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اأر كما اأنت، اأو كن كما ُترى.
اأبو يزيد الب�ضطامي

قال جميع املتقدمني -بعد التحقيق بالربهان- اإنه ل ُيرى اإل الألوان، 
مرئٌي  اللون  اإذ  لونًا،  لي�ص  ال�صواد  لونًا.  اإل  فلي�ص  ُيرى  ما  كل  واإن 

ولبد، وما مل ير: فلي�ص لونًا.
ر�ضالة الألوان، ابن حزم الأندل�ضي
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توطئة

حتديدا  او  الفني  بعملي  عالقة  ذات  بع�ضها  عديدة  مقالت  ن�ضرت  خمتلفة  �ضنوات  عرب 
اللوحة والبع�ض الخر كجزء من مناق�ضات ذات عالقة  ملوقفي من جتارب تتجاوز مفهوم 
الفنانني  اعمال  لتقدمي  ن�ضو�ض  جانب  اىل  اآخر،  حينا  العربي  والفن  حينا  العراقي  بالفن 
العربية. ويف  واملجالت  ال�ضحف  او  معار�ضهم  دليل  بع�ضها يف  ن�ضرت  والعرب  العراقيني 
زمانيا وجغرافيا كان علي  متباعدة  �ضنوات  فنية عرب  اعمال  ما طرحته من  لتوثيق  حماولة 
جتميع ما امكن من حوارات ن�ضرت يف �ضحف عربية متنوعة مع فنانني او نقاد معنني بالفن 
العربي ، عرب هذه احلوارات ل بد للمتابع لعملي الفني او للمعنني بجمع العمال الفنية 
ان تتكون لديه �ضورة اأكرث و�ضوحا لعالقتي ب�ضناعة اللوحة وما قادتني اليه فيما بعد من 
تبدلت يف طرق الجناز او يف حماولتي للجمع بني تقنيات متنوعة كالنحت والطباعة اىل 
جانب دفاتر الفنان ذات الن�ضخة الواحدة، كل ذلك مل يوقف اهتمامي بالت�ضميم �ضواء 

كانت اعمال الكرافيك الطباعية او اعمال ذات ثالثة ابعاد. 
ان  بد  ل  البداع  م�ضاحة  باإن  قناعة  لدي  ولدت  عاما  اخلم�ضون  جتاوزت  التي  جتربتي  اإن 
ال�ضوابط  تفكيك  بعد  ال  �ضورته  تتو�ضح  ل  اكت�ضاف  عملية  اىل  املمكن  مفهوم  تتجاوز 
القدمية التي تربط مفهوم البداع باملادة امل�ضتعملة ل باملخيلة، باجلانب احلريف لجناز ال�ضكل 
ل بحرية املغامرة اىل ما هو ابعد من اخ�ضاع املخيلة ملحدودية املادة. عرب هذه القناعة مل 
التزم بالتعريف التقليدي للفنان ول اىل ما مييل اليه النقاد يف احيان كثرية من تعميم ملفاهيم 
�ضورة  الفني  ال�ضكل  منح  وبالتايل  الت�ضكيلي  بالفن  ربطها  وحماولة  بالدب  عالقة  ذات 

مروية ل �ضورة ترتبط بفعل الب�ضر. 
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دفرت اأفكار

I

الليل.. قارٌب اأ�ضطورٌي متلوؤه تعاويذ ع�ضتار، امراأة العهر البابلي. يبحث عن قراره، ي�ضتمد 
منها طعم الراحة. وهنا ت�ضبح املراأة جزيرة الليل التي تطل على النهار، حيث يكون الإن�ضان 
ل امتالك الليل هو من خالل املراأة، لأنه يظل امتالكاً  ملت�ضقاً بالأر�ض واحلزن والفرح. اأف�ضّ
بدون حدود.. كاللذة، متنح اإح�ضا�ض وجودنا يف اللحظة نف�ضها. لي�ض املوت خال�ض الإن�ضان 
املحارب، اإمنا خال�ضه يف اأن يحيا، يف اأن يرف�ض املوت كقدٍر مفرو�ض، وبالتايل حالة اإعداٍم 
�ضهادة  موتي  منح  يف  اأفكر  مل  لالإن�ضان.  الأر�ضي  الن�ضيد  هو  املوت  رف�ض  �ضابقاً.  مقررة 

ميالده واأنا اأحيا و�ضاأظل اأرف�ضه، اأو كما يقول كنتزاكي: اأيها املوت اإنني ل اأخافك.

II

اإن�ضاين  العامل كموقٍف  اغت�ضاب  اللوحة هي  فاإن  باللغة،  العامل  اغت�ضاب  ال�ضعر  اإذا كان 
باللون وال�ضكل. فاللوحة رغم بعدها الواحد، تفاجوؤك دائماً بداخلها، وكاأنها تبوح لنا باللذة 
عند اكت�ضاف اجلوهر. اإنها حلٌم ممتٌع، حتمل الإن�ضان نحو مدن ال�ضمت والعذاب واملوت. 
هذا  ب�ضمولية  اإح�ضا�ضاً  مينحنا  ل  العامل،  هذا  امتالك  بغية  التجربة  حافة  عند  الوقوف  اإن 
الإن�ضان املعا�ضر. كذلك هي اللوحة عندما حتقق، من خالل ممار�ضة ميكانيكية تظل بعيداً 
عن كونها بوؤرة ملمار�ضة اإن�ضانية �ضادقة جتاه العامل. لي�ض لدّي اأمام املوت اإل اأن اأرف�ضه من 
خالل اإدراكي له. نحن نعرف باأن ل خال�ض لالإن�ضان، واأن مغامرة كلكام�ض موجودة لدى 
كل اإن�ضان يعي�ض، لكن هناك ف�ضٌل اأي�ضاً. ف�ضل ي�ضعر به الآخرون عند ال�ضقوط. لي�ض مهماً 
اأن نتحدث عن اخلوف من الزمن واملوت. كالهما اأداة لنتهاء وجود، وكالهما يعني رف�ض 
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ال�ضماح لنا باأن نقول ما مل نقله بعد. يظل الإن�ضان يف حاجة البتعاد عن املوت يف الفرتة 
نف�ضها التي يظل يف حاجة ملالحقته.. فهو حافز له باأن مينح وجوده ب�ضمات وا�ضحة على 

الأر�ض.

III

الثورة هي حلم التغيري.. متنح الإن�ضان اليقظة الدائمة جتاه العامل.. اأما التمرد اأو الغ�ضب، فال 
ميكن اأن مينح هويته الدائمة كرف�ٍض اإن�ضاين اإل عندما يتحول اإىل فاعلية مادية.. اأن يتحول 
اإىل الثورة. العي�ض خارج الثورة لن ُيك�ضب الإن�ضان ريادة امل�ضتقبل.. فجيل الرواد هو جيل 
التغري الراف�ض دائماً للقناعة والكتفاء، لأن الإن�ضان يظل يف حاجة دائمة لأن يعي�ض هوية 
ع�ضره حتى ل يتحول اإىل ج�ضٍد حمنٍط يف ع�ضر الف�ضاء. اإن حلظة وجود الوعي الإن�ضاين 
يعني حلظة ميالد الثورة.. حيث يولد الإن�ضان الراف�ض، الإن�ضان الذي لن يكون خال�ضه 
حيث  لالآخرين،  اكت�ضافنا  حلظة  واإمنا  جحيماً.  الآخرين  واعتبار  الداخل  اإىل  بالن�ضحاب 
نتحول من املوقف والفاعلية الفردية اإىل فاعلية مكثفة، اإىل عملية ح�ضارية �ضخمة ترف�ض 
بنادق  فن  املبا�ضر:  مدلوله  بال�ضرورة  يعني  ل  وهو  الثوري،  الفن  يحققها  الثورة  وتفر�ض. 
و�ضعارات. اإمنا املوقف ال�ضادق والبعيد عن التزييف جتاه التجربة الذاتية من خالل هموم 
وتطلعات هذا املجتمع. الثورة هي اأن منتلك موقفاً خا�ضاً يتخطى تراثنا، دون اأن ينف�ضل عنه 
ويتحول اإىل منوذج م�ضتقبلي لنجاحات الإن�ضان العربي املعا�ضر. الثورة ترف�ض الفن املطّعم، 

الفن الذي يعي�ض على اإبداعات الآخرين.
ما هي الثورة يف اأعمايل؟

التاريخ،  كان  واإذا  الرتاث.  عرب  للعامل  روؤيتي  على  الإ�ضرار  خالل  من  الآن  تتحقق  اإنها 
برموزه وباأ�ضطورة اجل�ضد يف اللوحة، فاإمنا ذلك موقف مرحلي، لأنه لبد من خلق النماذج 
الذي  النموذج  نقدم  اأن  هي  فالثورة  اجل�ضد..  ذلك  وتخطي  مل�ضتقبلنا،  املنتمية  املعا�ضرة 
يحمل �ضم�ض هذا الوطن وعذابات اإن�ضانه.. يحمل رائحة اأر�ضه ويتقدم اجلموع نحو امتالك 
امل�ضتقبل.. وبهذا تتحول م�ضرية احل�ضني وا�ضت�ضهاد احلالج وعذابات جلجام�ض اإىل هموٍم 
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الإن�ضان  املحارب،  الإن�ضان  يخلقها  التي  الفا�ضلة  املدينة  من  تنبعث  معا�ضرة  �ضيٍغ  ذات 
الثوري. وبهذا يكون الفن الثوري الختيار الذي ميزق اأ�ضالء اأولئك الذين �ضنعوا ج�ضد 

تخلفنا احل�ضاري وهويتنا املزيفة.

IV

اإمنا هو موقف جبان ومنافق لأنه لن مينح الفنان غري  اإن القبول مبوقف املجتمع جتاه الفنان 
�ضهادة موته، دومنا �ضرورة.

اأن نرف�ض مثل  اأن يتخطى هذا املفهوم احل�ضاري املتخلف.. ينبغي  املوقف الثوري ينبغي 
هذه العقول املحنطة. الفنان الراف�ض ل�ضهادة موته يتحقق من خالل التاأكيد على �ضرورته 
يف عملية احلركة احل�ضارية، وبالتايل فهو مطالب بخلق ال�ضرورة التي تن�ضف اأولئك الذين 

جعلوه هام�ضاً يف م�ضرية هذا املجتمع.

V

ل يكت�ضف الإن�ضان من خالل عزلته وخ�ضو�ضيته، بل من خالل تربير وجوده. الإن�ضان 
الذي ل يعرف هموم هذه احل�ضارة وتطلعاتها، يجعل من نف�ضه �ضرنقًة، ينف�ضل، ثم يتال�ضى. 
التمرد  اأنف�ضنا �ضوق  فاإن احلياة هي يف اجلحيم. فلكي مننح  اإذا كان اجلحيم هو الآخرين، 

والتخطي، يجب اأن منتلك تخطيات الآخرين و�ضوقهم، يجب اأن نعي�ض معهم.

VI

مل يكت�ضب الفن العراقي بعد اأ�ضالة وجوده ب�ضكل كامل، فما تزال تتقاذفه حمى النفالت 
ال�ضباب مناذج  اأكرث �ضمولية و�ضعوبة. يرف�ض جيل  العراقيني نحو جتارب  الرواد  من جيل 
واإن كان مل يقدم حتى الآن  قابلة للمناق�ضة والتخطي،  الرواد كنتاجات موؤلهة غري  جيل 

courtesy of the artist presented in pdf. copy to www.ibrahim
icollection for publishing on the site



14

النموذج البديل واجليد لهذا الرف�ض، ومع ذلك يظل رف�ضنا مكت�ضباً طابع ع�ضرنا املتغري. 
فجيل ال�ضباب الآن يقف عند حافة التجربة البديلة التي �ضوف تخ�ضب الروؤيا الفنية يف 
العراق. هذه الروؤيا �ضتتحقق من خالل موقٍف اأكرث جغرافية من العراق.. اإنه اكت�ضاب روؤية 
مناذج منف�ضلة عن  نحو  النزلق  بالطبع  يعني ذلك  وتراثه. ول  قيمه  العربي بكل  العامل 
العامل املعا�ضر. واإمنا اأهمية رف�ضنا �ضتكون من خالل قبول العامل لنماذجنا كنتاجات �ضادقة 
بعيدة عن النفاق احل�ضاري الذي يوؤخذ بالعقول. اإن جيل ال�ضتينات هو الذي �ضيحقق ما 
حلم به الرواد.. لأنه يعي�ض الثورة.. لأنه غري منف�ضل عن الأر�ض والنا�ض.. لأنهم طالئع 
م�ضتقبلية يرتبط م�ضريها ارتباطاً مبا�ضراً بكل املثقفني العراقيني.. فكل جتربة يف العراق مل 
تع�ض حبي�ضة خ�ضو�ضيتها، واإمنا انفلتت نحو الآخرين، وبهذا جند حمى التجديد يف الفن 
الت�ضكيلي ت�ضري ب�ضكل رائع مع املحاولت الفكرية الأخرى.. بعك�ض جتارب اخلم�ضينات، 

حيث كان ال�ضعر مثاًل يتمتع بنجاحات اأكرث من غريه من الفنون.
جملة مواقف، بريوت 1969
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نحو الروؤيا اجلديدة

اأن  يف  �ضك  ول  اإزاءه،  مرئي  غري  موقف  داخل  الإن�ضان  ت�ضع  للعامل  داخلية  وحدة  ثمة 
وللذات احل�ضارية من  الإن�ضان من جهة  اكت�ضاف لذات  اإل عملية  ما هو  املعا�ضر  الوعي 

جهة اأخرى.
اإذا كانت مرحلتنا احل�ضارية هي نتيجة حتمية لكت�ضافات وتخط �ضابق من قبل الإن�ضان 
جتاه عامله اخلارجي، فاإن الوجود الفعلي لن يتحقق اإل من خالل احلركة احلية، والتي ترف�ض 
ت�ضبح  حيث  الدائم  وتغرّيه  امل�ضتمر  تطوره  يف  ال�ضيء  فح�ضور  للوجود.  نهائي  هدف  اأي 
ا�ضتمرارية البحث �ضفة مالزمة لالإن�ضان الواعي، فاإن الفنان املعا�ضر كف عن طرح العامل 
اجلوهر  باكت�ضاف  لالهتمام  دفعه  غمو�ضه  فاإن  وبذلك  للتغيري..  قابل  غري  �ضاكن  ك�ضيء 
يطرح  وبذلك  اخلارجي،  للعامل  ال�ضخمة  التحديات  اإزاء  نف�ضه  وو�ضع  لل�ضيء،  احلقيقي 
مقدرته على جتاوز حدود املظهر الذي تفر�ضه الطبيعة والعالقات الجتماعية عليه يف جمال 

التجربة.
والقرون  اجلمال،  ك�ضف  اإليه  يوكلون  واليونانيون  ال�ضحر،  للفن  يعزون  البدائيون  كان  فاإن 
اإن�ضانية ميار�ضها  اأن يوّطد عامل الإميان.. فاإن ح�ضارتنا جتعل منه ممار�ضة  الو�ضطى تنتظر منه 
اإن�ضاٌن يحيا يف احتكاك دائم بالعامل، يقدم من خاللها الوجود الإن�ضاين عارياً اأمام احلقيقة. 

حمققاً بذلك �ضورة اأخرى من �ضلة الإن�ضان املعا�ضر بالعامل.
الفن.. ممار�ضة موقف اإزاء العامل وعملية جتاوز م�ضتمرة واكت�ضفا لداخل الإن�ضان من خالل 
التغيري... وهو رف�ض عقلي ملا هو موجود خطاأ يف تركيب املجتمع، وبذلك ي�ضبح عملية خلق 
مت�ضل يقدم فيه للوجود الإن�ضاين عامله امل�ضتقل عن طريق اخلط واللون والكتلة. بهذا يكون 
الرف�ض والتمرد، ل ب�ضكلهما املطلق، وجودين متالزمني لعملية الإبداع امل�ضتمرة. والفنان 
حمارب يرف�ض اإلقاء �ضالحه عندما يجعل من نف�ضه ناطقاً با�ضم العامل وبا�ضم الإن�ضان، وهو 
يحيا بت�ضحية دائمة اإزاء عامله، معرباً بذلك عن رغبة حادة يف رف�ض اأقنعة الزيف، وبهذا فهو 
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دائم المتالك ملا يريد اأن يقوله. اإن وحدة النتاجات الفنية عرب التاريخ ت�ضع الفنان يف مركز 
العامل ويف بوؤرة الثورة.. فالتغيري والتجاوز، وجهان للتحدي الواعي لكل ما يحيط عامل من 
قيم اجتماعية وفكرية متخلفة، فالفنان احلقيقي هو املمار�ض لتاأكيد رف�ضه لأن يكون اأ�ضرياً 
لذلك اجل�ضد املحنط من القيم الجتماعية البالية. بل لبد له من التمرد على العامل لكي 
يكون يف اجلهة الأخرى، ليتمكن من احلكم عليه.. وهو يف بوؤرة الثورة، يتجاوز كل املعطيات 
اجلاهزة حموًل نف�ضه اإىل حالج اآخر �ضد الظلم والعبودية الفكرية.. فالفنان ناقد وثوري من 

خالل �ضلبية العامل املحيط به.
املا�ضي  اأ�ضاليل  ين�ضف  عندما  والت�ضحية  الفناء  روحية  اإىل  به  يتجه  الثورة  ح�ضور  اإن 
وفن  املنغلقة  الذاتية  اإن  فنية جديدة.  روؤيا  داخل  العامل  تركيب  لإعادة  وي�ضعى  واحلا�ضر 
ال�ضلعة ح�ضيلة الروؤيا ال�ضطحية للعامل ولن يتحقق رف�ضها اإل من خالل تغريات متوا�ضلة، 
لكي ينفذ الإن�ضان من الن�ضحاق الذي متار�ضه العالقات املادية والجتماعية جتاهه.. وبهذا 
الفنان هي يف و�ضع تلك العالقات يف جانبها الإن�ضاين، والتي تتطور وتنمو  ت�ضبح مهمة 
ينمو  كيما  ال�ضابقة  والعالقة  للفكرة  دائمة  اإنهاء  حالة  اإنه  متتابعة..  وتغيريات  باكت�ضافات 
اجلديد.. فاجلديد له روؤياه اخلا�ضة... و�ضوته اخلا�ض.. والتوحد معه لن ياأتي اإل عن طريق 

خماطبته من خالل تلك الروؤيا وذلك ال�ضوت.
فالفنان ي�ضع مربرات لوجود الإن�ضان يف الطبيعة، ومينحه الُبعد الإن�ضاين اإىل جانب ُبعده 
التاريخي.. وبهذا يكت�ضب من خالل م�ضروعية وجوده اإمكانية اإعادة خلق التاريخ اأو اإبداعه 
من جديد. فهو عندما يحقق من خالل ال�ضطح ذي الُبعد الواحد عامله اخلا�ض واملميز، فاإنه 
يقدم للعامل حقيقة تبدو لأول مرة غري موجودة.. وهو بقدرته الإبداعية منحها ح�ضوراً يف 
عامل النور لتعيننا يف الك�ضف عن بع�ض اجلوانب اخلفية يف جتربتنا احلية، مما قد ل تنجح 

الت�ضورات العقلية يف اإزاحة النقاب عنه.
والروؤيا الفنية لي�ضت اإل �ضورة من �ضور ا�ضتخدامنا لعاملنا الداخلي واخلارجي، ولكن الفنان 
ل ي�ضتعني بذلك اإل لكي يثّبت دعائم ذلك العامل الذي يريد اأن يبنيه من جديد... وبهذا 
يكون العمل الفني مظهراً خلروج عامل الفنان اإىل الوجود العلني.. الفنان اجليد هو الذي 
الفن  يعي�ض  الذي  فالفنان  الفنية...  نتاجاته  من خالل  الآخرين  مع  توحده  يدرك عظمة 

courtesy of the artist presented in pdf. copy to www.ibrahim
icollection for publishing on the site



17

ك�ضنعة فقط.. والفنان الذي ميار�ض فن ال�ضلعة ل ميكن اأن ي�ضبح ال�ضاهد التاريخي على 
مقدرة الإن�ضان يف الإبداع.. ول ميكن اأن يكون فناناً اأ�ضياًل، ما دام يجعل من نف�ضه ح�ضان 

طروادة يحمل يف جوفه ج�ضد املجتمع امليت.
الفنان يعي�ض وحدة الع�ضور كلها، ويعي�ض يف الوقت نف�ضه و�ضعه كجزء يف املجتمع. بقدر ما 
ي�ضعر عليه اأن يغري املا�ضي من خالل الروؤيا املعا�ضرة، ي�ضعر باأن املا�ضي يوجه احلا�ضر، وبني 
املا�ضي واحلا�ضر توحٌد وتواجد. فاإذا كانت الروؤيا الفنية هي احل�ضور املتحقق يف اللوحة.. 
واإن هذا احل�ضور هو ذات قلقة تبحث عن هوية ح�ضارية.. ت�ضبح الأ�ضطورة واحل�ض التاريخي 
هو الو�ضيط الذي يو�ضل الفنان اإىل عامله اجلديد.. اإنها العودة للذات الوحيدة ليعي�ض فيها 
اأو ميوت.. فنحن منوت يف وحدة ذواتنا احل�ضارية والإن�ضانية.. ويف وحدة تلك الذات تبداأ 

رحلة التغيري واخللق.
ومل  نحن،  نعي�ض  مثلما  بذلك  مطالباً  حياته  عا�ض  اأمتنا،  اأجيال  من  فنياً،  جياًل  جند  لن 
ينغم�ض جيٌل مثل جيلنا يف روح الوطن والب�ضرية، بكل هذا الإحلاح، مثلما ننغم�ض نحن. 
و�ضط  نعي�ض  اأخطار.  من  الوطن  يهدد  ما  لكل  واملواجهة  بالتحدي  دائماً  املطالبون  نحن 
دوامة الزحوف الع�ضكرية للنازية اجلديدة واملهددون دوماً بوجودنا. نعمل من اأجل الرتكيز 
واملناداة بفن طليعي يجمع اإىل جانب هدفه الإن�ضاين روؤيا فنية جديدة. و�ضنظل جياًل يحمل 
روحه بكل اإحلاح تلك التحديات جاعاًل من فنه ل و�ضيلة لالنغالق على الوجود الفردي 
اأو لالنغما�ض يف عامله اخلا�ض، واإمنا روؤيا يتجه بها نحو العامل، بلغة �ضمنية ينطق بها الفنان 
على طريقته اخلا�ضة، راف�ضاً بذلك كل فهٍم ميكانيكي للفن ودوره يف املجتمع والذي يحجز 
الفنان �ضمن حدود املمكن اجلاهز داخل حدود العالقات القائمة. اإن عمليات الن�ضحاق 
التزييف  الفنان والتي جعلت منه حاماًل لأقنعة  التي مار�ضتها العالقات الجتماعية جتاه 
واملهادنة حيناً، و�ضحية حيناً اآخر، ل ميكن اأن متتلك م�ضروعية وجودها احلايل، وحتول دون 

قدرتنا على المتداد باأب�ضارنا اإىل ما وراء الأ�ضياء.
فلنكن طليعة التحدي.. ل نريد اإل اأن نكون فنانني نحمل روح الوطن والب�ضرية، كونوا معنا 
لنوجد الروؤيا اجلديدة للعامل.. مننحها عنف ومتّرد ال�ضباب.. ونحّول اأروقة الدرا�ضة اإىل قالع 
للتغيري.. لكي نوجد لوحة التخّطي امل�ضتقلة.. اللوحة التي تهز الأعماق.. متزق الزيف.. 
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تفتح نهر احلياة يف جمتمعنا.
بالذات  املبدع..  بالعمل  بالنتفا�ض..  اإل  اجلديدة  الروؤيا  وبناء  اللوحة  لتلك  ح�ضور  ل 
احل�ضارية والإن�ضانية اخلالقة.. م�ضتودع اخللق الإن�ضاين.. لنتذكر فنوننا يف وادي النهرين 
و�ضوريا والنيل، ولرنف�ض عامل اجلمود والتقليد، لنوجد العالقة ال�ضادقة والدائمة مع جيلنا.

علينا اأن منزق الرتاث لنوجده من جديد..
علينا اأن نتحداه لكي نتجاوزه..

علينا اأن نعرتف به، يف حدود وجوده املتحفي.. ونعرتف بعنف و�ضرا�ضة املواجهة.. لنوجد 
الغور..  نقتلع من جذورنا، بل �ضنمدها يف الأر�ض.. عميقة  اإرادة التخطي. لن  نفو�ضنا  يف 
وي�ضجننا  اإليه  ي�ضدنا  دكتاتورياً  فناً  الرتاث  لي�ض  الن�ضطة..  باحلياة  مليئة  ال�ضدق..  عميقة 
داخله ما دمنا منتلك املوقف احلر اإزاءه.. اإنه العجينة ال�ضهلة التي تعمل بيد الفنان اخلالق. 
لن نخرتق تراثنا خ�ضية ال�ضتعباد.. بل �ضن�ضعه يف جباهنا لنخرتق العامل لنتحدث بلغة 
احلياة اجلديدة.. برموزها.. باإن�ضانها اجلديد.. نحمل روح القتحام.. روح التمرد املمزقة لكل 

�ضيء حمنط.. لكي نعود من رحلتنا حاملني الروؤيا اجلديدة.
نحن اجليل املطالب بالتغيري والتجاوز والإبداع، نرف�ض القدمي املحنط..

نرف�ض فنان التجزئة واحلدود.. نتقدم.. ن�ضقط.. لكننا لن نرتاجع.. ونحن نقدم للعامل روؤيانا 
اجلديدة..

»الفن احلديث لغة املجتمع املعا�ضر.. والفنان اإن�ضان هذا املجتمع القادر على جتاوز حدود  	•
الذات احل�ضارية املعا�ضرة.. ليلت�ضق بنظافة خالية من كل تع�ضب باحل�ضارة احلديثة يف 
م�ضعى لتاأكيد الوجود املبدع لهذه الأمة من خالل الفن ومن يرف�ض هذه اللغة اأحياء 

حمنطون.«
موحاًل وهي حرية  م�ضتنقعاً  الفكر  ما يجعل  الثورة على كل  التعبري هي حرية  »حرية  	•

الروؤيا والتمرد على كل ما هو قائم ب�ضورة مغلوطة يف املجتمع..«
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»الفن كل اإبداٍع جديد.. وهو تناق�ٌض مع اجلمود.. وخلٌق مت�ضٌل.. وبهذا فهو لن يكون  	•
مراآة الواقع الذي يعي�ضه الفنان فقط.. واإمنا روح امل�ضتقبل..«

الفنية للجمهور ويثبت معامل احلركة  التجربة  يو�ضل  الذي  هو  اجليد  الفني  »النقد  	•
توا�ضل  عملية  والفن  النقد  بني  والتزلف..  املهادنة  روح  عن  بعيداً  الأ�ضيلة  الفنية 
احلركة  لتقييم  مفجعاً  اإ�ضقاطاً  التطور،  م�ضايرة  عن  تخلفه  يكون  وبهذا  وتكامل.. 

ومنوها..« الت�ضكيلية 
اإن�ضانياً  تدلياًل  ليوجد  الزمن  يتخطى  موقٌف  هو  بل  ندر�ضه،  ميتاً  �ضيئاً  لي�ض  »املا�ضي  	•
�ضاماًل له جانباه الت�ضكيلي والنف�ضي يف اآن واحد. وبهذا فاإن دللة املا�ضي ترى وجتدد 
يف �ضوء احلا�ضر. واإن اعتبار املا�ضي كروؤيا ثابتة، لي�ض �ضوى خدعة يراد بها جتميد التجربة 
املعا�ضرة يف قوالب ا�ضتنفدت تاريخيتها. وبهذا يكون الرتاث القومي والإن�ضاين كله، 

روافدنا عرب رحلتنا للتغيري والإبداع.«
العالقة مع اجلمهور هي م�ضاألة اجتماعية. اإن نتاجاتنا الفنية هي التي تتفاعل  م�ضاألة  »اإن  	•
مع اجلمهور ل نحن.. وبهذا يكون ال�ضارع، ل قاعات املتاحف نقطة اللت�ضاق ال�ضادقة 

معه.«
كمّنة..  لنا  يوهب  ما  ونرف�ض  التزييف،  لأقنعة  احلاملة  الجتماعية  العالقات  »نرف�ض  	•

نحن الذين نحقق تربير وجودنا عرب رحلتنا للتغيري.«
»منّجد جيل الرواد يف دورهم التاريخي لنه�ضتنا الت�ضكيلية، ونرف�ض الو�ضاية الأكادميية  	•

والفكر التعليمي.«
التحرير  حرب  ومنجد  لأمتنا،  والفكرية  الع�ضكرية  الهزمية  ونرف�ض  العامل..  نتحدى  	•

ال�ضعبية، ففي �ضدور ال�ضهداء جمد هذه الأمة.«
»الثورة جتاوٌز للقيم ال�ضلبية، وبلورة روح امل�ضتقبل، وهي بهذا �ضانعة الإن�ضان اجلديد..  	•
الإن�ضان املتحرر واملتخطي وجوده يف �ضبيل حتقيق جوهره الإن�ضاين اخلا�ض، والفن وجه 

ذلك الإن�ضان امل�ضرق.. فالثورة والفن عطاءان مالزمان لتطور الب�ضرية.«
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اجتاه  الثورة  تعمله  ما  واأف�ضل  الإن�ضاين،  جلوهره  الإن�ضان  مبمار�ضة  رهن  الفن  »ممار�ضة  	•
املتخّلف  للوجود  الراف�ض  اجلوهر  ذلك  ممار�ضة  اإمكانية  له  توفر  اأن  الفنان  الإن�ضان 
والعالقات امليتة.. فالثورة املتخطية وال�ضانعة للنموذج الثوري هي اأي�ضاً الفن امل�ضتقبلي 

املده�ض واملحقق للروؤيا اجلديد.«
كرا�ضة بيان الروؤيا اجلديدة، بغداد ت�ضرين الأول 1969
بيان وقعه: اإ�ضماعيل فتاح، رافع النا�ضري، �ضالح اجلميعي، 

حممد مهر الدين، ها�ضم �ضمرجي، و�ضياء العزاوي.
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ن�ص جانبي

اليومية  حياتنا  لأب�ضط جوانب  وم�ضمون  كاأ�ضلوب  ملحمية  معا�ضرة  هي  اجلديدة..  الروؤيا 
لنحقق من خاللها ُبعدها البال�ضتيكي، ح�ضوراً مرتبطاً بواقعنا النف�ضي والفكري، مبتدعني 
بذلك �ضورة جديدة لعاملنا تفر�ض زمانيتها ورموزها ب�ضكل بعيد عن العاطفة والزدواجية 
البنائية  اأ�ضكالنا  لتطوير  كمورد  الرتاث  نحو  النحياز  يكون  وبذلك  والفنية..  الفكرية 
الأ�ضلوب  لإيجاد  ال�ضبيل  هو  مو�ضوعياً  فهماً  النحياز  لهذا  فهمنا  ومدى  وامل�ضمونية، 
اجلديد يف اإعادة خلقه من خالل احلا�ضر متجهاً نحو امل�ضتقبل والذي يعني جتاوزاً له بقدر 
اإذاً ل تعني التحجر، وترف�ض اللجوء للمبا�ضرة ال�ضكلية  الروؤيا اجلديدة  انبثاق منه.  ما هو 
واملو�ضوعية، وهي اجلديد الذي مل ياأت بعد. ذلك املخا�ض ال�ضعب فنياً، وهو التمرد القلق، 
وبعدها..  اجلديد..  الع�ضر  اإن�ضان  زمانيتها..  له..  نهاية  ل  الذي  لل�ضيء  الدائم  والنتظار 
احل�ضارة الإن�ضانية بكل �ضمولها وهي اإبداع الذات الإن�ضانية املفتوحة على العامل اخلارجي 
الروؤيا  املا�ضي..  يف  وميتد جذرها  امل�ضتقبل..  يف  وتوجد  احلا�ضر  تتخطى  بكل ح�ضاراته.. 

اجلديدة.. لوحة مل توجد بعد.
كرا�ضة بيان الروؤيا اجلديدة، بغداد 1969
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ال�صهادة الداخلية

تركيبات  عرب  ي�ضقطها  اخلية،  الد  ال�ضهادة  �ضفة  اللوحة  تكت�ضب  النا�ضري  اأعمال  يف 
هند�ضية منظمة، قد تكون ق�ضرية يف بع�ض الحيان، لكنها تظل ق�ضرية ت�ضعى لن تتحرر من 
ممار�ضة النظباط على النف�ض كالوعي بتحطيم مادية التجربة الكرافيكية �ضبيال لن يتحرك 
من وعي م�ضاد ملا�ضيه ذلك لن جل ما كان يطمح اليه هو افناء لذلك املا�ضي وخا�ضة 
يف اعماله الوىل التي كانت تفتقد ح�ض النتماء اليه، وبالتايل يف ان ميتلك وعيا تاريخياً 
معا�ضراً يدين من خالله اأي وجود هام�ضي للتجربة، وكما يرف�ض التوا�ضل مع جتربة جاهزة 
فاإنه يرف�ض اأي�ضاً الرغبة التي تثار بفعل خارجي عنه، وبهذا فهو يثري النتباه ق�ضراً باخرتاقه 
وال�ضكل،  اللون  احل�ضية يف  للمتنافرات  بتكدي�ضه  الرغبة،  تلك  وا�ضطة  املدر�ضية،  للقواعد 

هذه املتنافرات امل�ضحونة بقوة احللم، والن�ضراح نحو اختيار ذاتي خا�ض به.
اإن الندها�ض يف احلب والف�ضل فيه، مو�ضوعات يغرق النا�ضري نف�ضه بها، ي�ضتخدم الرموز 
نحو  منحدراً  هو،  لغته  لغة غري  اية  ان حتمل  �ضرطية يف  دومنا  العربية  احلروف  مع  ويتحرك 
جرف يتجاوز ترتيب الكلمات، وطاملا تبقى هذه احلروف حاملة التبا�ضاتها فان اللوحة تظل 
منطوية على ا�ضرار الذات التي ي�ضتغرقها �ضوت احللم نحو الخر. اإن حريف ال�ضني وال�ضني 
بالرغم من امتالكهما لل�ضكل املتحرك والقادر على اإغناء التكوين مبا يخلقانه من امتدادات 
وجود  �ضد  �ضهادته  يكون  ي�ضعى لن  الذي  احلقيقي  لفرحه  رمزان  يظالن  فانهما  متوترة، 
مليئ بالتف�ضريات امل�ضبقة واملواقف الق�ضرية، و�ضد عامل مغلف بع�ضرات الروؤى، عامل تبداأ 

نهايته بالنت�ضار ثم ي�ضتحيل عند غب�ض اليوم الخر متال�ضياً وي�ضقط يف احللم.
اإن اإدراكه بالالجدوى وبتال�ضي اللغة امل�ضرتكة مع الخر، خلق لديه �ضم�ضاً متوهجة يح�ض 
اإزاءها بالتوق لن تتحول عملية اخللق لديه اإىل اإدانه �ضرية يعي�ضها بتوتر عاطفي، تاركة اأثار 
وجودها يف اللوان واحلروف عند حلظات الختناق بفعل الظوابط وال�ضرتاطات اخلارجية، 
ي�ضهم يف  التي مل  التجربة  التجربة، تلك  انقا�ض  ابدية يف احلب و�ضط  ومعربة عن عالقة 
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�ضنعها ال من خالل املرور يف مراحل ال�ضك والنكار وا�ضقاطات احلزن.
اعماله الت�ضكيلية الخرية افعال مت�ضعبة تبحث عن وجودها عرب التحرر من مادية اللوحة 
وبهذا تكون تكويناته ممتدة بو�ضوح وقادرة على ان تتكون باية وحدة ت�ضكيلية اأخرى، اإنه 
�ضيظل  لكنه  احلب،  بفعل  تاأتي  التي  وبالولدة  بالفرح  يلت�ضق  م�ضار  معا�ضر،  ثقايف  م�ضار 
حمفوفا باملغامرة ويف املغامرة يتحقق وجه الكت�ضاف الذي يبحث عنه.اإن اعمال هذا الفنان 
فردو�ض  توهج يف  معه،  التوهج  الخرين يف حالة  با�ضرتاك  ال  احلقيقي  توا�ضلها  متتلك  ل 

ابدي ويف عامل منظم برعب وق�ضري بخجل.
دليل املعر�ض الثامن، 1971
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املل�صقات 
فن اأيدلوجي ملخاطبة اجلماهري

التوجيه  ويوجهه  املل�ضقات  فن  يطور  اأن  العراقي  الفنان  ا�ضتطاع  الأخرية  ال�ضنوات  يف 
هذا  اأن  ونعتقد  والتحريك.  الدعاية  ووظيفته يف  ال�ضيا�ضي  مكانه  ي�ضعه يف  باأن  ال�ضحيح، 
التطور �ضيوؤدي اإىل فهمه اخلا�ض الذي �ضيرتك ظالله على احلركة الت�ضكيلية عموماً بتو�ضيح 
املهمات الآنية للفن، اأو مينح الفن الت�ضكيلي روحاً واقعية نقدية وجعله اأقرب اإىل الإح�ضا�ض 
بالواقع وم�ضكالته، واأقرب اإىل فهم النا�ض اأي�ضاً. اإن فن املل�ضقات عندنا يتقدم اليوم بطموح 

خا�ض نرجو اأن تعزز به روح الإبداع الت�ضكيلي عموماً.
يتحدث هنا الفنان �ضياء العزاوي عن فن املل�ضقات، ن�ضاأته الأوىل، تطوره الذاتي، تكنيكه، 
اإن معرفة »حياة« هذا  التي تكمن خلفه.  الكبار، والروح الأيديولوجية  الفنانني  اإ�ضهامات 

الفن قد جتعلنا اأقرب اإليه.
للمطبوعات الإعالنية اجلماهريية تاريخ طويل ميتد اإىل �ضنوات بعيدة واإىل لندن يعود اأقدم 
النماذج الطباعية للم�ضمم ولني كا�ضنون عام 1774. كما ُعرث يف فرن�ضا على �ضورة دعائية 
بحجم �ضفحة الكتب ال�ضغرية عن مظالت عام 1715، ور�ضوم تو�ضيحية لزوجني ي�ضربان 
يف فندق عام 1800. وبهذا ميكن تتبع تطّور تقاليد الر�ضوم التو�ضيحية واملطبوعة على احلجر 
الأعمال ذات  بع�ض  اأن  مما نالحظه  وبالرغم  فرن�ضا.  املطبوعة يف  الكتب  ومنوها من خالل 
 )1800-1866( جافاريل  اأمثال  وال�ضورة  الكلمة  على  يحتوي  والذي  الدعائي  ال�ضكل 
بت�ضميماته املختلفة، ودن�ض اأوك�ضت رافيت )1860-1804( الذي �ضمم �ضكلني دعائيني 
عن نابليون ودون كيخوته بر�ضومه الثمامنائة لأ�ضهر الروايات، فاإن عالقتهم بالكتب املطبوعة 
ع�ضر يف  ي�ضببه من  وما  ال�ضغري  اإىل حجمها  اإ�ضافة  بالإعالن  اأ�ضعفت عالقتهم  وتقنيتها، 

متييزها و�ضط مواد الدعاية املختلفة.
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الفن  جمال  يف  البارعة  لت�ضميماته  الإعالن  تاريخ  يف  ا�ضم  اأول  �ضاريت  جولي�ضما  يعترب 
واإذ  فنية جيدة.  قيم  من  الألف  تتجاوز  التي  اأعماله  به  احتفظت  ما  اإىل جانب  الدعائي، 
ا�ضتعاظت اجلماهري يف زمنه عن اجلداريات الكبرية بخلق لوحات الردهات ال�ضخمة، اأوجد 
النوع من  اإىل قاعة لعر�ض هذا  ال�ضارع، وبهذا حتّول هذا املكان  مكاناً جديداً لأعماله هو 

الفن.
اإن الإ�ضهام احلقيقي لهذا الفنان يبداأ بعودته اإىل باري�ض بعد ا�ضتقرار دام �ضبع �ضنوات يف 
اإنكلرتا وبداأ اإنتاجه الفني بوا�ضطة ماكنته الإنكليزية اجلديدة التي و�ضعها يف مركز �ضيفلدر 
للت�ضميم. ومن عام 1969 بداأ التاريخ الفني لل�ضكل الذي نعرفه حالياً عن الإعالن، عندما 
وتكمل  راق�ضني،  بني  مهرج  على  يحتوي  وهو  بالليثوكراف  املطبوع  اإعالنه  �ضاريت  قدم 
اإىل اخلارج والكائنة يف الق�ضم الأعلى من الإعالن ت�ضميم هذه احلركة،  احلروف املتجهة 
اإعالناته  تت�ضم  الذي  الوقت  يف  الت�ضميم  من  جزءاً  احلروف  من  جعل  الذي  وبال�ضكل 
بخلوها من الكتابة، ويرجع كل ما دون على اإعالنات هذا الفنان ل�ضديقه مادار الذي تويف 

عام 1894.
الليثوكراف وكان ير�ضم ت�ضميماته  اأثناء عمله كمحرتف لطباعة  باري�ض  در�ض �ضاريت يف 
مبا�ضرًة على حجر الطباعة كو�ضيلة للخلق املبا�ضر، وقد �ضبقه اإىل ذلك الفنان كوبا واآخرون 
يف بداية هذا القرن. تظهر ت�ضميماته املوزعة على خمتلف املو�ضوعات، عالقة وا�ضحة بتقاليد 
تيبولو  الفنان  اأعماله بجداريات  املنطقي مقارنة  الفني للجداريات الأوربية. ومن  التكوين 
حيث تبدو لنا تاأثرياته على اأعمال الفنان �ضاريت اأكرث و�ضوحاً مما كانت تبدو ملعا�ضريه، كما 

ميكن تتبع العالقة الفنية بينه وبني ر�ضوم الفنانني وتاو وفركونارد.
وبهذا جند متثيل اأعمال �ضاريت لنهاية الفرتة العظيمة لتقاليد الفن الأوربي اأ�ضد من متثيله 
الزخريف،  الفن  يف  عن�ضراً  فيلدي  هرني  الناقد  ويعتربه  احلديثة.  الفنية  احلركات  لبداية 
وله تاأثريات كبرية على هذه احلركة، اإىل جانب تاأثريه على الفنان �ضوره. كما اأ�ضاد بع�ض 
الكتاب وعدد ل يح�ضى من النقاد وموؤرخي الفن بالتفجري اللوين الذي اأوجده هذا الفنان 
جانب  اإىل  الليثوغراف،  لكتب  التو�ضيحية  الر�ضوم  تكنيك  من  ال�ضتفادة  يف  واإمكانياته 
اإعالناته التي طورت فيما بعد من قبل بع�ض  اإن  اأ�ضلوب الفنانني ومقايي�ضهم.  ا�ضتخدامه 
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لالأعمال  التكنيكية  التقاليد  �ضوية  تطرح  وبونارد،  لوتريك  تولوز  اأمثال  ال�ضباب  الفنانني 
اجلدارية الكربى اإىل جانب عن�ضر مهم هو ال�ضعور بالتعبري واللغة ال�ضعبية التي ميكن اأن 

حتقق الت�ضال باجلماهري.
اإن الإعالن الذي هو نتاج العامل ال�ضناعي من نهاية القرن التا�ضع ع�ضر قد ا�ضتخدم كو�ضيلة 
للعر�ض، كما اأنه هواية للمجمع، وقد ظل لفرتة تقع بني 1870 ونهاية احلرب العاملية الأوىل، 
ذات ارتباط باملبداأ التجاري، والإعالن الذي يدعى »احلرب مهنة جيدة، تدعو ابنك« منوذج 

من هذا النوع. وي�ضتثنى من ذلك اأعمال الفنان �ضاريت وتولوز لوتريك وبونارد.
وبذلك يثّبت لالإعالن، تاريخياً، مرحلتني. الأوىل تقع بني 1870 و1919 عندما كان جزءاً 
من العمليات التجارية، واملرحلة الثانية تبداأ من عام 1919 حتى تبلغ الوقت احلا�ضر حيث 

حتقق ظهور الإعالن ال�ضيا�ضي.
تعترب الثورة ال�ضرتاكية يف الحتاد ال�ضوفياتي عام 1917 واحدة من اأهم العوامل التي دعت 
اإىل تر�ضيخ الإعالن الأيديولوجي، فقد ظهر نوع جديد من الإعالن ي�ضمى »النافذة« للفنان 
بتتابع  ميخائيل جريمن�ضكي، وحتتوي هذه الإعالنات اجلديدة على ر�ضوم تو�ضيحية ممثلة 
�ضينمائي �ضاخر، ومن اأ�ضهر مناذجها تلك التي نفذت مع �ضعر ال�ضاعر مايكوف�ضكي. وت�ضري 
اإحدى الناقدات ال�ضوفياتيات اإىل مدى تاأثري الأيقونة الرو�ضية وت�ضميمات الفن ال�ضعبي 
الن�ض  التكامل بني  اإىل جانب  التا�ضع ع�ضر،  القرن  نهاية  �ضائعاً حتى  الذي كان  الرو�ضي 
مايكوف�ضكي  ال�ضاعر  التكامل  هذا  األهم  لقد  وجورجنارف.  لريونوف  اأعمال  يف  والر�ضوم 
لتطويره من خالل اهتمامه باحلكايات ال�ضعبية ال�ضائعة. وكانت جميع هذه الإعالنات تنجز 

بجهود تعاونية، ثم ترقم على طبعة منها وتوزع على اجلماهري لتعر�ضها بالنافذة.
اإن فكرة اجلهود التعاونية لالإنتاج الإعالين ظهرت يف برلني اأي�ضاً من قبل جمموعة نوفنرب 
قبل  من  الفكرة  بهذه  اأخذ  كما   ،1918 عام  يخرت  وهان�ض  بيخ�ضتني  ماك�ض  اأ�ض�ضها  التي 
اجلمهوريني وال�ضيوعيني يف مدريد وبر�ضلونة اأثناء احلرب الأهلية عام 1936. وقد عك�ضت 
اإعالنات هوؤلء ظهور تكنيك جديد يف الإعالن مثل ا�ضتخدام »الفوتو مونتاج«، كما ظهر 
تاأثري تكنيك اإعالنات النافذة على معماري الطليعة، حيث اأعدت م�ضاحات بنائية كبرية 
يف العمارات لتعر�ض عليها هذه ال�ضفحات الأوىل من ال�ضحف اليومية. ويعترب الغربيون 
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هذا الأ�ضلوب الطليعي مرادفاً لتكوين املجتمع ال�ضوفياتي اجلديد الذي اأوجد بعد الثورة 
ال�ضرتاكية.

