلطوط و�ل�صكال، ل ل�صيء، 
�إل ليمنح زمنه �همية ق�صوى، جم�صد� ما يعتمل 
يف ذ�ته من �رها�صات وحلظات �صعرية وق�صود 
�ن�صانية على درجة عالية من �لرهافة �حل�صية".
و��صاف: "يف معر�صه هذ� قدم �لفنان خال�صاته 
وت�ص����وره  �ف����كاره  �خت�ص����رت  �لت����ي  �لخ����رية 
للوجود و�حلياة و�لك����ون، فال�صمة �لتي تت�صيد 
للمو�صوع����ات  تناول����ه  يف  تكم����ن  منج����زه،  يف 
�حلا�صم����ة يف �حلياة �لعر�قية، ولكن ب�صبل �د�ء 
تتد�ن����ى م����ن �ملنحى �لتجري����دي، ولع����ل �ملتلقي 
ي�صتطيع ��صتك�ص����اف بع�ص تلميحات عن وجود 

مو��صيع �قرب للو�قعية من �لتجيد".

طالب مكي يحتج على )مجزرة النخيل( بمعرض شخصي
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ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة 
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

نائب رئيس التحرير: علي حسين

االخراج الفني: علي الماجدي

لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة  

رئيس التحرير التنفيذي 
عدنان حسين

WWW. almadasupplements.com
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�لرو�ئي و�ملخرج �ل�صينمائي �أ�صعد �لهاليل �ختار 
ق�صة طال���ب مكي لتك���ون مادة لفيلم���ه �لت�صجيلي 
�ل���ذي يحمل عنو�ن )�صمتًا �إن���ه يتحدث ( وهومن 
ن���وع �أف���الم �لديك���و در�م���ا وم���ن �إع���د�د �ل�ص���اعر 
و�لناقد �لت�ص���كيلي  ح�ص���ن عبد �حلميد..يف حو�ر 
�أجرته �ملدى مع �لهاليل �ص���األناه ع���ن كيفية ولدة 
فك���رة �ختيار �لفن���ان طالب مكي كم���ادة فيلمية له 

فقال :
-خالل �ل�ص���نو�ت 2006-2008 ، كنت و�صديقي 
ح�ص���ن عب���د �حلمي���د من�ص���غلني باإجن���از حلق���ات 
برنام���ج ) تكوي���ن ( لقن���اة �ل�صومري���ة �لف�صائي���ة 

وهو خمت�ص بالفنان���ني �لت�صكيليني و�أجنزنا منه 
118 حلق���ة مبعدل حلقة ع���ن كل فنان ، وقد �قرتح 
ح�ص���ن �ن ننجز حلقة عن طالب مكي لكننا �ردناها 
متمي���زة ب�صبب متيز هذ� �لرج���ل ومل جتر �لأمور 
وقتها كما �ردنا ..ويف منت�صف عام 2013 �قرتح 
ح�ص���ن �إجناز فيلم ل�صالح د�ئرة �ل�صينما و�مل�صرح 
و�أ�ص���ر عل���ى �إخر�جي له ملا حققن���اه من جناح يف 

برنامج ) تكوين(..

* كي���ف تعامل���ت م���ع مف���ردة ال�سم���ت ل���دى الفن���ان 
وعالقتها مبوهبته الفنية ؟

-�صم���ت �لفنان طالب هو ميزت���ه �لأبرز وقد �صبهه 
�لر�ح���ل �لكبري جو�د �صليم باأ�ص���د بابل �لذي يرى 
كل م���ا يج���ري �أمام���ه دون �ن يتح���دث ،ورغم ذلك 
فه���و �صام���خ ور�ب�ص على قل���ب �لأر����ص ...هناك 
بع�ص �ملعاجل���ات للطريقة �خلا�ص���ة �لتي يتحدث 
به���ا �لفن���ان طال���ب ،وقد وجدته���ا جميع���ا تقليدية 
..كن���ت �أفك���ر ب�ص���رورة تر�صي���خ �ص���ورة �صاخمة 
وعظيم���ة عنه ليتق���ارب �أو يتماهى م���ع �أ�صد بابل 
�لفك���رة ، ل �لتج�صيد ..ل���ذ� جعلت �جلميع يتحدث 
عن���ه وع���ن �أعمال���ه �لفني���ة �لر�ئع���ة تقدم���ه مبدعا 
��صتثنائي���ا ..كان حا�ص���ر� عل���ى �ل���دو�م ينظر ول 