ا�ضتخدم الفا�ض�ضت الأ�ضبان الإعالن كو�ضيلة للقتال، كما اعتمدت الفا�ضية اأثناء حكمها 
يف اإيطاليا على اإعالنات ت�ضور بالأبعاد الثالثة وب�ضكل يظهر مدى تاأثري الفخامة املعمارية 
لالإمرباطورية الرومانية القدمية، وكانت احلروف الكتابية اأحد العنا�ضر التي ا�ضتخدمت يف 
هذا الت�ضّور، وقد لوحظ تاأثريها يف الإعالنات التجارية، وخ�ضو�ضاً يف اأعمال الفنانني بريو 
مم ب�ضكل ي�ضابه ما نراه يف مقدمة  توتايني، وبيوين با�ضيتا، كاإعالن �ضيارات فيات الذي �ضُ

اأفالم �ضركة فوك�ض للقرن الع�ضرين.
مل حتقق الإعالنات التي ظهرت خالل احلرب العاملية الثانية اأية اإ�ضافة وا�ضحة اإىل التطور 
الذي ح�ضل يف الت�ضميم الإعالين من قبل. بالرغم من ظهور بع�ض الأعمال اجليدة يف 
الوليات املتحدة لبع�ض الفنانني منهم »هرني كورند، جني كارلو«. ويف الحتاد ال�ضوفياتي 
»ميخائيل كوبريانوف«. لقد تغريت و�ضائل الإعالم اجلماهريية يف جمتمع ما بعد احلرب، 
وظهرت و�ضائل جديدة وفعالة للدعاية من خالل الراديو وال�ضينما، ويف عام 1945 ظهرت 
روح  اأعيدت  احلرب، حيث  تعار�ض  اإعالنات  اأوجدت  وفكرية جديدة  �ضيا�ضية  ت�ضورات 
اآخر من قبل  1924، ب�ضكل  اأخرى« والذي يعود لعام  اإعالن كاثي كولفاتي�ض »ل حرب 
الفنان كات�ضو بعنوان »ل هريو�ضيما اأخرى« وميكن اأن يالحظ اأن هذه التغريات اجلديدة قد 

حدثت يف الأ�ضلوب اأكرث مما حدثت يف املحتوى.
�ضجاعة  كو�ضيلة  النمو  من  عام  مائة  وبعد  اإعالن  ظهر   1968 اآذار  باري�ض  انتفا�ضة  خالل 
وفنية يف الن�ضال. وكما يف اإعالنات النافذة اأيام ثورة اكتوبر، ا�ضتخدم الأ�ضلوب التعاوين 
يف اختيار الت�ضميم والطبع، و�ضارك يف تنفيذ هذه الإعالنات خمت�ضون وهواة، كما عار�ض 
اأولئك امل�ضرفون على الإنتاج حتقيق مفهوم »ال�ضوق الفني لالإعالن« يف مقدمة كتاب عن 
جمموعة من هذه الأعالنات �ضدر يف الوليات املتحدة اإ�ضارة تقول، »اإن التجربة اأو�ضحت 
اإن اخليال  الت�ضميم.  ال�ضعار يف تكملة  تعاون  اإىل  الغمو�ض ومدى احلاجة  لنا مدى خطر 
النقاد  اأحد  ي�ضف  ال�ضعار.«  يحققه  الذي  الهجوم  ويقاوم  يتدخل  عندما  فقط  فعال جداً 
املر�ضم ال�ضعبي الذي كان ي�ضدر هذه الإعالنات فيقول، »يف املر�ضم جمموعة من العمال، 
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احلرير،  على  الطبع  بو�ضاطة  اإعالناتهم  اإنتاج  على  يعملون  وجميعهم  والفنانني.  والطلبة 
الفني  الت�ضميم  اجتماع عام لختيار  يومياً يف  يلتقون  اإذ  وهم  اأخرى.  الليثوكراف وطرق 
وال�ضعار الالزم لالإعالن، يطرحون ومن خالل هذا الجتماع، مناق�ضات حادة يف امل�ضائل 

ال�ضيا�ضية اليومية.«
اإن اإعالنات املر�ضم ال�ضعبي التي كانت �ضوت انتفا�ضة اآذار 68 متكنت اأن حتتفظ باأف�ضل 
التطور يف  يبداأ فيها  التي  ال�ضارع  اإعالنات  العامة،  »الرموز  الناجح،  الفني  التكوين  تقاليد 

الت�ضميم والفكرة« اإىل جانب جناحها للدمج املبا�ضر بني الكلمة والت�ضور.
يف نهاية عام 1960 بات وا�ضحاً تاأثري التطور الذي ح�ضل يف الإعالنات التجارية على منو 
الإعالنات الأيديولوجية، �ضواء كان ما تطرحه من اأفكار حزبية حمددة اأو تعبرياً عن اأفكار 

اجليل اجلديد.
ذلك  من  ال�ضتفادة  ا�ضتطاعت  التي  ال�ضينية  الثورة  اإعالنات  اأن  يف  �ضك  من  ولي�ض 
التكنيك، ذات اإ�ضهام رائع ي�ضتحق التاأكيد يف تاريخ الت�ضميم الإعالين الأيديولوجي. اإن 
هذه الإعالنات، الرايات، كانت كما هي احلال يف الغرب، نتيجة لتطوير الفن ال�ضعبي. اأما 
اإعالنات الثورة الكوبية فاإنها حتتل مكانة مهمة و�ضهرة وا�ضعة. حيث قدم هذا البلد القريب 
من الوليات املتحدة جغرافياً والبعيد عنها اأيديولوجياً، ومن خالل ال�ضتفادة املزدوجة من 
ا�ضرتاكي.  وبفكر  باأ�ضلوب غربي  نفذت  ناجحة  اأعماًل  والغربي،  ال�ضرقي  الإعالن  جتربتي 
وهي تعك�ض مدى تاأثري الدعاية التجارية وروحية الفن ال�ضعبي واإعالنات الأفالم الأمريكية 

ذات املجتمع ال�ضتهالكي اإىل جانب اإعالنات امل�ضرح البولندي واأعمال الفنان بيكا�ضو.
النافذة، �ضكل  واحلائط وعلى  البيت  بالقول، »يف  الفني  املجتمع  النقاد حالة  اأحد  ي�ضف 
املتعلقة  الدعاية  الأمريكية وجمالت  والتقاومي  الفلمنكو  جديد لالإعالن، حل حمل �ضور 
باملنتجات ال�ضتهالكية، وهي تعك�ض ت�ضوراً جديداً دومنا جلوء اإىل ا�ضتغالل الإثارة اجلن�ضية 

ووهم احلياة الأر�ضتقراطية«.
تت�ضم هذه الإعالنات باأ�ضلوبها الزخريف دومنا خ�ضوع لل�ضرامة التوجيهية، وتعرب ت�ضميماتها 
الب�ضيطة عن روح الثورة، بحيث متكنت من اإيجاد حالة اقرتاب بني لغة املجتمع ال�ضرتاكي 
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املتعلقة  التكنيكية  الأ�ضباب  بع�ض  ولوجود  املحرتفني.  الكرافيك  م�ضممي  اأعمال  وبني 
بالطباعة، ات�ضمت بقلة طبعاتها، الأمر الذي منحها قيمًة �ضوقيًة مهمة لدى هواة الإعالن، 
قد  الأيديولوجي  الإعالن  باأن  ال�ضوق لإميانهم  لهذا  اإنتاجها  امل�ضوؤولني  بالرغم من حماربة 
تزول  وتثقيفية  توجيهية  مهمته  واأن  ا�ضرتاكي،  وملجتمع  ا�ضرتاكي  جمتمع  قبل  من  �ضنع 

بزوال الظروف التي اأوجدت احلالة التي يتعر�ض لها الإعالن.
التي برزت  الر�ضم والكرافيك  التقارب بني فن  اإىل ظاهرة  اإحدى املجالت الكوبية  ت�ضري 
اإىل  يذهبون  الذين  هوؤلء  النا�ض  من  جمموعتني  بني  الروؤيا  تقريب  اأن  بقولها،  كوبا  يف 
الفن:  من  مظهرين  وجود  تقدم  لروؤيا  تقريب  هو  اإمنا  يذهبون،  الذين ل  واأولئك  املتاحف 
اإن فن اللوحة ماألوف جداً لدى املتفرجني والفنان، واإن  واحد للمتعلمني واآخر لالأميني. 
املجالت،  الكتب،  »اأغلفة  الكرافيك  اأن  وم�ضكالته، يف حني  باأفكاره  الر�ضام  هي  اللوحة 
الإعالنات« ميثل اإي�ضاًل للحدث، ونتيجة تعتمد على ال�ضينما وامل�ضرح والأدب. واإن كان 
علينا عدم اإغفال املزية يف تنفيذ كال العملني، اللوحة وجماميع الأعمال الكرافيكية، تقدم 
اأعمال الفنان »راوؤول مارتينيز« اأحد فناين كوبا املعروفني، منوذجاً عن هذه الظاهرة. حيث 
متكن اأن يطور، من خالل ر�ضومه، ت�ضميمات تظهر عالقتها باأ�ضكال الفن الوطني الكوبي، 
وكما هي احلال يف تطور الإعالن يف البلدان الأخرى من خالل الفن ال�ضعبي، نالحظ هذه 
الظاهرة يف اأعماله لأيجاد و�ضائل حقيقية للتعبري ال�ضعبي. يقول الفنان مارتينيز يف اإحدى 
املقابالت ال�ضحفية، »اإن الر�ضم يف خمتلف اأهدافه باجتاه املطابقة واحلل للم�ضكالت التي 
جتاوزها الفنان نف�ضه، اأما فنان الكرافيك، فيجيب على امل�ضكالت التي و�ضعت له، واحلقيقة 

اأن الفن يف جميع اأنحاء العامل يتجه اليوم نحو طرق الفن اجلماهريي.«
جريدة اجلمهورية، بغداد، 15 اآب 1973
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كيف ي�صبح املتحف موؤ�ص�صة للثقافة اجلماهريية؟

»الروحية«  املوؤ�ض�ضات  من  كغريه  اأنه  اإل  ع�ضر،  التا�ضع  القرن  اإىل  تنتمي  موؤ�ض�ضة  املتحف 
موؤ�ض�ضات  ازدواجية  ب�ضكل خا�ض  يحمل  وهو  �ضابقة،  قرون  م�ضمون  يحمل  للربجوازية، 
القرون الو�ضطى: الروح واجل�ضد. ويف الواقع اإنه اأكرث من ذلك،، اإنه وليد املوؤ�ض�ضات الأمريكية 
الأوربية. ومن هنا اكت�ضب املتحف غمو�ض عن�ضر »املقد�ض« وبهاءه، ومع ذلك بناًء زمنياً 
معقداً، يجعل الذاكرة الإن�ضانية احلا�ضرة اأمام حالة خا�ضة. هي فيما تقدمه بف�ضل التكرار 
»املجمعة«  املعلومات  هذه  واقع  وحتت  الإن�ضانية،  املعرفة  جتعل  اأولية  معطيات  مع  واملقارنة 
يحرر املتلقي من انتباهه املقيد مبكان وزمان، اإىل مكان وزمان اآخرين. وعرب حالة ال�ضتمرار 
يكمن  الذي  العميق  الت�ضال  اكت�ضاف  املتفرج عن  يتمكن  الإن�ضاين،  للوعي  التاريخي 
األواح  تعود  ل  عندئذ  والأ�ضلوب.  واملكان  الزمان  يف  بع�ضها  عن  تختلف  ح�ضارات  وراء 
الكتابة واملنحوتات جمرد م�ضاحات واأ�ضكال، واإمنا جمموعة من الفعاليات ذات الرتباط 
العميق بتاريخ مت�ضعب وم�ضاد ومتداخل. اإن الإن�ضان احلقيقي، كما يقول مي�ضيل بوتور، 
يتاألف من اجل�ضم ومن الأ�ضياء التي تخ�ض اجلن�ض الب�ضري، كما يخ�ض هذا الع�ض هذا 

النوع من الطيور.
لرتباطها  وذلك  للمتفرج،  بالن�ضبة  �ضعوبًة  املتاحف  اأنواع  اأكرث  من  الآثار  متاحف  تعترب 
ر املتفرج  الكلي ببنيتها الأ�ضا�ضية، وهي املعرفة التاريخية. جتاه م�ضاألة كهذه، �ضرعان ما يحا�ضَ
»ال�ضلبي« بزخم من الوثائق واخلربات اأو املهارات هي يف جمملها وثائق عن وعي الإن�ضان 
من  �ضكل  باأي  الهروب  اإىل  املتفرج  هذا  مثل  يلجاأ  الوقائع،  هذه  من  وللخال�ض  وتطوره. 
اأن تكون زيارة طالب املدار�ض املتو�ضطة مثاًل »وهم اخلا�ضعون  اإذاً  الأ�ضكال. فلي�ض غريباً 
لكابو�ض التلقي ال�ضاذج والن�ضائح الرتاثية املبا�ضرة« لعبة يفرحون بانتهائها. اإن الفرد الذي 
اأمام معرفة حمتملة، ومن  اعتيادي، لأنه  لي�ض جمرد متفرج  الآثاري،  املتحف  بزيارة  يقوم 
املتفرج  يرتاجع  مالرو،  اأندريه  ي�ضميها  كما  الإن�ضان«  نق�ضد  »ل  املوؤكدة  املتاحف  خالل 
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ال�ضلبي اأمام املتلقي املثقف.
�ضاعدت  التي  املو�ضوعية  بالظروف  يرتبط  لالآثار  العراقي  املتحف  يكون  اأن  املوؤكد  من 
يختلف يف  الثقافية،  احلياة  على  متزايداً  تاأثرياً  تطوره  من خالل  مار�ض  وقد  ظهوره،  على 
فاإن حتويل  املتفرج، لذلك  اأو  للمتلقي  الثقايف  امل�ضتوى  باختالف  ونتائجه  طبيعته ودرجته 
هذه املوؤ�ض�ضة اإىل مركز تربوي للجماهري »مبعناها ال�ضيا�ضي ي�ضمل اأو�ضع الفئات ال�ضعبية« 
اأو الأيديولوجية التي تقف خلف طريقة الختيار، ثم  ل يحمل تبعته »م�ضمون« املتحف 
العر�ض، بقدر ما ت�ضهم به الرتكيبة الجتماعية القائمة. اإن جماهرينا اأمية بن�ضبة تزيد على 
ال�ضبعني باملائة، ومن ثم ل ميكن التحدث وب�ضهولة، عن املتحف »كو�ضيلة اإي�ضال ثقافية« 
لأن هذه امل�ضكلة عن�ضر مو�ضوعي يفر�ضه الواقع القت�ضادي والثقايف، ول ميكن حلها اإل 
بحل جممل التناق�ضات القائمة. وهناك جملة من احلقائق ينبغي اأن ل نكف عن تثبيتها 
اإزاء موا�ضفات املتحف، كموؤ�ض�ضة ثقافية، واإزاء بع�ض احللول التي اقرتحت يف ندوة حول 

اآفاق املتحف.
املعرو�ضة، حتددها  الأثرية  النماذج  من خاللها  تتواتر  التي  الأيديولوجية  ال�ضريحة  اإن   -1

زاوية النظر التي يب�ضر من خاللها املتفرج اإىل حركة التاريخ. وبذا تكون �ضلبية املتفرج، 
التي هي نتاج برامج الرتبية التاريخية، هي التي تقود اإىل �ضياغات يف م�ضلحة الفكر 
الأر�ضتقراطي. �ضياغات تعتقد مثاًل باأن اخلوذة الذهبية من »املقربة امللكية« يف اأور مثاًل، 
واملعرو�ضة يف القاعة ال�ضومرية باملتحف العراقي، متثل مناذج ملكية اأكرث من متثيلها نتاجاً 
رائعاً ومذهاًل للمجهولني من الفنانني وال�ضناع ال�ضغار. »لقد و�ضع قانون حمورابي يف 
مرتبة واحدة الفنان مع البّناء والعمال الآخرين«. اإن وجهة النظر املو�ضوعية ينبغي اأن 

نوؤكد نفيها لإنتاج مثل هذه النماذج كاأدوات يومية، لي�ض نفياً لقيمتها الفنية الرائعة.
بن�ضيج  يلتحم  ول  اأيديولوجية،  وكموؤ�ض�ضة  للثقافة  اإي�ضال  كو�ضيلة  املتحف  يعمم  ل   -2

وبعلمية، على  تتعرف،  اأن  التاريخية  الرتبية  ت�ضتطيع مناهج  ما  بقدر  اإل  الفكرية  احلياة 
تلك الوحدات من اخلربة الإن�ضانية �ضمن �ضياقها الفكري واحلياتي، واأن تتخل�ض من 
اجتهادات اليمينيني الذين يدعون اإىل تراث ا�ضتهالكي »ميجد امللوك واأعمالهم« بتفريغه 

من ال�ضراع الطبقي.
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اإن حتويل اجلماهري مبعناها ال�ضيا�ضي اإىل جماهري متلك املعرفة التاريخية، طريق طويل ولبد   -3

اأن مير خالل جتارب عديدة ومتنوعة، وخالل تربية �ضخية ووا�ضعة على النطاق ال�ضعبي. 
ال�ضياغات  اإن  التاريخية.  الثقافة  طرح  يف  جديد  تعامل  من  لبد  كهذه،  مهمة  واإزاء 
املتخ�ض�ضة تاريخياً واآثارياً اإىل حد النغالق، �ضياغات الوثائق امللكية املجردة، �ضرعان 
ما تواجه العزلة اإذا اأ�ضرت على القناعة بتاريخيتها دومنا حماولة لإخ�ضاعها اإىل احلاجة 

اليومية احلا�ضرة.
اإن جناح املراكز الرتبوية امللحقة باملتاحف يف الدول النامية، لن تخلق غري قواعد طالبية   -4

ميكن  ل  اإنه  كما  وقتية.  بنية  ذات  عالقة  وهي  باملتحف،  ن�ضبية  عالقة  وذات  �ضغرية 
للحلول الجتماعية »نوادي املتاحف، مطعم يلحق باملتحف.. الخ« اأن ت�ضهم يف اإيجاد 
تقليد ثقايف ثابت وذي �ضلة غري وهمية بالتاريخ. ما دامت الأدوات املادية للثقافة »تعو�ض 
املعلقات ال�ضبع بال�ضبع معلقات« كما يقولون. اإن املعرفة ل ميكن اأن تكون اإل تنظيماً، 

لكي تفر�ض حتميتها يف اإحداث الوعي اجلماعي وعلى م�ضتوى احلياة اليومية.
مما ل �ضك فيه اأن املتحف العراقي ميتلك جماميع جميلة من البطاقات الأثرية اإىل جانب   -5

الكتب الأثرية املتخ�ض�ضة. ولكن مما ل �ضك فيه اأي�ضاً اأننا ل زلنا نفتقر لكتاب، ولي�ض 
اأهمية  خالله  من  يوؤكد  مثاًل،  املعا�ضر  العراقي  الفن  كتاب  مب�ضتوى  متحفي«  »لدليل 
املتحف، مرفقة مبقدمة مركزة عن اخل�ضائ�ض  التي ميتلكها هذا  الأثرية  النماذج  وروعة 
املميزة للح�ضارة العراقية. كما اأننا ل زلنا نفتقر اإىل مل�ضقات اأثرية »هذه الو�ضيلة الأكرث 
ارتباطاً برجل ال�ضارع، من اأية و�ضيلة اإي�ضال اأخرى«. على اأننا ينبغي اأن منيز بينها وبني 
ال�ضياحي  الت�ضور  يدعم  الذي  بال�ضكل  الأثرية  النماذج  ت�ضتخدم  التي  املل�ضقات 
اأكرث مما يوؤكد اخللفية الثقافية. كما اأن من ال�ضروري اأن نتذكر اأننا ل زلنا نفتقر اإىل فلم 
�ضينمائي يكون مب�ضتوى علم »الرتاث احلي« الذي اأنتج يف منت�ضف اخلم�ضينات. وهذه 
كلها م�ضائل �ضت�ضهم يف حتويل املتحف العراقي اإىل موؤ�ض�ضة ع�ضرية للثقافة اجلماهريية، 

اإل اأنها ل تخلق لوحدها حل امل�ضكلة.
جريدة اجلمهورية، بغداد، 21 ت�ضرين الثاين 1973
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جماعة بغداد بعد ع�صرين عامًا
تناق�ص الفكر والإجناز الفني

يف بداية اخلم�ضينات، اأخذت تتو�ضح مواقف مهمة يف املجال الت�ضكيلي، كان اأبرزها حماولة 
جمموعة من الفنانني خلق انتماءات للثقافة الوطنية مبنظور معا�ضر، م�ضتخدمة لذلك حما�ضاً 
ثقافياً لحتواء الرتاث املتفتح على التجارب احلديثة. وقد قادها جت�ضيد هذا احلما�ض لتجارب 
ب�ضعة  عمم  نظري  عمل  دليل  جانب  اإىل  خمتلفة  م�ضتويات  على  حم�ضو�ضة  ا�ضتك�ضافية 

م�ضطلحات هامة. تلك املجموعة ا�ضطلح على ت�ضميتها بـ«جماعة بغداد للفن احلديث«.
اأعلن بيانهم الأول عام 1955 عن ولدة مفاهيم حمددة منها »التاريخ الوطني« »ال�ضخ�ضية 
باإجنازات واعية  املفاهيم، وهي تدعم  املحلية« »املنهج اجلماعي«. يف واقع الأمر كانت هذه 
ل�ضروطها الفكرية والفنية، عاماًل ثقافياً ذا اأهمية خا�ضة، مبا اأثارته من �ضلة �ضببية عميقة بني 

النتماء الرتاثي وبني امل�ضوؤولية احل�ضارية.
هنا ل ي�ضتطيع الكثريون اإل اأن يتفقوا على اأن ال�ضنوات الأوىل لهذه اجلماعة �ضاعدت على 
اإيجاد املناخ الفني والثقايف الذي اأدى اإىل تعميم النتمائية الوطنية على م�ضاحات وا�ضعة 
من الفنانني، مما جعلنا اأمام اأبعاد جديدة تتعلق بالعالقات الفنية ومهامها يف التوعية، �ضمن 
الواقع الجتماعي، واأ�ضبحنا ن�ضاهد يف هذا الو�ضط اجلديد اأ�ضكاًل متنوعة للتجربة، كانت 
الطبيعة  يف  م�ضاهد  هو  وما  ال�ضعبية  احلكايات  يف  �ضفهي  هو  ما  لإخ�ضاع  بامل�ضاعي  مليئة 
اأعماٍل معا�ضرة، ثم �ضرعان ما  التاريخ من  اليومية وما تخفيه �ضواهد الآثار وكتب  واحلياة 
فر�ضت هذه الأ�ضكال م�ضاهمتها ب�ضكل وا�ضح وفّعال على جممل احلركة الت�ضكيلية، مبا 
امتلكته من ذخرية من املفردات و»التنظيمات« الفنية التي انتقتها ب�ضرب ووعي مبدئي من 

املنابع الرثية للرتاث.
كان لتلك اجلهود ال�ضجاعة معنى اإن�ضاين �ضخم - فهي حتت تاأثري ال�ضتفادة من الرتاث- 
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باعتبارها حالة وعي لل�ضخ�ضية املحلية والهتمام اجلدي بتطوير العالقة بني الفكر والإجنازات 
الفنية، �ضاهمت يف تعزيز الذات الإن�ضانية واكت�ضاف كياننا الب�ضري الوارث الفعلي حل�ضارة 
مذهلة يف تنوعها. هنا لبد من التنويه، باأن تنوع م�ضتويات اخلربة الفنية والثقافية قد اأدى اإىل 
خلق تناق�ضات اأخذت تتو�ضح فيما بعد، كلما تعمقت مهمة هذه اجلماعة، مما جعل اإجنازاتها 
ال�ضخ�ضية متفاوتة القيم اإىل حد كبري، وهو ما توؤكده مالحظات البيانات اجلديدة للجماعة، 
عندما ت�ضري اإىل ارتباط اأف�ضل املنجزات الفنية والفكرية باإبداع كل من جواد �ضليم و�ضاكر 
ح�ضن، هذا ل يلغي بالطبع امل�ضاهمات الأخرى لفناين اجلماعة مثل خالد الرحال ونزيهة 

�ضليم ولورنا �ضليم.
مما �ضبق ن�ضل اإىل ا�ضتنتاج ب�ضيط ومهم يف الوقت نف�ضه، وهو اأن اأهمية هذه اجلماعة تتحدد 
اأوًل، مبدى التطابق بني املفاهيم النظرية املعلنة وبني الإجنازات الفنية املقدمة للعر�ض، وثانياً، 
مبقدار تطويرها ملفهوم الطابع املحلي -فنياً وفكرياً من خالل املمار�ضة، وهذا ال�ضتنتاج هو 
ما اأود مناق�ضته - دون التعر�ض مل�ضتوى املهارة الفنية والتعبريية -وذلك لالأهمية التي اأخذ 
يتمتع بها بعد اأن �ضار ظاهرًة فنيًة وفكريًة لها م�ضكالتها وحلولها عند فنانني اآخرين خارج 

اجلماعة نف�ضها.
وذهني  فني  و�ضع  اإىل  حتيلنا  وا�ضحة،  اإجنازات  تقابلها  ل  نظرية  مفاهيم  اأية  اأن  املوؤكد  من 
م�ضو�ض، وا�ضتعارات توؤول دومنا �ضعوبة، كما جتعلنا اأمام اأحكاك تبدو بجانبها اخلربة الفنية 

نوعاً من املهارة احلرفية.
يف هذا املعر�ض، نواجه تنوعاً ومرونًة ملفهوم -الطابع املحلي- م�ضاهد يومية للحياة، تراكمات 
ن�ضعر  ذلك جعلنا  متنوعة. كل  تراثية  بانتقاءات  منجزة  مو�ضوعات  تاريخية،  اأحداث  من 
باأن اأكرث الأعمال كانت قد �ضغلت نف�ضها بالتعبري عن متطلبات ذهنية وفنية خا�ضة. لكننا 
�ضرعان ما �ضنواجه حدود هذه املرونة، مبا �ضن�ضاهده من لوحات متثل مناظر طبيعية وحياة 
�ضعبية يومية، على الرغم من اأن هذا امل�ضمون ل يكفي عادًة لإعطاء �ضيغة املحلية، دون 
نتاجات  فهي  اجلماعة،  بهذه  اخلا�ضة  اجلمالية  الروؤيا  �ضمن  للمناق�ضة  لإخ�ضاعها  حماولة 

تكتفي بتعاملها اللوين املحدود وبنوع من الر�ضد العياين القريب من الت�ضجيلية.
يقول نزار �ضليم، اأحد اأع�ضاء اجلماعة، »متيزت جماعة بغداد مبعاجلتها للحياة ال�ضعبية، لكن 
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املهم يف ذلك هو نظرة الفنان ثم تناوله باأ�ضلوب معني فيه اأ�ضالة املنتج«. هذا القول جمرد 
حتديدات ذهنية، لأننا وبكل ب�ضاطة ل نكت�ضف يف لوحته امل�ضماة )نواعري( مثاًل، اأية اأدلة 
املعنى كانت جمموعة من  بهذا  املميزة.  النظر  زاوية  الأ�ضلوب، ول على  على حدود هذا 
نتاجات املعر�ض خارج املفهوم النظري الذي يطالب باإخ�ضاع ما هو عياين اإىل معاملة متتاز 
بخ�ضو�ضيتها يف التعامل الفني. لقد كانت تلك الأعمال قريبة من اأ�ضلوب عمل حريف ل 

ي�ضتويف �ضروطه اإل من املهارة الفنية يف التعبري ل غري.
مع  التعامل  منط  الأعمال،  من  الكثري  يف  بغداد،  جماعة  ن�ضيان  على  الأمر  يقت�ضر  ل 
املو�ضوعات، ثمة نتاجات اأخرى تنوعت يف اهتماماتها، كان بع�ضها م�ضاداً ب�ضكل غريب 
ملفهوم اجلماعة الفني، فهي جمرد جتارب فردية تبحث عن اأ�ضكال جمردة دون اأن تتجنب 

التناق�ض مع اأ�ضا�ضيات املفهوم الفني يف النتماء املحلي. 
التنفيذ  العالية يف  املهارة  الوكيل - ذات  الرحيم  اأِ�ضاهد منحوتات عبد  واأنا  مثاًل  �ضعرت 
- باأنها جاءت مثل اأعماٍل جانبية اأخرى لتلغي الرتاث املوؤ�ض�ض لهذه اجلماعة وتبدها عن 
احلما�ضة يف الوفاء لتقاليد تلك املغامرة اجلماعية املتنوعة. واإل باأي معنى ميكن ملنحوتات 
هذا الفنان اأن ترتبط مع تاريخ جماعة بغداد، وحتت اأية �ضروط ميكن اأن تكون �ضمن النهج 
اجلماعي للعمل؟ اإن جمرد املقارنة بني هذه الأعمال وبني نتاجات فوؤاد جهاد مثاًل، وحتى 

حممد غني، يجعلنا ندرك باأنها توافقية حما�ضية يف عر�ض الأعمال فقط...
لقد حتدثت مع �ضاكر ح�ضن، اأبرز فناين اجلماعة، وهو الذي ثبت مالحظات البيان اجلديد 
الذي ن�ضر يف دليل املعر�ض. يقول �ضاكر، »اإن دور الفنان الإيجابي �ضمن اجلماعة يتحدد 
بحريته ومهارته يف طرح ال�ضعار العام الذي يلتزم به، وهو كما �ضبق واأن ظهر يف البيان الأول، 
وتاأكد فيما بعد، ون�ضطلح عليه - بالتعبري عن الطابع املحلي - وممار�ضة الأ�ضاليب احلديثة يف 
الوقت نف�ضه،« ثم ا�ضتمر �ضاكر يف احلديث قائاًل، »اإن لفناين اجلماعة احلرية يف التعبري عن 
روؤيتهم الذاتية يف هذا الإطار، فهناك من يعرب عن ال�ضعار من خالل املحتوى، وهناك من 

يتناول جانب ال�ضكل«.
ي�ضعنا �ضاكر يف هذه التحديدات اأمام قيم تظل فردية بحدود الإجناز الفني، على الرغم من 
بالطبع لل�ضك حول وجود  التاريخية. لكن ذلك ل يكفي  اأبعادها  كونها مفاهيم عامة لها 
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-نوع من احلرية- ل تدخل اإل حتت مفهوم التناق�ض بني الفكر املعلن والإجناز املعرو�ض، 
اإىل جانب اختفاء النهج اجلماعي -ميزة ال�ضنوات الأوىل- ليحل حملها حماولت فردية 
ل تبحث عن تقليد اأ�ضلوبي مميز- مبعنى اآخر، هل يربر وجود اجلماعة و�ضط هذا التناق�ض؟

يقول �ضاكر ح�ضن، »اإن احلكم على جمموعة الأعمال الفنية املعرو�ضة انطالقاً من م�ضتوى 
املهارة يف التعبري دون اأن يت�ضمن هذا التعبري بالأ�ضا�ض وعياً جماعياً، اإن مثل هذا احلكم، 
هو باعتقادي حكم ثانوي، ذلك اأين ل اأزال اأوؤكد اأن اأهمية الفنان تعتمد قبل كل �ضيء 
على اأ�ضالته يف الإبداع وبوا�ضطة الأ�ضلوب الفني. من هنا فاأن التفاوت بني اأ�ضاليب فناين 
»اإن جماعة بغداد قائمة يف الأ�ضا�ض على  يوؤكد �ضاكر،  اأمر طبيعي.« ثم  جماعة بغداد هو 
اجلماعة ذات  لتقييم  التعبري كمقيا�ض  مهارة  تظل  احلالة  اجلماعية، ويف هذه  الروؤيا  وحدة 

اأهمية ثانوية.«
يف  املوجود  التناق�ض  حلجب  كافية  الأقوال  هذه  مثل  باأن  يعتقد  �ضاكر  كان  اإذا  اأدري  ل 
اأعمال اجلماعة )لي�ض يف مهارة التعبري، واإمنا يف زاوية النظر واملوقف الإبداعي( اأو اأنها كافية 
لن�ضتنتج اأن احلما�ض النظري فقط قادر على اإيجاد اإجنازات فنية بروؤيا جماعية. اإنني اأعرتف 
مكتفية  كانت  التي  الفنية،  النتاجات  م�ضتوى  على  خليط  غري  يل  يقدم  مل  املعر�ض  باأن 
باملهارة، وقد دعم البحث ال�ضخ�ضي القليل منها، فاأنا ل زلت اأجهل باأي معنى حتققت الروؤيا 
اجلماعية يف هذا املعر�ض؟ هل كان ذلك من خالل معاجلة املو�ضوعات واحلياة ال�ضعبية؟ اأم 

النتقاء من الرتاث؟ وباأي معنى يكون النتقاء؟
اإجنازات تكافئ ذلك  اأن تقدم  املبدعة-  بدايتها  لتاريخ  اإن جماعة بغداد مطالبٌة -احرتاماً 
التاريخ احلا�ضر يف الأذهان، واإل فاإن هذه اخلربة الفردية الظاهرة يف املعر�ض �ضتكون بديلًة 
مبكت�ضبات  لالحتفاظ  تكفي  ل  اجلديد  الإعالن  حما�ضة  اإن  ال�ضابق..  اجلماعي  للنهج 
تاريخية �ضابقة. اإنها فقط تذكرين باملقولة التالية للمرحوم جواد �ضليم، »اإن الفنان يتابع ما 
يجري حوله ويعرب عنه باإخال�ض، ولكن عليه اأن يعرف كيف يحقق هذا التعبري.« وتبدو 

هذه العبارة مالئمة لفناين هذه اجلماعة للتذكري.
جريدة اجلمهورية، بغداد، 20 اأيار 1975
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ا�صتنتاجات من مفاهيم غري وا�صحة

يف العدد 349 من جملة األف باء، طرح الفنان �ضاكر ح�ضن جملة مفاهيم من خالل دفاعه 
الفنية«  »اجلماعة  اخلا�ضة حول  تعريفاته  يوؤكد  اأن  اإىل  ذلك  �ضاقه  وقد  بغداد،  عن جماعة 
وموقف الفنانني ال�ضباب منها. اإن مناق�ضة �ضاكر لو�ضع اجلماعة الفنية يف ال�ضتينات اأو�ضلته 
للعمل  الحرتام  با�ضم  فهو  وا�ضحة،  مفاهيم  على  )باعتقادي(  تعتمد  ل  ا�ضتنتاجات  اإىل 
للعمل،  منوذجية  ك�ضيغة  بغداد  جماعة  �ضروط  يعمم  للفنان،  احل�ضارية  وامل�ضوؤولية  الفني 
نف�ضها،  ِقَبل فناين اجلماعة  من  اأ�ضا�ضاً  ال�ضروط قد مت جتاهلها  اأن هذه  ين�ضى  اأن �ضاكر  اإل 

ومعر�ضهم الأخري دليل على ذلك.
هنا ل اأريد مناق�ضته حول العتقاد باأن هذه اجلماعة )ل تزال رابطة فكرية من اأجل تهيئة 
الر�ضيد الفكري للفنان وجمهوره على ال�ضواء( لأنني �ضبق واأن ذكرت يف نقد �ضابق باأن 
املعر�ض الأخري مل يقدم لنا غري خليط عجيب من الجتهادات الفردية ولي�ض )اجلماعية( 
واأنه قد اأكد ب�ضكل وا�ضح اأن جمموعة فناين هذه اجلماعة مل يعد يجمع بينهم غري تاريخ 

�ضابق. اإنهم الآن خارج هذا التاريخ، وخارج تلك املفاهيم التي كونت ذلك التاريخ اأي�ضاً.

حول اجلماعة الفنية يثبت �ضاكر مالحظات اأهمها:
اأنها  ت�ضور  ال�ضتنيات، حينما  منذ  الفنية  اجلماعة  لفكرة  يتنكر  بداأ  العراقي  الفنان  اإن   -1

جمرد م�ضاركة ل طائل حتتها اإل يف املعر�ض الفني.
الروؤية  اأهمية  ي�ضخرون من  اأخذوا  العاملية،  بالأ�ضاليب  التاأثر  ال�ضباب، عرب  الفنانني  اإن   -2

الفنية اجلماعية با�ضم املعا�ضرة.
اإن الإميان باجلماعة الفنية ينبع من الحرتام للعمل الفني وامل�ضوؤولية احل�ضارية والتاريخية   -3

التي ي�ضطلع بها اأي فنان.
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مما �ضبق، �ضاأ�ضطر مل�ضايرة تاريخية مع �ضاكر لكي ن�ضرت�ضد بوثائق مكتوبة وبحقائق كونتها 
اإىل حالة من  اإل  يوؤدي  التعريفات دون ذلك لن  اأو  املفاهيم  الفنية.. لأن مناق�ضة  التجربة 
اللتبا�ض والغمو�ض. اإن الوثائق ت�ضري اإىل اأن موقف الفنان العراقي من )مفهوم( اجلماعة 
الفنية مل يتكون اإل عند عام 1971. اأما قبل هذا التاريخ، فاإنه حاول اأن ي�ضطلع مب�ضوؤوليته 
الفنية والفكرية بكل حما�ض، ومل يكن تكوين اجلماعات بوفرة وا�ضحة خالل ال�ضتنيات اإل 
�ضمن ظروف احلركة الفنية التي بداأت بالنفجار، ومن خالل ال�ضرت�ضاد بال�ضيغ املعروفة 
)الرواد، بغداد، النطباعيني(. ومل جند خالل هذه الفرتة اأية اإ�ضارة عن عدم احرتام الفنانني 
ال�ضباب للجماعة الفنية. كما اأن هوؤلء مل يديروا ظهورهم اإىل اأهمية البحث الفكري يف 

عملية الإبداع.
اأكدت  قد  ال�ضتينات(  منت�ضف  عند  ال�ضباب  )اأبرز جماعات  مثاًل،  املجددين  اإن جماعة 
ظاًل  يكون  اأن  يرف�ض  لفن  املبدئية  الأ�ض�ض  تر�ضيخ  يف  طموحاتها  عن  اإ�ضارة  من  اأكرث  يف 
للقوالب.. ففي ن�ض لهم نقراأ، »لقد ولد التجديد مترداً على اخلطوط البائ�ضة للفن، وتطبيقاً 
للمفهوم الذي ينطلق من الع�ضر بكل اأبعاد اأن�ضاقه وموقفه، وعلى خالل الآخرين، يحاول 
انف�ضاًل بني  اأن يحدث  بالتجربة، دون  نف�ضه ككائن واحد ل�ضيق دورها  اأن يطرح  املجدد 
مفهوٍم واآخر، ويدق اإ�ضفيناً بني حياته كفرد وحياته كفنان يعي�ض روؤى خا�ضة..« وفق هذا 
مفهوم  بالرتاث،  العالقة  ومعناه،  الفن  )طبيعة  الرئي�ضية  امل�ضائل  املجددون  واجه  الت�ضور، 

التجديد( عملياً ونظرياً.
اإمنا  املوؤثرة،  اإىل القرتاب من فعالية العمل الفني  بيانهم  اإذ طمحوا من خالل  واملجددون 
كانوا يفعلون ذلك فق ت�ضور جديد حول عالقة الفنان بالع�ضر »اإن الزمن احلايل يلح جذرياً 
ليكون الإن�ضان نف�ضه، وينظر اإىل و�ضائله بحرية واحرتام، يهدمها ويعيد بناءها حتت �ضروطه 
وق�ضرية  و�ضائل حمددة  ثمة  ولي�ضت  القبلي،  �ضرطه  الفنان  على  يعر�ض  اأحد  ل  اخلا�ضة. 
ت�ضعه على طريقة معينة..« هذا ما طرحه املجددون ال�ضباب عند منت�ضف ال�ضتينات، كما 
�ضنالحظ اأن جمموعة اأخرى من ال�ضباب عند نهاية ال�ضتينات تطرح نف�ض التاأكيد يف بيانها 
امل�ضمى نحو الروؤية اجلديدة، »اإن وحدة النتاجات الفنية عرب التاريخ، ت�ضع الفنان يف مركز 
العامل ويف بوؤرة الثورة. فالفنان احلقيقي هو املمار�ض لتاأكيد رف�ضه لأن يكون اأ�ضرياً لذلك 
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اجل�ضد املحنط من القيم الجتماعية البالية«.
وما حاولته جماعة  الرتاث  1954، من مفاهيم حول  بغداد عام  بيان جماعة  ما طرحه  اإن 
الرواد بالعمل على التعبري عن الواقع املحلي يف وعي ع�ضري بالعالقات بني الأِ�ضياء، قد 

واجه دعماً واعياً من الفنانني ال�ضباب )يف املفاهيم والإجنازات الفنية(.
اأن منزق الرتاث لنوجده من جديد. لنتذكر  نقراأ، »علينا  الروؤيا اجلديدة  اآخر من  ففي ن�ض 
العالقة  ولنوجد  والتقليد،  اجلمود  عامل  ولرنف�ض  والنيل،  و�ضوريا  النهرين  وادي  يف  فنوننا 
ال�ضادقة والدائمة مع جيلنا..« اإن هذا الفهم املركزي للرتاث، وهذا التطلع الطموح حل�ضارات 
الوطن العربي، كان فهمهاً متطوراً عما طرحته جماعة بغداد مثاًل، حيث مل ي�ضر بيانها اإل اإىل 
اجلانب الإ�ضالمي من احل�ضارة يف وادي الرافدين. اإن هذا الفهم، وهذه املواجهة الوا�ضحة 
هي التي قادت جمموعة ال�ضباب لتغيري موقفهم من املفهوم ال�ضائد للجماعات الفنية، بعد 
بجماعات  وانتهاًء  والنطباعيني،  ببغداد  مروراً  الرواد،  من  بدءاً  اجلماعات،  باأن  اأدركوا  اأن 
ال�ضباب املختلفة، مل تكن غري منا�ضبات �ضنوية للعر�ض، على الرغم من اأن واقع ال�ضباب 
فاإن منا�ضبة  وبالتايل،  املتوا�ضل  اليومي واحلوار  وعالقتهم كانت تهيء لهم ظروف اللتقاء 
املعر�ض مل تكن غري اإحدى املنا�ضبات التي تعرب عن ت�ضامنهم واختالفاتهم يف الوقت نف�ضه.
عدم  يف  وا�ضح  موقف  طرح  فنانني،  لأربعة  امل�ضرتك  املعر�ض  مقدمة  ويف   ،1971 عام  يف 
التي �ضاعدت  امل�ضبقة  التف�ضريات  نف�ضها و�ضمن  الفنية مع  تعامل اجلماعات  القناعة من 
اأن  فنياً جديداً، ميكن  اأن يعترب كونه جتمعاً  على تكوينها.. وبذلك فاإن هذا املوقف يرف�ض 
ننطلق من عبارة ب�ضيطة، لكنها ذكية ومهمة، هي للباحث اأرن�ضت في�ضر حيث يقول، »اإن 
الفن اجلديد ل يخرج من النظريات، بل من الأعمال الفنية ذاتها.« كما يقول، »اإن الأفكار 
الفنية ل ميكن اأن تقرر مبر�ضوم، واإمنا هي ت�ضكل، وينبغي اأن تتطور خالل عملية الإنتاج.« من 
خالل هاتني العبارتني، حاول الفنانون ال�ضباب اأن يقدموا �ضيغة -املعر�ض امل�ضرتك- اإننا مل 
نتنكر مبوقفنا هذا للمفهوم احلقيقي للجماعة الفنية، واإمنا اأردنا الوقوف اأمام التخفي البائ�ض 
خلف حالت ل وجود لها -املنهج اجلماعي للعمل- اإننا كنا ن�ضري اإىل واقٍع مرير ومتناق�ض 
اأن تعرتف  اأو  اأن ت�ضخ�ض ذلك،  اأخرى  اأية جماعة فنية  اإىل حد غريب. بينما مل تتمكن 
ب�ضجاعة الفنان الباحث باأن -حالة ال�ضراكة- ما بني عدد من الفنانني لغر�ض اإقامة معر�ض 
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فني، ينبغي اأن تفجر ما دامت هذه -ال�ضراكة- قا�ضرة عن حتقيق املفاهيم احلقيقية للجماعة 
الفنية نف�ضها.