يتحدث ..وحني تبدت �صورته وظهر كبري� متاألقا 
مبدعا ..دفعته للحدي���ث بكلمات حم�صوبة �أظهرت 
و�ق���ع كونه �أ�صم و�أبكم يف �لوق���ت �لذي �أكرب فيه 
�مل�صاهد ه���ذ� �ل�صم���م و�عتربه مي���زة ��صتثنائية، 
فق���د كان حافز� لن يغدو نتاجه هو �صوته �ل�صادح 
..ومن جانب �آخر �عتم���دت على �ملو�صيقى لتكون 
مبثاب���ة مع���ادل �صوت���ي جم���رد لدو�خ���ل �لفن���ان 
وم�صاعره ..وكنت ق���د قررت �صلفا �أن �أجنز �لفيلم 
�صمن ف�ص���اء �لت�صجيلية �ل�صعرية �أو �لرومان�صية 
،فالتناول �لت�صجيلي �لتقلي���دي �صيقدم مو�صوعة 
جاف���ة ل حتق���ق نتيجة موؤث���رة ،�إذ �صيعي���د لذ�كرة 

�مل�صاهد �صل�صلة من �ملعاقني ت�صيع بينها خ�صو�صية 
طالب مكي ..

ويع����رتف �أ�صع����د �لهاليل باأن����ه كان منح����از� لطالب 
مك����ي فقد �حبه جد� و�أر�د �ن يحبه �مل�صاهد ،لذ� بذل 
�ملونت����اج و�لت�صوير و�ملو�صيقى جهد� لرت�صيخ هذ� 
�حل����ب ..وقد قال كل من �صاهد �لفيل����م باأنه ُوّفق يف 

ذلك ..

*هل وجد الفنان مكي نف�سه يف فيلمك بعد م�ساهدته؟
� طال����ب مكي �صامت كعادته، فل����م �أ�صمع منه وهو مل 
ي�صم����ع �ل�صريط �ل�صوتي �ملر�ف����ق ل�صريط �ل�صورة 
يف فيلم����ه.. لكنه ر�أى ح����ب �مل�صاهدين �لذين �لتفو� 
حول����ه و�صفقو� له كثري�، وق����د كرمته د�ئرة �لفنون 
�لت�صكيلي����ة ، وعل����ى �مل�ص����رح �صاه����د قاع����ة �مل�ص����رح 

�لوطن����ي �ملكتظة بامل�صاهدين وه����ي ت�صفق بحر�رة 
�ص����و�ء كان ت�صفيقه����ا للفيل����م �أو ل����ه ،فه����و �ملعن����ي 
�لأول..كن����ت �صعي����د� لأنن����ا منحن����اه فرح����ا .. ومما 
�صرح به �أفر�د عائلة �لفنان طالب مكي و�مل�صاهدون 

و�ملعنيون �أنهم �صاهدو� تاألقه يف هذ� �لفيلم.. 

*براأي���ك ..مل���اذا مل يتن���اول اأح���د م���ن قبل ق�س���ة الفنان 
اال�ستثنائية يف جمال الفن الت�سكيلي يف العراق؟ 

� رمب����ا نهاية فيل����م "�صمتا �إنه يتح����دث" جتيب على 
ه����ذ� �ل�صوؤ�ل.. فقد تعر�ص طال����ب مكي �إىل �لإهمال 
و�لتهمي�����ص لأ�صباب، ر�أى �لفن����ان بال�صم حممد �أنها 
تع����ود لأن �لإع����الم يعتم����د عل����ى �ل�ص����وت، �حلو�ر، 
�لتح����دث  ي�صتطي����ع  م����ن  في����ه  وينج����ح  �لعالق����ات، 
و�لرتوي����ج ملنتج����ه فكي����ف �حل����ال برج����ل �صامت ل 
ي�صتطي����ع �أن يو�ص����ل �صوته �أو فكرت����ه، و�أعتقد باأن 
�مل�صتغلني يف جمال �لفيل����م �لت�صجيلي �أو �لربنامج 
�لوثائقي تهربو� من تناول �صخ�صيته لأن �ملعادلت 
�ل�صمعي����ة �صعب����ة �لتحقي����ق وم����ن �ملمك����ن �أن تدف����ع 
باملادة �لفيلمية �إىل �لت�صطيح، ولعل بع�صهم مل يجد 
�صيغ����ة منا�صب����ة.. وقد ر�أيت م����ادة فيلمية بثت على 
�إحدى �لقن����و�ت قدمت �لفنان من����ذ �لبد�ية كمحاور 
بتقدي����ري  وه����ذ�  مر�فق����ة..  �صوتي����ة  ترجم����ة  م����ع 
تن����اول غري من�ص����ف.. طالب مكي حت����دث كثري� بل 
�ص����رخ عرب نتاج����ه �لفني �لكبري.. ل����ذ� حني �خرتت 
�للحظ����ة �ملنا�صب����ة حلديثه �لق�ص����ري �ملعرب، �صرخت 
�صمت����ا.. فقد حت����دث �لآخرون عنه كث����ري� و�أظهرو� 
ت�صام����ق قامته.. كم����ا �أو�صحت منجز�ت����ه علو �صاأنه 
ب����ني �لفنانني �لت�صكيليني.. ل����ذ� كان على �جلميع �أن 
ي�صمت ليقول طال����ب كلمات ب�صيطة مبعرة مفادها 
�أن �ملا�ص����ي كان جمي����ال ومثمر� و�لي����وم فو�صى لن 
ت����وؤدي ل�ص����يء.. هك����ذ� كان ي�صعر وهذه ه����ي �أزمته 

�لروحية و�لفنية يف �صنته �ل�صابعة و�ل�صبعني..

*ما اأهم االأدوات التي اعتمدتها يف الفيلم ..ال�سيناريو 
..اأم احلوار ..اأم ال�سورة ؟

� كلها بالطبع، فقد و�صعت �صيناريو لكنه كان مبثابة 
خطة عمل.. �إذ هياأت نف�صي لال�صتفادة من �ملعطيات 
و�مل�صتجد�ت وما ي�صخ�ص �أمام �لعد�صة.. لقد قر�أت 
كث����ري� عن �ل�صخ�صية، ووف����ر يل ح�صن عبد �حلميد 
م����ادة غزيرة متكن����ت من �صياغته����ا يف �ل�صكل �لذي 
ب����د� يف فيل����م "�صمتا �ن����ه يتح����دث". و�صجلت عدة 
ح����و�ر�ت مع مبدعني ممن يعرفون �لكثري عن طالب 
مك����ي كبال�صم حمم����د وعب����د �لرحيم يا�ص����ر وموفق 
مكي و�صفيق �مله����دي وكاظم نوير وغريهم.. ومنها 

�خرتت �جلمل �ملنا�صبة ل�صنع م�صار �لفيلم مفهوميا 
و�إيقاعيا ووجد�نيا، جم�صد� ب�صيل من �ل�صور �لتي 
�أجنزتها خ����الل مر�فقتي مع كادر �لفيلم للفنان لعدة 
�أيام �إ�صاف����ة �إىل �خلزين �لكبري ملنجز�ت �لفنان يف 

�لر�صم و�لنحت و�لل�صرتي�صن.. 

 *هل تفكر يف اإ�سراك فيلمك يف مهرجان ما؟ 
� �صاأحر�����ص عل����ى ذل����ك بالتاأكي����د خا�ص����ة و�نه حقق 
�لف����ن  مهرج����ان  يف  عر�ص����ه  ل����دى  جي����د�  جناح����ا 

�لت�صكيلي..

* كيف تنظر اإىل و�سع ال�سينما يف العراق اليوم ..هل 
ت�ستقبله���ا النخبة واملهرجان���ات فقط , وكيف ميكن لها 