اإننا عندما طرحنا �ضيغة -املعر�ض امل�ضرتك- اإمنا كنا نحاول اأن نعطي للعالقات والطموحات 
حجمها الطبيعي، وبذلك ل نريد اأن ندعي مبفاهيم جماعية غري موجودة اأ�ضاًل اإل يف نطاق 
لبداية  �ضيغة  هو  امل�ضرتك-  -املعر�ض  باأن  نعتقد  اإننا  خمتلفة..  زالت  ل  �ضخ�ضية  اأبحاث 
اجلماعة، �ضيغة متحركة، بعيدة عن الت�ضبث مبفاهيم حمددة غري متفق عليها. بهذا املعنى 
الفكرية والفنية والتفاق على  التناق�ضات  ال�ضيغة مرحلة موؤقتة ميكن تقلي�ض  تكون هذه 
نظام عمل قد يوؤدي بالنتيجة اإىل الإميان مبفاهيم حمددة ت�ضلح لأن تكون مفاهيم جماعية، 

مع التاأكيد باأن ذلك ل ينف�ضل عن واقع احلركة الثقافية ب�ضكل عام.
مير  اجلماهري-  مع  اليومية  العالقات  والرتاث،  الأ�ضالة  -املعا�ضرة،  مل�ضطلحات  اإدراكنا  اإن 
من خالل تطوير فهمنا وعالقاتنا ب�ضتى الفعاليات واخلربات واملوروثات احل�ضارية. ونحن اإذ 
نعرتف باأهمية هذه املفاهيم يف خلق جتربة ت�ضكيلية منفردة، فاإننا نلتزم مبوقفنا يف اأن انبثاق 
اللغة الفنية املتميزة من وجهة نظر معا�ضرة ل تتناق�ض مع ما منتلكه من تاريخ ح�ضاري وما 

نكت�ضبه من واقع التجربة اليومية ل�ضعبنا.
اإن علينا اأن نتذكر اأن وجود وحدة الروؤية الفنية بدون قناعة حقيقية، لن يوؤدي اإل اإىل ما 
ح�ضل لدى جماعة الأكادمييني وجماعة الواقعية املعا�ضرة، حيث متزقت مبجرد اإقامة معر�ض 
اأية قيمة  واحد. كما اأن وجود هذه الروؤية ل يربر هزال املنهج اجلماعي للعمل ول يعطي 
ح�ضارية اأو فنية لالإجناز الفني ما دام ل ميتلك مهارة التقنية كما يف املعر�ض الثالث للبعد 

الواحد.

مما �ضبق ن�ضري اإىل ما يلي:
اإن �ضيغة اجلماعات الفنية بو�ضعها احلايل، م�ضروطة مبهارات وخربات �ضخ�ضية متناق�ضة،   -1

اجلماعي  امل�ضتوى  على  ح�ضارية  اأهمية  من  عليها  ي�ضفى  وما  ل تتكافاأ  فاإنها  وبالتايل 
للعمل.
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اإن البحث ال�ضخ�ضي للفنان ل يتناق�ض مع الحرتام للعمل الفني ومل�ضوؤوليته احل�ضارية   -2

والفنية، كما اأنه ل يقلل من قيمة اجلماعة احلقيقية، لأنه �ضيكون اإحدى الروافد التي 
تغنيها.

اإيجاد  اإنها �ضرورة لكي نتمكن من  الفنية حاجة ح�ضارية وفنية،  بالتقنية  اإن الهتمام   -3

احللول للم�ضاكل التي تطرحها احلركة الفنية من خالل املمار�ضة العملية.
نعرتف باأهمية التوعية النظرية وامل�ضاهمة يف الأبحاث الرتاثية-املعا�ضرة، والتي تو�ضلنا   -4

اإىل مفاهيم جماعية للعمل، مع التاأكيد باأن ذلك ينبغي اأن مير من خالل عملية الإنتاج 
الفني نف�ضه.

جملة األف باء، بغداد، 11 حزيران 1975
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هذا الت�صور الأكادميي... ملاذا؟

كيف ميكن للفنان اأن يختزل كل التاريخ ال�ضخ�ضي اإىل حالة ن�ضب؟ وكيف ميكن له اأن 
يحيلنا اإىل ثقافته واأفكاره، وهو املرهون مبتطلبات حمدودة وعمومية؟

اأ�ضخا�ض( ذلك  التاريخ )وقائع،  التعبري وطريقة ت�ضور  اأود مناق�ضته هنا هو على �ضعيد  ما 
مبعزل عن م�ضتوى التقنية وكفاءتها يف التطابق مع املعطيات الإن�ضانية والأفكار.

مقدماً، اأفرت�ض اأن عمل متثال ل�ضخ�ضية معينة، هو اإقرار باأهمية اإجنازات تلك ال�ضخ�ضية يف 
اأبدية، واإمنا هو، وكما  اأو العلمي الذي تفوق فيه. هذا الإقرار لي�ض قناعًة  امليدان الفكري 
اأفرت�ضه اأي�ضاً، تعميم ذلك الوعي الذي قادنا اإىل اإجنازات نحر�ض الآن على تخليدها. بهذا 
املعنى يكون التمثال مبثابة تاأ�ضي�ض لوعي جماعي يحتوي م�ضمون الثقافة والأفكار، ولي�ض 
والتاريخ. هذه  الثقافة  نتيجة مل�ضمون  ما،  ب�ضكل  اإنه  الف�ضيولوجي لالإن�ضان فقط.  ال�ضكل 

التحديد ملفهوم الُن�ضب ال�ضخ�ضية، يقودنا اإىل الحتكام للواقع واإىل ما موجود حالياً.
ل �ضبيل اإىل ال�ضك اأن اأكرث الأعمال املنجزة يف هذا امليدان تقع خارج هذا املفهوم، حيث 
ومل  ا�ضطالحي،  ب�ضكل  اإل  والفكرية  الثقافية  املعطيات  اإثبات  على  فنان  اأي  يعمل  مل 
وبني  التقليدي  الفكر  بني  التوفيق  هام�ضية حتاول  قيم  العاملية غري  التجارب  ي�ضتعمل من 
قاد  اأو فردياً،  التطبيق جماعياً  القيم، وهذا النحياز اخلاطئ عند  املمار�ضة الإبداعية. هذه 
تلك الإجنازات اإىل نزعة تو�ضيحية، هي باعتقادي، »تعامل �ضهل« مع التاريخ ونظام العمل 
بعد على متطلباتها  ُي�ضتدل  بدايات مل  بكونها  ُتربر  نتاجات  اإنها  البع�ض  يقول  قد  الفني. 
الفنية ول الثقافية يف هذا الإطار اجلديد من العمل )ال�ضارع، احلدائق، العمارة( واإن الفنان 
العراقي الذي ُفر�ض عليه هذا الختيار، ل زال يعتمد على خلفيات فنية وفكرية لي�ض من 
ال�ضهل جعلها عمومية بني ليلة و�ضحاها. هذه الأقوال تعجز يف اأن تقودنا اإىل ما يدعمها، 
لأننا نعلم جيداً باأن التجربة ال�ضخ�ضية )ما�ضي الفنان( مل يكن مهلهاًل بحيث يجعله بعيداً 
الفنون،  من  نوع  كاأي  النحت،  واإن  الفن.  من  الت�ضويري  النمط  هذا  اأمام  التما�ضك  عن 
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نظام عمل تعبريي ل يف�ضل بني طريقة التفكري وبني املمار�ضة. ونحن عندما نراجع ما�ضي 
اإ�ضماعيل فتاح اأو حممد غني مثاًل، ل ن�ضاب باخليبة قطعاً، بل بالعك�ض، �ضنواجه حماولت 
ناق�ضت الكثري من امل�ضاكل الفنية ب�ضجاعة، لتعطينا الدليل يف النهاية على ما ميتلكه هذان 
ل�ضالح  والتاريخ،  الفنية  التجربة  بني  ف�ضلوا  فنانني  ثمة  وا�ضحة.  فنية  مقدرة  من  الفنانان 
اأن يكلفوا  اأ�ضا�ضها مفرت�ضة وغري دقيقة، دون  نزعة و�ضفية هي يف  اإىل  يلتجئ  وعي �ضيق 
بالبحث عن م�ضامني تن�ضجم مع املعطيات الإن�ضانية احلديثة. لقد جتاهل هوؤلء ثقافة الواقع 
وت�ضويهات  معزولة  نتاجات  اإىل  �ضمنياً  قادتهم  ا�ضتعرا�ضية  اأِ�ضكال  نحو  التاريخ،  وحدود 

ذهنية للتاريخ. 
لي�ض متثال )عنرت( ببعيد عن الأذهان. هذا الُن�ضب الذي ظل معطاًل جماهريياً ومتناق�ضاً 
فاأثاروا  مبا�ضرة،  تعبريية  ا�ضتثارة حالت  من  الفنان  مما حاوله  الرغم  على  هدفه،  مع  حتى 
لل�ضكل  ال�ضتعرا�ضية  النزعة  وبني  والثقافة،  ال�ضخ�ضي  التاريخ  بني  العالقة  اجلدل حول 
عن  تبعدهم  مبربرات  اجلدل  هذا  يدعموا  اأن  يتمكنوا  مل  لكنهم  الإبداعية.  واخل�ضائ�ض 
ال�ضخ�ضية  جتربتهم  �ضد  الواقع  يف  هي  التي  الأكادميية(  )الأمانة  وعن  اجلاهزة  الرتكيبات 
تتغري  و�ضفية،  تاأثريات  �ضناعة  اإىل  مّيالة  تقاليد  الفنانني  هوؤلء  خلق  لقد  كلي.  ب�ضكل 
هذه  جمموع  املالب�ض(.  ال�ضبه،  الت�ضريحية،  )الن�ضب  واملح�ضو�ضة  املعرو�ضة  للقواعد  وفقاً 
اخل�ضائ�ض هي التي تعطي ال�ضخ�ضية الو�ضوح، اأي اأن م�ضمون العمل ي�ضتمد من اأ�ضل 
تقني ومن مهارة. وكما اأ�ضبح الوجود التاريخي مرهون كحقيقة، باملقدرة الفنية، فقد اأ�ضبح 
العمل الفني نف�ضه كروؤيا، و�ضيلة خا�ضعة ملعنى ذلك الت�ضور. بهذا املعنى ت�ضري العالقة مع 
ال�ضخ�ضية هي عالقة ب�ضرية ومتتع ح�ضي ل غري، تاأخذ مظهراً جديداً كلما متكن الفنان من 

حتقيق بع�ض اخلوا�ض املتميزة لذلك الع�ضر. 
هنا ل يكون املرء اإل م�ضغوًل مبتابعة الأو�ضاف. هل ميكن اأن يكون الكاظمي هكذا؟ واإىل 
غري ذلك من الن�ضغالت الفوقية. اأما الت�ضاوؤل احلقيقي، الف�ضل الأكرث اأهمية، ثقافة واأفكار 
الفارابي، �ضعر واإ�ضهامات الكاظمي، فاإنها �ضتظل قابعًة خلف ا�ضم هذه ال�ضخ�ضية اأو تلك، 

باعتبارها ملحقات اأو نتائج متاأخرة.
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اإذ يكون  التعبري ل يكفي،  قيمة وو�ضيلة  ثم العتماد عليها يف حتديد  ما،  اإقرار مميزات  اإن 
معنى ذلك جمرد ت�ضخي�ض ل غري، وعلى اأ�ض�ض نعلم م�ضبقاً بتقليديتها. اإن مفهوم العمل 
اأولية  الأكادميية،  وال�ضوابط  التقني  العمل  نظام  اأولية  تعني  ل  متنوعة(  )باأ�ضاليب  املنجز 
املوا�ضفات ال�ضخ�ضية. اإن الفنان معني بالتعبري عن قيم ال�ضخ�ضية نف�ضها كمجموعة اأفكار 
ميكن حتديدها بجملة خ�ضائ�ض لنقلها من خا�ضيتها املحدودة اإىل حياة ميكن تعميمها، اإىل 
عملية تثقيف متواٍل. اإن الإ�ضرار على هذا النمط الأكادميي من الت�ضور، وعلى هذا النمط 
من التعامل مع التاريخ، اإن اأ�ضبنا اأو اأخطاأنا، �ضيجعلنا اأمام نتاجات تدريبية ل تكمن فيها 
اأية اإمكانية للتعبري، واإمنا ال�ضنعة، و�ضنكون اإما فنانني بدون اإبداع، اأو �ضناع يف عامل ي�ضيد 
ك�ضوفات مذهلة يف التعبري. كيف ميكن اإذن اأن نلغي حالة الف�ضل بني التجربة ال�ضخ�ضية 
بناء  اإىل تطويره وامل�ضتقبل الذي يجيء؟ بني  الفنان  ب؟ بني احلا�ضر الذي ي�ضعى  والُن�ضُ
تاريخ ع�ضري للثقافة الوطنية وطريقة التعبري؟ اإين اأفرت�ض حاًل على �ضعيد يطابق ب�ضورة 
اأعمق املحتوى امل�ضاد لفن املنا�ضبات، هذا الفن الأ�ضبه مب�ضاعر خادعة وموؤقته، هو اأن ينقل 
الفنان موقفه اإىل اإطار يو�ضع فيه مدارك اجلماهري ويح�ضم ازدواجيته )عماًل وم�ضموناً( اإزاء 
القيم التي يعتقد اأن التعبري الأكادميي هو الذي ميكن اأن يت�ضمن اأمانة احلقيقة. هل يتعلق 
الأمر حقاً بالفنان وحده؟ بتناق�ضاته كمبدع يف جمتمع مل تعمم فيه الثقافة الفنية بعد؟ اأفال 
تكون اجلهات التي تطالب الفنان باملوا�ضفات والتعبريات املبا�ضرة م�ضوؤولة عن ذلك النقل 
اقرتابه  اأن يحقق  املوا�ضفات ميكن  وا�ضح  اأن �ضكاًل م�ضتقراً  يقيناً  والثقافة؟  للتاريخ  الآيل 
الفني، ملحتواه  للبناء  التاريخي  بالإطار  نفكر  اأن  ينبغي  اأننا  اإل  املرء.  ب�ضهولة من  )ح�ضياً( 
الثقايف والإبداعي »كطريقة للتعبري وكتقنية« والذي ينبغي اأن ل ينف�ضل عن الأيديولوجية 
والذوقية  الذهنية  املدارك  تطوير  باأن  نفكر  والفن، كما  والثقافة  املجتمع  اإزاء  للفنان  العامة 

تتحقق بالدرا�ضة فقط.
اإن املحيط الهند�ضي والب�ضري م�ضوؤول اأي�ضاً ب�ضورة ل تقل اأهمية عنها. ترى ماذا لو اأتيحت 
الفارابي  من  بدًل  الفا�ضلة«  »للمدينة  ح�ضارياً  ن�ضباً  يعمل  اأن  فتاح  لإ�ضماعيل  الفر�ضة 
»الإن�ضان«. اأو اأن يطلب من حممد غني اأن ي�ضّيد ت�ضوراً معا�ضراً لقانون حمورابي بدًل من 
حمورابي )الذي ل نعرف اأو�ضافه اإل القليل وامل�ضوه(. ماذا لو �ُضمح للفنان اأن ي�ضتخدم 
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هذه الأعمال احل�ضارية العمومية لطرح مفاهيم جديدة تتعمق بتجربته الفنية اخلا�ضة.
اخلا�ضة  الفنية  التجربة  خارج  ب  الُن�ضُ اأعمال  تكون  ل  لأن  ت�ضعى  هذه،  افرتا�ضاتي  اإن 
للنحات، خارج تاريخه الفني، لأن ذلك لن يولد غري الإهمال مليدان الثقافة والإبداع، ولن 

تكون غري ن�ضب تاريخية بحتة ل تقدم غري الأ�ضماء والأو�ضاف.
جريدة اجلمهورية، بغداد، 2 كانون الأول 1975
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مالمح اأولية عن فن الر�صم يف املغرب

اإن الر�ضم، كما نفهمه الآن يف �ضورة لوحة، هو ظاهرة جديدة برزت يف املغرب، كما يف العامل 
والفنية  الفكرية  تاأثرياتها  ظهرت  حيث  الأخرى،  احل�ضارات  مع  للتواجه  كنتيجة  العربي 
على املجتمع. وقد حاول الفنان املغربي، مبا ميتلكه من موروث فني تقليدي وّظفت عنا�ضره 
املتنوعة يف فن العمارة، اخلزف، احللي، امل�ضنوعات ال�ضعبية، اأن ي�ضهم يف تطوير هذا النوع 
اجلديد من املعرفة على اأ�ضا�ض بحوث �ضخ�ضية تتيح له اإمكانية التعبري واملطابقة مع الزمن 

الذي يعي�ضه.
املغربي،  للفن  احلقيقية  البداية  حتديد  التاريخية يف  مهمته  الإ�ضهام  لهذا  يعطى  اأن  وبدل 
املحاولت  تلك  عملت  حيث  القدمية.  الثقافة  ميادين  ل�ضتثمار  خمتلفة  وب�ضفات  كر�ض 
على تبيان جميع الطرق لكي تتيح للفولكلور امل�ضتعاد بال�ضدفة اأو بفعل اختبار ذاتي، ومل 
يكن قباًل �ضوى م�ضتودعات اأثرية ملجتمع فاتر، كما ي�ضفه الباحث املغربي عبد اهلل العروي، 
اأن يتواجد كل ذلك كمقولة حقيقية تغني البنية اجلديدة واحلا�ضرة للعمل الفني. ونحن 
اإذ ن�ضتثني بع�ض النتاجات اأمثال اأعمال ابن علي الرباطي يف طنجة 1920، باعتبارها ظاهرة 
مغربية ميكن متابعتها يف الفنون التطبيقية الوطنية مثل تزويق الكتب وزخارف اخل�ضب، فاإن 
جممل تلك الأعمال وعلى ال�ضعيد الأيديولوجي تتطابق والنزعة التي �ضجعها الأجانب 
امل�ضتحدثة  تركيباته  يف  الفني  الن�ضاط  ذلك  كان  فقد  القول،  وخال�ضة  وا�ضح.  بافتعال 
حماولة للتجريد الكلي من املكت�ضبات الوطنية عن طريق �ضرقة البيئة وجتميد النظرة على 

القيمة الذاتية، اإنه كان م�ضاعداً منوذجياً لال�ضتعمار .
وبعد هذه املرحلة تاأتي مرحلة اأخرى يكرث فيها امل�ضجعون من الأجانب، تختلف نزعاتهم 
ونواياهم، واأغلبهم من الوافدين اإىل املغرب مع احلماية وبعدها، ومثالها يف ال�ضمال، حيث 
اأ�ض�ض الر�ضام الإ�ضباين -بريطو�ضي- واملكلف من احلماية الإ�ضبانية بال�ضهر على الفنون، 
مدر�ضة الفنون اجلميلة بتطوان -ل تزال موجودة حلد الآن- اإىل جانب مدر�ضة اأخرى للفنون 
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الإ�ضالمية. كانت الأوىل ت�ضهم يف اإعداد ر�ضامني ونحاتني مغاربة لإكمال درا�ضتهم باخلارج 
على  )احلفر  الوطنية  الفنون  اإحياء  على  عملت  فقد  الثانية،  اأما  اإ�ضبانيا،  اخل�ضو�ض  وعلى 
على  ماجوريل  الفرن�ضي  الفنان  عمل  فقد  اجلنوب،  اأما يف  الخ(.  الف�ضيف�ضاء...  اخل�ضب، 
ظهور اللوحة من خالل توجيهه للفنانني حينذاك. تعترب جهود هذين الفنانني عنا�ضر اإيجابية 
للنتاجات  الفني، والتي كانت مناه�ضة من قبل  البنية اجلديدة للعمل  حلد ما يف تن�ضيط 
التقليدية، اإىل جانب هذين املثالني، كانت هناك عنا�ضر من الر�ضامني الأجانب الفا�ضلني، 
اأو  �ضياحية  نزعة  ذات  نتاجاتهم  جل  كانت  حيث  اللوحة،  معرفة  على  �ضيئاً  تاأثرياً  متار�ض 
وثائقية، وبالتايل فقد جرى على منوالهم اأولئك الر�ضامون املغاربة املتاأثرون بهم. هذا التاريخ 
من  بالهتمام  يحظى  ل  احلقيقية  الفنية  املعرفة  هام�ض  على  ن�ضاطاً  مار�ض  الذي  الق�ضري 
قبل اأي باحث، لول اأنه يتيح وبكيفية اأف�ضل الإحاطة بظاهرة اللوحة الفطرية والتي برزت 
وقد  مراك�ض.  من  وكالهما  الأدري�ضي  اأحمد  مولي  بن عالل  اأعمال حممد  من خالل 
باإيحاء من الربجوازية الأجنبية بالفولكلور حيث يحر�ض هوؤلء  اأي�ضاً  عنيت هذه الظاهرة 
الفنانون على تقدميه )وهو املالئم لنمط اجتماعي وفكري و�ضلوكي معني( كاأ�ضكال جمالية 
جمردة، تهتم بتزويقات بعيدة عن الواقع، مما جعل اأكرث نتاجاتهم منغلقة على �ضواهد لثقافة 
�ضلفية  اإىل  اإليها  الناظر  تبعية حتيل  اآخر،  مبعنى  املحاولت،  تلك  التطور. كانت  بعيدة عن 
حمدثة، هي بالتايل على ال�ضد من الواقع، ومل يكن هذا مبعزل عما يجري يف املظاهر الثقافية 
الأخرى، حيث نعرث وباأ�ضكال خمتلفة على تدخالت عار�ضة وتزينية يف الأثاث الع�ضري 

املغربي، املو�ضيقى الأندل�ضية وغري ذلك من الن�ضاطات الثقافية.
اأ�ضكاًل متنوعة للفولكلور، مليئة بامل�ضاعي التع�ضفية امل�ضتلبة،  اإن تلك املحاولت، بكونها 
الإبداعية  القيمة  اإىل خف�ض  املتح�ضر  التعبريي  النمط  اإىل هذا  قد عملت وبحكم جلوئها 
بوتائر  تنمو  اأن  املمكن  من  كان  التي  النزعات  تلك  على  التاأثري  اإىل  اأدت  كما  لنتاجاتها، 
معا�ضرة، تنتهي بتاأ�ضي�ض اأ�ضكال وم�ضامني ذات �ضخ�ضية مغربية. فاإبداع يغلب عليه الطابع 
الغرب  )وبالتايل  الآخر  يريد  ح�ضبما  الذات  وحتقيق  الثقافية  الدناءة  يعادل  الفولكلوري 

الإمربيايل( وتربير الوجود بالدوران يف فلك ال�ضتالب.
الفرن�ضي  لال�ضتعمار  الثقافية  والبعثات  املوؤ�ض�ضات  ن�ضاط  عن  املحدودة  املعلومات  هذه 
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تخترب  منهجية  درا�ضة  توفر  للمناق�ضة حلني  قاباًل  تاريخاً  تظل  البداية،  والإ�ضباين لحتواء 
حاولت  والتي  املتنوعة  العمل  حالت  مع  ارتباطها  ومدى  الإجنازات  تلك  ونتائج  ظروف 
التواجد ب�ضكل حيوي وم�ضاد. اإن اختبار تلك احللول الفنية وافرتا�ضاتها الفكرية مع الواقع 
احلياتي املتخلف حينذاك، ومدى ق�ضور اخلربة الفنية، ل جتعلنا قادرين على حتديد مدى 
واإمنا  الفرتة فقط،  واأ�ضكال تلك  الذوق الأجنبي وطرق تفكريه يف بع�ض م�ضامني  تدخل 
تتخذ  اأفكار  النهاية  عامة هي يف  مو�ضوعية  بفرو�ض  وم�ضندة  وا�ضحة  نتائج  اأمام  �ضتجعلنا 
�ضفة النقد للظاهرة، م�ضّيدة بذلك وب�ضرف النظر عن �ضلبية اأو اإيجابية النتائج اأ�ضا�ضاً لكتابة 

مرحلة البداية للفن املغربي.
نوع  من  ن�ضاطات  ت�ضتهدف  الت�ضكيلية  احلركة  اأخذت   ،1956 عام  ال�ضتقالل  بعد 
من  للكثري  مفهومي  حترير  لإيجاد  والختبار،  البحث  �ضياق  يف  جمموعها  يف  تلتقي  اآخر، 
الناحية  الإجناز من  م�ضتوى  تنوع  التجريب على  احلالة من  اأن هذه  والواقع  امل�ضطلحات. 
حاولت  اجتاهات  ما،  ب�ضكل  كانت  اإنها  وا�ضحة،  �ضخ�ضية  باإح�ضا�ضات  دعمت  قد  الفنية 
جتاوز النزعات ال�ضابقة، لي�ض لأنها مرتبطة بالأيديولوجية ال�ضتعمارية ب�ضكل من الأ�ضكال، 
ولكن اأي�ضاً لأن اأ�ضا�ضها الفني والنظري اأ�ضبح مهزوزاً، وبالتايل فقد اأعطت لنف�ضها حقوق 
البحث عن عطاءات ل تقا�ض بحجم اإجنازاتها احلا�ضرة، ولكنها ترتبط اأي�ضاً مبا ميكن اإجنازه 

اأو حتقيقه يف امل�ضتقبل.
هذه اخلا�ضية هي بالذات اخلربة احلقيقية للفنانني املغاربة الذين بداأوا بالظهور منذ عام 1956 
اأمام مهمة مزدوجة كانت  الثقافية والفنية املختلفة  الفنانون بخلفياتهم  اأولئك  حيث وجد 
كفلية بحمايتهم من التقليد والتكرار، هي يف اأن ي�ضطلعوا بعمل نقدي لتلك التجارب التي 
تكونت خالل فرتة احلماية والتي ظلت تت�ضبث بالبقاء فيما بعد من خالل بع�ض الفنانني 
مفاهيم  ت�ضييد  يف  وتاريخهم  حياتهم  وقائع  خ�ضو�ضية  مع  وبتطابق  يعملوا  واأن  الفا�ضلني، 
امل�ضتوى  ال�ضرورات على  الكثري من  الرغم من عدم وجود  الوطنية، على  للثقافة  جديدة 
فنية خمت�ضة،  موؤ�ض�ضات  الوطني،  الرتاث  متاحف  معا�ضرة،  فنون  )متاحف  للوطن  العام 

حركة نقدية وا�ضحة املفاهيم(.
لقد كانت خربات اأولئك الفنانني وما ح�ضلوا عليه من معارف معا�ضرة يف التقنية خالل 
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ثقافة  واقع  التطابق مع  بعد ملقدرتها يف  الوطن، هي طاقات مل تخ�ضع  درا�ضتهم يف خارج 
البلد. هذا الو�ضع هو الذي اأغراهم بنوع من احلرية الذاتية لدرا�ضة مظاهر التجارب الأوربية 
املعا�ضرة وجزئياتها، ثم التداخل فيما تطرحه من قيم فنية وفكرية. ومبرور الوقت، وجدوا 
اأنف�ضهم مربرين �ضلفاً بركام من الدرا�ضات والت�ضريحات اخلارجية، ل تعطي عندما تخترب 
اأي  الواقع ل متار�ض  الفنية يف  البناء الداخلي غري اخلواء... كانت فرو�ضاتهم  على �ضعيد 
ن�ضاط بعيداً عن التقليد، كانت جمرد اأ�ضكال وظائفية فقط. هذا النظام من العمل الفني 
ارتبط يف اختياراته ال�ضخ�ضية مبدر�ضة باري�ض �ضواء يف اجتاهها التجريدي عموماً اأو الال�ضكلي 
يف  مري�ضاً  انتهى  الذي  الغرباوي  الفنان  هو  الجتاه  هذا  مّثل  من  اأبرز  كان  وقد  خ�ضو�ضاً، 

ال�ضوارع بال ماأوى ول طعام .
وحتى تلك الفرتة، ظلت الفر�ضية باأهمية تاأ�ضي�ض فن وطني، ت�ضتلزم وعياً يدرك اأن اأ�ضبقية 
هذه املهمة تفوق اأ�ضبقية اأية نزعة ع�ضرية اأو حديثة، مهما كانت غنية بالفرتا�ضات، ما مل 
تلتم�ض يف بنيتها الداخلية ت�ضييد م�ضامني واأ�ضكال تنحاز لتطوير القيم التي ن�ضاأت عليها 

الثقافة املغربية.
اإن حالة الف�ضل الفكري والفني ل تولد غري النكفاء، ويف الواقع مل يكن هناك ما يدعم 
فقد  اأي�ضاً.  والجتماعية  التاريخية  واإمنا  فقط،  الفنية  املعارف  يخ�ض  ل  الذي  الوعي  هذا 
كانت الأن�ضطة الفكرية الأخرى تخ�ضع اإىل تباينات ثقافية وتباعدات مميزة، كما كانت احلياة 
اليومية متثل ب�ضكل مبا�ضر ويومي بالفولكلور والرتاث.. اأما الفنان املغربي، فلم يكن لديه 
الثقافية والجتماعية. لقد  املظاهر  اأمام هذه  قادراً على احل�ضم  )كمعرفة وجتربة( ما يجعله 
كان كل فنان مطالباً باأن يكّون عالقة للوعي الذي ينقذ فن الر�ضم من حالة الالمعنى تلك. 
ولكن اإذا كان الوعي يفرت�ض حالة معرفة كاملة خل�ضو�ضية الذات وما يحيطها من عوامل، 
كما �ضبق القول، واإذا كان وجوده داخل التجربة الفنية هاماً، فهل يكون ذلك، ولوحده، 

حاًل يو�ضل اإىل قيم الفن الوطني املميز؟
يف منت�ضف ال�ضتينات بداأ فن الر�ضم يف تق�ضي تناق�ضاته مع تاريخه وموروثاته، ومل يكن 
ذلك اإل يف اأن ينظر اإىل داخله وهو يتعرف ب�ضكل اأكرث دقة على خ�ضائ�ضه املغمورة، ففي 
الأفريقية  التقاليد  عن  اللوحة  انحراف  يعزي  ل   ،1966 عام  �ضبعة  حممد  للفنان  مقال 
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والثقافية  الفنية  النه�ضة  على  اأبوتها  فر�ضت  التي  الأجنبية  الأو�ضاط  توجيه  اإىل  والعربية 
للمغرب فقط، واإمنا اإىل عدم وعي الر�ضامني املغاربة اأنف�ضهم مباهية العقلية الثقافية الوطنية. 
لواقع موجود، ول�ضغوط اجتماعية  فقط، فقد كان رف�ضاً  وفنياً  ثقافياً  ومل يكن هذا ت�ضوراً 
ومادية طاملا �ضاهمت يف تزوير الفنان وم�ضخه. اإن فن الر�ضم، كما يبدو، قد ا�ضتكمل كفايته 
لكي يناق�ض علناً م�ضاكله اخلا�ضة. كان اجلدل الفني ل يو�ضل اإل اإىل حالة الق�ضور، ومل 

يكن فنانو ال�ضتينات بعيدين عن ذلك الإدراك.
هو  م�ضاد،  موقف  من  اجلدد  الفنانون  طرحه  فيما  النظر  منعن  يجعلنا  اجلديد  الوعي  هذا 
البديل كما يفرت�ض ذلك، من خالل اقتنا�ضهم لأخطاء التجارب ال�ضابقة )الفولكلورية، 
فيه  تتحدد  وعي  على  نتعرف  اأن  يف  وبالتايل  الأوربية(  للتجارب  اخل�ضوع  ال�ضاذج،  الفن 
التجربة على اأ�ضا�ض ان�ضجامها مع التقاليد الوطنية الغنية والنظرة احلقيقية للم�ضتقبل. هذا 
املوقف اأحالهم اإىل اإثارة النقا�ض حول بع�ض امل�ضطلحات مثل الفولكلور، الثقافة، واللتزام. 
كما نوق�ضت بع�ض امل�ضلمات التي كانت منت�ضرة و�ضمن حدود من املعرفة الثقافية والفنية 
املغربي، النتمائية يف  والواقع  الت�ضخي�ضية  اللوحة  العالقة بني  املثقفني، مثل  بني جماميع 
يدعم  اأ�ضلوباً  والرببري  الإ�ضالمي  للفن  والرمزية  التجريدية  املاهية  فوجدوا يف  الأ�ضلوب. 

نزعتهم الوطنية .
اإن هذا الإدراك ملاهية اخل�ضائ�ض الت�ضكيلية لتلك الفنون مل يكن خارج املطالب الوا�ضحة 
اإن  الفني.  والإجناز  الفكر  �ضعيد  على  عملها  نظام  تخترب  اأن  حاولت  والتي  الوطنية  للثقافة 
هذا التعرف ال�ضمني للتاريخ قد اأوجد يف احلركة الفنية ر�ضيداً له م�ضتواه الثقايف، مقايي�ضه، 
هذا  يف  ما  يقلل  اأن  ا�ضتطاعته  يف  لي�ض  املغربي  الر�ضم  لفن  متابع  اأي  فاإن  وهكذا  اجتاهاته. 
الر�ضيد من طاقة على البحث والختبار يف جمموع القيم الثقافية، مما جعل حتقق الإمكانات 
الإبداعية ب�ضكل قيم فنية متاأ�ض�ضة، مرتبطاً بنمط معني من العمل الفني، مبنياً على اجلمالية 
املجردة. هذا ما يحيلنا اإليه ق�ضم كبري من اأبحاث الفنانني املغاربة، والتي ظلت تعمل وفق نظام 
ينح�ضر يف مظهر خارجي، غالباً ما اقرتب من متايزات لل�ضكل الفولكلوري )كنزعة هند�ضية(.

هذا القرتاب ات�ضف ب�ضكٍل اأو باآخر، بنوع من الكبح للثقافة الروحية واإىل نوٍع من ال�ضتجابة 
للوحدات التي يتجلى مظهرها التقييمي، بف�ضل منظومة الأ�ضكال الب�ضرية املحددة، والتي 
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ومبقت�ضى  الأمناط،  هذه  لقد جعلتنا  ولون.  احلركة ك�ضكل  العمل ودللت  طريقة  تكونها 
باإجناٍز  حم�ضنة  غري  التجارب  هذه  كون  نكت�ضف  اأن  التعبري  جمالية  على  املرتكز  تقليدها 
مع  متوازيًة  التجربة  كانت  الوطنية.  للثقافة  التاريخية  املعرفة  تن�ضوؤه  الذي  والوعي  يتطابق 
الطموحات للفنانني ال�ضباب وحللول غري منجزة، فال غرابة فيما اإذا مل جند �ضوابط وا�ضحة 
بحوث  جمموع  كون  من  الرغم  على  للعمل،  اجلماعي  ال�ضعيد  على  الفني  لالأ�ضلوب 
على  �ضروطها  تربر  م�ضرتكة  معرفة  البحث عن  دائماً،  نف�ضه  هو  ال�ضتينات  الفنانني خالل 

ال�ضعيد املحلي ويف الوقت نف�ضه تتوازى والن�ضغالت الثقافية املعا�ضرة.
ومنذ نهاية اخلم�ضينات، يالحظ املرء بروز ظاهرة جديدة هي يف جتميع حركة الر�ضم لبع�ض 
خرباتها املتنوعة بهيئة معار�ض، حيث �ضقت جمموعة من الفنانني طريقها يف اإقامة معار�ض 
جماعية لنتاجاتها، كان ذلك يف �ضنوات متفاوتة. اإن هذه املعار�ض ذات دللة حقاً، لي�ض يف 
نطاق ال�ضرورة املهنية التي ت�ضتحيل اأن تكون �ضكاًل يتالءم ونزعة اأولئك الفنانني، واإمنا يف 
الإطار التاريخي للعمل ويف القرتاب من تطبيقات ت�ضمن العتقاد بقيمة العمل اجلماعي 
كتعبري ثقايف وفني مدعم باملناق�ضة والتحليل. لقد اأوجد هوؤلء الفنانون، على تنوع روؤيتهم 
وخربتهم الفنية، وثيقة هامة هي مدعاة للتاأكيد عليها كجزء من التاريخ الفني الذي ظل 

ينظم نف�ضه بعطاءات فردية مبعرثة.
اإذن خ�ضائ�ض معينة يف النمو الداخلي لفن الر�ضم املغربي، ثمة مدلولت ومطالب  ثمة، 
التي  والأ�ضكال  باحلاجات  ارتباطها  طريق  عن  يظل  اأن  ينبغي  تقييمها  لكن  ت�ضكيلية، 
التقليدي الذي ورثته، وللكيفية التي ت�ضورتها يف متييز الأ�ضكال  اتخذتها كتجاوز للنظام 

واملفاهيم على اأ�ضا�ض متطلبات تكوين جتربة عمل م�ضرتكة. هذه اخل�ضائ�ض هي:
اإن الدرا�ضة التحليلية لعنا�ضر العمل الفني، تقودنا اإىل بنية ثقافية فنية تنمو يف دللت   -1

جمالية جمردة، هذه البنية وثيقة ال�ضلة كفعالية فنية باحل�ضارة الغربية.
تتطابق العنا�ضر الفنية مع الو�ضط الجتماعي اأو التاريخي من خالل نزعة انتقائية. ولذا   -2

الفولكلور  يفرت�ض وجودها يف  عيانية  لنماذج  اإىل حتويرات جزئية  الفنان  يلجاأ  ما  غالباً 
بع�ضها  الرغم من كون  امل�ضاهد على  الب�ضرية مع  العالقة  لتحقيق  )ك�ضكل هند�ضي( 

متجاوزاً ل�ضروط الواقع والوعر يف املجتمع املغربي.
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اإن فن الر�ضم قد طرح م�ضاألة احلداثة و�ضرورة تخطي ثقل الثقافة القدمية وكاأنها جمرد   -3

قدرة يف تطبيق ال�ضفات واخل�ضائ�ض الفنية، مما ادى اإىل اأن يكون التباين يف التجارب 
واخلربات الفنية مرده اإىل تباينات يف الختيار اأو التذوق اجلمايل لكل فنان.

على  معينة  �ضفات  تتخذ  جتربة  اإىل  للو�ضول  للرتاث،  املغربي  الر�ضم  حركة  توجه  اإن   -4

اأ�ضا�ض خلفيتها الغنية، تناولت يف الغالب اأ�ضلوب العمل ولي�ض معنى اأو حقيقة القيم 
الثقافية والفنية التي كانت وراء ما جت�ضد من اإجنازات، مما جعل مظهرها التقييمي هو يف 

�ضفاتها واأ�ضكالها.
يف ميدان الر�ضم، ميكن تطبيق هذه اخل�ضائ�ض ب�ضكل متباين على جممل التجارب العربية 
املعا�ضرة، وخا�ضة تلك التي ت�ضتهدف يف ت�ضورها الثقايف والفني بناء اأ�ضكال وطنية للتعبري.

نزعة  ذات  كونها  يف  تلتقي  متنوعة،  اجتاهات  بني  املغرب  يف  الر�ضم  حركة  تتوزع  حالياً، 
جتريدية وجمالية ب�ضكل عام. من هذه الجتاهات، جتربة تخ�ضع يف نظامها التعبريي لتباينات 
اللون واحلركة، ما نفهمه فيها اأنها ترتبط بتاأكيد تذوق جمايل تفرت�ض ا�ضتعارته من املظاهر 
الهند�ضية للفن ال�ضعبي. اإل اأن املتفح�ض لهذه التجربة، يجد اأن مقوماتها غالباً ما كانت يف 
نطاق ثقافة مل حتور بعد لال�ضتخدام، ومل تعمم ب�ضكل يومي بحيث ميكن الت�ضال بها بعيداً 
عن الإدراك بال�ضكلية. هذه التجربة، ومبا قدمته من اأ�ضكال ملونة وجميلة، قد خلقت بتتابع 
فني مليء بالفاعلية، �ضمن حركة الر�ضم املغربي، كفاءة عالية يف التطبيق اللوين ويف اإتقان 
نوع ع�ضري من التذوق، ي�ضهم دومنا �ضك يف تغيري الظواهر املوجودة يف املحيط الهند�ضي 

والب�ضري، وخا�ضة يف تلك الأعمال التي اأجنزت ب�ضفة عمومية.
اأف�ضل من يعمل يف جمال هذه الروؤيا،  اإيطاليا واأمريكا، هو  فاملليحي الذي در�ض الفن يف 
يقرتح يف جمموع اأعماله ومنذ �ضنوات، جتليات اللون كحقيقة جديدة لال�ضتطاعة التجريبية 
ما حتققت عرب  غالباً  احلقيقة  هذه  مطلق...  فني  ووجود  عينية  امتداداً خلربات  تتخذ  فيها 
اأبحاث حمددة عن ق�ضد )�ضكل املوجة كحركة يف الفراغ(. وبالبداهة، فاإن تاأكيد املليحي 
على )وحدة فنية معينة( قد تتطابق مع جناحه يف اإيجاد نزعة جمالية متميزة، تعلن عن دقة 
وح�ضية اأخاذة.. والواقع اأن جمالية هذه النزعة على الرغم من رجوعها يف بع�ض الأحيان 
دللتها  جتنب  ت�ضتطع  مل  اأنها  اإل  هند�ضية(  ووحدات  عمل  )نظام  املغربي  الفولكلور  اإىل 
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الب�ضرية عن حالة الف�ضل عما يوجد يف الواقع املعا�ض. واأعني به اأنها ظلت جماليات لونية 
اأبعاده  ينظم  بنقي�ض  ب�ضرياً  امل�ضو�ض  املحيط  فو�ضى  ت�ضتبدل  ال�ضخ�ضية،  اخلربة  قريبة من 
بعالقات ع�ضرية نخبوية... اإن تطور املفاهيم الذوقية وتو�ضع املدلولت الب�ضرية هو ما حتتمي 

به هذه التجربة وهو ما حتاول مناق�ضته وتاأكيده اأي�ضاً.
يجمع املليحي يف داخل ت�ضميماته )اأ�ضكاًل مكررة، دائرة مع تناق�ضات يف الجتاه اخلطي، 
عالقة احلركة مع اللون( نوعاً من الرتكيبات، ل ينبغي اأن ننظر اإليها اإل باعتبارها ا�ضتعارات 
اأو اإ�ضارات لونية ممكنة ت�ضتهدف بالأ�ضل اإدراك نوع من النطباعات التي تتولد من م�ضاهد 
ب�ضرية.. وحتى عندما يحاور املليحي يف ر�ضومه، تلك الأ�ضكال امل�ضتعارة من الفولكلور، فاإنه 
يقوم برتتيب اإمكانيته يف الر�ضم اأوًل ثم يخلق و�ضعاً ت�ضميمياً يعك�ض يف داخله اإح�ضا�ضاته 
بحد�ض هند�ضي متقن ثانياً... ومهما يكن فاملليحي �ضديد الو�ضوح ك�ضبعة يف حترير الوعي 
التقاليد املجتمعية املتخلفة... لكي يتخذا من هذه  باملحيط الهند�ضي والب�ضري من قمع 

احلالة ركيزة للتالوؤم مع مفاهيم اإن�ضانية �ضاملة، هي اأحد املوؤ�ضرات للح�ضارة املعا�ضرة.
اهتماماً  املغاربة  الفنانني  اأكرث  �ضبعة،  لدى  اآخر  ب�ضكل  جنده  املليحي  جتربة  اإليه  تقودنا  ما 
داخل  متابعتها  املمكن  من  جتريدية  دللت  على  يقوم  عنده  اللوحة  بناء  اإن  بالتنظري، 
حدو�ض الفن ال�ضعبي، وخا�ضة يف )الزرابي املغربية(.. نرى تق�ضيمات هند�ضية متمايزة يف 
اللون ال�ضكل، تركيبات زخرفية م�ضتعارة، األواناً متنوعة. اإن حيازته لهذا النمط من العمل، 
بقدر ما �ضمحت له بتعبريات �ضخ�ضية متميزة، فاإنها فر�ضت عليه خا�ضية من داخله، طابعاً 
اإن  الداخلية.  روحها  الأ�ضياء ل من  ظاهر  تت�ضوى حريتها من  ولغة  ال�ضكل،  ي�ضمم  عاماً 
تاأكيد هذا الفنان، يف جممل كتاباته، على �ضرورة الوعي بقيمة ارتباط التعبري بالذات من 
–كما  يقابله  ي�ضتخل�ض منه )خلق فني( متميز، مل  والفني كيما  النظري  ال�ضراع  خالل 
اأعتقد- اإجناز يختربه على �ضعيد العمل اجلماعي، حيث نالحظ اأن اأكرث اأعماله، وخا�ضة يف 
ال�ضنوات الأخرية، تتاأ�ض�ض بت�ضورات فنية مل حت�ضم تناق�ضاتها بعد مع الثقافة الأوربية، ومل 
ت�ضتكمل حتليالتها للنزعات الثقافية والفنية التي ميكن اأن ت�ضتوعبها احلركة الفنية دون اأن 

ت�ضقط يف املوقع امل�ضاد لل�ضخ�ضية املغربية التي ين�ضدها.
والواقع اأن اأفكار حممد �ضبعة حول التجربة الفنية »ال�ضحيحة« كما ي�ضميها، مل تكن على 
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درجة كافية من الو�ضوح، على الرغم من كونها ذات حمور مفهومي واحد، مما جعله يعجز 
عن امل�ضك بخال�ضات غري م�ضو�ضة »نظرياً وفنياً«. األ اأن �ضبعة يظل على الرغم من تناق�ضاته 
م�ضوؤوًل عن اإغناء الثقافة الفنية املغربية من خالل اإثارته امل�ضتمرة للجدل الفني واملناق�ضة 

النظرية حلاجات ومطالب فن الر�ضم. 
رمبا من ال�ضروري الإ�ضارة اإىل اأعمال فنية تعمل يف نف�ض ميدان املليحي و�ضبعة، مثل حممد 
للعمل،  ال�ضخ�ضي  امليل  من  بع�ضاً  فيها  يجد  اأن  للمرء  ميكن  حميدي،  حممد  اهلل،  عطا 
قليلة.  مناذج  اإل من خالل  متميزة  وفنية  مفهومية  مقدرة  على  بعد  يربهن  هذا مل  اأن  اإل 
اأن  يحاول  لالأ�ضكال، حيث  ا�ضتنباطه  يف  يتميز  الذي  الثاين،  الفنان  وبالذات يف حدود 
يحور اجل�ضد الن�ضائي اإىل تكوينات وا�ضتعارات خمت�ضرة. اإل اأنه يظل مرتبطاً ب�ضكل ما مع 

املليحي و�ضبعة بتكامله اللوين.
هناك نظام عمل اآخر، وهو جتريدي النزعة اأي�ضاً، اأبرز العاملني فيه بلكاهية، مغارة، �ضفاج، 
بلقا�ضي. حيث يعمل هوؤلء الفنانني وب�ضكل متنوع على اإخ�ضاع تنوع املواد الفنية لطاقتهم 
جانب  اإىل  للعمل  متنوعة  �ضطوحاً  و�ضفاج  مغارة  ي�ضتخدم  الذي  الوقت  ففي  التعبري.  يف 
املختلفة..  ال�ضخ�ضية  �ضروراته  اإىل  منهما  واحد  كل  يلتجئ  والزيت،  الأكرليك  اأ�ضباغ 
فمغارة ينزع نحو نوع من التحقق التلقائي ومن التاأمل احل�ضي لل�ضكل واحلجوم عرب �ضيطرة 
حلولها  اأكرث  غنية  فنية  على خربة  تدل  نتاجات  اإىل  بالتايل  تقودنا  ومتميزة،  جميلة  لونية 
تتحدد باملقدرة التكنيكية. اأما �ضفاج، فاإنه يحاول حماورة الوحدات الهند�ضية والأ�ضكال 
الزخرفية والعالقات اللونية التي تتواجد يف الفنون التطبيقية املغربية بروحية فيها الكثري من 
اخل�ضو�ضية والإدراك لكيفية العمل الفني. اإنه ل يختلق نزعات هند�ضية، اإمنا يتابع بخيال 
ت�ضويري وحدة اللوحة، ا�ضتثنائية اللون، واأ�ضكاله امل�ضتعارة. لهذه ال�ضفة من البحث ارتباط 
ع�ضري يجمع خربة الثقافة الغربية خلدمة اأ�ضلوبه هو. ويبدو وا�ضحاً اأن تطوره نحو اأ�ضكال 
جديدة �ضيظل مرهوناً بحيويته يف البحث عما ين�ضف املفاهيم النمطية التي تخت�ضر كيفية 
ال�ضعيد  على  وزمانية  مكانية  باإمكانية  ت�ضوره  يدعم  لكي  وذلك  ال�ضكل،  ل�ضالح  التعبري 

الثقايف الوطني.
بني بلكاهية وبلقا�ضي �ضروط معينة من اللتقاء، هي يف ا�ضتخدامهما مل�ضاحات من النحا�ض 
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اأن بلكاهية يتفرد بتنوعه وقدرته الوا�ضحة على تطويع  اإل  يف التما�ض ال�ضطح الت�ضكيلي، 
التطبيقي، ولي�ض من �ضنعته. وهو ما  املادة ب�ضكل تقربه من احلد�ض الداخلي للفن  هذه 
جعله اأكرث مياًل نحو مفهوم العمل العمومي من خالل اإميانه باإمكانية امل�ضاحلة بني مفهوم 
ال�ضكل  اإن  ال�ضكل.  بها  يحيي  معينة  بوظيفة  للدخول  الفني،  والعمل  اليدوية  ال�ضناعة 
يف  مهماً  دوراً  يلعب  الديكور،  بفن  اخلا�ضة  ال�ضفات  اإحدى  اأحياناً  يعترب  والذي  املج�ضد 
»اإن ما  العمل  الكلية على  ال�ضيطرة  التي تخ�ضع لروح دقيقة، ولرغبة يف  ا�ضتعاراته  حتقيق 
ي�ضلح بالن�ضبة يل هي الأ�ضياء املحددة التي ل تقبل ال�ضدفة«. اإن ت�ضريحه هذا يك�ضب 
للمادة  املتنوعة  ال�ضتخدامات  يف  البحث  مع  يتهاون  ل  الذي  املعنى  ذلك  الفني  نتاجه 
ولطرق تنظيمها. وهو الذي �ضيبعده �ضيئاً ف�ضيئاً عما ي�ضميه باملفهوم التقليدي للقطعة الفنية.