ان ت�سل اإىل املتلقي العراقي؟ 
� �أرى ب����اأن �ل�صينما �لي����وم ت�صحو من غفوة طالت.. 
و�أث����ق كث����ري� ب����اأن �ل�صب����اب �مل�صتغل����ني يف جم����ال 
�ل�صينم����ا ه����م م����ن �صريتقي به����ذه �ل�صح����وة لتغدو 
يف �لنهاي����ة م�صروعا �صينمائيا عر�قي����ا.. لقد توجه 
بع�صه����م �إىل �صناع����ة �لفيلم دومنا دع����م تقليدي من 
موؤ�ص�ص����ات �لدول����ة، �عتمدو� تقني����ات ب�صيطة لكنها 
جي����دة يف �لت�صوير و�ملونتاج ،وق����د �أكدت يف عدة 
ح����و�ر�ت �أن �لتقنيات مل تعد عائقا ،فكامري� ب�صيطة 
يف موبايل متقدم تقنيا من �صاأنها �أن متنحنا �صورة 
و�صوتا جيدين.. هناك كامري�ت �لفوتوغر�ف �لتي 
حتوي �إمكاني����ة ت�صوير �لفيديو بنظام �أت�ص دي �أو 
�أك�����ص دي ،وهذ� يعن����ي �صورة ر�ئع����ة ومقبولة يف 
�لعر�ص كما �أنها �صاحلة للنقل �إىل �صريط �صينمائي 
يف ما بعد.. �أم����ا �ملونتاج فهناك بر�مج �لكومبيوتر 
�لت����ي ل تعد باهظ����ة �لكلفة بل ه����ي متاحة وي�صرية 
�ل�صتخ����د�م ومن �صاأنها �أن حتق����ق نتائج باهرة يف 
�ملونت����اج ...�لأزمة �إذن يف �صان����ع �ل�صينما �ملثقف، 
�ملكت����ظ باجلماليات �لتي من �ملمك����ن �أن تظهر جلية 
عل����ى �ل�صمعب�ص����ري �ل����ذي يقدم����ه.. هن����اك �صب����اب 
�أدرك����و� ح����دود �للعبة و�ص����ارو� ينج����زون �أفالمهم 
مهرجان����ات  يف  مهم����ة  جو�ئ����ز  عل����ى  ويح�صل����ون 
حملي����ة وعربية وعاملي����ة.. �أرى �أن علينا �أن نو��صل 
وندع����م ه����ذه �جله����ود فه����ي م����ن �صت�صن����ع �ل�صينما 
�لعر�قي����ة �لتي ق����د تربكه����ا �ملوؤ�ص�ص����ات بانتقائيتها 
ول م�صوؤوليته����ا �أحيان����ا.. م����ا حتتاج �إلي����ه �ل�صينما 
�لعر�قي����ة �لي����وم �ملزي����د م����ن دور �لعر�����ص �لتي من 
�صاأنها �أن حتول �لنتاج �لفيلمي �لعر�قي �إىل �صناعة 
ت�صتمد قوتها م����ن ربحيتها ،وهذ� �أمر م�صروع �إذ مل 
تتط����ور �ل�صينما �لعاملي����ة �إل بع����د �أن �صارت حتقق 

عائد�ت مالية كبرية.

المخرج أسعد الهاللي يستنطق الفنان 
التشكيلي الصامت طالب مكي

عدوية الهاللي 

من أبرز الفنانني الفطريني يف العراق 

...زرع الدهشة يف نفوس عشاق الفن 

التشكييل ونقاده بأعامله التي تحدثت 

بالنيابة عنه ..الفنان طالب ميك ...ابن 

الشطرة الذي مارس هواية الرسم 

عىل الجدران يف طفولته واستبدل 

الكالم بالفرشاة والسمع باإلبداع ..كان 

الطالب الوحيد الذي تم قبوله  يف 

معهد الفنون الجميلة بقرار مليك عام 

1952ألنه ال يقرأ و ال يكتب وأصم 

وأبكم وتتلمذ عىل يد فنانني كبار، 

منهم فائق حسن وجواد سليم الذي 

لّقبه بأسد بابل ومنح شهادة دبلوم 

فنون تشكيلية، كام عمل الفنان رساما 

يف دار ثقافة األطفال ،وهو من 

مؤسيس مجلة مجلتي واملزمار وحمل 

غالف العدد األول من مجلة مجلتي 

لوحة له ،كام شارك يف عدة معارض 

شخصية وجامعية ... 