اإن جناحات ال�ضكل واللون وتعرث امل�ضمون ب�ضكٍل ما، ل يرمز يف اإطار هذا الجتاه املذكور 
اإىل قناع ي�ضترت خلفه وعي ثقايف معزول. فقد حاول هوؤلء الفنانون، انطالقاً من ثقل الوعي 
الفني الذي كونته جتربتهم، اإىل الك�ضف من جديد عن �ضيطرة جمالية حررت منط اأبحاثهم 
من الأوهام التي �ضيطرت على بع�ض الأعمال التي طرحتها ادعاءات انتمائية م�ضو�ضة. لقد 
اأو مفاهيم تتيح لالأبحاث اخلا�ضة بهم حرية  اإيجاد قيم  اأن يتطلب ذلك  كان من البديهي 
اأكرب يف حتليل الواقع )لي�ض العياين فقط( والتعبري عنه مبعطيات معنية بال�ضرورة الت�ضكيلية، 
هذا  واجتماعية.  يومية  ملطالب  الفني  العمل  على  للثقافة  الكلية  ال�ضيطرة  تخت�ضر  والتي 
وميلود،  القا�ضمي  هما  اآخرين  فنانني  اأعمال  مع  يلتقي  وفنياً(  )فكرياً  البحث  من  النمط 
بنوع من التاأكيد ال�ضمني على الهدف الأ�ضا�ضي لنظام العمل اجلماعي. لذلك لبد من 
العرتاف اأن تغري هذه الإجنازات وت�ضاعدها يف احتواء املفاهيم ال�ضرورية للنمو الداخلي، 
لبد اأن حتتاط خالل تبدلها وك�ضوفاتها اجلديدة مبزيد من الرتباط الأيديولوجي مع الثقافة 
الب�ضري  املجال  الأ�ضا�ضي حا�ضراً ل يف  املغربي، كيما يكون حمورها  للمجتمع  الداخلية 
والهند�ضي فقط، واإمنا يف امليدان الجتماعي اأي�ضاً، واأعني بذلك ال�ضكل اجلديد كمفهوم 

فني وثقايف مطابق للمتطلبات الوطنية املعا�ضرة. 
خالل  الفنية  احلركة  حيوية  داخل  الفني  الوعي  لتطور  الك�ضوفات  متابعة  املمكن  من 
اجلمالية  ال�ضتنتاجات  طورت  التي  احللول  تلك  اإىل  حتماً  ترجع  والتي  ال�ضبعينات، 
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واملفهومية لفن الر�ضم يف ال�ضتينات، اإل اأن ال�ضيء الأكيد يكمن ل يف هذه الختيارات من 
بني التجارب املتنوعة، واإمنا يف العتبار الذي ميكن حتقيق ك�ضوفات م�ضرتكة تزيل املفاهيم 

القدمية من اأجل اأيديولوجية فنية، ت�ضبح اإحدى الأدوات اخلالقة للثقافة.
اأي�ضاً. طاملا  اإذاً، جمالية وح�ضب، ومل تكن �ضكليًة  مل تكن النزعة التجريدية يف املغرب، 
ظلت بعيدة عن تطبيقات منطية مكررة.. ذلك ما تك�ضفه لنا فعالية القا�ضمي الغني بنزعته 
اأنها مرتكزة على مفاهيم جمربة، هي يف  اإن وحداته الفنية موروثة، كما  التعبريية الذاتية. 
الواقع خال�ضة اأكيدة لبحث طويل. بهذا املوروث املجرب، يوزع القا�ضمي �ضروراته بكل 
حرية، اإن منطق ال�ضكل لديه يولد متنا�ضباً مع ما هو �ضمني من تعبريات وحدو�ض، اأي اأن 
التكوين، بقدر ما هو نظام ذهني وفني لإدارك  التقني لي�ض تربيراً ل�ضتعمالت  ح�ضوره 

جزئيات طريقة التعبري.
وعلى الرغم من اأن القا�ضمي كان قد وزع نف�ضه بني الت�ضخي�ضية والتجريدية لفرتة ما، اإل اأننا 
نرى يف مفاهيمه وتاأكيداته ال�ضكلية �ضيئاً من الإبهام الذي يقربه اإىل ال�ضعر وملقومات التجربة 
الأدبية ب�ضورة اأخرى. اإن روؤياه ت�ضتويف �ضياغتها )فنياً( يف داخل فعاليته التي حتيط بنا تدريجياً 
اأو  ت�ضكياًل  يدعى  مبا  هو جديد،  ما  والتزويق كميا حت�ضل على  التفا�ضيل  تتنازل عن  والتي 
واملنهج  املظاهر  ثقافية  على  التاأكيد  هذا  اأفكر.«  اأن  معناه  الفن،  اأمار�ض  »اأن  تعبريية.  وحدة 
يجعل القا�ضمي يف موقع اإعادة النظر امل�ضتمرة يف الأ�ضكال اجلاهزة والثابتة )فكرياً، اجتماعياً، 

جمالياً(، وبالتايل يف �ضديته لكل التعبريات التي تبقى يف مهمتها الرتفيهية املعزولة.
باعتبارها  والتعبريات،  ال�ضور  من  فيح�ضد  تتعمق،  داخلية  مناخات  لنا  يوفر  القا�ضمي  اإن 

مقا�ضد هي على ارتباط ما مع مكانية وزمانية تواجده. 
اأما التجاين، التي دخلت احلركة الفنية من خالل افرتا�ضات اجتماعية )كم�ضمون( ومن 
اإىل منط جتريدي  اأ�ضلوب ت�ضخي�ضي يحمل حد�ض النحت ونزعته )ك�ضكل(، فقد اجتهت 
ب�ضكل عام، بنف�ض الأدوات الذهنية التي كانت ت�ضتعملها يف الأعمال ال�ضابقة، كما ظلت 
اأمينة على احلاجات الإن�ضانية التي ت�ضكل اإحدى �ضروراتها من الناحية الذهنية والفنية. 
واأفكاٍر  مق�ضودة  م�ضاٍع  مع  بتما�ض  تعمل  فكرية  اأ�ضكال  الآن يف  احلاجات جندها  هذه  اإن 

متبادلة )كتابات �ضعر، م�ضامني داخلية بوا�ضطة الأ�ضكال(.
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مليلود مالمح ت�ضكيلية متميزة، لي�ضت ذات قيا�ض واحد.. لكنها تظل خا�ضعة لروؤياه ون�ضاطه 
الفني الذي يخترب قدرته مبح�ضو�ضات غري متداولة. اإن تعبرياته فعالة وفا�ضحة لل�ضكل من 
ب�ضرية حت�ض وفق منوذج معني،  تاأ�ضي�ض عالقات  ين�ضد  اأنه  حيث عالقته احلميمية، مبعنى 
اأو مبا ي�ضميه ميلود )اللوحة النتوء(. الآن  اإيقاعيتها مبقدرتنا على اإدراك التج�ضيم،  وترتبط 
يحيلنا هذا الفنان اإىل ت�ضورات يف الأ�ضكال احل�ضية م�ضتخدماً معها عنا�ضر تزينية وخطوطاً 
�ضاّجة باحلركة والتداخل. اإنه ل ي�ضمي اأعماله لتتطابق مع انفعالته يف توطيد اجلن�ض بعيداً 
عن القمع الجتماعي. »يجب اأن نراهن على اجلديد، اأن نبدع اأ�ضياء كثرية، اأن نغري كل 
�ضيء.« اإن ميلود، املنحاز لعالقات احلا�ضر والفنان امل�ضاد للنفاق الجتماعي، ي�ضري الآن 
ظاهرًة ت�ضع مفاهيم، بادئ ذي بدء، ذات جانب اأخالقي، لكن العمق فيها يت�ضمن وجهة 
م�ضادة، اإنه اختبار ثقايف يعرتف ب�ضرورة تاأ�ضي�ض قيم معا�ضرة تو�ضع بني اأيدينا احلياة والعامل 

اخلارجي.
يظل ال�ضرقاوي، واحد من اأف�ضل الفنانني املغاربة والذي تويف وهو يف الثالثينات من عمره. 
هذا الفنان جمع بعمق الروح الداخلية للتقاليد التي يعي�ضها و�ضواها مع مفاهيم ع�ضرية ذات 
فاعلية، هي امتداد لتعبريات م�ضتخدمة )الإ�ضارات، روح الطفولة، الأ�ضكال الهند�ضية(. اإن 
تنظيم خربته بذوق جمايل بعيد عن التزويقية قاده اإىل اإجنازات متقنة، ومو�ضوعات موؤ�ض�ضة 
الطفولة  فن  قيم  ر�ضيده غري  يكن  متعمق، مل  فني  بحث  نتيجة  اليومية، هي  احلياة  على 
وتتابعات بول كلي فيما �ضاغه من اأ�ضكال �ضرقية. بيد اأن قيمة اأعماله ل تنح�ضر يف هذا 
الإتقان ويف هذا التوجه احلياتي واإمنا فيما عرب عنه من ميل اإىل امل�ضاهد اجلزئية من املحيط 
ال�ضعبي يف  التعبري  تداخل  يوحيه  ما  هي  وزخارف خمت�ضرة  ب�ضيطة  ولإ�ضارات  الب�ضري 
اأ�ضراراً داخليًة قربته من دللت اجتماعية من�ضية. كان  الفن التطبيقي. كل ذلك منحه 
واقعية  ال�ضرقاوي خ�ضو�ضيات  نقل  لقد  الأ�ضرار.  هذه  بتاأكيد  لديه  يرتبط  الفني  ال�ضكل 
بعيدة اإىل ا�ضتنتاجاته اجلمالية واعتنى اأكرث فاأكرث مبا يقدمه تراكم العنا�ضر الهند�ضية، حتى 
اقرتبت ر�ضوماته من حدود املواطاأة مع ال�ضياغات ال�ضعبية. لقد ا�ضتخدم هذا الفنان ثقافة 
ع�ضرية ل من اأجل انتقاء الأ�ضكال القدمية، واإمنا بالعك�ض من اأجل تطويعها وجعلها ممكنة 

يف املحيط اليومي املعا�ضر.
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ما ذكرته من جتارب واأ�ضماء ي�ضكل الق�ضم الأكرب من فن الر�ضم املغربي، لكن تظل هناك 
خربات تتداخل، تعني كذلك بالتجريدية كو�ضيلة للتعبري. مل تتوفر الفر�ضة يل لالطالع 
عليها عن قرب ومناق�ضتها، مثل اأعمال غطا�ض وحافظ واحردان وكرمي بناين و�ضجلما�ضي 
واآخرين. كما اأنه من ال�ضروري الإ�ضارة اإىل ما تعد به اخلربات اجلديدة التي متار�ض ن�ضاطها 
يف نطاق ثقايف وفني جتريبي. اإن بالمني، احلريري، بنعا�ض واآخرين �ضيكونون دومنا �ضك ويف 

ظل جتاوزهم للرتاكيب.
جملة اآفاق عربية، بغداد، �ضباط 1976
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الفنان اأمام التجربة

ل  �ضراً  وي�ضبح  اخلارجية  الأ�ضياء من حدودها  تتجرد  الوهم  الإن�ضان طريق  يعرف  حينما 
تكت�ضف اأجزاءه ب�ضرعة. تلّب�ضني الوهم منذ اأن مار�ضت ح�ضوري يف حلظات البداية، ومنها 
اأ�ضبحت اأعي�ض يف حلم اأن تكون الأ�ضياء اخلارجية قادرة على ممار�ضة ال�ضغط لتحقيق ذاتها 

يف معنى ما.

I

يف حلظات البداية يتحول الفنان اإىل را�ضد يخرتق ج�ضد قناعته. اإن ع�ضرات التخطيطات 
والأ�ضياء اليومية تكون يف حلظة متحركة وفاعلة، وتتطلب اأن تكت�ضب وجودها املادي عرب 
فعل اللوحة، كجزء ل ينف�ضل عنها. وبهذا جتيء اللوحة مليئة ب�ضهوة هذا الفعل.. �ضهوة 
ال�ضكون والتجاوز. وعندما اأكون ج�ضد املقتول، و�ضط تلك الأ�ضياء التي ارتبط بها بحميميٍة. 
كنت �ضديد امليل اإىل اأن اأجعل لوحاتي ق�ضائد �ضعر، واأفرح باأنها متتلك �ضوت املغني. اأما 
للتحري�ض  و�ضيلة  اإنها  فقط.  ال�ضوت  ذلك  اللوحة  تعد  مل  لذلك...  اأميل  فل�ضت  الآن، 

ولو�ضع الت�ضاوؤلت ومن ثم لإعادة معرفة اأبعاد جتربتي جتاه العامل والإن�ضان.
 اإذا كنت عرب وجودي و�ضط هذه الأكوام من الر�ضوم والنطباعات اليومية التي اأح�ضل 
زحام  و�ضط  وحدتها  يف  تغرق  التي  املارة  وجوه  ومن  القدمية  والطرق  ال�ضارع  من  عليها 
الظهرية. اأمتلك موقفاً معيناً جتاهها... فاإن وجودي يتحقق عرب تلك العالقة احلية والفّعالة 
التي تن�ضاأ بيني وبينها، والتي تتعامل ل من زاوية و�ضف ما هو جاهز و�ضكوين، واإمنا تبدع 
وجوداً يتوا�ضل مع عملية الإلغاء لكل ما هو اإ�ضقاط خارجي للتجربة ) اإن عاملنا املبا�ضر ل 
يعر�ض نف�ضه للروؤية فح�ضب، بل لكي نعي�ض من خالله بكل الو�ضائل. فال نزاع يف اأن الفن 
بالن�ضبة للفنان ما هو اإل عملية -حتريف- هو طريقة للروؤية، جتد فيها احلياة كلها حتقيقاً. فتلك 
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احلياة تكّيف نف�ضها ملا ميكن اأن ُيرى ويو�ضح بطريقة اأف�ضل، فتمتد جذوره يف ال�ضكل واللون 
وينمو حتت واقع يف اخليال املحرر(.

الرغبة  بني  موفقاً  العامل،  حدود  �ضمن  نف�ضي  اأ�ضتك�ضف  اأن  حاولت  الذي  بالقدر  اإنني 
لإنهاء  اأداة  ال�ضتك�ضاف  هذا  من  جعلت  عملياً...  تنفيذه  اأ�ضتطيع  ما  وبني  والإح�ضا�ض، 
ارتباطي ت�ضكيلياً بالوجود اخلارجي لالأ�ضياء العتيادية بعد اأن ت�ضتقر يف )ما�ضيها( كوجود 
�ضوب  الجتاه  دائمة  املخيلة  التاريخية. )اإن  للحظة  مّتثله  بقناعة  واكتفى  مربارته  انتهت 
الداخل، وانها تعمل على جتميع التجارب من دائرة - ميكن نظرياً - تو�ضيع حجمها بحيث 
ت�ضع املاا�ضي واحلا�ضر معاً( لهذا ي�ضبح الزمن الذي تتحرك فيه اللوحة معرباً نحو امل�ضتقبل 

بعد اأن يتحقق انفالته من وباء احلا�ضر.

II

لاللوحة  اإنتاجية  مواداً  ال�ضابقة  والر�ضوم  التخطيطات  ت�ضبح  الر�ضد  موقف  خالل  من   
اجلديدة، وعندها اأرف�ض اأي منظور حيادي لها... ت�ضبح كل هذه املواد مثريًة يل.. اأحياناً 
اأتعامل بطريقة واعية، واأحياناً اأخرى يفقد املنطق التنظيمي عالقاته �ضمن م�ضار العمل.. 
تكون حدود اللوحة ل كمنظور مادي، واإمنا ك�ضحراء متتد بات�ضاع النظر، لي�ض فيها حدود. 
توغلت يف  كلما  التجربة..  اأمام  عارياً  اأكون  وفيها  وفرحي.  غربتي  �ضروط  كل  ممتلكاً  اأبدو 
وتثري حما�ضتي..  يّف  تختفي  التي  الوطن  روح  اأحمل  باأنني  اأح�ض  اللوحة،  ولدة  �ضروط 
لأحت�ضنها. اإين اأ�ضعر واأنا اأر�ضم كما لو اأن هذه الروح »اإن�ضان خمتٍف داخلي، ل يكت�ضب 
املواد  هذه  كانت  لو  وكما  الت�ضكيلية،  للمواد  اليدوية  املعاجلة  األوان  طريق  عن  اإل  حياته 

الت�ضكيلية هي ج�ضمه الوحيد، وكما لو كان منوها هو حياته امل�ضتقبلة الوحيدة.
اأنه م�ضمخ  اإذ يحقق، عرب ت�ضاوؤله يف هذا الفراغ، وجوداً ممتداً ومت�ضعباً، يعلم  اإن الإن�ضان 
بالعواطف واحللم، يف التاأكيد على وجوده يف الزمن احلا�ضر، داخل موقف ع�ضري وهو يف 
همومه لأن يوجد عامل الفرح من خالل م�ضاحة املربع ال�ضغري ومئات العيون التي حتدق 
فيه... ويتواطاأ مع نف�ضه لين�ضحب نحو املا�ضي، اإنه تاريخه اخلا�ض. به اأبتدئ وبه ينتهي)1( 
هذا  �ضمري-   - ي�ضبح  اأن  اأراد  ثم  العامل..  هذا  -اإنتاج-  باأنه  نف�ضه  يعّرف  الإن�ضان  )كان 
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العامل، وما ذلك اإل طريقة يف احللم باأنه يج�ضد خال�ضة(.
اإن العنا�ضر )الرموز( التي تختفي يف اللوحة، بقدر ما هي تدرك بذاتها )يف حدود اللوحة( 
ترف�ض اأن ت�ضيء �ضيئاً خارجها.. اإنها اأمام عامل م�ضطح »غري م�ضتقر«. كل �ضيء فيه يوؤدي 
اإىل نف�ضه، وعندها ي�ضبح غري مهم عندي، اأن تتهم تلك املو�ضوعات )بالزخرفة(. وذلك اإن 
النقد التقريري ي�ضتلبه موقف الختيار. اإن املنظور الزخريف، كتكنيك، يطرح اختياراً �ضعباً 
الرغم  على  ت�ضويرياً  يظل  اأن  ي�ضتطيع  ر�ضم  اإمكانية  وهي  وطننا.  الت�ضكيلي يف  الفن  اأمام 
من ل امتثاليته)2(. اإن الزخرفة ل توجد خارج اللوحة، وغري قابلٍة للوجود مبعزٍل عنها. )اإن 
العنا�ضر هي هي، �ضواء اأخذت كاأ�ضياء متمثلة اأو كاألوان وخطوط. واحلق اأن هناك اأ�ضكاًل 
ل غري. اإذا كنا نفهم -بال�ضكل- متثيل �ضيء ما على اللوحة، وحاملا ن�ضقط هذه الأ�ضكال ل 
يبقى �ضيء، ل األوان، ول خطوط. املهم هي -امل�ضاحة ال�ضطحية- كما هي، اإن وجود اللوحة 

يكمن يف حركة الن�ضراح هذه اإىل ما وراء ما هو معطى مبا�ضرًة..(

III

لأن الر�ضم حاجتي اليومية، فاإن الروؤيا تظل تطاردين، واأظل يف حاجتي هذه م�ضافراً دومنا 
ا�ضتقرار. وحينما يعي�ض الإن�ضان )يف ال�ضفر( فاإنه يعرف اأجزاء جتربته ب�ضورة مب�ضطة، كما 
يعرف امل�ضجون �ضجنه. اإنه لن ين�ضى حقيقة وجوده بني اأربعة جدران. ومن ال�ضفر، حيث 
ترف�ض القناعة، وميار�ض الكت�ضاف، عرفت بعداً واحداً.. )هو اأن اأجد(.. وعرفت نزعة تبداأ 
من )اجلذور الرتاثية( املنتهية لالأ�ضياء.. ومل اأتوقف عندها يف التوجه اإىل فرح امل�ضتقبل... 
الروؤية، الت�ضكيلية بالن�ضبة يل حياة .. ل �ضيء يكت�ضب وجوده النهائي. ول ميكن اأو يوجد 
اأي فن �ضمن وجوده الزماين املحدد ما مل يكن هناك اإعادة نظر م�ضتمرة فيه، وبهذا تتجرد 
الروؤية  ت�ضّعب  امتدادها  من  حلظة  كل  متحو  الآين..  بوجودها  وتكتفي  ما�ضيها  من  الروؤيا 

القدمية، لت�ضتحيل بالتايل )وهما( ثم تختفي كليًة اأمام املنظور اجلديد.
اإن حياتي املا�ضية والتي جاءتني يف غمرة روؤياي، �ضعبة ومعقدة. اإن امتالكها عرب اللوحة 
يحتم فعاًل نقياً كاماًل... اإنه دخول يف )الأنا( عرب حلقٍة من نار، وعرب كفاٍح مفعم بال�ضك 
اأن  هي  مهمتي  تكون  )وبهذا  حياًً  ونزيفاآً  داخلي  ان�ضهار  هو  المتالك  هذا  اإن  واحلب. 
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كل  الطويلة  الألفة  اأفقدتها  اأن  بعد  بي،  املحيطة  الرموز  اأب�ضط  مغزى  من جديد  اأكت�ضف 
هذه  لكن  منها.  اأجزاء  يفقدين  اللوحة  م�ضار  �ضمن  اكت�ضافها  اإن  يل(.  بالن�ضبة  مغزى 
اأكواٍم من ر�ضوم جديدة.  اأخرى، واإىل  اإىل مو�ضوعاٍت  الأجزاء �ضرعان ما تنمو لت�ضتحيل 
لقد اأثارتني، �ضمن روؤياي، مو�ضوعات كثرية. هذه املو�ضوعات ثمرة )ُبعٍد تاريخي( لالأ�ضياء 
نف�ضي  اأجد  كنت  الرئي�ضي.  هو  ال�ضكل  كان  لالأحداث.  الهند�ضية  املقا�ضات  له  تف�ضّ ل 
با�ضرتاطات هند�ضية ولونية، وبذلك كان فهمي للوحة تقريرياً، من خالل التاأكيد  حمدداً 
على النمطية والإ�ضارات ال�ضطحية للوجود الإن�ضاين. مل تكن اأعمايل الأوىل تتاأزم باجتاه 

التعبري، اأو بتاأكيد النتماء اإىل القيم امل�ضتقبلية.
كان املو�ضوع )�ضطحاً( يتحدد وجوده عرب اإثارة احل�ض اللوين.. تغري وجود اللوحة بالن�ضبة 
اأكرث قرباً مني. ومن خاللها  يل عرب امل�ضافة الت�ضكيلية التي �ضرُت بها، فاأ�ضبحت اللوحة 
اأطرح جتربتي وموقفي اجتاه العالقات املختلفة، ومن خاللها اأي�ضاً حاولت اأن اأوجد عالقتي 
وجوده  ليحتل  ل  يعي�ض  موجوداً  باعتباره  واإمنا  مرحلي،  موقف  خالل  من  ل  بالإن�ضان، 
احلا�ضر فقط، واإمنا ليحدد مكانه يف امل�ضتقبل.. اإن اللوحة تلت�ضق بي وجتعلني متوحداً مع 
اأمتلك  الظلمة..  املتاألقة يف  املرء  عيني  تلغي  اأن  تكاد  موا�ضفات  من  متجرداً  العامل،  هذا 
مو�ضوعاتي، اأتفرد بها.. اأحمل لغتي للوحدة مع الإن�ضان. قد يغنيني ذلك وينرثين على 
اأقت�ضمه  الذي  الرجل  وهموم  الطفل  فرح  مينحني  اأن  على  قادٌر  عامٌل  ممتد وخميف،  عامل 
احلب، لكني اأظل ذلك اجلزء والكل الذي يحمل هذا التوحد مع اخلارج عرب فعل اللون 
واخلط. ومن خالل تلك املحاولة، اأ�ضبحت �ضرورة حتطيم ال�ضرتاطات الهند�ضية ال�ضابقة، 
مهمة اأ�ضا�ضية لكي اأوجد الفراغ الذي تتنف�ض فيه جتربتي، يف البدء، كان هذا الفراغ خميفاً، 
حتديد  املا�ضي..ميكن  عن  والُبعد  التوق  ملوؤها  حالة  يف  فيه  الذهن  يجول  حمرر،  كج�ضد 
العمال التي قدمتها يف معر�ض جمع الفنانني 1965 بداية لتاأكيد هذه ال�ضرورة. حاولت 
اإ�ضتخداما اأوليا ل�ضرتجاعات الرتاث عرب ا�ضتفادتي من التجربة اللونية وال�ضكلية لدى كل 
اإرم  من الفنانني جواد �ضليم وفائق ح�ضن ويتو�ضح ذلك يف )لوحة �ضرق التعاويذ ولوحة 
اأكرث تكثيفا وتركيزا حلا�ضل  ذات العماد( كما كان معر�ضي ال�ضخ�ضي خالل هذا العام 
ياعلي،  قدمية،  رموز  )لوحة  ال�ضعبية  وال�ضاطري  الرموز  على  اأكدت  فيما  التاريخية،  الروؤية 
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زخارفه  يف  ال�ضعبي  املعمار  العن�ضر  من  ال�ضتفادة  حاولت  كما  ال�ضعبية(  ال�ضاطري  ومن 
)�ضنا�ضيلووتكوينات  لوحة  يف  وذلك  وت�ضكيلي-  معماري  ك�ضكل  التكوين  وتكويناته- 

خ�ضراء(.
اأثارين )التاريخ احل�ضاري( لوطني)3( ولكني مل  اأثارتني كل )التجارب العاملية( كما  لقد 
اأجعل من نف�ضي عّرافاً ي�ضتح�ضر التاريخ لفهم امل�ضتقبل، واإمنا اإن�ضاناً منح نف�ضه روح الوطن 
يف رحلته لفهم العامل.. ومن خالل هذه الرحلة منحت نف�ضي حرية التجربة بكل ما يف 
هذه احلرية من �ضقوط وجناح. واإن كنت اأعتقد باأن جتربتي الت�ضكيلية بعيداً عن ال�ضرتاطات 
امل�ضبقة التي ي�ضعها البع�ض، اأ�ضبحت متتلك حريتها واأداتها اخلا�ضة، هذه الداة بقدر ما 
اأثارت اإعرتا�ضات حول جدوى العاملوبقدر ما اأثارت من اعرتا�ضات حول جدوى التعامل 
باجتاه ال�ضتك�ضاف،  التحدي الأ�ضا�ضي  العربي والفولكلور، ظلت هي  الزخرفة واخلط  مع 
يف  والكتابات  والرموز  ال�ضور  بتعدد  للحدث(  امللحمي  )ال�ضكل  على  بالعتماد  وذلك 
)اإ�ضقاط  بعملية  اأن يتحقق ذلك  يعني  وم�ضتمراً. وهذا ل  مما يجعله مثرياً  الواحد،  النتاج 
خارجي(، واإمنا هو )روؤية �ضمولية( تنت�ضب لاللوحة الفنية، مبا تعك�ضه من امتثال لتجارب 
نف�ضية وح�ضارية مرت�ضبة يف الالوعي الإن�ضاين... عندها اأ�ضبحت التعاويذ الدينية ور�ضوم 
اأتواطاأ  ال�ضعبية، عنا�ضر �ضميمية  التزيينية لالحتفالت  احلائط وكتابات الأدعية والر�ضوم 
معها لتولد يف مكان جديد. اإن هذا القرتاب مما تختزنه الذاكرة هو وعي يف اخرتاق احل�ض 
اأن يفر�ض هذا القرتاب �ضروط حركته. لأن ذلك �ضيكون  التاريخي. ل يعني بال�ضرورة 
ان�ضياقاً نحو )موت( هذا الوعي الذاتي وتوغل يف جمال م�ضاد. اإن الرف�ض يف التحقق من 
النتباه  تثري  قد  التي  الهند�ضية  والقيم  للمثل  حتطيم  هو  وزمانهم،  الآخرين  وجود  خالل 

ب�ضكل ما، لكنها توجد خماطرًة مريعًة وهي خماطرة الت�ضحية بح�ض هذا العامل.
اهتمامي )بالرتاث( نتاج تواجد اإن�ضاين بيني وبني تاريخ وطني)4( اإن هذه العالقة لت�ضتحيل 
اإىل عامٍل قائٍم بذاته، لكنه عامٌل ناق�ٌض وغري م�ضتقر. اإنها مو�ضوع انخطاف دائم تظل رموزها 
رموزاً ل يحدث فيها التحجر، بل اإنها بالعك�ض تكون مبعث الطماأنينية اإىل فردو�ض احلداثة.

اإذا كان كل �ضكل م�ضبق خيانة للروؤيا املتجددة، فاإن الرتاث عندما ل تنتهك اأ�ضرار �ضكونه 
اأثرية لزمن حا�ضر. هذا النتهاك هو الذي يخلق  اإىل قطاع زمني مف�ضول، وقطعة  يتحول 
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من  متمكناً  وعياً  ي�ضتلزم  بهذا  وهو  متحرر،  مبفهوم  للرتاث،  املتجاوز  الإدراك  ذلك  لنف�ضه 
العامل، يكون التواجد الإن�ضاين املفتوح والإ�ضافات الذاتية لعبور احللم الت�ضكيلي، �ضفتني 
اأ�ضا�ضيتني له. ولكن ينبغي التفريق بني �ضرورة التوا�ضل مع تنوع التواجد الإن�ضاين عرب 
الذاتية احل�ضارية، وبني التفرد بذلك التوا�ضل دومنا اإ�ضافاة ذاتية، الول موقف مو�ضوعي 
يتاأتى من خ�ضائ�ض تعي حركة التاريخ، �ضمن وعيها ب�ضرطية وجودها اخلا�ض. والثاين وباء 
اإىل جوانية مفتعلة  التغيري والأ�ضالة ويحوله  الت�ضكيلي من قيمته يف  الفعل  داخلي يجرد 

وم�ضقطة من اخلارج.
عرب حلظات التجاوز اىل ذات اأكرث اإكتمال بداأت اأر�ضم واأنا اأ�ضتهي عاملي بفرح، واأنا كون 
يت�ضع لكل حوادث العامل، اأبحث يف الزحام الهائل عن البطال والفقراء والذين ل يحملون 
�ضوى عذاباتهم يف الرغبة اىل م�ضتحيلهم اخلا�ض، عن حلم ان يتحول هذا الزحام اىل نهاية 
طرق ترتكني لبداية طريق جديد، كل ما فيه يحرق ذاكرة املا�ضي)5(. ليولد وجه امل�ضتقبل، 

ولنني وجه تلك الذاكرة، فاأنا املهياأ للحريق لكي اأولد يف لوحة جديدة.
جملة املثقف العربي، العدد الرابع، ال�ضنة الثالثة، بغداد، ت�ضرين الثاين 1976

ال�صارات:
كانت لوحة - ماذا حدث اأم�ض، وموت اإن�ضان وقمر، من العمال الأوىل التي حاولت اأن اأحقق   .1
فيها تاأكيداً على ت�ضاوؤل الن�ضان يف م�ضاحة اللوحة مع التاأكيد على احتاد اللون باملادة اىل درجة اإنه 

ل ميكن متييزه عنها، وبالتايل فاأنه ينقل اىل اللوحة ماديته.
اإن التجريد قبل كل �ضيئ الالمتثال )يف الت�ضوير، ونحن حني نقول ان هذا العمل التجريدي ل   .2
ميتثل �ضيئا، نكون قد اعطيناه الدللة التي متيزه عن �ضائر العمال، اإن مل نكن قد ادركناه يف ذاته، 

كما ان الفرق بني الزخرفة واللوحة وكالهما من امل�ضاحات املغطاة باللوان يعود اىل ما يلي:

وجدت  بينما  امل�ضاحة  حتيي  كي  وجدت  الزخرفة  يف  فاللوان  بالذات  اللوان  هذه  طبيعة  اأ. 
امل�ضاحة كي تكون حية باللوان.
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اىل غياب اأو وجود م�ضتقلة لاللوان تنزع اىل ف�ضلها عن امل�ضاحات، بعد اخفاء هذه الخرية،  ب. 
واإحالل اللوان يف ذاتها بالذات.

اللون الزخريف ي�ضتمكن من ال�ضفاء مثلما ي�ضتمكن من التوافق واملو�ضوعية اأو املادية، ولكن  ج. 
مايخلفه عند هذه امل�ضافة.. هو اإن ماديته ل تفرق عن مادية ال�ضيئ يف �ضيئ، فالتع�ضية عنده 

منغلقة على تع�ضية ذلك ال�ضيئ.
جمالية التجريد، �ضارل بيري برو، جملة الداب، 1956  

ال�ضخ�ضي  املعر�ض  1965 وب�ضكل مركز يف  ال�ضخ�ضي عام  املعر�ض  قدمت ملحمة كلكام�ض يف   .3
الثاين لعام 1966 ويف عام 1968 قدمت درا�ضة ت�ضكيلية اأخر للف ليلة وليلة.

اإن هذا الهتمام بالتعامل مع الن�ضان العراقي باعتباره موجودا ذا جذور متتد قرونا من النت�ضارات   .4
املعا�ضرة  تكون ح�ضارته  ان  يرف�ض  وامنا  الرتاث  يرف�ض  ل  المتداد  بهذا  وهو  والهزمية،  والبداع 

ن�ضخة مطلية بال�ضباغ للح�ضارة القدمية. 
الذاكرة )كفعل ت�ضكيلي(.  .5

ان مطالبة الفنان يف جتاوز نف�ضه، هي مطالبة م�ضتمرة وبالتايل فان افعاله املتحققة من خالل هذه   
املطالبة تتخلى عن امتثالها للحظة الراهنة مامل حتقق يف ح�ضورها اخرتاقا ح�ضاريا نحو امل�ضتقبل.
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رف�ص احلدود

معرفة  اإىل  يتعداه  واإمنا  فقط،  ذوقية  حدوداً  ي�ضرتط  ل  كرافيكي  عمل  اأي  مع  التوا�ضل 
اإمكانات جمموع الو�ضائل املتنوعة من طرق التعبري التي تتحقق �ضمن �ضروط العمل )لوح 

النحا�ض اأو الزنك، املواد الكيميائية، تقنية الطباعة...(.
ح اأبعاد تداخل الإجنازات  اإن رف�ض احلدود بني م�ضميات الفن )كو�ضيلة للتعبري( هو الذي يو�ضّ
الفنية فيما بينها، فقيمة الإبداع اإذاً، مل يكمن اإل يف التخل�ض وبا�ضتمرار من حمدودية مادة 
العمل، كيما ت�ضتبدل بحرية البحث يف احلاجات املتداخلة للتعبري. اإن خ�ضائ�ض الك�ضف 
والتطوير م�ضروطة دائماً بهذا الوعي. ومن هنا، نحر�ض على رف�ض الوعي املجاين امل�ضروط 
ب�ضكل  املتحققة  الفنية  الإجنازات  �ضعيد  وعلى  يوؤدي  �ضوف  ذلك  لأن  لوحدها،  بالتقنية 
عمومي، اإىل خلق حالة ا�ضتعباد ق�ضرية جلمالية ال�ضكل. اإن العمل الفني هو ما ينجز قيمًة 

توؤكد ح�ضورها ومن ثم توا�ضلها داخلياً وخارجياً مع ال�ضروط املعا�ضرة للحياة.
لي�ض جمرد اإدراك قيمة الو�ضيلة التعبريية هو قبول ب�ضكليتها املحدودة، اإن وراء كل الإجنازات 
الفنية، حتى الب�ضيط منها، ينبغي اأن يوجد اإنكار كامل لف�ضل ال�ضكل عن امل�ضمون. فما له 
قيمة على �ضعيد الن�ضاط الإن�ضاين )تاريخياً( هو ما توازى مع انهيارات احلرفية يف املمار�ضة 

الفنية اأو الوعي.
اإىل  بال�ضعور  للخروج  اأحداث...(  وثائق،  فنية،  )اأ�ضكال  تراثية  قيمة  اأية  تكرار  اأو  متثل  اإن 
خ�ضائ�ض وطنية ل حتقق انتمائية الفنان، ما دامت القيمة التي يطرحها اإجنازه الفني حمدودة 

مبهارة اأ�ضلوب ل يعي حريته.
والعادات  القدمية  الثقافات  وثائق  �ضيوظف  الذي  هو  الأ�ضالة  بقيمة  الوعي  فاإن  وهكذا 
وحدها  املزاوجة  هذه  اإن  معا�ضرًة.  الأ�ضياء  اأكرث  مع  جنب  اإىل  جنباً  للجماهري،  الداخلية 

القادرة وب�ضكل جماعي على حما�ضرة ما هو تقليدي وزائف.
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مل�ضروع  يطرح حماولة  اأخرى،  فنية  ومعارف  بخربات  املرتبطة  اإجنازاته  بتنوع  املعر�ض،  هذا 
عمل جماعي على نطاق الوطن العربي، م�ضروع يتجاوز كل الأن�ضطة املوازية لظاهرة الف�ضل 
الثقايف الذي يتواجد الآن يف املفاهيم والأ�ضاليب التي تكر�ض املحلية كتقليد عمل فني 

وفكري.
مقدمة معر�ض الكرافيك امل�ضرتك، �ضالة لتيله، الرباط، 1976
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فعالية التعبري

الكتابات املجهولة، املرتوكات الأثرية الغام�ضة اجلميلة ور�ضوم اجلدران املهملة وما ت�ضتنبطه 
التي  الإن�ضانية  الندفاعات  تلك  ثم  واأ�ضرار،  هواج�ض  من  واجلماعية  ال�ضخ�ضية  التواريخ 
تربز و�ضط احلذر.. هذه الوثائق وكوحدات دللة، �ضواء اأكانت م�ضادفًة اأو نزوعاً اإىل التاريخ 
الوطني والذاكرة ال�ضعبية احلية، هي و�ضيلتي اإىل فعالية التعبري. قيمتها مبا تن�ضوؤه –وكحٍد 
اأدنى- من عالقة حا�ضرية تتجاوز )معرفة امل�ضاهدة( اإىل ت�ضييد اأزمنة جديدة للوعي، اأزمنة 
م�ضادة ملا هو معزول وموؤقت من ك�ضوفات ب�ضرية.. اإن هذه امل�ضادر الداخلية اإذ تعر�ُض علينا 
اأي�ضاً على اأبحاث ممكنة، جتعل  اللوائح امل�ضرتكة ملوجودات الإن�ضان وحياته اليومية، تدلنا 
من تداخالت التاريخ ح�ضائل متحررة، قادرة على اإخ�ضاع حاجات الثقافة الوطنية وظروف 

تطورها اإىل ما يوازيها من ك�ضوفات ع�ضرية يف التعبري.
مقدمة دليل املعر�ض ال�ضخ�ضي، قاعة نظر، الدار البي�ضاء، 1976
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ر�صم على الورق

الغر�ض من تنظيم املعر�ض، كما �ضرح م�ضوؤول اجلمعية هو لفت النتباه اإىل ما يهدد املدينة 
»ال�ضخ�ضية  اإىل  ت�ضيء  التي  الع�ضرية  العمرانية  امل�ضاريع  بع�ض  ب�ضبب  القدمية من خماطر 
الوطنية« للمدينة، وحماية املرتوكات القدمية. فهل هذا املعر�ض، كظاهرة ثقافية وفنية، جتربة 

تقود اإىل تر�ضيخ العرتا�ض على مثل هذه الإ�ضاءات ب�ضكل فّعال؟
يف  جدية  تكن  مل  الأ�ضا�ضي  امل�ضكل  و�ضاحبة  تنظيمي  كطرف  فاجلمعية  كال..  اأعتقد 
الإف�ضاح عن موقفها، ومل ي�ضعر الفنانون، باأي �ضكل من الأ�ضكال، بثقل اجلمعية، كموؤ�ض�ضة 
ذات غايات ح�ضارية مهمة، بل مل تتكلف اإدارتها باأن تلتقي بالفنانني امل�ضاهمني والذين 
اإزاء  لتناق�ض معهم رغبتها يف تعميق وتعميم املوقف الإبداعي  ح�ضر بع�ضهم بدعوة منها 
ظاهرة الت�ضويه املتعمدة. كما اأن املعر�ض، على الرغم من م�ضتواه اجليد و�ضخامة امل�ضاركني 
اأ�ضا�ضية يف تنمية الحتجاج على م�ضتوى موؤثر، لأنه كان  اأن ي�ضكل ظاهرًة  فيه، ل ميكن 
فعاليته  مبعنى  واإمنا  الفنية،  قيمته  مبعنى  لي�ض  التون�ضي،  الثقايف  الو�ضط  عن  معزوًل  حدثاً 
املباين  اإىل  تزحف  اأخذت  التي  التدمري  �ضد حماولة  الرهان  حتاول ك�ضب  اأولية  كتظاهرة 

القدمية والتاريخية.
الرتاث من دون فعل حقيقي،  باحلر�ض على  املتبجح  التظاهرة يف جانبها  اأن هذه  والواقع 
هي منوذج ميكن تعميمه على �ضعيد اأكرث املوؤ�ض�ضات العربية، اإذ اأننا قد اعتدنا على عملية 
التهدمي امل�ضتمرة لالأحياء القدمية يف بع�ض العوا�ضم العربية على الرغم من وجود جمعيات 
اأو موؤ�ض�ضات تدعي حمايتها للمرتوكات الوطنية القدمية وما زالت اإدارة هذه املوؤ�ض�ضات عند 
املعنيني  املثقفني  وا�ضعة من  ن�ضاطها اجلزئي مبعزل عن قطاعات  التحرك، تكيف  حماولتها 
مبا�ضرة بالبناء الثقايف والجتماعي، واإل كيف ميكن مناق�ضة حماية املدن القدمية من دون 

ا�ضرتاك املعماريني وعلماء الجتماع وخمططي املدن وغريهم من الباحثني واملثقفني؟
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تظاهرًة  الأعمال  ت�ضكل جمموع  املعر�ض،  اأجله  من  نّظم  الذي  العر�ض  اإ�ضكالت  خارج 
فنية متميزة وبارزة، لي�ض على �ضعيد تون�ض فقط، واإمنا على �ضعيد الوطن العربي. ولعلنا اإذا 
اأردنا الإمعان اأكرث يف الواقع الفني ملعر�ض »ر�ضوم على الورق« ومقارنته مع املعر�ض التون�ضي 
الذي اأقامه احتاد الفنانني يف التاريخ نف�ضه �ضمن مهرجان قرطاج، فلن يكون بو�ضعنا اإل اأن 
نعرتف بعقم تلك العقلية التي حتاول تقدمي الثقافة والإبداع الوطني ك�ضلعة �ضياحية وقتية، 
والنحياز لتلك الأفكار التي تريد للثقافة الفنية اأن تاأخذ ح�ضورها �ضمن اإ�ضكالت الواقع 

الجتماعي وال�ضيا�ضي والثقايف.
ومن هذا املنظور ياأخذ معر�ض »ر�ضوم على الورق« دوره الإيجابي يف جتاوز اإ�ضكالت متعددة 
لكي يجيئنا بنموذج فني متما�ضك ا�ضرتك يف بلورته ثالثة وخم�ضون فناناً من الوطن العربي 

وتركيا واإيران.
احلرف  هو  امل�ضاركني  الفنانني  خميلة  على  ا�ضتحوذت  التي  الرئي�ضية  العنا�ضر  اأحد  اإن 
ب�ضيٍغ خمتلفة.  احلا�ضر  متثل  �ضهادات  اإىل  احلرف  وحتول  الذاكرة،  تنوعت  العربي، حيث 
ال�ضعر كم�ضدر  بينهما يدخل  وما  املا�ضي،  بخيالت  اآخر  بالحتجاج، وحيناً  يرتبط حيناً 

ل�ضور فنية اأخاذة.
لعل كتاب ايتل عدنان )لبنان( يجيء يف مقدمة الأعمال امل�ضاركة التي تعمل على اكت�ضاف 
خيالت اأ�ضيلة لتداعيات الكتابة العربية. اإن �ضور ال�ضعر ل تفارق هذا الكتاب. ويف اأعمال 
كمال بالطة )فل�ضطني( ثمة نوع من املوازنة وال�ضرامة الهند�ضية بالإ�ضافة اإىل التكرارات 

احلروفية التي تخلق اإيقاعها بفعل متايز اللون امل�ضتخدم.
اجلزائريني  الفنانني  اأكرث  حاول  عربي،  اأ�ضلوب  ذات  نتاجات  عن  البحث  �ضياق  و�ضمن 
امل�ضاركني اأن ي�ضتخدموا احلرف العربي اأي�ضاً كعن�ضر فني. بع�ضهم )بن بيال مثاًل( جعله 
مثل تذكارات متداخلة غري مقروءة، وبع�ضهم الآخر جعله وثيقة ترتبط بال�ضكل الإن�ضاين، 
وهذا �ضاأن ر�ضيد القري�ضي وال�ضا�ضي. من �ضوريا، كان �ضخر فرزات يتاأمل احلرف كمدخل 
لتكوينات زخرفية جميلة يف التقنية واملادة. مو�ضى اخلمي�ضي ومالك املالكي، بهاء الدين 
باأعمال  للمرة الأوىل يف معر�ض عربي  ي�ضهمون  العراق،  واأربعتهم من  اأحمد  اآزاد  اأحمد، 
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عن  التعبري  يف  الإف�ضاح  على  قدرًة  اأكرثهم  اأنه  كما  غنًى،  اأكرث  املالكي  لعل  مطبوعة. 
اللون، وهي على  اأحادية  اأعماًل كرافيكية  ينتجوا  اأن  الثالثة الآخرون حاولوا  مو�ضوعاته. 
اأما عالء ح�ضني ب�ضري  اأعمال ت�ضخي�ضية ذات م�ضامني �ضيا�ضية تف�ضح الإرهاب.  العموم 

)العراق( فقد ا�ضرتك باأعمال هي اقتنا�ض حلظات تخطيطية من ت�ضوراته الزيتية.
�ضم املعر�ض اإىل جانب تلك امل�ضاهمات، اأعمال فنانني معروفني على ال�ضعيد العربي، اإل 
اأنها مل تكن يف امل�ضتوى املعروفني به، مثل فاحت املدر�ض )�ضوريا( �ضفيق عبود )لبنان(. بينما 
اآخرين لهم متيزهم الأ�ضلوبي مثل حممد بن مفتاح )تون�ض(  اأعمال فنانني  افتقد املعر�ض 
وفائق  فتاح،  اإ�ضماعيل  النا�ضري،  رافع  )�ضوريا(،  با�ضي  ق�ضاب  ومروان  الأخر�ض  غياث 

ح�ضني )العراق(.
عنوان املعر�ض الذي اأ�ضرف على تنظيمه ر�ضيد القري�ضي بدعم 
من جمعية �ضيانة مدينة تون�ض، وقد اأقيم يف اإحدى البنايات 
التابعة لدار الأ�ضرم يف املدينة القدمية خالل �ضهر متوز 1979.
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حممد املليحي
الزخرفة العربية تقف على حد �صواء مع اأبهر اأعمال اأجنيلو

املوجة، ك�ضكل يكونه اللون، اأو هي ا�ضتعارة ت�ضتمد اأ�ضولها من م�ضاهد ب�ضرية يومية يفاجاأ 
بها املرء يف ال�ضارع اأو يف ما ينتجه الفنان ال�ضعبي، هي مقرتح الفنان املغربي حممد املليحي 
لتو�ضيع حرية امل�ضاهدة للفرد العربي الب�ضيط، ويف تعميق مقدرته على الختبار ملا يحيط به. 
هذه املهمة ل زالت عند بداياتها احلذرة عندما تعاين على �ضعيد الوطن العربي، فالفنان يف 
اأية  اأن  هذه الأقطار ل زال عند ولعه يف قاعات العر�ض ال�ضغرية واملتاحف على الرغم من 
حماولة للتلفت جتعله اأمام منجزات فنية عامة تعود حل�ضارات �ضابقة. من هنا يبدو اأن ر�ضد 
املجتمعية  التقاليد  قمع  والب�ضري من  الهند�ضي  باملحيط  الوعي  مفهوم حترير  اأعماله �ضمن 
املتخلفة ل جتعلنا اأبعد من جدران قاعات العر�ض وح�ضب، واإمنا حتيلنا اإىل مفاهيم قابلة للمناق�ضة 
على اأ�ضعدة خمتلفة، رمبا اأكرثها اأهمية تلك التي تتعلق بتدعيم اأ�ضا�ضيات الثقافة الب�ضرية 
والتي هي يف جزئياتها معادلة ل تنف�ضل عن الثقافة الذهنية واملعارف الأخرى. اإن ال�ضارع 
واملدر�ضة والبيت العربي، اإذ تزخر بالإ�ضارات ال�ضلبية، �ضمن مقايي�ض هذا الع�ضر، جتعل من 
فهو  حتا�ضره.  التي  املوجودات  اختبار  على  مقدرته  عند  يكون  اأن  الب�ضيط  للفرد  امل�ضتحيل 
حم�ضن بفو�ضى متنوعة، ل يف �ضكل الإعالنات ويف األوان واجهات املخازن والعمارات، اأو 
يف ت�ضاميمها الهند�ضية، واإمنا فيما يتلقاه يومياً من مفاهيم فنية متخلفة من قبل بع�ض ال�ضحف 
اليومية ومناهج الرتبية والتلفزيون. من هنا ياأتي التناق�ض بني امل�ضاهد الب�ضيط وبني الفنان. 
عن  وبحثه  الفنان  ين�ضدها  التي  احلرية  وحاجاته.  مبفاهيمه  الآخر  يقا�ضي  منهما  واحد  كل 
م�ضاهد يفهم دون اإ�ضقاطات، تقابلها تركة ثقيلة ملجتمع تقليدي هي حدود مقايي�ض امل�ضاهد 
ملحيطه الب�ضري. عند هذا التناق�ض تكمن قيمة حماولت املليحي وغريه من الفنانني العرب 

الذين يحاولون اأن يختربوا جتربتهم التعبريية �ضمن مفاهيم ال�ضتهالك اجلماعي.
يوازي  »املظهر  م�ضكلة  ليتجاوز  لي�ض  للرتاث،  يعود  باأن  املليحي  فكر  الختبار،  هذا  بفعل 
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املو�ضوع« الذي هو �ضمة الثقافة ال�ضتهالكية لذوي الثقافة املزدوجة يف املغرب، واإمنا لتحديد 
هويته كفنان من العامل الثالث. عن ذلك يقول املليحي: التاريخ العنيف يجعلك فناناً ل 
قيمة له، ول تعرف اآخر اأكرث اأ�ضالًة. كان ميخائيل اأجنيلو مثاًل، حم�ضناً باملظاهر اأو الكني�ضة، 
فلم  املجهول،  الأ�ضيل  الفنان  هذا  العربي،  املزخرف  اأما  عديدون.  ميخائيليون  معه  وهناك 
يعرفه اأحد. لذا قلت مرة، »اإن الزخرفة العربية تقف على حٍد �ضواء مع اأبهر اأعمال اأجنيلو.« رمبا 
يجد املرء يف هذا املوقف بع�ضاً من املغالة، لكني اأعتقد اأنه نتيجة حتمية ل�ضغوط التيارات 
وهو  حتى  حميطها  �ضمن  وجتعله  الفنان  ت�ضتلب  الثقافة  هذه  فعنا�ضر  الأوربية.  الثقافية 
جال�ض يف بيته اأو هو حم�ضن مبنجزات ح�ضارته القدمية، واأمام ذلك هو مطالب بال�ضتجابة 
ملقت�ضيات جمتمع تقليدي، ويف الوقت نف�ضه، عليه اأن يوّظف تفاعله مع الثقافات الأخرى 
ل�ضالح تقاليده الوطنية. وعند هذا الفعل، تقف املحاولت بني مفرتق الطرق: التقليد املبهور 
بالإجناز املعا�ضر اأو عند العمل الدوؤوب يف اكت�ضاف ما هو قادر على خلق اأ�ضلوب وطني مميز.

رمبا ما يفكر به حممد املليحي وغريه من الفنانني املغاربة الآن يف ر�ضم جدران مدينة اأ�ضيلة، 
من  موقفهم  ح�ضم  على  قادرة  اأنها  املليحي  اعتقد  التي  ال�ضعيدة  املحاولت  لكل  يعود 
املليحي الآن  اأن  اإذ  اأخرى،  قيمًة  املعا�ضرة. لكن هذه املحاولة تكت�ضب  التيارات الأوربية 
هو م�ضوؤول اجلمعية املغربية للفنون الت�ضكيلية، واإن اأي جناح يف هذه الفكرة �ضيجعلنا اأمام 
تيار ت�ضكيلي قد يجد الفر�ضة يف تكرارها. يقول املليحي: »الهدف من ر�ضم جدران اأ�ضيلة 
هو هدف اجتماعي، خا�ضة ونحن نفكر باأن يكون املو�ضوع قادراً على التوعية �ضد املر�ض 
والأو�ضاخ. فكرنا مب�ضاركة تعاونية: الأطفال وال�ضكان املحليون. البع�ض من الفنانني مل يتفق 

مع هذه الفكرة اإذ اعتقد اأن ذلك النوع من الفت�ضا�ض لأخالقية هذه املدينة.«
قلت، »من املمكن اأن يكون لهذه التجربة بع�ض املردودات على النطاق الجتماعي، لكن 
ملاذا الفرتا�ض بجانبها ال�ضلبي فقط؟ األ ميكن اأن نعاين ما ح�ضل يف �ضان فرن�ضي�ضكو مثاًل، 
عندما و�ضعت هذه الفكرة على �ضعيد عام خالل هذا العام؟« يرد املليحي، »جل املغاربة 
مل يقبلوا فكرة الأ�ضلوب اأو التيار. هناك اأزمة مفاهيم، وبالطبع لهذه الأزمة تاأثرياتها ال�ضلبية 
بحيث ل ت�ضاعد على منو الفن كجماعة. يبقى كل فرد �ضمن جهوده اخلا�ضة. يف هذا الوقت 

لي�ض هناك و�ضوح. هناك فرتة اإن�ضات ومعاينة، ول �ضيء يحدث هنا.«
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وماذا عن اجلمعية املغربية؟ يقول املليحي، »اإن اجلمعية ل تربمج الآن. اإنها فقط حتاول منع 
اأفعاٍل تافهة. اأف�ضل اأن نعمل جتربة لها �ضداها اأكرث من ال�ضتمرار يف اأعمال وفعاليات ل 
قيمة لها. وبالطبع، فاإن عملنا يرتبط مبقدرتنا وبالواقع املادي للجمعية. اإننا ل ميكننا فعل �ضيء 

مبعزل عن هذه ال�ضروط.« 
اأن يخترب  اأخرى، فهو يحاول  الفنية، ين�ضغل املليحي مبجالت  املوؤ�ض�ضة  وبعيداً عن هموم 
ا�ضتمرار �ضدور جملته  يحر�ض على  فهو  املجتمع،  الفني، وكذلك يف  العمل  مفاهيمه يف 
مادي  لر�ضيد  افتقارها  بفعل  �ضدورها  تعرث  من  الرغم  وعلى  )اأنتكرال(.  والفنية  الثقافية 
ثابت، اإل اأنها تظل عند اأهميتها كمحاولة لتجميع تاريخ و�ضائل التعبري املختلفة يف الثقافة 
املغربية. ومع هذه املجلة يدفع املليحي بطموحاته اإىل جمال اآخر، حيث اأ�ضدر كتاباً فوتوغرافياً 
جمياًل ي�ضجل حياة مدينته ال�ضغرية. فكتاب »لهيب حتت الرماد« للم�ضور بن عي�ضى، هو 
ذكريات ب�ضرية م�ضرتكة واجتزاء مل�ضاحات معينة من املجتمع وامل�ضاهد اليومية التي تعرفها 
مدينتهما اأ�ضيلة. ثم �ضرعان ما ذهب اإىل اأبعد من ذلك حيث عمل على اإ�ضدار كتاب فخم 
عن الفنان املغربي ال�ضرقاوي، ومل يهمه اأن ي�ضع ما ميتلكه من مال اإىل جانب هذا امل�ضروع، 
فهو يف اعتقاده باأن اأية حماولة من هذا القبيل ل ميكن اأن تنه�ض بها املوؤ�ض�ضات الر�ضمية 
املحكومة باأفكار تقليدية تتنف�ض من خالل مطبوعات ال�ضعر والق�ضة والتاريخ. وعند الفن 
الت�ضكيلي  الفنان  اأمام  وا�ضح  غري  كمفهوم  املجتمع  يو�ضع  اأخرى حيث  ح�ضابات  تكون 

وتبداأ لغة فهم املو�ضوع وعالقة اللوحة باجلمهور، وغري ذلك.
اإن الفنان العربي ل يزال يف مرحلة التكوين، ول يزال يعمل �ضمن مفاهيم بعيدة بع�ض 
ال�ضيء عن التقاليد الوطنية. ومع ذلك فاإنه يعمل اإزاء تخلف موؤ�ض�ضاته الفنية على اأن يفكر 

بعمق. قد ت�ضتغرقه هذه احلالة �ضنوات طويلة، لكن من املوؤكد اإيجابية النتيجة.
اإن حديث املليحي ل يذهب اأبعد من نتائج تدجني الفنان العربي ل�ضروط موؤ�ض�ضات تقليدية 
ومتخلفة. واإذا كان هناك بع�ض ال�ضتثناءات، فاإنها تظل �ضمن مقايي�ض ل حترتم حرية الفنان 

يف التعبري. وعند هذه املهمة تكون قيمة عمل الفنان العربي.
جملة الد�ضتور، لندن 1979

courtesy of the artist presented in pdf. copy to www.ibrahim
icollection for publishing on the site



75

تل الزعرت لي�ص هو الوطن!

خميم اأقيم فوق رقعة اأر�ض �ضغرية، ككف عامل مليئة بالندوب والت�ضققات. هذا ما يقوله 
تاريخه الب�ضيط... الآن نتو�ضل بالأرقام عندما نريد التحدث عنه. هذه العا�ضمة ال�ضغرية 
للفقراء والتي حولتها الغدارات والأحقاد املجرمة اإىل اأطنان من الأ�ضالء املمزقة واأنهار من 

الدماء.
اإن الأرقام تفاجئنا، ت�ضاأل عن ال�ضمت اجلبان الذي تلفع به الكثريون.

�ضدها  بالآليات  معززاً  هجوماً  و�ضبعون  اإثنان  ال�ضامل.  احل�ضار  من  يوماً  وخم�ضون  اإثنان 
املقاتلون. خم�ضون يوماً والعد�ض طعاٌم متوا�ضل. خم�ضون يوماً كانت فيها قطرة املاء تقابل 
قطرة الدم. ثالثة اآلف �ضهيد �ضقطوا... اآلفاً جرحوا... �ضتون األف قذيفة يف اليوم الأول 

للح�ضار �ضقطت فوق طرقاته املوحلة، وفوق بيوته امل�ضيدة من ال�ضفيح.
هذا احللم املوجع، كيف يجيئ به اإىل ذاكرتنا اأطفال الزعرت، اأولئك الذين اأهلكهم اجلفاف 
اأعينهم موت �ضتني طفاًل من اجلوع والعط�ض خالل الأيام  والذين �ضمن ما �ضاهدوه باأم 

اخلم�ضة الأخرية مللحمة �ضموده.
اأطفال الزعرت، تلك الكتل الب�ضرية، كانوا هناك يف قلب العا�ضمة املحروقة، �ضارت اأج�ضادهم 
اأ�ضالء م�ضوهة بالر�ضا�ض واحلروق... متناثرة وتثري يف امل�ضاهد م�ضاعر متعددة ل تذهب اأبعد 
من كلمة »القتل الوح�ضي«، والنتهاك املنظم احلاقد لكل ما هو رمز للوطنية. ولكن.. لك 
يكن كل اأطفال تل الزعرت قابلني للموت والت�ضفية املتعمدة، فما كان ممن تبقى منهم اإل اأن 

يحوروا اأغنيات �ضعبهم. غنوا وهم يف طرقات منفاهم:
ناكل عد�ض ما بنهتم
ن�ضرب مية فيها دم

بالليل يا زعرت بالليل
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على غري عادة الأطفال الذين ت�ضتهويهم ر�ضوم الأزهار والبيوت اجلميلة، �ضاءت موؤامرات 
اأن  اإىل  اأخرى،  اإىل معاينة  براءتهم و�ضدقهم،  اأن جتعلهم مكر�ضني، بكل  الأعداء والأخوة 
يختزلوا ذلك الكابو�ض املفجع حيث العبث الدموي الذي يتعر�ض له �ضعبهم منذ اأن عرف 

طريق الكفاح امل�ضلح كاأ�ضلوب للن�ضال.
لقد حاول الأطفال بقوة ذاكرتهم الربيئة، اأن يتابعوا ما حدث يف حياتهم اليومية طيلة فرتة 
ُيهاجم،  اأن  قبل  باملخيم  يذكرنا  اأن  اإل  القتل،  كابو�ض  رغم  بع�ضهم،  ي�ضتطع  احل�ضار، ومل 

عندما كان لالأزهار والألعاب واحللوى ن�ضيب من امل�ضاهدة.
هل نطلب من اأطفال تل الزعرت، وهم اململووؤن بالأ�ضرار اأن يكونوا بعيدين عن البوح املبا�ضر؟ 
عن الأ�ضلحة والغدارات، عن البيوت املحروقة، عن تلك اجلثث املتناثرة مثل زهور يف حقٍل 
كبري، عن ال�ضعارات املكتوبة على اجلدران والتي حتر�ض على ال�ضمود... نقول بوحاً مبا�ضراً 
ثم نتوقف، نحاول اأن ن�ضتدرك، فما تفجر يف اأعماقهم الغنية، اختلطت فيه التفا�ضيل حتى 
جلاأ  بينما  بالرمز،  بع�ضها  تو�ضل  بالتعبري،  مزدحمة  وعالماٍت  �ضيٍغ  الأجزاء  كل  اأ�ضبحت 

الآخر اإىل التعبري الواقعي.
عرب هوؤلء الأطفال ت�ضتطيع اأن تفهم ماذا كانت تعني حال احل�ضار: الأ�ضلحة املر�ضومة بثقة 
لتمزق وجودهم،  التي جاءت  ب�ضرا�ضة، تلك  وقامتاً  تاأخذ �ضكاًل �ضيطانياً  والتي  وت�ضخيم، 
الطائرات الكثرية اأقبح: الطائرات التي ير�ضمها اأطفال تل الزعرت معادية، مهما كانت ال�ضارة 

التي حتملها.
الأعالم املنت�ضبة فوق اأ�ضطح البيوت، علم فل�ضطني هو دائماً عنوان ال�ضمود، وهو رمز حينما 

يتعانق مع العلم اللبناين.
اإنهم ير�ضمون اأنف�ضهم فيتناثرون اأبطاًل يف �ضورهم، يحملون ال�ضالح ويقاتلون، وهم ير�ضمون 
بالرهبة، ومرتبكاً  انفعالتهم، يلب�ضونها لطفل اآخر يخلقونه بخطوطهم واألوانهم، واجفاً ممتلئاً 
تاأخذه الده�ضة وهو ي�ضهد انهيار العامل من حوله. اإن فتحي الأطر�ض 7- �ضنوات- وهو ميالأ 
والأطفال،  الأ�ضخا�ض  على  التعرف  لي�ضعب  الأخرى حتى  والأ�ضلحة  بالدبابات  �ضورته 
يك�ضف عن ذاكرة مرعوبة ومدعومة بالإ�ضارات، لقد ا�ضتهى هذا الطفل اأن مي�ضك باأ�ضابعه 
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امللونة التل املحا�ضر، اأن يفاجئ الأطماع بروؤية متق�ضدة كاأنه يقول، هاكم ما تفعله الأحقاد 
والأطماع. ومع م�ضطفى زيدان 9- �ضنوات- نتابع ترنح العامل اجلميع حتت وطاأة ال�ضواريخ 
والطائرات، فالقتل ل يحفظ للطفل غبطته بالبيت ال�ضغري املزين بالعامل الفل�ضطيني. ومل 
يكن هناك بد لتلك الأنامل اإل اأن تطوق بيته باأ�ضلحة �ضغرية. هل ذلك هو الوعد الذي 
ميزق اأردية املتواطئني واملتل�ض�ضني؟ اإذا �ضئنا اأن نتابع، اأن نكون قريبني من اأوراق الرباءة، فما 
علينا اإىل اأن نحتمي ببع�ض ال�ضكوت، ونحن نتعرف على الدم املتخرث، وعلى الأ�ضلحة التي 

حتولت اإىل اأ�ضكاٍل األيفة، كما هي اأ�ضكال الربتقال والأزهار وال�ضم�ض ال�ضاطعة.
اأية فاجعة كان يح�ضرها فوؤال �ضحرور 11- �ضنة- عندما اختار اأن ير�ضم وح�ضية املهاجمني. 
اأن ي�ضع يف مركز �ضورته رجاًل وقد قيدت كل قدم ب�ضل�ضلة مربوطة ب�ضيارة وعلى جانب منه 
�ضكل قامت وح�ضي ملدفع ي�ضدد فوهته اإىل راأ�ض هذا الرجل... هل التقى بهذا اجل�ضد املمزق 
حقاً؟ اأم اأن نزيف ذاكرته مل تتخل عما روته الأنباء من براعة يف النتقام والقتال.. اإنها حلظة 

�ضتظل عميقًة يف ذاكرته احلذرة.
العلم الفل�ضطيني يعانق العلم اللبناين واإىل جانبه �ضكل دبابة �ضوداء وقبة وجامع. ذلك ما 
ر�ضمه �ضالمة عبد اهلل كرمي 12- �ضنة- ومل يكتف بذلك، حيث قدم منوذجاً اآخر للتاآخي، 
ر�ضم  الأطفال  بع�ض  تابع  واإذا  وكني�ضة.  جلامع  مب�ضط  �ضكل  وخلفهما  املتعانقني  العلمني 
حياتهم اليومية اأثناء احل�ضار - تهيئة اخلبز للمقاتلني، نقل الطعام اإىل الكمائن، املواجهة بني 
املدافعني عن التل واملهاجمني له، فاإنهم مل ين�ضوا اأن يزينوا �ضورهم بعبارات مكتوبة بخط، 
الأطفال �ضدرت �ضمن كتاب  ر�ضوم هوؤلء  اأخرى.  فل�ضطني، وكلمات  ثورة  الن�ضر لكم، 
�ضادقة  باملكا�ضفة،  �ضجاعة  ر�ضوم  الزعرت-  تل  اأطفال  ر�ضوم  من  ملونة  –�ضهادات  بعنوان 
مبا اأرادت اأن تعرب عنه. اإنها �ضاهد على هذه الرقعة من التاريخ، �ضهادة تعيد بكثافة �ضياغة 

اجلرح والدر�ض. �ضياغة املاأ�ضاة وامللحمة.
جملة الد�ضتور، لندن، 1979 
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اأحمد نوار
حمفورات جتيء بهموم �صهداء من�صيني

بني حنٍي واآخر يومئ فنان م�ضري اإىل جدية ما حتاوله حركة الفنانني ال�ضباب هناك، على 
الرغم من التعتيم املنظم الذي متار�ضه بع�ض املوؤ�ض�ضات الفنية. فما هو طبيعي الآن اأن يكون 
اجلناح امل�ضري يف اأية م�ضاهمة عربية مملوؤ بالفو�ضى، اإن مل يكن غارقاً مبا هو بعيد عن الفن. 
ومع هذا اجلناح ل تلتقي اإل باأ�ضخا�ض من�ضيني ميكن اأن يكونوا مقبولني على �ضعيد الوظيفة 
الجتماعيه والرتبوية ل غري، ترى كيف ميكن لتجربة فنية اأن تفرز خ�ضائ�ضها عن �ضروط 
اإن الإجابة مل تكون غري ن�ضيب فنانني  تلك الرتكيبة التقليدية واأن تنمو ب�ضكل جدي؟ 
تكمن قيمتهم لي�ض يف جراأة ما يطرحونه من حلول فنية على �ضعيد ال�ضكل وامل�ضمون، واإمنا 
بقدرتهم على دفع هذه احللول اإىل حدودها الفا�ضلة من حيث موقف الفنان اإزاء موا�ضفات 

جتربته وعالقتها بثقافته الوطنية... اأحمد حممد نوار »1945« واحد من هوؤلء.
تعميق اخل�ضائ�ض  نحو  التوجه  بهذا  اأنه  واأظن  اأ�ضا�ضي،  ب�ضكل  بالإن�ضان  اأعماله معنية  اإن 
اهتماماً  تويل  كونها جتربة  للر�ضم من حيث  الإ�ضبانية  بالتجربة  ارتباطه  عند  يظل  الدرامية 
تنظيم تكوينها  واإن كانت يف مفرداتها وطريقة  للوحة، حتى  خا�ضاً خللق مناخات داخلية 
الفني قريبة من الأ�ضلوب التجريدي. اإن اأحمد يذكرين بالر�ضام العراقي الكرافيكي فائق 
مبناخات  تنتهي  مفردات  يقدمان  كالهما  كاأحمد.  اإ�ضبانيا  يف  الفن  در�ض  الذي  ح�ضني 
داخلية معذبة. وكالهما يلحان على امل�ضاهد من خالل النموذج الإن�ضاين الذي حتا�ضره 
عالقات ل اإن�ضانية. اإنهما يتوجان الإن�ضان امل�ضطهد كم�ضروع رف�ٍض جاد لعمليات الت�ضويه 
الذي متار�ضه كيانات قمعية موجودة يف العمل الجتماعي وال�ضيا�ضي على حد �ضواء. اإل 
اأن اأحمد يختلف عن فائق ح�ضني مبا يقدمه من اقت�ضاد لوين، ومبا ي�ضتخدمه من عالقات 
اأنه يعرب عن مقا�ضده من خالل مو�ضوعات  فنية وخا�ضة يف نطاق منوذجه الإن�ضاين. كما 
اأكرث مبا�ضرًة ويوميًة، رمبا اأكرثها اأهمية ما قدمه عن ال�ضهداء. فاملو�ضوع هنا ل يعطي اإ�ضاراته 
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اإىل ال�ضت�ضهاد كحدث ذا تاريخ معني، واإمنا يحاوله كحالة اإن�ضانية تقرتن بالتمرد، وكاأنه بهذا 
يوازي مو�ضوعه مع حياته ال�ضخ�ضية عندما كان جندياً مقاتاًل يف �ضيناء والقناة. اإن احلاجز 
اخلفي للرعب جره اإىل ثيمات عن ال�ضهداء ببطولتهم املجهولة، ثم �ضرعان ما �ضار البديل 

يف حمفوراته، عاملاً ي�ضيطر عليه �ضخو�ض ممزقون يتميزون ب�ضفات القتلى املهملني.
اإن ال�ضهيد لديه، كائن مم�ضوخ تتوزع اأ�ضالءه يف فراغات موح�ضة. وبني هذه الأ�ضالء يجيء 
ال�ضك مبا يحيط به من معوقات، ويتعمق احلذر من حكايات البطولة التي ل تنت�ضل الإن�ضان 
من م�ضتنقعات القمع. اإنه بهذا يف�ضح تقاليد ال�ضطهاد ب�ضكل وا�ضح، دون اأن يكون حملياً 
يف ذلك، فاأعماله تنتمي ملو�ضوعات اإن�ضانية. ويف هذا النتماء ما يجعلها تناق�ض حياة كاملة 
لتنتهي يف ح�ضيلتها باإدانة ال�ضطهاد وبالرف�ض لكل ما يجعل الإن�ضان قريباً من �ضناديق 

القمامة.
اإن اأعمال اأحمد نوار تك�ضف عن مفاهيم تدفع بال�ضكل اإىل حرية تعبريية ل تنف�ضل عن 
الهند�ضي  ال�ضكل  اأن يوظف  التعبري، يحاول  الداخلي للمو�ضوع. وعلى طريقته يف  النمو 
اإل  خلدمة النموذج الإن�ضاين الذي يكون عنده قريباً من التكوينات الأكادميية الب�ضيطة. 
اأن اهتمامه املتزايد بالتف�ضيالت الداخلية وبتنوع �ضطح املادة يف امل�ضاحات املحيطة، يجعل 
اأعماله ذات طبيعة م�ضتفزة ومثرية. اإنه يبني مو�ضوعه بتحديد نوع املفردة الفنية، ثم عالقتها 
بال�ضكل العام، اإل اأن هذه املفردة »وهي يف الغالب منوذج اإن�ضاين« تظل املرتكز الأ�ضا�ضي 
للمو�ضوع. وبالأحرى هي نوع من التكري�ض احل�ضي لل�ضكل واتخاذ الت�ضخي�ضية كمنطلق 

لبناء اأ�ضلوب م�ضتقل ومتميز.
جملة الد�ضتور، لندن 1979
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طارق اإبراهيم
يحول اآثار الطبيعة اإىل خ�صائ�ص جمالية

قبل �ضنوات كانت حركة فن ال�ضرياميك يف العراق خارج الزمن الت�ضكيلي، وكانت جمرد 
يحلو  الذي  املنرب  الر�ضم،  جتربة  حتري�ض  ظلت ح�ضب  طويلة  ولفرتة  وهناك،  هنا  حماولت 
للفنان العراقي اأن يتحدث من خالله بالكثري من الثقة، ورمبا يف بع�ض الأحيان ب�ضيء من 
الغرور. الآن اأ�ضبحت لهذه التجربة موهبتها ومل يبق للر�ضم �ضوى الذكرى عن عالقة قدمية. 
بل ذهبت يف اآخر مطاف الف�ضل، حيث بداأت يف اخت�ضار م�ضافتها نحو تاريخ يتفرد بعالقة 
وا�ضحة بالإبداع. اإنها مل تكتف بتدعيم حماولتها كما هو عرفاً يف التجارب اجلديدة، بل 
الفن،  النوع من  وقيم هذا  مفاهيم  تعديالت كبرية على  اإدخال  مثابرة على  بكل  عملت 

حتى �ضارت لها متطلبات ل ميكن اأن تنمو بعيداً عن النربة اخلال�ضة لالإبداع.
فهو  للتجربة،  متما�ضكاً  و�ضعاً  با�ضتقالليتهم  ي�ضيدون  ممن  واحد   »1938« اإبراهيم  طارق 
ذاتها،  وبالن�ضبة  الرجتال،  بعيدة عن  مفاهيم  بتطوير  يتميزون  �ضاكر،  و�ضعد  فالنتينو�ض  مع 

يفتحون اأعيننا على ما هو ثري وجميل يف هذا الفن.
باإحدى خ�ضائ�ض ال�ضرياميك العراقي، وهي  اأن يذهب  اإبراهيم  البداية، حاول طارق  منذ 
املنطق  من  بع�ض  ذلك  رافق  وقد  الواعية.  املعاينة  من  اأبعد  هو  ما  اإىل  بالطبيعة،  عالقته 
التقليدي الذي هو مبعنى اآخر نوع من التذوق الذي يقوم على ال�ضتعمال اليومي. وطيلة 
تلك املحاولت، عمد اإىل اإيجاد نوع من العالقة بني حماولته اجلمالية والنحتية وبني التذوق 
ذي العالقة بال�ضتعمال، خا�ضة اأن النتيجة وحدها هي التي �ضت�ضنف قيمة العمل الفني.

ما زلت اأتذكر طراوة انتقاءاته القدمية وحيويتها بني التفا�ضيل املتباينة لأعماله. لقد كانت 
انتقاءات ل تتكامل اإل بالتزيني والزخرفة، اإل اأنه اأخذ يدخل تعديالت متلونة باطالعاته 
على ما هو خارج هذا الفن. مع هذه التعديالت كانت تنمو لديه حماولة مرادفة ل تقل 
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جماليًة عما �ضبق، اإن مل تفقها �ضروطاً على النمو.
اإن املدورات والأ�ضكال الكروية حتولت اإىل مقاطع مما ن�ضاهده يف الطبيعة على �ضواطئ الأنهر 
حيث تتحول طبقات الطني بعد ان�ضحاب املاء اإىل �ضطوح فاتنة باملعنى الرثي للتف�ضيالت 
امللتوية اأو املنك�ضرة. هذه املالحظة النتقائية للطبيعة ل متثل اأ�ضالة ما يفكر فيه طارق �ضمن 
عالقة ال�ضرياميك مبادته »الطني«، واإمنا مبا يخلقه من متطلبات جديدة تدفع بعملية التزجيج 

اإىل الوراء، بحيث ل ي�ضتعان بها اإل لتاأكيد واإبراز القيم اجلمالية للطني ل غري.
طارق  ي�ضمم  لل�ضكل،  والأخري  الأول  المتياز  للطني  ي�ضبح  حيث  النقطة  هذه  عند 
مو�ضوعاته حماوًل اأن ي�ضع اخل�ضائ�ض الفيزيائية للطني والتي تن�ضاأ بفعل الطبيعة، حمل ما 
يجيء به التزجيج من فتنة. هذا املوقف �ضيقوده حتماً اإىل اأن يعاين قطيعته الكلية للمفهوم 
التقليدي لل�ضرياميك كمادة ا�ضتعمالية واأن يدفع مبو�ضوعاته لأن تتمثل قيماً جمالية هي 

حم�ض مرتوكات قدمية اأو بع�ض ما تفعله الطبيعة بعنا�ضرها املتنوعة.
�ضروط  الك�ضف عن  املحاولت يف  عليها من  ما  لها  التي  املغامرة  بع�ض من  رمبا يف ذلك 
طبيعية ميكن توظيفها خلدمة تو�ضيع حرية التعامل مع الطني. اإن مناق�ضة فن ال�ضرياميك من 
اإفراط  هذه الزاوية �ضتجنب بالتاأكيد جتربة ال�ضرياميك العراقي من بع�ض ما تتمتع به من 
يف الأناقة بحيث جعلها م�ضغولة يف اأكرث حماولتها بنتائج تعتمد على ما يجيد به اللون من 
انتقائية  جمال وما ترتكه دقة التنفيذ من ده�ضة. والعودة ل�ضروط الطبيعة وو�ضعها �ضمن 
واعية يعطيان لطارق دوره املتميز مما يجعله اأمام خال�ضات جمالية متفردة بقدر ما هي مثرية.
جملة الد�ضتور، لندن 1979
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ناظم رمزي
الأر�ص والنا�ص

للوهلة الأوىل ل ميكن لناظم رمزي »1928« اأن يوحي بقدراته الفنية املختلفة. فهو واإن كان 
من طليعة فناين الت�ضميم الفني يف العراق ومن اأبرز م�ضوريه الفوتوغرافيني، اإل اأنه يف�ضل 
اأن يبقى عند م�ضافته من ذلك كفعل يومي. وبالقدر نف�ضه لي�ض من ال�ضهل ا�ضتدراجه اإىل 
جواد  املرحوم  مثل  الرواد  الت�ضكيليني  للفنانني  املتنوعة  واملعارف  املتداخل  التاريخ  ذلك 
�ضليم والر�ضام فائق ح�ضن والدروبي وغريهم... رمبا يف ذلك نوع من الرغبة يف اأن يحيل 
امل�ضاهد اإىل معاينة نتاجاته الفنية عن قرب، واإىل اأن يجعله يخترب قيمة العمل الفني دون 
�ضروط خارجية قد تكون مقيدًة حلريته يف امل�ضاهدة. ول �ضك يف اأن الت�ضوير الفوتوغرايف، 
اإذا ما قورن مع الر�ضم والت�ضميم اللذين ميار�ضهما، هو الو�ضيلة الأكرث قدرة على تقدمي وثائقية 

احلياة اليومية وعالقاتها اإىل جانب الروؤية الفنية.
اأقام  اإىل زمن ال�ضفرات املتوا�ضلة، وبالتحديد لنهاية اخلم�ضينات عندما  نعود لتاريخ قدمي، 
معر�ضه الأول يف قاعة جمعية الفنانني العراقيني يف بغداد، وكان املعر�ض ح�ضيلة جولت 
عديدة يف طول البالد وعر�ضها، وقد اختار من بني ب�ضع مئات من ال�ضور املرتاكمة، جمموعة 
حمددة حاول اأن يجعلها مقدمته يف البحث يف اأوليات بلد كالعراق، �ضديد التنوع، مرتامي 
الأطراف، �ضريع التغيري. يف حينها كتب مقدمة خمت�ضرة ملجموعته الفوتوغرافية التي ن�ضرها 
بالعنوان ذاته، وفيها جند �ضيغة تعامله واحلذر الذي تلب�ضه عند البدايات. يقول رمزي، »اإنه 
طوًل  التجوال  اإىل  ب�ضاحبه  يدفع  الذي  احلب  من  ال�ضرب  هذا  تعليل  ال�ضهل  من  لي�ض 
الحتجاج  اأن  غري  دويجني،  كم�ضباح  ت�ضويره  اآلت  حمل  وقد  البلد  اأرجاء  يف  وعر�ضاً 
ال�ضمني يف ذلك تربيره اأي�ضر، فهو اإمنا جزء ل يتجزاأ من احلب الذي يجعل �ضوراً كهذه 

ممكنة الوجود«.
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ومع الزمن تراكمت املئات من ال�ضور كانت هي معادلة حقيقية ل�ضربه الطويل وهو يحاول 
التدخل يف احلياة اليومية للنا�ض بفعل ر�ضدهم �ضمن عد�ضة كامريته. هذا الر�ضد الذي 
كان يعر�ضه لالحتجاج اإن مل يكن لرف�ٍض م�ضوٍب بالغ�ضب. ومل يكن ذلك الزمن وكل 
تلك ال�ضفرات احلذرة اإل تاأكيداً ليقينه الذي اأخذ يتو�ضح بفعل املمار�ضة اليومية، وهو اأن 
هذه الو�ضيلة يف البحث عن اأوليات وطنه قد بداأت تعمق فيه امل�ضاهدة، وتبعده �ضيئاً ف�ضيئاً 
عن الحرتا�ض الذي ل مربر له، ثم �ضرعان ما �ضارت الأوليات حقائق، واأ�ضبح احلب الذي 
مل يتمكن من تعليله يف البدايات، �ضرباً من التاأمل للبلد الذي قيل اإنه كان يوماً جنة عدن. 