يف معهد الفنون اجلميلة مع الفنان غازي ال�سعودي واآخرين �سنة 1957

طالب مكي يف معهد الفنون اجلميلة

طالب مكي بعد�سة الفنان ناظم رمزي



تقدم �لفتى طالب مكي )مو�ليد �ل�صطرة 1936( �لذي كان 
ينطق ر�صم���ا، فالر�صم �أ�صبح لديه بدي���ال حلا�صة �ل�صمع، 
�ىل )معه���د �لفن���ون �جلميلة( يف ع���ام 1952 فقبل بقر�ر 

ملكي لأنه ل يقر�أ ول يكتب.
در����ص طالب �لر�صم على يد �لفن���ان )فائق ح�صن( غري �أنه 
توج���ه لدر��صة �لنحت حتت ��صر�ف �لفنان )جو�د �صليم( 
فكان تلميذً� وفنانًا بارعًا طو�ل فرتة م�صريته مع ��صتاذه 

ورفيقه جو�د.
ويف �ح���دى �ملحط���ات �ملوؤث���رة يف حيات���ه �لفني���ة، حثه 

��صت���اذه ج���و�د يف ع���ام 1955عل���ى �مل�صارك���ة يف �ول 
معر�ص يقيمه �ملعهد.

كان �لفتت���اح بح�صور �ملل���ك )في�صل( ورئي����ص �لوزر�ء 
)نوري �ل�صعيد( وكانت �ملفاجاأة �عجاب �حل�صور باعمال 
�لتلمي���ذ طال���ب، و�قب���ال عدد م���ن �حل�صور م���ن �لعيان 
و�ل�صف���ر�ء على �ص���ر�ء منحوتاته �لمر �ل���ذي �أثار ده�صة 
��صتاذه، �ل���ذي خاطبه قائال: كيف تباع لوحة و�حدة يل، 
و�ن���ت تبيع ثالثًا؟ وعندما �أنهى طالب �لدر��صة من �ملعهد 
يف ع���ام 1961 ��صتدعى منحه �صه���ادة �لتخرج قر�ر� من 
رئا�صة �جلمهورية، لكن���ه وبكل تاأكيد مل يكن بحاجة �ىل 
قر�ر من رئا�صة �لدولة، ليقول عنه جو�د �صليم: )�ن طالب 
مك���ي هو �لفنان �لذي ميكن �ن يفعل �صيئًا من بعدي( كما 
مل يك���ن بحاجة �ىل ق���ر�ر رئا�صي لي�صب���ح �لر�صام �لأول 
يف �أول جمل���ة ت�ص���در لالطفال يف �لعر�ق عن���د تاأ�صي�صها 
يف ع���ام 1969 وكانت حتمل ��صم )جملت���ي( ويكون عن 

ج���د�رة رئي�ص ق�صمها �لفن���ي، و�ملاي�صرتو لفريق مده�ص 
م���ن ر�صام���ني ذ�ع �صيتهم مع���ه يف �أرجاء �لع���امل �لعربي 

�لذي ��صتقبل �طفاله �ملجلة بحفاوة بالغة.
مل ينقط���ع طال���ب عن �صغف���ه بالنحت و�لر�ص���م �حلر، �ىل 
جان���ب عمله كر�صام يف مطبوعات �لطفال، فر�صم ونحت 
و�ص���ارك يف ع�ص���ر�ت �ملعار�ص �ملحلي���ة و�لدولية، وكان 
م���ن �ملوؤ�ص�صني جلماع���ة )�ملجددين( يف عام 1965. ويف 
ع���ام 1986 منحت���ه )�ملنظم���ة �لعربية للرتبي���ة و�لثقافة 
و�لعلوم( جائزته���ا �خلا�صة بالر�صم لالطفال عن ر�صومه 
لكتاب���ني من ��ص���د�ر )د�ر ثقافة �لطف���ال( �لعر�قية حمال 

عنو�ن: )�بو بكر �لر�زي( و)��صور بانيبال(.
حظ���ى طالب مك���ي يف �ل�صنني �لخ���رية ببع�ص �لهتمام 
م���ن �ملوؤ�ص�ص���ات �لثقافي���ة �لعر�قية، فكرم �ك���ر من مرة، 
وكان �خرها يف حفل �فتتاح �مللتقى �لدويل �لول للفنون 

�لت�صكيلية -2013 على قاعة �مل�صرح �لوطني يف بغد�د.

طالــب مكــي لغــة حروفهــا فرشــاة وازميــل

علي المندالوي

طالب مكي بري�سة علي املندالوي