تاأمل مل ي�ضتطع اأن ي�ضتثني املعاين اخلارجية العديدة التي تتعلق مبو�ضوعه.
ول�ضد ما ده�ض لل�ضفة اخلارجية التي جتلت يف �ضوره والتي كانت �ضكاًل من النزول ال�ضجاع 
اإىل البناء ال�ضفلي الأ�ضا�ضي من احلياة، وهي خا�ضية منحته الكثري، لعل اأبرزها املقدرة على 
مناق�ضة مادته اخلام، اإن مل يكن مطاوعتها �ضمن حدود روؤيته هو، اأي اأن رمزي متكن من 
حريته اأمام املو�ضوعات بعدما خل�ضته التجربة امل�ضتمرة من م�ضافته احلذرة ملا يريد ت�ضويره، 
الرباءة. عن  من  الطويل، يف حالة  الزمن  تغا�ضي  بفعل  بقي  الذي  الن�ضاء،  وجوه  خا�ضة 
الأ�ضواء  تباين  م�ضتمر،  تباين  والأزياء يف  والأيدي  الوجوه  »ترى  رمزي،  يقول  مو�ضوعاته 
والظالل امل�ضتمر، فالنا�ض والطبيعة يعك�ض كل منهما الآخر، ويف الأزقة ال�ضاحرة التي تكرث 
يف بغداد اأو املو�ضل اأو اأية بلدة اأخرى، ُي�ضدم املرء بكل ما هو اأ�ضيل وعميق يف تركيب 

النا�ض«.
حياته  على  بب�ضاطة  تعّرفنا  للعراق،  متنوعة  ت�ضويرية  م�ضوحات  نواجه  احلايل  معر�ضه  يف 
والأ�ضواق  الريف  اليومية يف  احلياة  التي هي جزء من  تلك  الداخلية، خا�ضة  وخ�ضائ�ضه 
يف  باهرة  اأبنية  جانبيها  على  ت�ضطف  حيث  الكبرية،  للمدن  ال�ضيقة  الأزقة  ويف  ال�ضعبية 
خ�ضائ�ضها املعمارية املنحدرة من تاريخ بعيد. ولعل ما مييز هذه امل�ضوحات الت�ضويريه، اإىل 
العالقات  تر�ضد  التي  تلك  خا�ضة  النفعال،  عن  بعيدة  اأنها  الفنية،  زواياها  تنوع  جانب 
عندما  رمزي  اأن  اأي  الكامريا.  مراقبة  بفعل  للتوتر  قابلة  ما  ب�ضكل  هي  والتي  الإن�ضانية، 
ابتعد عن م�ضرحة عنا�ضر مادته اخلام �ضمن عالقة ال�ضوء والظل واحلركة، متكن اأن ي�ضغل 
كامريته بت�ضجيل اللحظات اليومية يف حركتها التلقائية، مما جعله قادراً على اأن ُيخ�ضع ذلك 
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اللقطة بحيث ي�ضبح اجلزء هو  زاوية  واإن اخت�ضر يف  التكوين، حتى  لتقديراته يف مقاي�ضة 
الأكرث ا�ضتطاعًة يف الإيحاء ملو�ضوعه، كما جند ذلك يف بع�ض موا�ضيعه املعرو�ضة مثل بائع 

على الر�ضيف، وقبة مرقد الإمام احل�ضني يف كربالء، وقهوة عربية.
لعل رغبة رمزي يف ت�ضجيل وثائقية احلياة اليومية جعلته مرهوناً بواقعيٍة يتطلب جتاوزها حد�ضاً 
فنياً عالياً، ميكنه من توليف عنا�ضر مو�ضوعه دون التورط يف ت�ضجيليتها. ففي �ضورة م�ضرفة 
حقق  زاوية  امل�ضور  اختار  املو�ضل،  يف  وزقاق  الدار  �ضحن  يف  يلعبون  واأطفال  دجلة  على 
فيها اأق�ضى ا�ضتفادة من ال�ضوء والظل، مما يجعل امل�ضاهد منده�ضاً من الغنى الذي يحققه 
تناق�ض الأ�ضكال بفعل م�ضاحة ال�ضوء، ورمبا تكون �ضورته »مدينة النجف« التي ا�ضتعملت 
كمل�ضق ملعر�ضه اأبرز حا�ضل فني حقق فيه، وب�ضكل مب�ضط، ما ين�ضده يف ذلك التق�ضي 
اليومي لالأ�ضكال. ومعر�ضه »العراق: الأر�ض والنا�ض« رحلة ت�ضويرية يف زمن يتباعد، يف 
حلظات تخت�ضر تفا�ضيلها عند فا�ضل الظل وال�ضوء، يف وجوه فالحية مملوءة بالطيبة والقهر 
والأ�ضرار. هذا املعر�ض يرجع فيه العراق كوثيقة من زمن قدمي يح�ضرنا حماطاً بطيبة من خرب 

التجربة ال�ضعبة وهو يكت�ضف اأولياته اليومية.
جملة الد�ضتور، لندن 1979
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حممد غني
احلركة والهواء يخلقان الرمز

الوطني  الحتفال  من  كجزء  بغداد  مدينة  يف  جديد  ن�ضب  عن  ال�ضتار  �ضيزاح  اأيام  بعد 
باعتداد  يوماً  قال  الذي  فاملتنبي  وحديثه،  قدميه  العربي  ال�ضعر  تاريخ  يف  باهرة  ب�ضخ�ضية 

املبدع:
اأنا الذي نظر الإعمى اإىل اأدبي   واأ�ضمعت كلماتي من به �ضمم

يحط الآن مبتاعه ال�ضعري وتاريخه املزدحم بالأحداث اأمام البناء اجلديد للمكتبة الوطنية 
اإزاحة ال�ضتار �ضتنتهي حالت ال�ضهر والقلق والتعب اليومي للفنان  يف باب املعظم. ومع 
جعلت  التي  الطريقة  عن  املتخفية  الأحاديث  ورمبا  النقا�ض  ويبداأ   »1929« غني  حممد 
فلقد  باجلديد،  الت�ضاوؤل  ولي�ض هذا  املالمح.  وبتلك  ال�ضكل  بهذا  ال�ضاعر  يت�ضور  النحات 
اأثري قبل ذلك وملرات عديدة حول ن�ضب اأخرى على الرغم من اأن بع�ضها كانت قريبة من 
التقنية الأكادميية التي ل ت�ضمح لالجتهاد اإل بحدود �ضيقة. هل ذلك نوع من الحتجاج 
املقدرة  اإىل حدود  ذلك  من  اأبعد  تذهب  اأنها  اأم  ال�ضخ�ضية؟  ت�ضور  طريقة  على  ال�ضمني 
الفنية وطاقتها على متثل املو�ضوع وفهمه؟ والواقع اأن اأي مقارنة بني الأن�ضاب التي �ضنعها 
النحاتون املعا�ضرون يف العامل العربي وبني ما ينجز حالياً يف بغداد هي مقارنة ل�ضالح الفن 
العراقي بن�ضبة كبرية. لكن ل يعني ذلك باأن التجربة قد اأ�ضبحت متكاملة كلياً. فالنحات 
العراقي ل زال مطالباً بالتربيرات والتف�ضريات لأ�ضلوب عمله اإزاء الأقاويل والنقد القا�ضر 
اأما  والكمال.  بالتمام  لالأ�ضل  مطابقة  مناذج  غري  ال�ضخ�ضية  الأن�ضاب  يف  يرى  ل  والذي 
اإذا كانت اخل�ضائ�ض ال�ضخ�ضية مرهونة بتف�ضريات واجتهادات كما يف املتنبي، فاإنه ي�ضبح 
من ال�ضعب اإيجاد قيمة حمددة ميكن عقد احلوار عليها. اإن الفن والإبداع يرتاجعان هنا. 
وت�ضبح املوازنة -الكالمية- �ضمن قيم تقليدية ل تذهب اأبعد من مناق�ضة نوع املالب�ض اأو 
ال�ضيف اأو غري ذلك من اخل�ضائ�ض اخلارجية. اإن الفنان العراقي وهو يحاول جتنب التناق�ض 

courtesy of the artist presented in pdf. copy to www.ibrahim
icollection for publishing on the site



86

جتربته  يبني  خارجها،  اأو  املتاحف  داخل  عمله  تقليد  ا�ضتمرارية  على  املحافظة  اأجل  من 
حتت وطاأة �ضعور متزايد بالتحدي والثقة، واأح�ضب اأن ذلك �ضيوؤدي اإىل تاأكيد خ�ضو�ضيته 
التي هي جزء من البناء العام للحركة الفنية. وهي خ�ضو�ضية ل تتوقف عند تاأكيد احلدود 

التف�ضريية، بل تتعداها اإىل الرمز والبتكار.
وللوهلة الأوىل يبدو متثال املتنبي وكاأنه انحياز لل�ضكل اخلارجي. فهو عمل يربز للم�ضاهد عرب 
كتلته ال�ضخمة »ارتفاع التمثال 5 اأمتار والقاعدة 3 اأمتار« على الرغم من تفا�ضيل امل�ضاحات 
وقد  فالعباءة  ملفهومه.  النحات  اأخ�ضعها  التي  العربية  العباءة  ا�ضتخدام  عن  ن�ضاأت  التي 
تالعبت فيها الريح، جمرد �ضكل يوظف ل�ضالح التكوين الفني، بل اأنها اأي�ضاً تطرح اأ�ضلوب 
الفنان، واإىل جانب ذلك فهي رمز حلركة وتنقالت ال�ضاعر بني الأقطار واملدن العربية. ولكن 
هذا  اأن�ضاب  من  العديد  معاينة  اإىل  بنا  يوؤدي  اخلا�ضية  بهذه  الأخذ  فاإن  اأخرى  ناحية  من 
الفنان. اإذ ل ميكن اأن يكون متثال املتنبي مبعزل عن الأعمال الأخرى »كهرمانة والأربعون 
حرامي، �ضهرزاد و�ضهريار، حمورابي« وقيمة هذا العمل لن تتحقق اإل مبقدار ارتباطها مع 
املوزعة الآن يف مناطق خمتلفة من بغداد. فهذا الرتباط هو املحور الذي  تلك املجموعة 
ميكن مناق�ضة التمثال من خالله »مبعنى تطور الأ�ضلوب، طريقة ت�ضور ال�ضخ�ضية، العالقات 
اأعماله الن�ضبية  اأن تكون  اإ�ضرار حممد غني على  اأن  بني الكتلة والفراغ املحيط« والواقع 
�ضمن تقاليد عمله الفني واإح�ضا�ضاته اجلمالية -وهو موقف يخالفه فيه العديد من النحاتني 
يف العراق- لي�ض الغر�ض منه اإقحام اأ�ضلوبه الفني يف تلك الأعمال، بقدر املحاولة لتعميق 

روؤيته �ضمن الت�ضاوؤلت املطروحة عن وظيفة الن�ضب من الناحية اجلمالية والرتبوية.
ون�ضتطيع القول اأن جتنبه للتناق�ض يف العمل النحتي جعله مثار افرتا�ضات عديدة هي يف الواقع 
�ضكٌل من املجابهة بني ثقافات فنية خمتلفة. لذا كانت �ضنوات ان�ضرافه الكلي لتطوير جتربته 
واحلديد  كالربونز  الأخرى  املواد  اأخذت حتاول  ثم  اخل�ضب،  البداية على  اعتمدت يف  التي 
والأملنيوم �ضنوات �ضعبة. مبعنى ال�ضرب واملثابرة وخا�ضة يف تلك املحاولت التي ا�ضتلهم فيها 
عينات من الرتاث »احلروف العربية، الزخرفة، التكوينات املعمارية.« فامتثاله لتلك العينات، 
وجعل ما اأدخله عليها من حتويرات ظلت عند حواره الزخريف مع ال�ضكل. وهو اأحد التقاليد 
البارزة يف الفن الإ�ضالمي. واإىل جانب ذلك مل يتخل عن ع�ضرنة هذا التقليد الذي قاده يف 
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بع�ض الأحيان اإىل مفاهيم جتريدية خال�ضة. اإن متابعة اأعماله منذ بداياتها ملو�ضوع »اأم العباءة« 
وحتى اآخر اأعماله، تعرفنا على ما يكمن يف نف�ضه من اإعجاٍب متناٍه بال�ضكل. فهو اأكرث الفنانني 
العراقيني متجيداً له، وقد حاول خالله اأن يحقق مدلولت ومفاهيم تتعلق بالتاريخ الوطني. 
هناك  لي�ض  اأنه  ريب  ول  احل�ضارية.  باجلذور  واللتقاء  ال�ضتمرارية  �ضمان  امل�ضعى  هذا  ويف 
جناحات كاملة يف هذا املجال اإل اأنها كمحاولت جديدة ت�ضتمد قوتها واأهميتها من خالل ما 

تن�ضوؤه من ابتكارات. حتى واإن كانت حمدودًة ب�ضكٍل ما.
نعود للمتنبي. عن الن�ضب يتحدث حممد غني، »عرفت املتنبي يف روما من خالل كتاب 
طه ح�ضني. ثم عند عودتي اإىل بغداد كانت هناك بداية اهتمام الدولة بالأن�ضاب وذلك يف 
بداية ال�ضتينات حيث اأعلن عن خم�ضة متاثيل كبرية ل�ضخ�ضيات علمية واأدبية معروفة يف 
املهند�ض  ارتاآها  التي  القرعة  يحالفني احلظ يف  اأحدهم. مل  املتنبي  وكان  العربي،  التاريخ 
املعماري امل�ضرف على امل�ضروع ك�ضيغة للتكليف. اإذ �ضار ن�ضيبي يف العمل �ضخ�ضية اأبو 
ومرت  بذلك.  اأقبل  اأن  اإل  بدايتها،  الن�ضب يف  اأمامي، وحركة  يكن  املن�ضور. ومل  جعفر 
اأن  التمثال على  1977، حني كلفتني وزارة الإعالم يف �ضهر �ضباط بهذا  ال�ضنوات حتى 
ينجز يف بداية ال�ضهر املقبل �ضمن احتفالت القطر بال�ضاعر الكبري. مل يكن الوقت معي، 
فالن�ضب ل يحتاج اإىل تفكري ودرا�ضات وح�ضب، واإمنا هناك العمل التقني وهو عمل مرهق 

جداً، لكني وجدت فرحي بامل�ضروع اأكرب من ال�ضعوبات.
»�ضرنى كيف �ضيكون املتنبي؟ ما هي خ�ضائ�ضه؟ هل نعود للحديث عن التنازلت �ضمن 
ت�ضور تقليدي �ضاذج؟ هل ميكن للمتنبي اأن يكون جمرد اإعرابي يقف على قاعدة من املرمر 
ال�ضقيل؟ هذه الت�ضاوؤلت وغريها كانت هي التحدي الكبري يل. �ضعرت باأنني اأمام مهمة 
تاريخية، فالتمثال بعد النتهاء منه هو ملك للجماهري التي �ضت�ضاهده. وهو كذلك منوذجي 
مناطق  زرت  بي.  حتيط  التي  بالوجوه  فكرت  الكبري.  �ضاعرنا  عن  للتاريخ  اقرتحه  الذي 
خمتلفة من بغداد. ذهبت اإىل الكوفة والنجف لعلي اأكت�ضف من الوجوه ما ير�ضي معرفتي 
باملتنبي. ومرت �ضراعاتي مع املو�ضوع ومع الآخرين. وظل الت�ضاوؤل عن خ�ضائ�ضه النف�ضية 
اأكرث اإحلاحاً من اخل�ضائ�ض الأخرى. األي�ض هو �ضورة من الإن�ضان املعا�ضر مباأ�ضاته وحتدياته؟
»وليومني، حاولت يف ال�ضتوديو اأن اأحقق ما اأفكر به. وكنت اأ�ضعر بال�ضعوبة تتج�ضد اأمامي 
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مع مرور الوقت. وبغ�ضب ع�ضرت الطني بني يدي. ويف هذه اللحظة جاءتني �ضورة املتنبي، 
مرتبط  فاأنا  التعبري،  يف  م�ضوؤوليتي  اأن�ض  مل  عملي  ومع  التف�ضيالت.  ظهرت  ف�ضيئاً  و�ضيئاً 
باأ�ضلوبي كنحات. مرتبط ب�ضغفي يف الرتاث وباأ�ضلوبي. لقد كانت درا�ضاتي التي �ضبقت 
عملي يف املتنبي من�ضبة على عالقة العمارة بالنحت. وقد حاولت مزاوجتها حيث اأدخلت 

النتوءات واملقرن�ضات يف حركة العباءة وكاأنها تتحرك بفعل الرياح.
»قيل، ويقال، وقراأت اأنه كان مادحاً وقادحاً. اأي اأنه ميتلك الوجهني: املعتم وامل�ضيء. هذه 
املوا�ضفات عربت عنها من خالل الو�ضوح الكامل لل�ضخ�ضية من جانبها الأمامي، بينما 
حاولت اأن اأعرب عن حقيقته الداخلية و�ضراعاته يف الق�ضم اخللفي منه، فكانت النتوءات 
والنحناءات. اإنها اأ�ضكال رمزية ل�ضدق املتنبي ل�ضراعه مع جمتمعه وحكامه وحا�ضديه. األ 
تراه حزيناً وغام�ضاً؟ ففي وجهه جتد همومه. مل اأفكر باأن اأحقق مالمح حلظة، بل اأردت اأن 
تكون للتمثال مالمح حلياة طويلة. حاولت اأن اأكت�ضف يف �ضفتيه كل الأ�ضعار. وجعلت فمه 
اأن يكون متثال املتنبي  اأمتنى  مفتوحاً كمن يقراأ ال�ضعر، وكمن ي�ضب وكمن ي�ضرخ. كنت 
متكاماًل. مبعنى اأن يكون مو�ضوعاً ولي�ض جمرد �ضخ�ضية. اأي اأين ت�ضورته مع ن�ضو�ض من 

حياته داخل لوحات نحت بارز حتيط بالقاعدة، لكن الوقت، كما قلت، مل يكن معي.«
الوقت  �ضمن  �ضعوبات  من  حتمله  عما  اأف�ضاٌح  �ضكوته  يف  ولعل  غني،  حممد  و�ضكت 
والإمكانيات املتوفرة. ومع ذلك اقرتح لنا منوذج املتنبي وذهب باإ�ضلوبه الفني اإىل اأبعد من 
حدود قاعات العر�ض ال�ضغرية. فهو الآن اأمام م�ضاهدين متنوعي اخلربة والثقافة. واأح�ضب 

اأن يف ذلك نوعا من الختبار احلقيقي.
جملة الد�ضتور، لندن 1979
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با�صل القا�صي
ف�صول ملونة تقرتح ال�صفاء كمدخل لالإن�صان

هنا يبدو الواحد بحراً اأحاط بالعامل، واأحاطت اأمواجه بقلوب اخللق، ولكن اأين ال�ضاحل 
الذي تتالطم فيه اأمواج هذا البحر؟ بل اأين البحر نف�ضه؟

اقرتح هذا الن�ضيد احلالجي كمدخل لأعمال الفنان الكويتي با�ضل القا�ضي »1938« الذي 
يقيم معر�ضه يف كالري دريان يف لندن. وكاأن البحر هو الزمن الذي امنحى و�ضط عامل وا�ضع 
الأرجاء. اأما الواحد فقد تعلق مبوروثاته وبنهايات حياٍة منطويٍة على نف�ضها بالتاأمل وال�ضكون 
معاً. اإنها لروؤية متميزة تك�ضف لنا يف ملحة، �ضفاءها عن النب�ضة اخلالقة لأفق مزين بالكتابات 
اأ�ضكال هرمية مدرجة تنه�ض بقلق على  اأو من  اأر�ٍض بعيدة،  الهاربة من  القراآنية وبالطيور 
م�ضاحات بي�ض غري حمدودة، اإن امل�ضاهد ل ي�ضتطيع اأن يرحل يف امل�ضتويات املختلفة لهذه 
الأعمال اإل يف حدود معارفه، مبا هو اأبعد من الر�ضم. وعلى هذا القدر من الإ�ضتطاعة فاإنه 
�ضيغتني مبتابعة التفا�ضيل القليلة التي �ضتعّرفه بدقة م�ضاراته نحو املعنى النهائي. وهنا ينبغي 
علينا اأن نتح�ض�ض مع القا�ضي مدلولت جتربته الفنية ك�ضغف كبري يف البحث عن �ضخ�ضية 
�ضرقية متميزة. ولكن لي�ض كما لو اأن الأمر متعلق بالتكوين الفني فقط، اإذ يكفي القا�ضي 
اأن ميتلك تكوينات خا�ضة به، واإنه جنح من ناحية اأخرى يف الأخذ بذات الر�ضم كمنبع غني 
لإح�ضا�ضات جمالية متنوعة. متجاوزاً بذلك حدود ال�ضتعارة وال�ضيطرة املذهبية التي متجد 

ال�ضكل اإىل مناق�ضة املقومات امللمو�ضة للفن الإ�ضالمي.
اإن القا�ضي اإذ يحاور مدارج اجلمال ويغرق يف امل�ضارات البعيدة للروح، ل ميتلك ما ينه�ض 
ال�ضويف. وكاأنه  بالن�ضيد  الآتية من م�ضافة ذاكرة مولعة  الغربية غري �ضرقيته  الثقافة  اأمام  به 
الفن  لغة  يف  جديدة  معاٍن  اإىل  بها  يتو�ضل  كيما  اأ�ضكال  من  يجرده  ما  اإزاء  وعيه  يوؤكد 
الإ�ضالمي  الفن  خالل  من  القا�ضي  وعي  متابعة  ال�ضعب  من  لي�ض  ولذلك  الت�ضكيلي، 
كمورد لال�ضتعارة. اإذ يالحظ اأنه حاول يف البدايات اأن يّكون اأ�ضكاله على منط قريب من 
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تعامل الر�ضوم الإ�ضالمية، وخا�ضة يف م�ضتويات املنظور واأبعاد ال�ضكل املعماري. ويف تلك 
الفرتة كانت عنا�ضره املقتب�ضة تتداخل مع حدود اأكادميية لل�ضكل الإن�ضاين.

غري اأن القا�ضي اأخذ يف متّيزه بني املحيط »الأر�ضية والأفق« وبني الأ�ضكال الأخرى التي 
ي�ضتخدمها »الإن�ضان والطائر« لجئاً اأكرث من ذي قبل اإىل م�ضاحات وا�ضعة تقت�ضم مو�ضوعاته. 
ومع هذه املحاولة اأخذ يجرد الأ�ضكال اإىل حدود رمزية تتداخل يف اأكرث الأحيان مع الف�ضاء 
الوا�ضع. ولي�ض من �ضك يف اأن ذلك هو ل�ضالح تطوير مادته حيث اأ�ضبحت اللوحة بعيدة 
عن اللتبا�ض ومنطوية على عامل له تركيباته اخلا�ضة به. ومن هذه النقطة جتدر الإ�ضارة اإىل 
اأن عامله هذا ل ميت ب�ضلة اإىل تفا�ضري تقليدية. مبعنى ال�ضتخدام املحدود لالأ�ضكال، وخا�ضة 
الكتابات القراآنية. واإذا اأردنا البتعاد عن التاأويل، فاإن اأعمال الفنان لي�ضت ذريعة لإن�ضاء 
تراكيب دينية مبا يخبوؤه يف حنايا الأ�ضكال من كتابات وتكرارات عددية معينة، بقدر ما هي 

حماولة ل�ضتثمار املعاين وثيقة ال�ضلة بالطقو�ض ال�ضوفية حول مدلول اخللق واحلب.
ولكن اأين تقف هذه املحاولة واأين مو�ضعها يف يقني الفنان؟ اإن اأية اإجابة بالنفي اأو الإيجاب 
لبد اأن تتح�ض�ض معنى ال�ضكل اأو الكلمة التي ي�ضتخدمها، وعالقة ذلك بالعمل البتكاري 
الذي ين�ضده. واإل فاإننا �ضنقحم اأنف�ضنا يف جدال مذهبي هو على اجلانب الآخر من مظاهر 
التعبري الإ�ضالمي التي هي اأ�ضا�ضيات ا�ضتعاراته الفنية. فاملهم هو القدر من الت�ضال الذي 
يخلقه بني عمله بتنوع م�ضمونه، وبني رغبته يف توظيف حالة الوجد ال�ضويف لتف�ضرياته التي 

ل تتقيد مبنطق ذي معنى واحد.
لنعد اإىل تكوينات القا�ضي وحماولته اأن يعطي للون، وخا�ضة الأبي�ض منه، دوراً جوهرياً. 
اأبعد من الأزرق والأخ�ضر والقهوائي، ففي  اللونية ل تذهب  اأن تدرجاته  الرغم من  على 
البع�ض مع اختالف لوين. ثم  العديد من لوحاته يتداخل �ضكالن للم�ضتطيل ببع�ضهما 
يحاول اأن يوجد عالقة الواحد بالآخر بتدرج لوين و�ضكلي اإىل جانب ما ين�ضئه من تناظر 
بي الأ�ضكال »�ضخو�ض، كتابات، طيور« و�ضمن هذا التكوين يعطي ثقله للق�ضم الأ�ضفل 
اأو متداخلة. ومع  اأو ما ي�ضعه من اأ�ضكال متباعدة  منه، �ضواء كان ذلك عن طريق اللون، 
هذه املحاولة ي�ضتخدم القا�ضي يف بع�ض الأحيان م�ضاحة اللوحة كمجال عام لتكوينه الذي 
غالبَا ما يكون ذا هاج�ض زخريف، وبوحدة لونية حمددة كالأزرق اأو القهوائي. اإل اأن الفنان 
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يظل يف اأعماله التي ي�ضتخدم فيها احلرب امللون، اأكرث تفوقاً من ا�ضتعماله لالألوان الزيتية. 
روؤيته  ميزات  اإحدى  هي  والتي  فيها  ال�ضتعارة  و�ضفافية  اللوحة  ل�ضطح  ح�ضا�ضيته  مبعنى 

لالأ�ضياء. 
اإن با�ضل القا�ضي، مبا يتاح له من رموز وما يحّملها من حلظات ا�ضت�ضراقية جميلة، �ضتجعله 
يف نطاق التجربة املتقدمة لالأبحاث الت�ضكيلية العربية املميزة التي هي الآن مثار ل�ضوء الفهم 

ب�ضبب تلك الجتهادات املوغلة يف التقليد الأوربي.
جملة الد�ضتور، لندن 1979
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رفعة اجلادرجي
بني العمارة والفوتوغراف

للعني  ميكن  ل  جميلة  نحتية  بفخامة  ترتفع  عمارة  ال�ضنك،  منطقة  عند  الر�ضيد  �ضارع  يف 
اأن تخطئ يف متييزها ك�ضكل معماري متحرر مما ن�ضاهده من عمارات حديثة يف بغداد. اإن 
تف�ضيالتها املقت�ضدة يف الواجهة الكبرية، وتلك احلرية يف ا�ضتخدام م�ضاحات وا�ضعة دومنا 
اأعمال  واحد من جملة  هو  البنائي  النموذج  لالنتباه حقاً. هذا  تف�ضيل، جتعلها مثرية  اأي 
متميزة للمعماري العراقي رفعة اجلادرجي، والذي ل ميكن عند احلديث عنه، جتاهل حتولته 
مناق�ضة  عن  تعبري  لديه  فالعمارة  والإ�ضالمي،  العربي  بالرتاث  الرتباط  ودائمة  املربجمة 
تكون  ما  غالباً  اأجزاء،  معاينة  اإىل  ال�ضديد  النتباه  مع  لظاهره،  ولي�ض  الرتاث  ذلك  جلوهر 
مهملة اأو موظفة ب�ضكل تقليدي. اإن عمارة الربيد هذه مع عمارة احتاد نقابات العمال وغرفة 
اجلامع  وت�ضميم  الكويت،  الأمة يف  كبناية جمل�ض  تنفيذه،  يتم  مما مل  وغريها  بغداد  جتارة 
الإ�ضالمي يف لندن وعمارة جمل�ض الوزراء يف بغداد، �ضتكون مرحلة تاريخية مهمة �ضمن 
درا�ضة هذا الفن يف املنطقة العربية. واإن �ضح التعبري فاإن حماولت اجلادرجي هي اإحدى 
احللول املتقدمة ملا طرحته وتطرحه م�ضاكل البناء والعمارة العربية احلديثة، »ك�ضكل وظيفي 
ومادة بناء« يف حماولتها لتجاوز التقليد والنبهار الأوربي الذي يطبع م�ضاحات وا�ضعة مما 
ن�ضاهده من اأبنية يف ال�ضوارع العربية. لقد قادته حاجته لتطوير ال�ضكل املعماري �ضمن بناء 
وطني متميز، اإىل عملية توثيق فوتغرافية لبع�ض الأبنية القدمية بكل تف�ضيالتها، وهي عملية 
املعا�ضرة  الع�ضوائية  احللول  بع�ض  نتذكر  عندما  الأهمية  من  كبري  جانب  على  ذاتها  بحد 
مبرقد  يحيط  ما  تهدمي  الرتاث، مثل  اجلزء من  لبغداد يف هذا  �ضببت خ�ضارة كبرية  والتي 

الإمام الكاظم يف مدينة الكاظمية من عمارة �ضعبية متقادمة.
هذه الوثائق الفوتغرافية بكل حريتها جعلته اأمام ذاكرة مملوءة بال�ضواهد والإ�ضارات احل�ضية 
ذات القدرة على الإيحاء، فكان ذلك مقدمة ب�ضيطة للدخول يف عملية الت�ضوير الفوتغرايف 
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نف�ضها، ثم �ضرعان ما اأ�ضبح مبا ميتلكه من قلق ثقايف ومعماري قادراً على اأن يتق�ضد جتريد 
اأجزاء من امل�ضهد العياين الوا�ضع، اأي اأنه حاول، كما يقول، »جتريد ما كنت اأ�ضاهده كوثيقة.« 
ولذلك ظلت مو�ضوعاته مرهونة بربناجمه يف التوثيق اأوًل، ومبدى قدرته على ا�ضتخال�ض ما 
هو �ضالح ومتطابق مع �ضربه يف معاينة املو�ضوع مبنظور يوّطد لديه ما يريد اأن يّكونه من �ضكل 

غني بعيداً عن الأطر التقليدية للم�ضاهدة.
اختار اجلادرجي الطبيعة العراقية كمادة اأولية له. وعلى الرغم من حماولته يف املعاينة مبنظور 
اإلينا ديناميكية احلياة  ينقل  اأن  ا�ضتطاع  اأنه  اإل  امل�ضهد،  تفا�ضيل  وا�ضع، وعدم اخلو�ض يف 
اليومية من خالل مو�ضوع ب�ضاتني النخيل، معامل �ضنع الورق وغريها. هذه املو�ضوعات 
هي مادة ذات خوا�ض ميكن مقاي�ضتها عرب اأعمال فنية خمتلفة يف العراق، اإل اأن اجلادرجي 
فعل ما هو غري قابل للمقارنة معها مبا اختاره من تكنيك تركيبي كيما يتو�ضل اإىل �ضكل 
ت�ضبح فيه املفردات عنا�ضر بنائية متميزة. اأي اأنه حاول اأن يعمل م�ضاهد هي ل�ضالح تفكريه 
املعماري من خالل توحيد املفردات ون�ضبها �ضمن التكوين العام، حتى واإن كانت اأ�ضكاًل 

اإن�ضانية مزدحمة باحلركة. 
اإن حماولته تغدو اأكرث تعقيداً عندما يحول مو�ضوعه، وخا�ضة يف معامل الطابوق، اإىل نظرة 
متداخلة ومتكررة يكون فيها اللون خا�ضية تدفع به اإىل معاجلة هي اأ�ضبه بنزعة غرافيكية من 

ناحية جمالها املجرد.
جملة الد�ضتور، لندن 1979
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اأحمد ال�صرقاوي
يهجر قامو�ص اخلط لين�صم اإىل الفنانني الذين �صلبوا الفن قد�صيته

هل كان طفل اأبي اجلعد، وهو يتعلم فن التزويق واخلط على يد اأ�ضتاذ تقليدي ماهر، اأو هو 
يحاول اإتقان مهنته يف زخرفة اللوحات الإعالنية، هل كان يت�ضور اأن هذا الأرث التقليدي، 
بغناه املادي اليومي �ضيقوده اإىل اليوم الذي �ضيجد نف�ضه فيه عند اجلانب الآخر منه؟ اأن 
يرى بجالء اأن هذه التقاليد بكل اأ�ضرارها اجلميلة والقريبة من القد�ضية ل تنفك من تكرار 
نف�ضها، وبالتايل فهي �ضكل من اأ�ضكال التنازل اأمام ما تفي�ض به قدرته التعبريية اإزاء عامله 

اليومي الغني باأ�ضكاله ورموزه؟
مل يرتدد ال�ضرقاوي عند الختيار بني دكان اخلط وبني متاحف الفن. ومل يكن بحاجة لأن 
ياأخذ حيطته من تلك املتاهات اللغوية التي ت�ضهل حماولته جتاوز قامو�ض اخلطاط اإىل الر�ضم. 
التقليدي  ال�ضانع  يد  اأن  ين�ض  اليومية، مل  للحياة  و�ضيلة  فهو عندما تخلى عما ميتلكه من 
وانكباباته هي نف�ضها التي �ضتخ�ضع مدلول اخلط، ملفهوم يعرب به عن ال�ضرخ القائم بني اخلط 
التحاقه  التي تو�ضحت ب�ضكل خا�ض عند  الفنية  توؤكد حا�ضته  كمهنة، وبينه كخربة قوية 
مبعاهد الفن. اإن جتاوز احلرف ك�ضكل لفظي، وحتى جمايل، قد جعله فيما بعد متمكناً من 
الزخرفية  والر�ضوم  الو�ضم  خا�ض  وب�ضكل  مرادفة.  ميادين  يف  التقليدي  الن�ضاط  ا�ضتثمار 
ال�ضعبية، والتي �ضرعان ما اأ�ضبحت منهله الروحي عند جمابهته لأدوات الثقافة الأوربية، 
وخا�ضة عند درا�ضته يف باري�ض. وعندما �ضافر اإىل بولندا عام 1961، وجد نف�ضه مكر�ضاً �ضنة 
اإقامته هناك لدرا�ضة الأبحاث التخطيطية البولندية التي كانت يف طليعة الأبحاث املماثلة، 
اإىل جانب حماولته ال�ضخ�ضية يف اأن يجد للرمز مكانته الأ�ضا�ضية �ضمن التكوين التجريدي 
ثم  اأخرى.  اأ�ضكال  وما يجيء عنه من  الب�ضيط،  بالرتبيع  بداأ  لوحاته.  ي�ضتخدمه يف  الذي 
اأ�ضبح لالأ�ضكال البي�ضوية غلبتها اإىل جانب الأ�ضكال الكروية واملربعة الزوايا والتي تعزل 
ت�ضفها  اأر�ضية« كما  ذاكرة  م�ضافة  بعيد، من  من  اآتية  رموز  »اإنها  وهناك.  هنا  �ضغرية  رموزاً 
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طوين ماريني. وترتب الذاكرة هذه الرموز ترتيب �ضعارات اأو رفوف مزينة بتماثيل �ضغرية. 
تعتمد  متنافرة  هند�ضية  اأ�ضكال  لتجريب  ت�ضوراته  كل  ال�ضرقاوي  كر�ض   61-1962 خالل 
اأعطى  املعنى  وبهذا  الزيت.  مادة  جانب  اإىل  الأ�ضا�ضية  مادتها  القنب«  »ن�ضيج  القما�ض 
لنف�ضه فر�ضة اختبار املواد يف قدرتها على اإغناء ما يريد التعبري عنه. لذلك ل جند اهتماماً 
اإل ما ندر. ولعل لوحته امل�ضماة »هارمونيته« والأخرى  بالتف�ضيالت داخل تلك الأ�ضكال 
»تهديد الوردة« وكالهما من الفرتة نف�ضها، بدايته لأن يعطي ل�ضطح اللوحة غناها التف�ضيلي 
ويعك�ض ذلك ب�ضكٍل ما تاأثره باأعمال بول كلي وماك�ض اأرن�ضت. مع هذه املحاولت، وكان 
ي�ضعى اإىل تطوير مفردات وعنا�ضر ت�ضكيلية غري بعيدة عن اأ�ضكال الو�ضم القروية وزخارف 
اإقامته يف فار�ضوفيا كفا�ضل هام يف بحثه الت�ضكيلي.  اإىل  خزف الريف املغربي، وهنا ي�ضار 
اإغناء �ضطح  اأن يتخلى عن ولعه يف  1964-62 اأخذ يف حماولة توطيد دور الرمز دون  فبني 
اللوحة مبادة الزيت. وبذلك كان قريباً من اأ�ضلوب �ضديقه الفنان الفرن�ضي بي�ضيري. وخا�ضة 
يف لوحته امل�ضماة »الأزرق« والتي تظهر مدى اهتمامه بالتقنية. ومع ذلك متكن ال�ضرقاوي من 
اأن يتجاوز قدره �ضديقه الذي قال له يوماً، »لقد حققَت ما كنت اأحاول جاهداً اأن اأقوم به.«

وي�ضجل عام 1965 مرحلة مهمة يف تاريخ تطور ال�ضرقاوي، فاأعماله تبدو وكاأنها قد جاءت 
اأ�ضبحت الأ�ضكال الزخرفية، املنحدرة بتفا�ضيالتها من  من م�ضادر ل يحدها �ضيء. لقد 
مفعمة  مب�ضاحات  لوحاته  اجتاحت  �ضحرية  مادة  املغربي،  والو�ضم  القروي  اخلزف  زخارف 
اإليه،  اإن حيوية ال�ضكل وتداخل عنا�ضره قد تالزما مع تلوينات جديدة بالن�ضبة  باحلركة. 
هي الأزرق النيلي والأحمر الزاهي والأبي�ض، وما يتدرج عنها من م�ضتويات لونية، حتى 
ي�ضبح لالأبي�ض وجوده املتميز، فهو لون الأر�ضية التي تطفاأ عنده الألوان الأخرى. ومع جدة 
اللون ياأخذ الرمز بالتو�ضع حتى يب�ضط بحجمه على م�ضاحة اللوحة، ومعه يوظف ال�ضرقاوي 
اإن لوحة الكواكب امل�ضادة  مقدرته املده�ضة يف اللون يف خلق م�ضاحات غابة يف التعبري. 
املطابق حل�ضا�ضيته  امل�ضع  ال�ضم�ض وجمموعة احلكماء ولوحة قاف ومتغنوت يف عهده  بنور 
التعبريية الغارقة يف اأبعادها بروح تاأملية، مل تتخل قط عن الواقعية الو�ضفية ول لال�ضت�ضراق 
الكوا�ض  بني  بتنوع  الرمز  كتابة  عن  عبارة  الت�ضوير  اأن  يعرف  وكاأنه  احل�ضي.  الت�ضويري 

والر�ضوم املائية ومادة الزيت.
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املرهف  نر�ضد خطه  واأن  الر�ضم،  مادة  التعامل مع  نعاين حريته يف  اأن  لنا  اأتاح  فاإنه  وهكذا 
وهو يفر�ض عنفه على م�ضاحات غالباً ما تكون بي�ضاء، اأن ما تناوله ل ينح�ضر يف التعبري عن 
جتربة �ضخ�ضية، بل يتجاوزها كلياً بكل الرموز التي متّكن منها واأدخلها اأو دجمها بعد اأبحاث 
متعددة. يف لوحاته الكبرية الأخرية اإمنا متثل حماولة اإيجاد اأبجدية للغة ت�ضكيلية، ولقد قاده 
التطور يف بحثه �ضيئاً ف�ضيئاً و�ضاقه بالتدريج اإىل ا�ضتخدام وت�ضجيل ذلك يف حماولة �ضخ�ضية 
للخ�ضائ�ض والقيم التي اكت�ضف وجودها يف اأول مراحل العقد الإ�ضالمي، اإذ جعلها حالة 
وي�ضتمر عمران املالح يف درا�ضته القيمة والتي ن�ضرت �ضمن كتاب »ت�ضوير اأحمد ال�ضرقاوي« 
ال�ضرقاوي من خالل مطاوعته لالأ�ضكال الزخرفية املغربية حيث يقول:  يف حتليله لأعمال 
ح�ضاب  على  برز  اخلط،  قواعد  عن  وانف�ضاله  الكتابة،  ميدان  عن  نزوحه  بداأ  بعد  فالرموز 
وتريد  ذاتها  تبحث يف  متي�ضرة حرة  ليجعلها  للغة  العنان  مطلقاً  النطالق،  و�ضرع يف  نف�ضه 
اأن جتد مقوماتها انطالقاً من قواعد معروفة لي�ضت بامل�ضتجدة. لقد ظل ال�ضرقاوي يف اأبحاثه 
اأن يجمع بعمق الروح الداخلية  اأف�ضل الفنانني املغاربة مبقدرته على  الت�ضكيلية واحداً من 
للتقاليد التي يعي�ضها و�ضواها مع مفاهيم ع�ضرية ذات فاعلية هي امتداد لتعبريات تتو�ضح يف 
الإ�ضارات والأ�ضكال ال�ضعبية. اإن تنظيم خربته بذوق جمايل بعيد عن التزويقية، قاده اإىل 
اإجنازات متقنة ومو�ضوعات موؤ�ض�ضة على احلياة اليومية هي نتيجة بحث فني عميق. غري اأن 
قيمة اأعماله ل تنح�ضر يف هذا الإتقان ويف هذا التوجه احلياتي، واإمنا فيما عرّب عنه من ميل اإىل 
امل�ضاهد اجلزئية من املحيط الب�ضري والإ�ضارات الب�ضيطة والزخارف املخت�ضرة، هي ما يوحيه 
تداخل التعبري ال�ضعبي يف الفن التطبيقي. كل ذلك منحه اأ�ضراراً داخلية قربته من دللت 
اجتماعية من�ضية. لقد ا�ضتخدم هذا الفنان ثقافة ع�ضرية ل من اأجل انتقاء الأ�ضكال القدمية، 
واإمنا بالعك�ض من اأجل تطويعها وجعلها ممكنة يف املحيط اليومي املعا�ضر. اإن رحلة النتقاء 
تلك، وحماولته فهم الرمز مع الولع ال�ضديد مبا توحيه تلك الأ�ضكال املتنوعة للو�ضم، قادته 
اإىل بوابة حنني �ضويف، اأن يكون ماأخوذاً ب�ضوت احلالج واأن يبتدئ مب�ضروع تزيني لديوان هذا 
ال�ضويف ال�ضهيد. اإن اإح�ضا�ضه اخلفي باملاأ�ضاوية والذي جتلى يف لوحاته الأخرية، كان اإعالناً 

عن م�ضريه املفجع حيث تويف عام 1967، وهو مل يبلغ الأربعني من عمره.
جملة الد�ضتور، لندن 1979
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حافظ الدروبي
بني النطباعية ووثائقية حياة املدينة

ل يلزم الإحلاح مع الر�ضام العراقي حافظ الدروبي »1914« لكي يحدثنا عن تاريخه الفني 
هو  ما  ومتييز  الإن�ضات  على  قادراً  املقابل  دام  وما  الوقت،  بع�ض  هناك  دام  فما  املت�ضعب، 
�ضروري من الوقائع، فاإنه �ضيكون اأمام �ضورة حمملة بالكثري من التحري�ض، ومما هو غري عادي 
يف ذلك الزمن القدمي. وهو اإذ يحلو له اأن يتحدث دفعة واحدة عن هواياته املتعددة، ي�ضري 
اإىل اأن تلك الهوايات مل تكن كتلك التي قادته اإىل املعر�ض ال�ضناعي الزراعي لعام 1931 
عندما عر�ض بع�ض لوحاته. وهناك بدا اأن تاريخه ال�ضخ�ضي هو جزء من تاريخ اآخرين لهم 
الرغبة ذاتها يف التعبري. فقد تعّرف يف هذا املعر�ض على الفنان فائق ح�ضن الذي يقول عنه، 
»باأنني �ضمعت الكثري عن قابليته يف الر�ضم.« وما لبث الدروبي اأن نقل هوايته للر�ضم على 
�ضعيد اآخر حيث اأقام عام 1931 معر�ضاً �ضخ�ضياً لأعماله. ولرمبا مل يدر يف خلد الدروبي 
الذي انخرط يف مهنة تدري�ض الريا�ضة بعد النتهاء من درا�ضته الثانوية، اأن يكون قادراً على 
حتقيق حلمه يف معرفة الر�ضم بتف�ضيل اأكرث، اإذ اأتيحت له الفر�ضة يف ال�ضفر اإىل اإيطاليا عند 
الثانية. عاد  العاملية  نار احلرب  الثالثينات، لكنه �ضرعان ما عاد منها بعدما ا�ضتعلت  نهاية 
الدروبي مع �ضديقه الر�ضام عطا �ضربي، و�ضاءت الظروف اأن يتم لقاوؤهما مع الفنان جواد 
يعطوا لأفكارهم  اأن  قادرون على  اأنهم  الفنانني  لهوؤلء  بدا  املعرفة  �ضليم. ومن خالل هذه 
�ضفة الواقع، واأن يبداأوا يف حماولة خلق �ضروف التاآلف لعمل جماعي هو �ضيغة ت�ضمن 
لهم حماية اجتماعية وا�ضعة، اإىل جانب كونها و�ضيلة لتبادل الهموم والأفكار. ولي�ض من 
مغامرتهم  باأهمية  القناعة  ومن  النبيل  التحدي  من  نوعاً  كانت  هذه  بدايتهم  اأن  يف  �ضك 
التي  هي  اجلماعية  الروح  هذه  متخلفة.  تقاليد  حتت  يرزح  زال  ل  جمتمع  و�ضط  كفنانني 
قادت الفنانني يف بداية الأربعينات اإىل تكوين جمعية با�ضم »جمعية اأ�ضدقاء الفن« وذهب 
الدروبي بطموحاته اإىل اأبعد من اجلمعية اأي�ضاً حيث عمل على تكوين مر�ضم حر للفنانني. 
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اإيطاليا، ولأنه مل يخترب  وكان يف ذلك واقعاً حتت تاأثري ال�ضياغات الأوربية التي عرفها يف 
هذه ال�ضيغة �ضمن ظروف البلد وقدرة فنانيه على العمل الإبداعي اجلماعي، وجد مر�ضمه 

يتحول بعد فرتة ق�ضرية اإىل مقر جلمعية اأ�ضدقاء الفن.
اأوفد مرة اأخرى يف منت�ضف  ويف هذه الفرتة تنقل الدروبي يف مهنة تدري�ض الر�ضم حتى 
الأربعينات اإىل اإنكلرتا مع عطا �ضربي وجواد �ضليم. وهناك عاين عن قرب التجارب العاملية 
وحاول من خالل ذلك اأن يتزود مبا يعينه على البحث وموا�ضلة تطوير خربته. وعند عودته 
اإىل بغداد يف اخلم�ضينات بداأ يف تكوين جتمع من تالميذه يف كلية الآداب اأطلق عليه ا�ضم 
»جماعة املر�ضم«. ويف تلك ال�ضنوات بداأت �ضيغة العمل اجلماعي تاأخذ وجهاً اآخر هو ما 
يطلق عليه باجلماعات الفنية. فظهرت جماعة الرواد ثم جماعة بغداد. و�ضرعان ما حر�ض 
هذا اجلو حافظ الدروبي على تكوين جماعة فنية �ضماها »جماعة النطباعيني العراقيني«. 
وقد حدد مهمتها يف حينه باأنها حتاول تكوين مدر�ضة انطباعية عراقية. ومل تكن دعوته هذه 
وا�ضحًة يف معرفتها الفنية، ف�ضرعان ما اأ�ضبح هذا التجمع مملوءاً باأبحاث �ضخ�ضية تتوزع بني 
طيلة  اجلماعة  هذه  تثمر  ولذلك مل  النطباعية.  الألوان  وح�ضا�ضية  والتكعيبية  التجريدية 
معار�ضها عن اأ�ضا�ضيات وا�ضحة لهذا الأ�ضلوب على الرغم من اأن معار�ضها الأخرية كانت 

ذات حماولت متقدمة �ضمن الفن العراقي احلديث.
اإن متابعة تاريخه الفني ي�ضري اإىل اأن الدروبي كان يف بدايته مياًل اإىل الأ�ضلوب الأكادميي. 
ال�ضخ�ضية  الوجوه  ومن خالله حاول تقدمي مو�ضوعات حملية معينة. لكن حماولته ر�ضم 
اإليها كاإجنازات مهمة، وخا�ضة يف  ي�ضري  العراقي  الفن  فتاريخ  اأكرث جتاربه متعًة.  كانت من 
لوحته امل�ضماة »احلجية«. ورمبا تعترب لوحة الدكتور الدوري من اأبرز نتاجاته يف ذلك احلني. 
الرواد  من  الآخرين  كما حال  املرحلة.  هذه  متابعته يف  اإمكانية  عدم  املوؤ�ضف  من  اإنه  اإل 
ب�ضبب توزع تلك الأعمال بني املجموعات ال�ضخ�ضية وخلو املتحف الوطني اإل من القليل 
يف  وظل  التكعيبية،  وبني  اللوين  التجريد  بني  الدروبي  وتنقل  ال�ضنوات  مرور  ومع  منها. 
كل جتاربه من�ضغاًل باللون اأكرث من ال�ضكل، لكن ذلك مل يجنبه الدخول يف مو�ضوعات 
متنوعة هي �ضدى ل�ضراعه مع املدينة حيناً، وملحاولته معاجلة الطبيعة بروح عقالنية حيناً 
اآخر. فاملدينة يف اأعماله هي توثيق لها. اإنه يحاورها من خالل منطق �ضديد اخليال، حتى 

courtesy of the artist presented in pdf. copy to www.ibrahim
icollection for publishing on the site



99

لتظهر يف بع�ض الأحيان وكاأنها ت�ضتعري مناخات بعيدة عنها، اإل اأنها تظل تومئ ب�ضكل ما 
اإىل خ�ضو�ضية بغداد التي يحاول مكا�ضفتها بني احلني والآخر من خالل ما ير�ضده فيها من 
حياة يومية. ولقد قادته هذه التجربة اإىل اأن يركز يف ال�ضنوات الأخرية على جزئيات من هذه 
املدينة ومن حياة �ضاكنيها، دون التنكر لأ�ضا�ضيات روؤيته املغمورة باللون. ومن هذه املعادلة، 
ومن هذا التوثيق اخليايل ملدينة تتغري، ت�ضبح ا�ضتعارات الدروبي عنا�ضر يومية تعيد تركيب 
املحجبات،  والن�ضاء  بالأطفال  مملوءة  اأزقة قدمية،  ب�ضعة  الفنان،  اأخرى هي يف خيال  مدينة 
اللوحة على خميلة قدمية  نوافذ  التي ما زالت جتعله يفتح  اأجواء طفولته  اآخر  وهي ب�ضكل 

حيث ميكن للعني اأن ترحل فيها رحياًل ل ينتهي اإل ب�ضوك الذكريات.
جملة الد�ضتور، لندن 1979

courtesy of the artist presented in pdf. copy to www.ibrahim
icollection for publishing on the site



100

مل�صقات للعامل الثالث

يف  �ضابقة  �ضورة  هدم  ي�ضتهدف  واأن  لبد  تعبريه،  يف  وقتياً  كان  مهما  جديد،  مل�ضق  اأي 
املخيلة، اأو اأن يعمل على تدعيم حقائق ل زالت �ضديدة احلاجة للتاأكيد. بهذا ال�ضتهداف 
يلعب املل�ضق دوره بني مهمتني، مهمة تنمية الوعي ومن ثم الإقناع، ومهمة تطوير الثقافة 
الب�ضرية. و�ضنكون على جانب من اخلطاأ اإذا اأردنا اأن نفهم هذا الفن عن طريق ربطه فقط 
عنا�ضر  مبثابة  تعترب  الأ�ضكال  هذه  اأن  رغم  �ضياغته،  وتنوعات  اجلمايل  ال�ضكل  باأوليات 

اأ�ضا�ضية لالإف�ضاح.
اأكرث  مقبوًل  يبدو  حتليالت،  من  عنها  يندرج  وما  الأفكار  املل�ضق حتت حقل  ت�ضنيف  اإن 
مبنظور ما يراد حتقيقه، لي�ض لأن من مهمة املل�ضق اأن يوجه نوعاً من الرتباط مع امل�ضاهد 
مهما كان �ضكل هذا الرتباط، بل لأنه ي�ضتهدف اأ�ضاًل اإيجاد تغيريات يف معرفة املتفرج 

كيما يحرره من ت�ضوراته ال�ضابقة بهذا املو�ضوع اأو ذاك.
لعل يف هذا ما يو�ضح اأهمية املل�ضق كقيمة ح�ضارية معا�ضرة يف بناء املجتمع وما ميتلكه من 
الوعي يف  غياب  فاإن  هذا  رغم  لالت�ضال.  اأ�ضكال جديدة  جمالت غري حمدودة لبتكار 
العامل الثالث بدور املل�ضق يدفع الكثريين اإىل اإهماله ويف اأح�ضن الأحوال اإىل تذكره عرب 

املل�ضقات التجارية ل غري.
ال�ضتعمارية عن  ال�ضفة  ونزع  بناء جمتمعات جديدة  الثالث يف  العامل  �ضعوب  �ضعي  اإن 
ثقافتها وكياناتها الأخرى ت�ضكل حموراً لأ�ضخم ظاهرة ثقافية وفنية يف هذا الع�ضر، لي�ض 
ت�ضتك�ضفه،  الذي  النمط  ب�ضبب  ولكن  الهائل،  �ضكانها  وعدد  اجلغرافية  م�ضاحتها  مبعنى 
وهو يف الواقع منوذج لالحتجاج �ضد الإذلل الذي عانته هذه ال�ضعوب لع�ضرات ال�ضنني 

واملجازر التي تعر�ضت لها بدون رحمة.
اإن معر�ض بغداد العاملي �ضيحاول يف دوراته القادمة تاأ�ضي�ض تقاليد فنية وثقافية غري م�ضتلبة 
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اأن  ميكن  )اجلميلة( ل  فالأ�ضكال  ت�ضتهدفه،  الذي  الثالث  العامل  مقطوعة عن جمتمع  اأو 
املل�ضق، كما  قف�ض  اإل داخل  مرو�ضاً  الثقايف حيواناً  وال�ضتالب  والأمية  الفقر  جتعل من 
التي  والتاأثريات  التقليدية  الثقافة  الوطنية من ظل  ثقافته  يحرر  اأن  الفنان  با�ضتطاعة  لي�ض 
ت�ضنعها  جديدة  انطالق  وقواعد  تقاليد  لكت�ضاف  ب�ضعيه  اإل  ال�ضتعمارية  الثقافة  تركتها 
اإعالمها  وو�ضائل  ورقابتها  الع�ضكرية  ال�ضلطة  فيهم  تتحكم  ل  فنانني  اإبداع  من  مل�ضقات 
احلياة  من  جزء  كل  اإن  والت�ضادم.  التفاعل  من  التغيري  يولد  هكذا  احلقائق.  من  اخلالية 
والتفوق  مناق�ضتها  ت�ضكل عنا�ضر ل ميكن  ت�ضوراتها  ت�ضور من  التي حولنا، وكل  اليومية 
امل�ضتلبة.  القدمية  ال�ضخ�ضية  اأنقا�ض  على  نف�ضها  تفر�ض  متحررة  �ضخ�ضية  ببناء  اإل  عليها 
القرارات الر�ضمية والبالغات ل ميكن اأن ت�ضنع ثقافة حقيقية، بينما تعزيز النتماء الثقايف 
للرتاث الوطني وف�ضح كل اأ�ضكال التخلف مبجابهة �ضريحة، دليلنا للمعرفة اجلديدة، لقد 
حان لفناين العامل الثالث اأن ي�ضيدوا تقاليدهم الرائعة البعيدة عن التبعية، واأن يعملوا على 
اإنتاج مل�ضقات حتقق النعتاق من ازدواجية الثقافة وبنف�ض القدر م�ضادة اإىل منط الت�ضلية 
وال�ضتعرا�ض اجلمايل الذي مييز املل�ضقات التي تخدر املتفرج بدًل من حتري�ضه على الفعل 

الثوري.
مناق�ضة  على  ومقدرته  الفنان  ومتا�ضك  بحرية  مرهونة  التغيري،  حركة  يف  املل�ضق  فعالية  اإن 
واإدانة النظام القدمي، كما اأن تفجري كل ما هو عائق اأمام اإعادة خلق عالقات جديدة لبد 
واأن ين�ضق مع و�ضائل التعبري الأخرى، وما ت�ضعى لتاأ�ضي�ضه من مفاهيم، لأن املل�ضق، �ضاأنه 
ال�ضلبيني،  املتفرجني  من  كبرية  بن�ضبة  يواجه  الأخرى،  اجلماهريية  الت�ضال  و�ضائل  �ضاأن 
وما مل تكن هذه الو�ضائل مبدعة بالأفكار ومملوءة بالتحري�ض، فاإنها �ضتواجه خطر النعزال 
والف�ضل، بح�ضب هذا املوقف يكون املبدع احلقيقي فناناً ذا كيان ثقايف حمر�ض، ينه�ض من 
اأمام التخلف الثقايف والجتماعي واأمام  عقم املعارف القدمية وجمودها.. فناناً غري حمايد 

الأ�ضكال املتنوعة للقمع.
مقدمة دليل معر�ض بغداد الدويل للمل�ضقات، لندن، 1979
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م�صاهد الروح

واحد  ولكل  غريي  ي�ضاهده  ل  اأ�ضاهده  وما  وحدي،  ول�ضت  غريي،  ي�ضاهده  اأ�ضاهده،  ما 
روؤياه. اأنا ال�ضاهد ومل يكن يف الروؤيا غريي.

»�ضمري ال�ضائغ«

I

ل ال�ضراخ املفتعل، ول التداعي اأمام عذاب الأمل يفاجئني يف هذه اللوحات.. اإنه ال�ضرب 
اأيها ال�ضديق، تفّرق بني حلظة الولدة وخاطرة  اأمام نزيف الروح.. وهكذا، يداك،  املذهل 

املوت.

II

العارية  والنوافذ  بالوهم،  لي�ضت  العذب  واملاء  بالألوان  العاّجة  احلدائق  تلك  اإىل  الطريق 
مثل اإطار لوحة مهملة، ل تفّرق بينك وبني تلك الأر�ض... اإنك واأنت ترى الأفق و�ضرارة 
ال�ضوء، ت�ضتدعي املكتوب على اجللد وتفح�ض جيداً تراكم الأ�ضوات، اأغنيات يف موكب 
بهيج، ومن ف�ضاء �ضماوي تهبط حزمة من الورد.. للوهلة الأوىل اأح�ض باحلرية... كيف لهذه 
احلزمة اأن تغطي كل هذا الدمار...؟ كيف لهذا امل�ضهد الإن�ضاين اأن ُيحرق بقما�ضة حمراء 
املكتوب الذي مل  اأم هو الكالم  الطائرة... هل تلك هي عداوة احلرب...؟  تاأخذ �ضكل 

نفهمه يف املرة الأوىل...؟
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III

اأ�ضكال غريبة تتجمع، ت�ضد الأفق حيناً، وحيناً اآخر تبدو كبقايا ملوكب اإن�ضاين يف �ضحراء 
�ضا�ضعة، وبني تلك الأ�ضكال يبقى ج�ضٌم ينتف�ض بالفتّوة على خلفية مدمية باللون الأ�ضفر 
اأو الأحمر اأو الأبي�ض... من هنا، الألوان مل تعد تنتمي لتاريخها، وامل�ضهد امللحمي يعر�ض 
اأجزاءه حتت �ضماٍء �ضامتة، يعّلم اأولئك الذين ل ميلكون �ضيئاً، نعمة ال�ضفاء، ويرتك وراءه 

�ضياًل من ال�ضوء له �ضّره.
تاأخذ  التي  الأغ�ضان  ت�ضابك  تغطي  �ضفراء  غيمة  وخلفهما  النار  م�ضرى  تالحقان  عينان 
اللهب يف  اإىل  انتماًء  تنتف�ض على �ضطح عا�ضف، وازداد  اإنها غابة  القلب.  �ضكل �ضرايني 
تلك الغابة الثانية ب�ضماء حمراء وقمر وحيد واأر�ضية ذات اأجواء �ضائخة تخبئ مملكة الرماد.
اأقراأ  اأن�ضلُّ بني الأجزاء لكي  جئُت، اأ�ضغي، اأرى، اأبحث عن وجوه تعرفني يف لوحاتك. 

ا�ضماً كتبته على �ضرايني القلب، اأو ر�ضمته على اجلبني، مل يكتمل بعد ت�ضور امل�ضهد.
ماذا اأتذكر؟

اأرى خيوًل خرافية ورجاًل اأ�ضداء يختفون خلف ركام من الأعمدة املقطوعة... اأرى بيارق 
امل�ضهد خالياً...  وبان  ال�ضوء..  انتهت حلظة  لقد  اللون.  تتعار�ض يف زحمة  واأ�ضكاًل  ملونة 
اأر�ض تنه�ض منها اأ�ضجار ملعونة، واأغ�ضان تاأخذ �ضكل �ضرايني ملونة بالأحمر والأزرق... 
عادت اأجزاء ال�ضهيد مرة اأخرى وارتفع الكف املقطوع اأمام عينيك. ولأن الكثري مّر اأمامك، 

فاإنك مل تر كل الأ�ضطر، لكن احلياة كقما�ضة بي�ضاء قادتك اإىل البوح مبا �ضاهدت.
مقدمة معر�ض كاظم حيدر الأخري يف لندن، ت�ضرين الأول 1984
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اإىل جواد �صليم

اأيان ذهبت فاإمنا للمكان الذي منه جئت.
      »اآراغون«

تاأخذها  اأهلة، عرب�ضة  اأ�ضّمي تلك الأ�ضكال  نهاية لتخومها،  اأ�ضكال ل  اإليك �ضفر  الطريق 
برغبة التغيري لت�ضبح امراأة، رجاًل، اأطفاًل، رموزاً للكوفة و�ضندوقاً يخفي اأ�ضراراً من حكايات 

»اإن كيدهن عظيم.«
هكذا تنتقل اأ�ضكالك، تتوالد، ت�ضتنزف دم قلبك، تتلون لتكّون اإ�ضرة لرمٍز عراقي ينت�ضُب 
يف معبد ال�ضوء. ها اأنت بيننا، �ضديٌق، معلٌم بارع وفناٌن ينتمي اإىل تلك ال�ضاللة التي مل 

يتوقف هديرها.
كيف اأحاور رحلتك الق�ضرية بني بيتك ال�ضغري يف ال�ضليخ ومقربة الأعظمية، حيث ترقد 
للنهار. هناك  التغيري، عا�ضٌق �ضامٌت  اإىل  اأر�ضمها جتربًة، رغبات فتى يطمح  وحيداً؟ كيف 
حيث ولدت يف اأح�ضان طني عراقي معجون بالكتابة الأوىل، جتي�ض بعذاب املبدع، راأيت 
الب�ضر وهم يعودون جميعاً اإىل طني، روٌح من مادة الإله، والإن�ضان عالمتها ومظهرها. راأيت 
كهنة »اأور« يبخرون رحلتك بالرتاب املعجون بطلع النخل. حتميك اأهّلٌة �ضارت »عالمتك«، 
جاءت بها قبائل من اجلزيرة العربية، معهم ماء من زمزم، وقما�ضة من الكعبة، �ضوداء مطرزة 

با�ضم قري�ض، وذاكرة ت�ضرخ بال�ضعر و�ضيوف �ضّنعها املهاجرون والأن�ضار.
اجمعوا اأمرهم ع�ضاء فلما        اأ�ضبحوا، اأ�ضبحت لهم �ضو�ضاء

�ضو�ضاء يرى من بعيد زحف تاريخ متنوع ورجال توزعوا بني العدل وقطع الرقبة، بني حرق 
القرى مبا فيها وبني بناء الزقورات واملدن الباذخة، بني الكتابة على الطني بني الر�ضم بالذهب 
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والعقيق. اأمام هذه الذاكرة، كنَت تقف عا�ضقاً، يقظاً لتلك الروؤى.. ما من اإبداع ياأتي بدون 
املعرفة.. وما من عمل فني اعتمد على املوهبة فقط.

تر�ضم على الورق اأقماراً، اإ�ضارات تدل بها امل�ضافر اإىل قلبك. متنح الأمل لبغداد التي دعتك 
زوايا  يف  يبحث  كعا�ضق  با�ضمها  اأعمالك  ت�ضمي  بالرغبة..  مملوءة  امراأة  مثل  ل�ضباحاتها 
الذاكرة عن �ضوٍر تدعو من يراها اإىل الألفة.. مربٌع، م�ضتطيٌل، رمٌز لنخلٍة، دّلة قهوٍة، وجوه 

لعا�ضقات متعبات بني الر�ضافة والكرخ.. بني بدء احللم ونهايته.
الكوفة؟ هل  بوابة  الن�ضِخ على  امتداد خلط  اأم  ال�ضماء،  هل الأزرق يف بغدادياتك مفتاح 
املربع، املعني، زخرفًة، اأم داّلٌة تاأخذنا اإىل الق�ضر العبا�ضي؟ هل اأنت كلكام�ض �ضل طريقه اإىل 
الزمن العبا�ضي.. اأم احلالج ي�ضرخ ببغداد اأن تن�ضت اإىل قد�ضية اللون؟ زاملك الوا�ضطي 
الأحمر،  بالأ�ضفر،  ير�ضم  كان  همام،  بن  احلارث  حكايات  عليك  ي�ضرد  وهو  �ضنوات 
والأخ�ضر، نباتات واأ�ضخا�ضاً يذّهبها. يف �ضهادة اأ�ضابعه نتعرف على تخطيطاتك العديدة، 
وحدك يدرك ثقل تلك الرغبات التي حترتق من اأجل اندثار الظلمة. منحت نف�ضك اأ�ضهراً 

كي تبدع جداريتك.. مفتاح ع�ضقك الأبدي لبغداد.. فاإذا املوت فجاأة...
اأنا ل اأذكر غيابك، ن�ضتعيد الزمان واملزدوج �ضد  اأ�ضمي هذا املوت بدء ح�ضورك الباهر.. 

املوت، ون�ضيُد بك مبدعاً.
مقدمة ملجموعتي الطباعية املحدودة )حتية اإىل جواد �ضليم(، لندن، 1989
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ال�صتينات وازدهار الوعي الت�صكيلي

تعترب حقبة ال�ضتينات من املنظور الت�ضكيلي البداية الفعلية ملا �ضرناه فيما بعد من مغامرة 
اإىل جانب جيل  متنوعة  اأجيال  من  وهم  برزوا خاللها  الذين  فالفنانون  متنوعة.  ت�ضكيلية 
بع�ضهم من  ال�ضبعينات وما بعدها، ول زال  الفنية يف  التجربة  قادوا  الذين  ال�ضتينات هم 

امل�ضاهمني الأ�ضا�ضيني يف تعميق وتطوير النتاج والوعي الفنيني.
بنظرة �ضريعة على بداية هذه احلقبة �ضرنى ازدهاراً ثقافياً متنوعاً، فال�ضعراء الطليعيون متكنوا 
الفن  بالإبداع. ويف  غنياً  انهماكاً  اأ�ضماء جديدة حتمل  وظهرت  القدمي  ال�ضكل  من حتطيم 
الت�ضكيلي اإىل جانب ظهور تقليد امل�ضاهمة يف تزيني اأو تخليد الأحداث الوطنية كان جواد 
�ضليم يرتبع على قمة جتربة مده�ضة، واإىل جانبه نخبة من الفنانني ال�ضباب �ضديدي التطلع 
مظلوم  علي  و�ضعيد  وقحطان عوين  اجلادرجي  رفعة  بداأ  العمارة،  ويف  احلديثة.  املعرفة  اإىل 

وقحطان املدفعي اإ�ضهامهم الفّعال الذي �ضيزدهر ب�ضكل اأكرب يف منت�ضف ال�ضعبينات.
كان جواد �ضليم يعمل على تنفيذ م�ضروعه ال�ضخم »ن�ضب احلرية« وخالد الرحال »ن�ضب 
املعروفة  اأول جدارياته  ينفذ  فائق ح�ضن  كان  كما  قا�ضم«،  الكرمي  عبد  »ن�ضب  و  الأمومة« 
بـ«جدارية ال�ضالم«. وعلى م�ضافة لي�ضت بعيدة، كان املهند�ض رفعة اجلادرجي، اإىل جانب 
ان�ضغاله يف ت�ضييد الالفتة ال�ضخمة لـ«ن�ضب احلرية« يف �ضاحة التحرير، يتابع مبثابرة ت�ضميم 
»ن�ضب اجلندي املجهول«. وعلى اأطراف �ضاحة الفتح كان يعمل املهند�ض قحطان املدفعي 
على اإكمال م�ضروع حدائق الأوبرا. ويف جانب منه اأعمال نحتية ل�ضخ�ضيات فكرية عراقية 

نفذها حممد غني حكمت ومريان ال�ضعدي وحممد احل�ضني وعبد الرحمن الكيالين.
و�ضط هذا املناخ الفني، تاأ�ض�ضت اأكادميية الفنون اجلميلة عام 1962. ومنذ هذه ال�ضنة، وما 
�ضيليها من �ضنوات، �ضيعود اإىل العراق فنانون متنوعو الهتمام واخلربة واللغة الت�ضكيلية. 
فقد عاد من روما حممد غني حكمت، حممد علي �ضاكر، غازي ال�ضعودي، مريان ال�ضعدي، 
اإ�ضماعيل فتاح، وراكان دبدوب. ومن لندن عاد كاظم حيدر و�ضعد �ضاكر، ومن باري�ض �ضاكر 
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ح�ضن، حممد احل�ضني، جميل حمودي، �ضالح القرة غويل. ومن بولندا حممد مهر الدين، 
اأحمد وحممد عارف و�ضم�ض  ال�ضوفياتي ماهود  النا�ضري، ومن الحتاد  رافع  ال�ضني  ومن 
اأرتيموف�ضكي  رومان  البولندي  الفنان  جانب  اإىل  املتنوعة،  اخلربات  هذه  فار�ض.  الدين 
وزوجته �ضوفيا، والفنان اليوغ�ضاليف ل�ض�ضكي، والفنان القرب�ضي فالنتينو�ض، قد �ضاهمت 
بدرجات متفاوتة يف خلق مناخات فنية منفتحة على ثقافات متنوعة، على ال�ضد من معرفة 
اخلم�ضينات، من حيث املوا�ضيع املطروحة والأ�ضاليب الفنية امل�ضتهدفة. فالفنانون ال�ضباب 
كانوا دومنا �ضك اأكرث ان�ضجاماً وثقًة بالنف�ض من جيل الرواد الذي �ضبقهم، كما كانوا اأكرث 
ال�ضيا�ضية  باحلركة  ارتباطاً  واأ�ضد  والفن  الثقافة  التطور يف  منجزات  على  الطالع  يف  حظاً 
فناين  رغبة  اإىل  وا�ضحة  بداية   1965 عام  »املجددين«  معر�ض  و�ضيكون  والجتماعية. 

ال�ضتينات يف تعميق جتربتهم مب�ضادر جتاوزت حدود العراق اأو الوطن العربي.
عر�ض  قاعة  من  اأكرث  بوجود  احلقبة  هذه  لفناين  فر�ضة  توفرت  التحولت،  هذه  زخم  مع 
م�ضتعدة ل�ضتقبال اأعمالهم، بينما كان فنانو اخلم�ضينات حمددين بقاعة »متحف الأزياء« اأو 
جانب من قاعات »نادي املن�ضور«. ففي 1962 افتتح متحف الفن احلديث »كولبنكيان«، كما 
ظهرت قاعة »اأورزدي باك« كمجهود �ضخ�ضي، وبعد منت�ضف ال�ضتينات »قاعة الوا�ضطي«، 
و»قاعة اإيا«. اإىل جانب القاعات اخلا�ضة باملراكز الثقافية الأجنبية، وخا�ضة »جمعية اأ�ضدقاء 
ال�ضرق الأو�ضط الأمريكية« وقاعة »املعهد الثقايف الربيطاين« و »املعهد ال�ضوفياتي« و«املعهد 
الفرن�ضي« و«اجليكو�ضلوفاكي«. �ضاعد توفر هذه القاعات وب�ضروط �ضهلة، اإن مل تكن مغرية، 
على منو الن�ضاط ال�ضخ�ضي لفناين ال�ضتينات. ومن مقارنة ب�ضيطة لهذه الن�ضاطات �ضنجد اأنه 

قد اأقيم معر�ض واحد عام 1959 مقابل ثمانية ع�ضر معر�ضاً يف العام 1965 .
بداأ ن�ضاط الفنانني ال�ضباب عام 1964 مبعر�ض �ضخ�ضي ل�ضالح اجلميعي. ويف العام 1965 
�ضياء  فتاح،  اإ�ضماعيل  النا�ضري،  رافع  للفنانني  �ضخ�ضي  معر�ض  من  اأكرث  هناك  �ضيكون 
العزاوي، غازي ال�ضعودي، �ضعاد العطار، وكاظم حيدر. اإل اأن اأهم معر�ضني اأحدثا ردة فعل 

كبرية، هما »معر�ض ال�ضهيد« لكاظم حيدر ومعر�ض الر�ضم والنحت لإ�ضماعيل فتاح.
اأقيم يف ني�ضان 1965 اأول معر�ض لكاظم حيدر بعد عودته  كان »معر�ض ال�ضهيد« والذي 
من لندن، ويف هذا املعر�ض طرح الفنان ولأول مرة مو�ضوعاً واحداً هو �ضيغة جديدة مللحمة 
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مقتل احل�ضني ال�ضعبية، تنوعت الأعمال باحلجم والتكوين، اإل اأنها كانت وحدات ب�ضرية 
عاماًل  الوا�ضح،  امل�ضرحي  للديكور  الفنان  درا�ضة  تاأثري  وكان  تراجيدي،  حلدث  متتابعة 
ا�ضتقبله  بينما  �ضلبياً،  عاماًل  الفنانني  بع�ض  وجده  وقد  ب�ضرياً،  املو�ضوع  م�ضرحة  يف  فعاًل 
اإن مل  املو�ضم  اأهم معار�ض  فالنقاد �ضعدون فا�ضل، مثاًل، اعتربه  ا�ضتقباًل حما�ضياً،  النقاد 
يكن اأهمها على الإطالق، كما اأن �ضاكر ح�ضن ي�ضري اإىل اأن هذا املعر�ض كان مبثابة املوؤ�ضر 

الوا�ضح مل�ضتقبل الفن الت�ضكيلي يف العراق يف مرحلة ال�ضتينات.
كان املناخ النف�ضي و�ضمن الظروف ال�ضيا�ضية املعقدة، وخا�ضة بعد انقالب 1963 الدموي، 
مهيئاً ملو�ضوعات من هذا الطراز، مو�ضوعات جتاوزت ما هو �ضائع: اأعراب ومقهى و�ضوق، اإىل 
اآخر ما كان يتناوله اخلم�ضينيون. كما اأن حماولة الفنان و�ضع اإ�ضافات متنوعة، هي يف واقع 
احلال، اأ�ضكال م�ضتلة من الرتاث ال�ضعبي اإىل بناء اللوحة، قد �ضحن بها الوجدان ال�ضعبي. 
اأية  اأنه مل ي�ضمن عناوين لوحاته  اإل  وعلى الرغم من اعتماد الفنان على امللحمة ال�ضعبية، 
م�ضامني دينية، بل اعتمد على ن�ض �ضعري كتبه خ�ضي�ضاً للمعر�ض. لقد حفزت اأعمال كاظم 
الفنانني ال�ضباب من اأجل البحث عن روؤى جديدة ذات اأبعاد ميتافيزيقية اأحياناً، وملحمية 

اأحياناً اأخرى، كما �ضنجد اآثارها عميقة اجلذور يف اأعمال بع�ض الفنانني مثل عامر العبيدي.
يف ال�ضنة نف�ضها اأقيم معر�ض م�ضاد يف روؤيته وبنائه للوحة ملعر�ض كاظم حيدر، فاإ�ضماعيل 
وا�ضل،  ثم  �ضليم،  جواد  مع  موهوباً  نحتاً  بداأ  نف�ضه،  العام  يف  اإيطاليا  من  عاد  الذي  فتاح 
خالل درا�ضته يف اإيطاليا لفن اخلزف، العمل على تطوير جتربته يف النحت والر�ضم. ذلك 
اأن اإ�ضماعيل يف معر�ضه الأول هذا، قد طرح تفا�ضيل احلياة اليومية، وب�ضكل خا�ض املراأة 
كج�ضد وعالقات حياتية. وقد حقق هذا الهتمام بالقليل من التفا�ضيل، كما كان زاهداً 
يف ا�ضتخدامه للون، حيث اقت�ضرت لوحاته على اللونني الأبي�ض والأ�ضود وما بينهما من 
تدرجات لونية، اإىل جانب وحدات من األوان حمدودة اأخرى. وكانت عناوين لوحاته مطابقة 
لأعماله: »ان�ضجام بالأبي�ض«، »اأ�ضكال وردية« وغريها. اإىل جانب لوحاته عر�ض اإ�ضماعيل 
فتاح اأعماله النحتية يف »قاعة الوا�ضطي«، وهذه الأعمال تعترب من اأبرز مناذج النحت العراقي 
والذي �ضيتخلى عنها ل�ضنوات طويلة ل�ضالح اأعمال حمافظة. مّثل معر�ض فتاح اجتاهاً جديداً 
واإعالناً وا�ضحاً لغياب ما عرفناه من مو�ضوعات واأ�ضاليب يف اخلم�ضينات، فبني هذا املعر�ض 
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الذي كان اأ�ضبه بن�ضيد �ضويف غارق يف الوجد والتاأويل، وبني معر�ض كاظم حيدر كم�ضرح 
ميثولوجي �ضعبي غارق يف الرتاجيديا وذا مرجعية وا�ضحة من حيث رموزها ال�ضعبية. ما 
بني هذين النموذجني �ضياأخذ الفن العراقي طريقاً وا�ضحاً يف فردية الأبحاث، على الرغم 
مت�ضرع  جماعي  مفهوم  �ضياغة  البع�ض  وحماولت  الفنية  اجلماعات  ظاهرة  ا�ضتمرار  من 

للعمل الفني.
اإىل  اجلماعات  هذه  اأع�ضاء  انتماء  يف  كان  الفرق  اأن  اإل  الفنية  اجلماعات  تقليد  ا�ضتمر 
اإ�ضاعة حوار متكافئ، فظهرت جماعة  مما �ضاعد على  اإن مل تكن واحدة،  اأجيال متقاربة، 
»الت�ضكيليني« وجماعة »املدر�ضة العراقية احلديثة« وجماعة »اآدم وحواء« وجماعة »متوز« ثم 
اأول  اأقامت  التي  »املجددين«  جماعة  كانت  اجلماعات  هذه  اأبرز  ولعل  »الزاوية«.  جماعة 

معر�ض لها يف عام 1965 .
جليل  ينتمون  وهم  كانوا  بل  الأ�ضدقاء،  من  جمموعة  جمرد  »املجددين«  جماعة  تكن  مل 
متقارب، غارقني يف الإحباط ال�ضيا�ضي والجتماعي، وكان اأكرثهم قادمني من مدن بعيدة 
عن بغداد، حيث ل تتوفر فيها اأية ن�ضاطات ثقافية اأو فنية، وكان لبع�ضهم طموحات واأحالم، 
كما كانت لهم مقاهيهم التي �ضاعدت على تعميق وعيهم الفني بفعل لقاءاتهم مع الأدباء 

ال�ضباب.
اجلميلة  الفنون  معهد  �ضمن  والعمل  اللقاء  فر�ض  وتوفر  املتنوعة  املناخات  هذه  و�ضط 
واأكادميية الفنون اجلميلة، اأتيح لأرتيموف�ضكي، مبا كان ميتلكه من خلفية ثقافية وفنية حديثة 
وقدرات تقنية هائلة، تدمري بنية الأفكار التقليدية التي كان يحملها الفنانون ال�ضباب. كان 
اإبهاراً،  اأكرث  الفنون  اأكادميية  مناخ  جعل  مما  احلديثة،  للمعرفة  وفاحتاً  �ضديقاً  اأرتيموف�ضكي 
اإىل احلد الذي بات من  كما �ضاعد هوؤلء ال�ضباب على تعميق حوارهم ومعرفتهم الفنية 

ال�ضروري اأن يعلنوا فيه عن متردهم على الكثري من املقولت الفنية.
اأقيم املعر�ض الأول عام 1965، على قاعة »املتحف الوطني« بتظاهرة مثرية لالنتباه، حيث 
الكولج، �ضخط جمهور متعود على  فيه على  اأعتمد  مبا قدمه من عمل  فائق ح�ضني  اأثار 
مو�ضوعات تقليدية كاملقهى وال�ضوق واأم العباية وغريها، كان وا�ضحاً يف هذا املعر�ض رف�ض 
هوؤلء ال�ضباب لكثري من املراجع الفنية املحلية، حماولني جهدهم تنمية انتماء معا�ضر ل 
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ين�ضى جذوره احل�ضارية يف بعده الإن�ضاين. ويف عام 1966 اأقامت اجلماعة معر�ضها الثاين 
وقد قدم لهم �ضاكر ح�ضن، معّرفاً التجديد بكونه حماولة لالإف�ضاح عن حقيقة العامل الفني، 
واإنه لي�ض بالرتداد عن ظهوره اخلارجي، لكنه النفاذ اإىل دخيلته. كما قدم لهم موؤيد الراوي 

يف معر�ضهم الثالث والذي اأقيم يف العام 1967.
كما ان�ضم اإىل »املجددين« فنانون جدد هم: عامر العبيدي و�ضلمان عبا�ض وخالد النائب. 
بالتجربة. ثم  اأن يطرح نف�ضه ككائن واحد ل�ضيق دوماً  اأ�ضار موؤيد اإىل حماولة املجدد  وقد 
ي�ضري، »ل اأحد يفر�ض على الفنان �ضرطه القبلي، ولي�ض ثمة و�ضائل حمددة وق�ضرية، ت�ضعه 
على طريق معني. اإن الفنان يبدو داخل مالب�ضاته الداخلية ويبدع عندما يحل اأزمته بحرية 

وجراأة، دون اأن يكون ظاًل لالآخرين وللقوالب...«
اأمامها  اأن تقف  1967 ظاهرة لي�ض مب�ضتطاع ال�ضلطة حينذاك  كانت الهزمية الع�ضكرية عام 
ب�ضكل مبا�ضر، مما اأوجد ظروفاً منا�ضبة للتعبري عن الآراء يف اأكرث املجالت الثقافية. كانت 
اأقامت  فمثاًل،  اعتيادي،  غري  فني  فعل  رد  الت�ضكيلي،  النطاق  على  الهزمية،  هذه  ح�ضيلة 
جماعة »املجددين« معر�ض مل�ضقات مكر�ضة للمعركة. وعلى الرغم من م�ضعاهم للتحرك 
نحو مواقف اأكرث التزاماً بق�ضايا الوطن، فاإنهم مل يتمكنوا يف حدود معرفتهم الفنية، والتي 
كانت لدى الغالبية منهم معرفة يف طور النمو، اأن يتمل�ضوا من الروحية التقليدية للمل�ضق 
العراقي. اإل اأن ما ميز هوؤلء ال�ضباب هو جراأتهم يف اخلروج من املحا�ضرة التي كانت تطبق 
على املل�ضق ال�ضيا�ضي، وبال�ضكل الذي يجعلونه تقليداً فنياً يقف اإىل جانب تقاليد املعار�ض 

الأخرى.
كان معر�ضهم هذا تاأكيداً على حماولتهم للتمرد على اخلطوط البائ�ضة للفن الآخذ بفقدان 
معناه، متحوًل اإىل جمرد اأ�ضياء: لون وخط وتركيب �ضقيم، يكتفي يف عر�ض، ظاهراً ب�ضعة 

مالمح عراقية فجة، اأو ينقل طريقًة غربية تلحق بامل�ضاهد، اإقليمية دون حدود.
يف ظروف كهذه، اأجنزت جماعة املجددين معار�ضها يف الأعوام 65، و66، و67 واأخرياً 1968. 
لقد كانت معار�ض جيدة، يحتدم فيها جوهر البحث عن التقنية املعا�ضرة. فـ»املجدد« كان 
يطمح اإىل اكت�ضاف اإن�ضانيته كفنان عرب حريته بتجريب ذاتيته، متوخياً الغو�ض وراء املعاين 

الكامنة يف حقيقة البنية الت�ضكيلية.
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ال�ضتينات.  الت�ضكيلي يف  الفن  نتحدث عن  العراقي عندما  املعمار  اأهمية  ل ميكن جتاهل 
عني  يف  م�ضاركني  بع�ضهم  كون  حيث  من  متميز  ح�ضور  العراقيني  للمعماريني  اأن  ذلك 
اأو جامعني لالأعمال الفنية ومن ثم حماورين لها. لقد كانت  التجربة مثل قحطان عوين، 
وعند  اجلادرجي.  رفعة  للمعمار  خا�ضة  بالإنتاج،  الغنية  املجالت  اأبرز  من  ال�ضتينات 
مراجعتنا الآن لتلك ال�ضنوات، �ضنجد مدى احليف الذي حلق بهذا املعمار البارز والذي 
اأف�ضل واأغنى املحاولت يف ميدان العمارة العراقية من حيث خ�ضو�ضيتها وعالقتها  قدم 
باملحيط الثقايف البيئي والجتماعي. ولعل للجادرجي، الذي ميتلك اأف�ضل جمموعة فنية 
اإغناء الفن الت�ضكيلي. فهو قبل اأن يكون جامعاً لالأعمال الفنية،  عراقية، دور ل ينكر يف 
كان اأي�ضاً حماوراً و�ضديقاً للعديد من الفنانني، كما حاول خالل ال�ضتينات عرب قاعة »اإيا« 

اإقامة عالقات اإبداعية مع الفنانني ال�ضباب يف ميادين متنوعة كان اأهمها ت�ضميم الأثاث.
كما لعبت »قاعة الوا�ضطي« دوراً مهماً يف منت�ضف ال�ضتينات مبا وفرته لفناين هذه الفرتة 
من فر�ض لعر�ض اأعمالهم. زد على ذلك م�ضاهمتها يف اإجناز معار�ض اأخرى مثل »معر�ض 
الفن العراقي« الذي اأقيم يف »كالريي واحد« ببريوت عام 1964. ولعل جملة الننار التي 
�ضدرت عام 1966 عن جمعية املعماريني العراقيني منوذجاً ملا حاوله املعماريون من �ضيوع 
الثقافة الفنية املتنوعة واعتبار العمل الإبداعي والفني حلقة متوا�ضلة ل ميكن ف�ضلها، �ضمن 

مناخ فني وثقايف �ضليم.
الفنانني،  مبعر�ض كبري لأهم  العراقيني  الفنانني  اجلديد جلمعية  املقر  افتتح   1966 العام  يف 
النا�ضري وها�ضم �ضمرجي و�ضامل الدباغ للح�ضول على  وتوفرت الفر�ضة حينذاك، لرافع 
زمالت درا�ضية يف ل�ضبونة لدرا�ضة فن الكرافيك، والذي �ضي�ضبح يف ال�ضنوات القادمة اأحد 
اأهم تقاليد فناين ال�ضتينات، كما �ضيكون لنتاج هوؤلء الفنانني �ضدى عاملياً عرب م�ضاركتهم 
يف الفعاليات الدولية. لقد �ضاعدت جتربة الفن الطباعي متنوع الأ�ضاليب، على اإغناء حركة 
الفن العراقي واأ�ضبح مب�ضتطاع هذه التجربة اأن تاأخذ مكانًة خا�ضة يف تاريخ هذه احلركة يف 
قدرتها على جتاوز املحلية واعتبار م�ضاهمتها الفعلية �ضمن التجارب العاملية، ُم�ضاعدًة هوؤلء 
بيانه  �ضاكر ح�ضن  اأ�ضدر  ال�ضنة،  هذه  ويف  مهمة.  وجتارب  اكت�ضاب خربات  على  الفنانني 
التاأملي يف »ملحق« �ضحيفة »اجلمهورية«، واأعلن عن ظهور حممد مهر الدين وح�ضن عبد 
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ا�ضم  الرواد على ت�ضكيل جتمع حمل  الفنانني  اإىل دفع  اأدى  الفنانني هذا،  علوان. ون�ضاط 
»جماعة الزاوية«. وقد كان وا�ضحاً منذ البداية ف�ضل تركيبة هذه اجلماعة التي كانت خليطاً 
ينت�ضب اإىل املهنة )كاأ�ضاتذة يف اأكادميية الفنون( ولي�ض اإىل النهمام الإبداعي، مما �ضّرع هذا 

اخللط على اندثارها مبا�ضرًة بعد معر�ضها الأول.
انبثاق املقاومة الفل�ضطينية  1967 الع�ضكرية مردودها الآخر، وهو على �ضعيد  وكان لهزمية 
وما ترتب على ذلك فيما بعد من ح�ضور كثيف وفّعال للتنظيمات الفل�ضطينية يف بريوت، 
وخا�ضة بعد اأحداث اأيلول 1970 يف الأردن. يف نهاية حقبة ال�ضتينات غادر العراق بع�ض 
»اجلبهة  خا�ض  وب�ضكل  الفل�ضطينية  بالتنظيمات  ملتحقني  ال�ضباب  والفنانني  الكتاب 
ال�ضعبية لتحرير فل�ضطني« ومن بينهم موؤيد الراوي و�ضريف الربيعي واأنور الغ�ضاين واإبراهيم 
اأخرى على �ضفحات جملة  اأ�ضماء  اإدامة ح�ضور  زاير. وكان ح�ضور هوؤلء عاماًل فّعاًل يف 
جا�ضم  مثل  الفوتوغراف  اأو  العزاوي،  �ضياء  مثل  الر�ضوم  عرب  ذلك  كان  �ضواء  »الهدف« 

الزبيدي.
ومنذ عام 1965، تاريخ اأول معر�ض لكاظم حيدر واإ�ضماعيل فتاح ومن ثم ل�ضياء العزاوي 
يف بريوت، اأ�ضبحت هذه املدينة عا�ضمة ثانية للفنانني العراقيني حيث اأقيم اأكرث من معر�ض 
�ضخ�ضي وجماعي ل�ضالح اجلميعي و�ضامل الدباغ واإ�ضماعيل فتاح ورافع النا�ضري وها�ضم 
توا�ضل  قاعات  و«الأمتور«  كونتاكت«  »كالريي  ثم  ومن  واحد«  »كالريي  وكان  �ضمرجي. 
عر�ض اأعمال هوؤلء الفنانني. »فال مير �ضهر اإل وتعلق على جدران ال�ضالت عندنا جمموعة 

فردية اأو جماعية من اأعمال الر�ضم اأو النحت املوقعة باأ�ضماء من اأر�ض الفرات« .
هذه  اإ�ضاعة  على  تعمل  مدنية  جتمعات  وظهور  الفل�ضطينية  التنظيمات  حركة  ازدياد  ومع 
الق�ضية والدفاع عنها، ظهرت يف بريوت مل�ضقات جميلة من ت�ضميم و�ضاح فار�ض اعتمد 
فيها على اأعمال للفنانني كاظم حيدر وحممد غني حكمت و�ضياء العزاوي. كما اأ�ضبحت 
الكويت ومنذ عام 1968 وعرب قاعات »�ضلطان«، نافذة اأخرى للفنانني ال�ضباب. ثم اأ�ضبحت 

املغرب حمطة اأخرى لفناين هذا اجليل .
اإىل  قادهم  والفني  الثقايف  وتعميق حوارهم  جتربتهم  تطوير  ال�ضتينات يف  فناين  رغبة  لعل 
جعل ح�ضورهم يف تلك العوا�ضم اإىل جانب م�ضاركتهم يف املعار�ض الدولية لفن الكرافيك 
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اأحد اأهم الظواهر الفنية التي حر�ضوا على اإدامتها، والتي تطورت فيما بعد لي�ضارك بع�ضهم 
يف اللجان التحكيمية الدولية لهذه املعار�ض.

بع�ض  �ضافر  اأن  بعد  املجددين  معر�ض جلماعة  اآخر  فيها  اأقيم  التي  ال�ضنة   1968 عام  كان 
اأع�ضائها اإىل اخلارج اأو توقفوا عن العمل الفني. وكان عام 1969 بداية لظهور جتمع جديد هو 
»جتمع الروؤيا اجلديدة« وذلك عرب بيانهم الذي اأ�ضدروه يف ت�ضرين الأول من هذه ال�ضنة. وقد 
وقع هذا البيان الذي �ضدر يف كرا�ض، كل من اإ�ضماعيل فتاح وحممد مهر الدين و�ضالح 
اجلميعي و�ضياء العزاوي وها�ضم �ضمرجي ورافع النا�ضري، وحمل الكرا�ض بالإ�ضافة اإىل 
البيان املذكور، معلومات �ضخ�ضية و�ضور لأعمال الفنانني املوقعني اإىل جانب ن�ض �ضخ�ضي 
واأثار ردود  البيان يف جمالت عربية خمتلفة  ن�ضر هذا  الروؤيا اجلديدة، وقد مت  حول مفهوم 
الفن  دعوى  ب�ضراحة  يوؤازر  فاإنه  البيان  يقدمه  الذي  التف�ضري  يكن  ومهما  متنوعة.  اأفعال 
احلديث، بل هو يوؤكد على ديالكتيكية الوجود واكت�ضاف اجلوهر احلقيقي، وو�ضع نف�ضه اإزاء 

التحديات ال�ضخمة للعامل اخلارجي .
وهكذا، كان بيان الروؤيا اجلديدة ب�ضيغته العامة وبالروؤى الفردية فيه �ضورة وا�ضحة للهيكل 
العام للجماعة الفنية التي كان عليها اأن تظهر اإىل الوجود بظهوره، وهو ما مل يتم، اإذ �ضرعان 

ما انح�ضر عن موقعي البيان اثنان منهم هما اإ�ضماعيل فتاح وحممد مهر الدين.
يرى نزار �ضليم اأن »البيان... تيار حمرك جديد يف نف�ض الرافد �ضمن حركة الفن العراقي 
الرتاث  �ضهر  �ضرورة  يق�ضد  كان  ولعله  م�ضاعفاً«  زخماً  اإليه  اأ�ضاف  املعا�ضر،  الت�ضكيلي 
بالواقع اليومي، وهو ما ميكن اأن ت�ضهد به تقنياتهم التي كانت اأكرث حرية يف اقتبا�ض الرتاث 
وتطويعه لالأ�ضلوب الفني من قبلهم بدللة اأ�ضاليبهم اجلديدة، التي جتاوزوا فيها حد احلفاظ 
على ال�ضكل الإن�ضاين اإىل توحيده بالعنا�ضر الزخرفية واحلروفية والتعبريية. وي�ضري �ضاكر 
اجلديدة«  الروؤيا  »نحو  بيان  بني  ما  اإىل  العراق  يف  الت�ضكيلية  احلركة  عن  موؤلفه  يف  ح�ضن 
والبيان ال�ضعري الذي ن�ضرته جملة »�ضعر 69« وموقع باأ�ضماء فا�ضل العزاوي و�ضامي مهدي 
اأن كال البيانني يوؤكدان على نف�ض القيم الثورية  اإىل  وفوزي كرمي وخالد م�ضطفى، منتهياً 
الآخر على  البيان  اأكرث من  يوؤكد  ال�ضعري  البيان  اأن  بيد  التجديد.  اأجل  وامل�ضتقبلية من 
التاأمل كقيمة هامة من قيم الإبداع اجلديد وعلى جتربة احلامل يف التجاوز. ومبقدار ما يوؤكد 
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ال�ضرمدي والكلي. وهكذا يعتقد �ضاكر  ال�ضاعر على  يوؤكد  اليومي واجلزئي،  الر�ضام على 
ح�ضن اأن بيان الروؤيا اجلديدة كتب بعد تاأثر ودرا�ضة »البيان ال�ضعري«، ملا اتفقا عليه من قيم. 
ويوؤكد له ذلك كون كاتب البيان قد �ضاهم يف العدد الأول من جملة »�ضعر 69«. اإل اأن �ضاكر 
ح�ضن يتجاهل اأن موقعي كال البيانني ينتميان اإىل نف�ض اجليل ولكليهما اأحالم وطموحات 
�ضاعد النفتاح ال�ضيا�ضي يف تلك ال�ضنوات على اإمكانية طرحها ومناق�ضتها، كما اأن لكليهما 
خلفية ثقافية ومعرفية متكنهما من حتديد امل�ضرتك من القيم الإبداعية، على الرغم من كون 
الب�ضري لي�ض هو الإبداع ال�ضعري. وما ح�ضور العزاوي يف العدد الأول من جملة »�ضعر 
69« اإل جزءاً من حماولت الفنانني ال�ضباب اعتماد الإبداع جتربة واحدة ل ميكن و�ضعها 

يف خانات منف�ضلة كما يفعل بع�ض املبدعني.
لقد حاول جتمع »الروؤيا اجلديدة«، وخا�ضة عندما �ضرع يف اإقامة معار�ض فنية منذ عام 1971 
على تاأكيد كونه جتمعاً ولي�ض جماعة، واأن اأع�ضاءه ي�ضعون اإىل بناء تقاربهم الثقايف واملعريف 
اإىل معرفة جماعية. من هذا املنطلق كان  عرب العمل امل�ضتمر الذي قد يو�ضلهم فيما بعد 
للتجمع فكرة العدد والذي عربه يكون التاأكيد على الفعالية ال�ضخ�ضية ل اجلماعية. وما 
ح�ضور اأع�ضائه امل�ضرتك اإل جزءاً من حماولة التوا�ضل، ومل يجد هوؤلء الفنانني اأية م�ضكلة 
امل�ضعى حاول بع�ض هوؤلء  اإغناء جتربتهم. ومن هذا  املو�ضوع، ومل يكن عائقاً يف  يف هذا 
ما ميكنه كم�ضاهم  الروؤيا اجلديدة بكل  بيان  تطوير  الفنان و�ضرورة  �ضمولية  تاأكيد  الفنانني 
فعال يف ذلك. وعندما ا�ضتلم بع�ض موقعي بيان الروؤيا اجلديدة جمعية الفنانني العراقيني، 
ثقايف  مو�ضم  وعرب  قدموا  التعبري، حيث  و�ضائل  وحدة يف  من  يفرت�ضونه  ما  حتقيق  حاولوا 
مهرجان  مقرتح  وراء  الفنانني  هوؤلء  كان  كما  املتنوعة.  امل�ضاهمات  من  العديد  حافل، 

الوا�ضطي الذي حتقق عام 1972. 
وي�ضف �ضاكر ح�ضن هذه الفعالية »كنقطة م�ضيئة، وفاحتة لتوعية فنية وثقافية ل تخ�ض الفن 
العراقي فح�ضب، بل الفن العربي اأجمع. وكان من �ضاأنها اأن تدعو ناقداً عربياً معروفاً للقول: 
يعي�ض العرب اليوم ع�ضر نه�ضة ويتحمل الفنانون العرب فيه م�ضوؤوليًة �ضعبة. ثم يقول: اإن 
بع�ض الفنانني العراقيني يزيح النقاب عن اأفق اأبلج نحتاج اإىل هدايته نحن الفنانون العرب 

يف كل مكان« 
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لقد حتقق هذا املهرجان الذي كان فاحتًة باهرة لعالقة الفنانني العراقيني مبا يحيطهم من جتربة 
عرب ت�ضامن كامل لهوؤلء الفنانني، والذين كان بع�ضهم يعمل يف ق�ضم الت�ضميم يف وزارة 
الإعالم. وكان ملثابرة وفعالية مديرة الفنون ملعان البكري عامل فّعال يف اإجناز العديد من 
املقرتحات ومنها اإ�ضدار العديد من املل�ضقات، �ضاهم فيها ها�ضم �ضمرجي وعامر العبيدي 
ويحيى ال�ضيخ و�ضياء العزاوي ورافع النا�ضري وحممد مهر الدين، اإىل جانب ذلك مت تهيئة 
واإ�ضدار اأول مطبوع عن الفن العراقي املعا�ضر ومبقدمة من جربا اإبراهيم جربا، بالإ�ضافة اإىل 
كتاب عن الوا�ضطي واآخر عن املخطوطات العبا�ضية. وبنف�ض املهرجان متكن اإ�ضماعيل فتاح 
من اإجناز متثال الوا�ضطي بفرتة زمنية مده�ضة. كما �ضدرت خالل اأيام املهرجان جريدة يومية 

با�ضم الوا�ضطي اأ�ضرف عليها حممد اجلزائري وها�ضم �ضمرجي.
املربد  مهرجان  يف  ملحوظة  م�ضاهمة  �ضاهموا  قد  ال�ضباب  الفنانون  كان  املثابرة  هذه  وعرب 
ال�ضعري الأول مبعر�ض كبري، اإىل جانب ما اأ�ضدره كل من رافع النا�ضري وها�ضم �ضمرجي 
و�ضياء العزاوي من مل�ضقات �ضعرية لفا�ضل العزاوي وبلند احليدري ويو�ضف ال�ضائغ. كما 
�ضمم �ضعار املربد يحيى ال�ضيخ، بينما �ضمم ها�ضم �ضمرجي ميدالية ال�ضعر. وخالل بداية 
ال�ضبعينات متكن ق�ضم الت�ضميم الفني من م�ضاركات خارجية يف بع�ض الأحيان من اإ�ضدار 
اأجمل الكتب ودواوين ال�ضعر العراقي والتي ظلت، وحلد الآن، من اأبرز الإجنازات الفنية 

والثقافية.
اإن قراءة �ضريعة حل�ضور فناين ال�ضتينات وطاقتهم على تعميق الوعي الفني والثقايف يجعل 
متابعة ما اأجنز فيما بعد، لي�ض اإل جهداً مكرراً خالياً من اأي اإبداع. كما اأ�ضبح وا�ضحاً عدم 
جدوى اجلماعات الفنية ومتزقت اأقنعة »الوعي اجلماعي« الذي طاملا حمله بع�ض الفنانني. 
وما جتمع »البعد الواحد« اإل منوذج له�ضا�ضة اأية جتربة فنية تعتمد على املحاباة والفرتا�ضات 
العراقيني  الفنانني  لتجارب  توثيقي  معر�ض  اإقامة  فكرة  طرح  مت   1970 عام  ففي  الوهمية، 
الذين ا�ضتلهموا احلرف العربي، وقد كان وا�ضحاً منذ البدء، اأن هذا التجمع ل يطرح كونه 
جماعة معينة. و�ضمن املهام التي توزعت على الفنانني الذين اجتمعوا يف حينه يف بيت 
جميل حمودي، وهم حممد غني حكمت ورافع النا�ضري وعبد الرحمن الكيالين و�ضياء 

العزاوي و�ضاكر ح�ضن، كان على �ضاكر ح�ضن اأن يعد الدليل املرافق للمعر�ض.
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وعند اإقامة املعر�ض وظهور الدليل املرافق، والذي اأجنز ب�ضكل كتاب مع مقدمة ل�ضاكر ح�ضن 
النا�ضري  رافع  من  كل  جعل  ما  وهذا  جديد،  جتمع  بوجود  النطباع  اأعطى  بيان،  ب�ضيغة 
و�ضياء العزاوي اأن ين�ضحبا منه. وقد حاول �ضاكر ح�ضن جهده لتنمية هذا التجمع حتى 
بقبوله م�ضاهمة العديد من الفنانني الذين ل ميلكون ح�ضوراً اإبداعياً فّعاًل، ل بل ذهب اإىل 
اإ�ضراك بع�ض اخلطاطني الذين ل زالوا يعملون �ضمن حرفية اخلط، بحيث اأ�ضبح التجمع 

جمرد حائط تعلق عليه الأعمال، وهو ما ينكره جتمع الروؤيا اجلديدة. 
الفنية  تاريخ احلركة  اآخر عمل جاد يف  العديدة،  نواق�ضه  الواحد«، رغم  »البعد  لعل جتمع 
املعا�ضرة، وهو دومنا �ضك جزء من طموحات �ضابقة ومن اجتهادات �ضخ�ضية فّعالة حتاول 

بني احلني والآخر ك�ضر اجلمود الذي يحيط باحلركة الفنية العراقية.
جملة فرادي�ض، باري�ض، العدد الرابع، اأيار 1992
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حتديث املوروث الإبداعي

اإىل  البداية  منذ  يقودنا  واجهها،  التي  وامل�ضكالت  العراق  يف  املعا�ضر  الفن  لتجربة  تاأملنا 
حما�ض منظور لتكوين جتربة متميزة وبخ�ضو�ضية ل تخطئها العني. اإل اأن هذا التميز اأخذ 
اجتاهني: الأول، مفهوم حملي معني باملو�ضوع بتقنية واأ�ضلوبية معربة املظهر، يف هذا الجتاه 
ال�ضاغل  وهو  البدو،  من حياة  متنوعة  ومظاهر  املقهى،  اأعراب يف  كالقرية،  عناوين  �ضنجد 
اإ�ضماعيل ال�ضيخلي، فرج عبو. يعود للفنان  اأمثال فائق ح�ضن،  الأبرز لهوؤلء الفنانني من 

الأول ف�ضل تاأ�ضي�ض معهد الفنون اجلميلة اإىل جانب زميله جواد �ضليم.
كان ح�ضور فائق ح�ضن ح�ضوراً متميزاً يف فرتة التاأ�ضي�ض هذه، و�ضنجد ب�ضماته يف اأعمال 
ما جتاهلنا مرحلة  واإذا  ال�ضتينات.  وبداية  ال�ضباب خالل اخلم�ضينات  الفنانني  العديد من 
ق�ضرية جداً يف ان�ضغالته الفنية عندما غادر مو�ضوعاته الفولكلورية املحببة لنف�ضه وجلمهور 
تكوينه  عن  غريبة  جتريدية  جتربة  اإىل  والعراقيني،  الأجانب  اللوحات  جامعي  من  عري�ض 
بقناعة عجيبة وباطمئنان ل يتالئم مع فنان بقدرته وطاقته، فال  الباري�ضي، �ضنجده متمتعاً 
عجب اأن نراه يف ال�ضنوات الأخرية من حياته، فناناً ميتلك كل �ضيء يحتاجه اإل الإبداع، 
و�ضتبقى اأعماله هذه والتي تنوعت بني اخليل والبدو، �ضاهداً على منو ذوقية الأغنياء اجلدد. 
نتاج حرب الثماين �ضنوات. هذه الذوقية اإن دلت على �ضيء، فاإمنا تدل على انعطاف �ضلبي 
اإر�ضاء  يتم  لكي  والتقنية.  املخيلة  �ضيئي  فناين  طابور من  �ضي�ضاع خاللها ح�ضور  وحمزن 
هذه ال�ضوق التي جتاوزت يف حينها اإىل اأبعد منطقة يف اخلليج العربي. وعندما �ضنقارن بني 
الفنانني ال�ضباب لهذه املرحلة -با�ضتثناءات حمدودة- مع ما �ضبقها قبل اأربعني �ضنة، �ضنجد 

مدى تراجع الأحالم والطموحات.
لي�ضت نهاية فائق ح�ضن، الرائد املغامر، على خالف من نهاية الع�ضرات من الفنانني غري 
املوهوبني، وهم يتحلقون حوله �ضمن جماعة »الرواد« ثم »الزاوية«. على ال�ضد كان جواد 
البحث  وبطاقة ل تكل عن  باملعرفة  تلميذ م�ضكون  واإىل جانبه  الثاين،  ممثاًل لالجتاه  �ضليم 
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ال�ضعب، هذا التلميذ هو �ضاكر ح�ضن، الذي ل يزال كما كان يف اخلم�ضينات، فناناً عنيداً 
من  لأعماله  امل�ضاحبة  ن�ضو�ضه  يف  اأجد  كنت  واإن  والإبداعية.  الب�ضرية  جتربته  تطوير  يف 
اللغة وبني معرفة حمدودة يف  تلتب�ض بني جمالية  اإن�ضائية  تاأملية وحروفية، ن�ضو�ضاً  بيانات 

علم اجلمال احلديث وفل�ضفته.
جواد و�ضاكر ح�ضن، اإحدى املحطات الأكرث اأهمية يف تاأ�ضي�ض وتطوير التجربة الفنية املعا�ضرة 
يف العراق، ولهما وحدهما يعود جدوى جتمع بغداد للفن احلديث، واإليهما يعود تاأ�ضي�ض 
فن عراقي معا�ضر، �ضاغل اأكرث الفنانني خالل اخلم�ضينات وال�ضتينات. لعل حماولة جواد 
�ضليم يف جمع املوروث ال�ضومري والإ�ضالمي مع ثقافته الفنية املعا�ضرة التي كونها يف اإيطاليا 
واإنكلرتا، وما حققته لوحاته من جناحات، لي�ض على �ضعيد التقنية و�ضناعة اللوحة العراقية 
فقط، بل جتاوزتها اإىل تنمية ذوقية رفيعة معززة بالنتماء الثقايف الوطني، هو ما �ضيبقى يف 
ر�ضيد الكثري من الفنانني من الأجيال التي جاءت بعده، بحيث �ضار هذا الر�ضيد اإحدى 

م�ضلمات احلركة احلديثة يف العراق. 
الثقايف  تكوينه  ب�ضبب  ذلك  جواد،  و�ضديقه  اإ�ضتاذه  عن  املميز  موقعه  ح�ضن  ل�ضاكر 
بعد  نهاية اخلم�ضينات،  ففي  ال�ضويف.  ثم  الإ�ضالمي  بالرتاث  املعرفية  والتعليمي وخلفياته 
عاد  الدرا�ضة،  �ضنوات يف  اأربعة  هناك  ق�ضى  الباري�ضي، حينما  املجتمع  اأن �ضدمته حداثة 
اأكرث فاأكرث يف  بالدين وطقو�ضه، على ال�ضد مما كان يعرف عنه، و�ضار منغم�ضاً  �ضاكر معنياً 
الت�ضخي�ضية الزخرفية -اأجمل موروث  الرتاث ال�ضويف. ومع هذا النغما�ض بداأت جتربته 
تتطلبه  وما  الفني  العمل  ب�ضطح  واهتمام  ال�ضكل  ب�ضاطة يف  ل�ضالح  اخلم�ضينات- ترتاجع 
ان�ضياب  من  يقرتب  ل  باحلرب  تخطيطاته  يف  فهو  حقها،  حماولة  كل  اأعطى  حيث  املادة، 
وتخيالت األوانه املائية يف اإجنازاته الأخرى، وهي لي�ضت كذلك لوحاته املكونة مبواد متنوعة 

من اخل�ضب وال�ضمغ، من الزيت والأكريلك واحلرق. 
لعل �ضاكر ح�ضن من اأف�ضل فناين العراق يف �ضناعة اللوحة احلديثة، لي�ض مبعنى تف�ضيالتها، 
اأهميته الفنية وطليعيته، ل ترتبط باحلروفية، كما هو  اأن  واإمنا بعملية بناءها املتكامل. لذا اأجد 
�ضائع وكما يحلو له اأن ُيعرف به، بل بتلك احل�ضا�ضية الهائلة يف معرفة قيمة ال�ضطح الذي ين�ضيء 
عليه تكويناته ووحداته الب�ضرية املتنوعة والتي تتمايز بني طفولية التخطيط وبقايا حروف عربية، 
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اأو وحدات مثلثة وب�ضمات عاجلة. وهو يف كل جتاربه يبقى يف �ضياق فني ومعريف واحد. 
من نف�ض جيل �ضاكر ح�ضن كان كاظم حيدر من�ضغاًل بلوحة من طراز اآخر، ولرمبا جتربته يف 
معر�ضه حتت عنوان »ملحمة ال�ضهيد«، وكان ذلك يف منت�ضف ال�ضتينات، دللة على ذلك، 
فهي اأعمال تعتني ببناء املناخ النف�ضي الذي يقام على املوروث ال�ضعبي، وعلى الرغم من 

كون ملحمته اأ�ضاًل ذات جذور دينية، فقد حاول اأن يتجنب ذلك.
على ال�ضد منه كان اإ�ضماعيل فتاح، اأحد التالميذ املوهوبني جلواد �ضليم، مندفعاً يف ان�ضغالت 
الر�ضم والنحت. يف الر�ضم حاول اأن يجرد اأ�ضكاله دون اأن يلغي عالقته بالت�ضخي�ض، واأعطى 
لل�ضطح قيمته الفعلية. واإذا كان يف ال�ضتينات من�ضغاًل بالب�ضاطة اللونية واأحاديتها، نراه الآن 
مندفعاً نحو عامل م�ضطرب الألوان، واإن بقي على نف�ض وحداته الب�ضرية. لعل عودته اإىل 
الر�ضم بعد قطيعة ثالثني عاماً دللة على عنفوان واأ�ضالة هذا الفنان الذي �ضغلته كل تلك 
ال�ضنوات اأعمال نحتية حمافظة قيمتها يف حرفتها ل مبناخها الإبداعي. ويبقى �ضمن اإجنازاته 
الأكرث اإبداعاً ومتيزاً هو ن�ضب ال�ضهيد الذي �ضممه يف منت�ضف ال�ضبعينات ومت اإجنازه بعد 

ع�ضر �ضنوات خالل جمازر حرب الثماين �ضنوات. 
الو�ضع  ب�ضبب  املبا�ضر  تاأثريها  اأخذت  متميزة  وفكرية  فنية  مراجعة  بداأت  ال�ضتينات  يف 
ال�ضيا�ضي امل�ضطرب وما نتج عنه من خلخلة القيم الثقافية وال�ضيا�ضية يف الوقت نف�ضه. يف 
حينها جاءت جماعة املجددين باأفكار وحماولت جعلت من مو�ضوعات القرية وال�ضوق..

الخ من مو�ضوعات �ضاعت يف مرحلة التاأ�ضي�ض، ومو�ضوعات ل تاريخ لها، فكانت حماولت 
هوؤلء اإرباكاً ملقتني اللوحات الأجانب املتعودين على مقولة الفن واملو�ضوع ال�ضعبي الذي 
هو اأقرب اإىل النطباع ال�ضياحي منه اإىل البحث اجلاد. كما اأربكت اأي�ضاً الكثري من جيل 
العامل. �ضار ح�ضور  للتجارب احلديثة يف  وا�ضتلهامهم  الفنانني  هوؤلء  انتباه  ب�ضبب  الرواد 
من  اأبعد  هو  ما  اإىل  جواد  وتطورت حماولة  بعيدة،  زاوية  يف  واألوانه  باأ�ضكاله  فائق ح�ضن، 
املوروث الإ�ضالمي ال�ضائع... �ضار فنانو جماعة املجددين وجماعة الروؤية اجلديدة هم الأكرث 
مو�ضوعات  البارز يف  تاأثريها  املجردة  لالأفكار  واأ�ضبح  الفني،  امل�ضهد  يف  وح�ضوراً  حما�ضًة 
اللوحة، فال غرابة اأن يكون لهوؤلء الفنانني عالقات اأكرث حميمية واأكرث تورطاً مع ال�ضعراء 

واملوروث الن�ضي العربي.
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طالب  وعلي  اجلميعي  و�ضالح  الدين  مهر  النا�ضري وحممد  رافع  كان  الفنانني  هوؤلء  من 
بتجربته بحيث �ضار  منهم  ان�ضغال كل  وا�ضحاً  واأ�ضبح  العزاوي.  و�ضياء  فتاح  واإ�ضماعيل 
بالعمل  التاأ�ضي�ض  مرحلة  يف  وجدناه  كما  ولي�ض  ال�ضائعة،  اخلا�ضية  هو  الفردي  البحث 

اجلماعي الذي كان موقفاً ذا انحيازات اجتماعية اأكرث منها فنية وثقافية.
من  الرغم  على  العربي  للحرف  متنوع  ح�ضور  فيه  جتريدي  بعامل  النا�ضري  رافع  ان�ضغل 
تكوينه ال�ضخ�ضي املحافظ والذي ح�ضل عليه يف ال�ضني، ولرمبا �ضاعدته معرفته يف الطباعة 
املعدن يف  على  الطباعة  معرفة حديثة يف  من  عليه  ما ح�ضل  ثم  اخل�ضب،  على  التقليدية 
ل�ضبونة، وما تتطلبه من �ضرب وتقنية عالية يف اإمكانية اإنتاج جمالية متميزة يف حداثتها، يغادر 
النا�ضري موقعه كفنان كرافيكي بني احلني والآخر اإىل اإنتاج لوحات حتمل تاأثريات الطباعة، 
اإل اأننا ن�ضاهد يف جتاربه يف ال�ضنوات الأخرية نزوعاً حلرية وح�ضا�ضية فنية بداأت يف تكوين 

عامل منف�ضل للوحته عن مطبوعاته.
ببغداد  اجلميلة  الفنون  الدرا�ضية يف معهد  �ضنواته  الدين عندما كان يف  مهر  جمع حممد 
بني موؤثرات اأ�ضتاذه فائق ح�ضن وما اطلع عليه من بيكا�ضو. وعندما غادر اإىل بولندا لإكمال 
معنياً  بغداد  اإىل  عاد  البولونية.  التجارب  طليعية  حينه  اأثارته يف  مبا  ان�ضغل  الفنية  درا�ضته 
النحت  بني  يجمع  كان  الأعمال  بع�ض  ويف  خا�ضة،  اأهمية  اللوحة  ل�ضطح  تويل  بلوحات 
والر�ضم معاً على �ضطح لوين متميز. اإل اأنه �ضرعان ما ذهب اإىل ما يعرف بالواقعية احلديثة، 
وغريها.  اأجنلو  ملايكل  ونحت  للموناليزا  وجه  الأوربية،  املوؤثرات  من  الكثري  �ضاهدنا  ومعها 
طاقتها  يف  ولي�ض  الفنان،  لهذا  والأ�ضتاذية  التقنية  يف  اأهمية  من  الأعمال  لهذه  كان  واإذا 
اإن�ضاين يثري اهتمام املجتمع  اإىل موروث  املوروث الأوربي  بالتميز الذي يحول  الإبداعية، 
التجربة، والكثري من  القليل من تلك  التي ل زالت حتمل  العربي. يف حماولته الأخرية 
الب�ضرية  للوحدات  رائع  والفنية، جتميع  الثقافية  انحيازاته  الإبداعية اجلديدة على  املغامرة 
هذه  احلديثة  اأعماله  بع�ض  ات�ضمت  واإذا  متميزة.  مكانة  احلروفية  ل  العربية  الكتابة  تاأخذ 
اإىل مرحلة  ت�ضري  اللون، كما  الر�ضم وح�ضا�ضيته يف  فاإنها ظلت تعك�ض قدرته يف  بالعجالة، 
مثرية توؤ�ض�ض عالمة جديدة يف الفن املعا�ضر يف العراق اإذا ما متكن هذا الفنان من تطويرها.

علي طالب ما تبقى من فناين جماعة املجددين والذي ل زال فعاًل يف تطوير جتربته. بداأ ول 
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زال، فناناً ت�ضخي�ضياً مل تدخل اإىل جتربته نزعات احلروفية والتزويقية، كما حدث مع بع�ض 
فناين جيله، ظل حمافظاً على موروثه ووحداته واأ�ضبحت مناخات لوحاته املتميزة باحل�ض 
املاأ�ضاوي والدرامي اأكرث عتمًة واأكرث غنى. وهو من الفنانني العراقيني القالئل الذي نح�ض 
يف لوحاته نب�ض احلياة العراقية وتبدلتها بدون مرجعية للموروث الب�ضري العراقي والذي 

�ضاع ا�ضتخدامه بني العديد من فناين مرحلته.
لفت �ضالح اجلميعي اأنظار النقد وجامعي اللوحات منذ منت�ضف ال�ضتينات مبا حققه من 
اأعمال كان للمادة املتنوعة بني اجلب�ض وال�ضمغ والأملنيوم عاماًل اأ�ضا�ضياً يف حتقيق خيالته، 
وعندما بداأ مبمار�ضة الطباعة على املعدن، ظل مولياً �ضطح املطبوعة اأهمية خا�ضة.. هذا الفنان 
الذي بداأ وهو يحمل وعداً باإجناز متميز، ا�ضطرته الظروف ملغادرة العراق اإىل بريوت ومنها، 
بعد اأن بداأت احلرب الأهلية اإىل الوليات املتحدة، ومل نعد ن�ضاهد له ح�ضوراً فعاًل بعد اأن 
عودنا عليه يف ال�ضتينات وال�ضبعينات ل على �ضعيد الفعاليات العراقية فقط، ل بل على 

ال�ضعيد العربي اأي�ضاً. يف غيابه الفني -املوؤقت كما اأمتنى- تبقى لتجربته مكانتها املتميزة.
يف كل الأقطار العربية من املحيط اإىل اخلليج، ل تزال الثقافة ظاًل لالإعالم، وهو اأمر مربك، 
اإن مل يكن خطري ومدمر... فاأولويات ال�ضيا�ضة لي�ضت اأولويات الثقافة، الأوىل معنية باملناورة 
ب�ضكل  متبدل  وثقايف  علمي  زمن  يف  املا�ضوية  والأحالم  ال�ضريع،  الك�ضب  و�ضرتاتيجية 
مذهل... بينما تبقى الثقافة مبعناها العام اإجنازاً اإبداعياً يعتمد على تراكم املعرفة والنجاحات 
فيها... ومع كل قاعدة ا�ضتثناء،  اإجنازات ل تكون النتهازية طرفاً  ذات العالقة بالع�ضر... 
ومتنوع  مثري  ب�ضكل  تت�ضكل  واأخذت  ال�ضباب  الفنانني  جتارب  برزت  العراق،  وبحدود 
امل�ضالك. اإذ رغم �ضعوبات ال�ضنوات الع�ضرة الأخرية، متكن هوؤلء الفنانني اأن يعطوا للعراق 
نزار  الر�ضام كرمي ر�ضن، ندمي حم�ضن،  اأذكر منهم ويف حدود معرفة متوا�ضعة  مفرحاً  وعداً 

يحيى، غ�ضان غائب، �ضامر اأ�ضامة والنحات حممد ح�ضني عبد اهلل.
تطوير  اأحاول  زلت  ول  الوطنية  بالثقافة  عالقة  ذات  لتجربة  منحازاً  بداأت  يل  بالن�ضبة 
مداخالتها باملوروث القومي، ل بل اأ�ضبحت مقولة عاملية الفن، مقولة م�ضجرة ل�ضت معنياً 
بها... �ضعر ال�ضياب ومظفر النواب والذي �ضغلني يف ال�ضتينات وال�ضبعينات ف�ضح املجال 
لدروي�ض وال�ضابي، رغم متايز جتاربهم، و�ضوفية احلالج �ضارت ترافق طقو�ض الغزويل... وما 

courtesy of the artist presented in pdf. copy to www.ibrahim
icollection for publishing on the site



122

بها، كافية لأحالمي، �ضار طوق احلمامة يف  والتي ل زلت مفتوناً  وليلة،  ليلة  األف  عادت 
الألفة والإيالف لبن حزم الأندل�ضي نافذة اأخرى ملوروث ن�ضي وب�ضري هائل... واأعرتف 
باأن ذلك مل يحدث يل اإل ب�ضبب اإقامتي الطويلة يف اخلارج ورغبتي الدائمة يف اأن ل تكون 

جلغرافية املكان �ضطوتها علّي، بعد اأن جئتها زائراً ثم �ضرت مقيماً.
ان�ضغلت يف حتديث املوروث، �ضواء كان ذلك ن�ضاً اأو اأ�ضكاًل ب�ضرية، وكان للحروفية مكانتها، 
اإل اأين ومذ كنت اأتعامل مع هذه املوروثات كجزء من وحدة متكاملة هي اللوحة... لذا 
اأن التب�ض يف هذه التجربة بني اخلطاط  اأغادر طقو�ض احلروفية بعد  اأن  اأجد نف�ضي حمرجاً 
اللوحات...  جامعي  على  املوروث  لغواية  والطمئنان  املخيلة،  قليل  والر�ضام  التقليدي 
للحروفية كما لالأبحاث الفولكلورية، تاأثريها الأخاذ حملياً وعاملياً دومنا �ضك. والتناق�ض يف 
ذلك اأن امل�ضاهد العربي يرى فيها انتماءه ب�ضهولة... بينما يرى فيها الآخر من الثقافة العاملية 
غواية وجمال ثقافة وفن »من املتحف الإن�ضاين القدمي«... ل�ضت �ضد هذه الأبحاث واإن 
كنا خارجها الآن ب�ضكل من الأ�ضكال.. اإل عندما ل تكون طاقة خالقة جتعل من موروثنا 

املحلي رغم امتداده ال�ضا�ضع جزءاً فعاًل يف تطوير واإغناء الثقافة العاملية.
تون�ض، 28 ني�ضان 1993
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ال�صعر ن�صًا ب�صريًا

»ما من �ضورة - اإىل الأبد - ي�ضرق لها خيال،
اإل من القلب، �ضواء اأكان هذا اخليال متعدداً اأو واحداً«
          »املثنوي« جالل الدين الرومي

     
I

بع�ض  ويف  والر�ضام،  ال�ضاعر  اإل  يهم  ل  �ضوؤال  بالعك�ض،  والعك�ض  بالر�ضم  ال�ضعر  عالقة 
الأحيان يدخل الناقد اأو امل�ضاهد-القارئ، كمراقبني. يف حالة الناقد، غالباً ما كان ح�ضوره 
تف�ضريياً، لأن جل النقاد العرب ينحدرون من مواقع اأدبية. �ضعراء وكتاب، مييلون اإىل القراءة 
ن�ضّية معزولة عن  ي�ضّيد مبعرفة  ت�ضّوري  لوهم  افرتا�ضات  اأو  يبحثون عن م�ضاهد  النظر،  ل 
الن�ضو�ض  من  العديد  يف  اللوحة«  »قراءة  م�ضطلح  جند  ما  غالباً  هنا،  من  الر�ضم.  �ضروط 

النقدية، نا�ضني اأن م�ضطلح القراءة نف�ضه يعود اإىل تراث الن�ض ل الب�ضر.
يف و�ضٍع كهذا، ومما هو متاح من تراث ن�ضي هائل، ت�ضبح العالقة بني تفاحة خ�ضراء على 
�ضجادة حمراء ل تعني بالن�ضبة للم�ضطلح الأدبي اإل �ضكلني يوؤولن �ضمن عموم اللوحة، 
بينما تكون العالقة عند الر�ضام هي عالقة بني درجتني لونيتني هما الأخ�ضر والأحمر، اأو 

هما عالقة وحدات ب�ضرية �ضمن البناء الفني اأو الرمزي العام.
ل�ضت متاأكداً من اأن ما يهم ال�ضاعر هو ما يهم الر�ضام.. كما اأنني اأجد مفهوم العالقة بني 
بو�ضفها  طاقتها،  على  ولي�ض  العالقة  �ضروط  على  ي�ضتغل  خارجياً  مفهوماً  التعبريين،  كال 

و�ضيلة موازية لتطوير و�ضيلتي التعبري.
اإن ال�ضورة احلكائية ل تعني �ضيئاً يف الر�ضم، لذا يبدو ال�ضعر الو�ضفي، �ضواء كان هذا الن�ض 
الكال�ضيكي اأو احلديث، مادة تقود اإىل اأعمال ذات قيم تزيينية، وهي بهذا تعك�ض مفهوماً 
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اأدبياً للوحة. اإن الر�ضم التف�ضريي يف طريقه اإىل الختفاء، �ضيزول كما زال ر�ضام املو�ضوعات 
نهايته  �ضتكون  العك�ض،  على  بل  �ضاّجاً،  موتاً  يكون  لن  موته  اإن  والفولكلورية.  التاريخية 

بدون �ضاهد يدل عليه، هكذا هو حال العمل غري الإبداعي.
اإن القيمة املميزة لأي عمل ت�ضويري هو اأن يكون م�ضتقاًل متاماً عن املو�ضوع الذي األهمه. 
اإنه حترير للر�ضم من الو�ضفية التي اأ�ضاعها ر�ضامون كان همهم التعبري عن حقيقة القراءة ل 
حقيقة الب�ضر.. فالر�ضام كما يقول -براك- يفكر يف �ضيغة الأ�ضكال والألوان، وبهذا فهو 

يهدف اإىل خلق حقيقية ت�ضويرية ل حكائية
    

II

تعود ق�ضية العالقة بني ال�ضعر والر�ضم يف التجربة العراقية اإىل فرتة اأو فناين ال�ضتينات. فامل�ضروع 
التاأ�ضي�ضي للفن العراقي والذي قاده جواد �ضليم، كان من�ضغاًل بالعديد من التحديات، بحيث 
وبلند  �ضليم  جواد  بني  اأعماًل  وهناك،  هنا  جند،  ذلك  ومع  مرتفاً.  �ضيئاً  الق�ضية  هذه  كانت 
احليدري وح�ضني مردان، وبني نوري الراوي ومردان ال�ضياب. وهذه الأعمال لي�ضت بالرتاث 
الذي ميكن تطويره، لذا اأ�ضبح مهمة بع�ض فناين ال�ضتينات -ول يزال- تاأ�ضي�ض هذا التاريخ 
بجهد فردي مبعرث، على الرغم من تقدمنا نحو القرن احلادي والع�ضرين، حيث اأ�ضبح للفن 

الت�ضكيلي -ل الر�ضم وحده- �ضطوة هائلة يف جممل احلياة اليومية.

III

تعود جتربتي مع ال�ضعر اإىل منت�ضف ال�ضتينات. كان ذلك يف جمموعة الر�ضوم املكر�ضة مللحمة 
كلكام�ض، ون�ضر بع�ضها يف حينه يف جملة »العاملون يف النفط« والتي كان يراأ�ض حتريرها جربا 
اإبراهيم جربا. ثم تبع ذلك جمموعة ر�ضوم لن�ضو�ض �ضعرية للحالج. ثم م�ضروع كتاب عن 
ملحمة مقتل احل�ضني مل ين�ضرها اأحد حلد الآن. ولعل اأول ر�ضوم ن�ضرت يل هي الر�ضوم 
التي نفذتها لق�ضائد مظفر النواب يف ديوانه »للريل وحمد«. وكانت ق�ضائد و�ضاح اليمن، 
وهي بعنوان »ر�ضوم مكر�ضة للحب« اأول معر�ض يعتمد باأكمله على ن�ٍض �ضعري. واأقيم هذا 
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املعر�ض يف بداية ال�ضبعينات يف بريوت.
التحول  اإن  اإليها.  اأعود  ما  غالباً  اأ�ضا�ضية  مادًة  واأ�ضبح  ال�ضعري  بالن�ض  اهتمامي  تعمق 
لإنها   ،1978 عام  ال�ضبع«  »املعلقات  جمموعة  اإ�ضدار  مع  بداأت  العالقة  لهذه  الأ�ضا�ضي 
جاءت اأوًل كمجموعة م�ضتقلة و�ضمن تقنيات الطباعة اليدوية، وثانياً لأنها اأعمال للعر�ض، 
م�ضتقلة ولي�ضت ر�ضوماً ترافق ن�ضاً مطبوعاً يف كتاب. يف حينها قدمت هذه املجموعة بن�ض 
بل  الق�ضائد،  هذه  ي�ضتبطن  الذي  القدمي  الزمن  ل  الكلمات،  »ل  العالقة:  هذه  يوؤ�ض�ض 
لي�ض  ال�ضعر  هنا.  احل�ضور  هو  الت�ضور  من  واحد  خط  على  الرموز  وتوايل  احلروف  تراكم 
اإنه طاقة اخليال واإعادة التذكر. ومبقدار تنوع هذه الطاقة  جمرد رموز، ولي�ض لغًة وح�ضب، 
وامتالكها لدللت ل ح�ضر لها، تكمن عالقة هذه الر�ضوم باملعلقات. من هنا ل تتحدد 
الأ�ضكال املر�ضومة يف جمل فرعية اأو يف كلية الق�ضيدة. اإنها حماولة لتج�ضيد ذلك النوع 
من العالقة بني الكلمات كاأ�ضكال، والرمز كدللة، والنقط لتوالد م�ضاراتها �ضمن اأ�ضكال 
وعالقات حية. من هنا ياأتي ت�ضاد املعلقات كر�ضوم، للمعلقات ك�ضعر. رغم اعتماد الأوىل 
على الثانية. املعلقة املر�ضومة، مو�ضع تو�ضطي بني طريف امل�ضاهد الب�ضرية والذاكرة اللغوية. 
املتناثرة اخلالية من  والكلمات  ال�ضكل  تاأتي حركة  اإذ  ي�ضتمر حتماً،  التوازن ل  لكن هذا 
�ضياقها اللغوي، لتخلق تعبرياً يلغي التوازن ويكون هو البديل الب�ضري املكّون من عنا�ضر 
اأن تخلق حا�ضرها  املعلقة املر�ضومة »الكلمات، الأ�ضكال، الرموز«. هكذا ميكن للمعلقات 

خارج ما�ضي الق�ضيدة وتفا�ضيلها اللغوية، لت�ضبح اإِ�ضارة ب�ضرية معا�ضرة.«
ل يزال هذا الن�ض التقدميي للمعلقات معياراً يل يف التعامل مع ال�ضعر، ومع مرور ال�ضنوات 
وتنفيذ جمموعات اأخرى مثل جمموعة الن�ضيد اجل�ضدي مع ن�ض ملحمود دروي�ض وطاهر بن 
جلون ويو�ضف ال�ضائغ. ثم جمموعة »نحن ل نرى اإل جثثاً« مع ن�ض جلان جينيه، وما جاء 
بعدها من جمموعات اأخرى مثل جمموعة لن�ضو�ض خمتارة لأدوني�ض واأخرى لطالل حيدر 
واجلواهري، اأ�ضبح مب�ضتطاعي اأن اأ�ضّيد عوامل ب�ضرية تناأى عن الن�ض مبقدار ما تتبناه كنظام 

داخلي لالأفكار.
مع نهاية الثمانينات بداأت بتجربة اإجناز دفاتر مر�ضومة ل�ضعراء عرب معا�ضرين. ولأنها دفاتر 
التي ت�ضاعدين على حتقيقها،  باملادة  بالتقّيد  نف�ضي ملزماً  اأجد  اأ�ضلية وبن�ضخة واحدة، مل 
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الن�ض  يتداخل  الدفاتر  هذه  يف  ال�ضبع«.  »املعلقات  مثل  �ضابقة  جتارب  مع  ح�ضل  كما 
ويتوزع �ضمن عالقة متكاملة، اأي اأن الكلمة تاأخذ م�ضاراتها �ضمن اأ�ضكال وعالقات رمزية 
متداخلة. ويحتاج املرء لقراءة هذه الدفاتر املر�ضومة اإىل امتالك القدرة على الإم�ضاك بواقعي 
الن�ض وال�ضكل املر�ضوم على نحٍو مت�ضاٍو، اأي اأن معرفة الأبجدية وحدها ل تكفي القارئ 
-امل�ضاهد، اإذ عليه اأن يتحمل العالقة بني اللون والكلمة، وعليه اختبار الأ�ضكال وتوزعها 
وتتابع الن�ض. من هنا تكون دفاتر �ضعرية مرئية بخالف ما نعرفه يف اأح�ضن الدواوين ال�ضعرية 

املطبوعة والتي هي عبارة عن �ضندوق و�ضعت فيه الكلمات وبع�ض الر�ضوم التخطيطية. 
حتقيق  اإىل  الفني  والبناء  واللون  ال�ضكل  من حرية يف  فيها  مبا  التجربة،  هذه  قادتني  ولقد 
مناخات جتريدية ملمو�ضة، ومبقدار ما كان يقرتب الن�ض ال�ضعري من املفهوم اللغوي، كنت 
اأبتعد عنه، لذا اأ�ضبح الن�ض ال�ضعري خارج مفهوم الدفرت اأو الكتاب، مبا تتمثله جتربتي مع 
الثالثة  الأبعاد  وبني  والب�ضر،  والر�ضوم-  الن�ض -الذاكرة  امللونة من حوار بني  املج�ضمات 

لل�ضكل النحتي.
جملة مواقف، لندن، العدد 72، عام 1993
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كاظم حيدر

متميزة،  مكانة  املعا�ضر  العراقي  الفن  تاريخ  يف   )1985-1932( حيدر  كاظم  اأعمال  حتتل 
�ضواء كان ذلك عند بدايات ظهوره يف معار�ض نادي املن�ضور خالل اخلم�ضينات، اأو بعد 
عودته من اإنكلرتا وبالتحديد مبعر�ض ملحمة ال�ضهيد، وما اأجنزه من اأعمال متفرقة، وانتهاًء 
مبعر�ضه ال�ضخ�ضي الأخري عام 1984. ومع ذلك جند جتاهاًل له يف بع�ض ما �ضدر من كتب 
املتنوعة. ولعل بع�ض  اأو يف الغمز من قيمة جتربته  العربي املعا�ضر.  اأو  العراقي  توؤرخ الفن 
ال�ضبب يعود لكاظم نف�ضه، اإذ توزع عند نهاية ال�ضتينات باأعمال اإدارية واأكادميية كاأ�ضتاذ يف 
اأكادميية الفنون اجلميلة ببغداد، وان�ضغل بامل�ضرح كم�ضمم ديكور بارز، بالإ�ضافة اإىل تروؤ�ضه 
لحتاد الفنانني العرب لب�ضع �ضنوات خلفاً لأ�ضتاذه خالد اجلادر. ولرمبا جتدر الإ�ضارة اإىل اأنه 
مل يقم اأي معر�ض �ضخ�ضي بعد معر�ضه يف بغداد عام 1966 اإل عام 1984 يف املركز الثقايف 

العراقي، لندن وكان ذاك معر�ضه الأخري.
ن�ضاأ كاظم حيدر يف حملة الف�ضل، �ضمن بيئة �ضعبية حمافظة وتراث اجتماعي متنوع. دخل 
دار املعلمني لدرا�ضة الأدب ويف الوقت نف�ضه در�ض الر�ضم يف معهد الفنون اجلميلة »الق�ضم 
اإنكلرتا لدرا�ضة  اإىل  1957، �ضافر بعدها يف بعثة درا�ضية  امل�ضائي«. وتخرج من كليهما عام 

الديكور امل�ضرحي حيث عاد بعد اإكماله الدرا�ضة اإىل بغداد عام 1962.
خالل هذه الفرتة ل نعرف عن جتربة كاظم حيدر ال�ضيء الكثري، اإل عرب ن�ضاطه الفني من 
خالل م�ضاركاته يف معار�ض نادي املن�ضور وبروزه كفنان مثري للجدل يف جراأته، ثم م�ضاهمته 
مع فنانني اآخرين يف اإقامة معر�ض املرفو�ضات كتحٍد للجنة التحكيم التي ت�ضرف على تنظيم 

املعر�ض ال�ضنوي لنادي املن�ضور.
اهتم كاظم منذ بداياته يف اخلم�ضينات مبو�ضوعات حمددة، تنوعت تفا�ضيلها تقنية وتكويناً. 
لوحة  ولعل  الهتمامات.  اإحدى هذه  العمال،  املدينة، عرب طبقة  اليومية يف  احلياة  كانت 
»عمال البناء« من اأبرز مناذج تلك الفرتة، فيها جند تكويناً حمافظاً يتمثل يف و�ضع جمموعة 
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من العمال يف مقدمة اللوحة، موؤكداً على تكوينهم الع�ضلي، مع تنوع يف حركة ال�ضواعد 
وما حتمله من اأدوات خا�ضة بهم، لكي يك�ضر رتابة ال�ضكل الفني. اأما مو�ضوعه الثاين، فهو 
الإن�ضان وحميطه، وهو مو�ضوع بداأه عندما كان يف لندن وا�ضتمر معه بعد عودته ل�ضنوات 
طويلة. وكان تكوين املكعب وما ميثله رمزياً من اأ�ضكال احل�ضار وال�ضجن، هو اإحدى ا�ضتعارات 
ل اأن يكون اإن�ضانه اأقل  الفنان من جتربة الفنان الربيطاين فران�ضي�ض بيكون. اإل اأن كاظم ف�ضّ
اإن�ضان بيكون، واأقل ت�ضويهاً يف مالحمه، واأن تاأخذ اللوحة قيمتها من الإن�ضان  حركة من 
كذاٍت ثابتة، متحدية ما يحيط بها من عوامل متناق�ضة، جدلها بني ثبات الإن�ضان وطماأنينته 
وبني ق�ضاوة حدود املكعب وظلمته. من هذا الت�ضاد يتولد تركيب غني ي�ضع بطاقة الرف�ض 
والتحدي. يف بداية معاجلاته لهذا املو�ضوع ظل كاظم مقت�ضداً يف اللون، مياًل للت�ضاد. لكن 
يف لوحته �ضرعان ما �ضتتطور لت�ضبح خميلة األوان باهرة ممزوجة ببقايا بيارق ورايات �ضعبية، يف 
و�ضطها كيان اإن�ضاين ثابت. تتداخل األوانها مع حدود املكعب وت�ضبح ظلمة الظل املزرك�ض 

بلطخات فر�ضاة حمراء قا�ضية، �ضهادة على دواخل اإن�ضانية عاّجة بالنفجارات.
وفيها  الإن�ضاين«.  للج�ضم  احليواين  »الت�ضريح  امل�ضماة  جمموعته  لندن  يف  وهو  كاظم  بداأ 
جند الإن�ضان ياأخذ هيئة احليوان بتمثله امل�ضي على اأطرافه الأربعة، اإل اأنه تراجع عن هذه 
املعاجلات ليطّور مو�ضوع الإن�ضان الوحيد وعالقته مبحيطه، و�ضنجد اأن �ضكل املكعب الذي 
يحا�ضر �ضخو�ضه يف ال�ضتينات، كما يف لوحة »ثالث مكعبات« يتحول اإىل �ضكل هند�ضي 
وحيداً  اإن�ضاناً  جند  حيث  املكعب«  من  »اخلروج  لوحة  يف  كما  ال�ضبعينات  يف  رحابة  اأكرث 
حتيط به اأ�ضكال تتداخل مع اأطراف ال�ضكل املكعب، فيها يجمع كاظم بني مفردات اأعماله 
يف ملحمة ال�ضهيد، وبني اأعماله يف بداية ال�ضبعينات، ناقاًل مو�ضوعه الذاتي اإىل مناخات 
املو�ضوع  هذا  عرب  من�ضغاًل  الفنان  ظل  ولئن  ال�ضعبية.  بامليثولوجية  عالقة  ذات  ملحمية 
بجدل العالقة بني الإن�ضان واملحيط، �ضارت العديد من عنا�ضر املو�ضوع ج�ضراً لتوا�ضله مع 
مو�ضوعات اأخرى مثل لوحة »اأ�ضكال يف ال�ضحراء« التي تعود ملنت�ضف ال�ضبعينات. فيها 
جند جتميعاً ل�ضكل حيوان اأ�ضطوري يعلوه جزء من �ضكل املكعب وقد اختفت بقية اأجزائه.

اأما اهتمامه الآخر، فكان املو�ضوع ال�ضعبي ذو الأبعاد امللحمية وامليثولوجية وب�ضكل خا�ض 
ملحمة مقتل احل�ضني، والتي بداأت معه منذ اخلم�ضينات. ولوحة »م�ضرع اإن�ضان اأو ال�ضمر« 
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عالج  فيها  ذلك،  على  �ضاهد  اأبرز  اخلم�ضينات،  يف  العراقي  الفن  نتاجات  اأجمل  اإحدى 
الفنان املو�ضوع بتاأثري من ر�ضوم املطبوعات ال�ضعبية اخلا�ضة بهذه امللحمة، مع ت�ضادات يف 
عنا�ضر البناء الفني ذات البنية اللونية املوحدة. اإل اأننا �ضنجده بعد عودته من درا�ضته يف 
اخلارج وقد جعل هذا املو�ضوع هّماً اأ�ضا�ضياً وباأ�ضلوب وتكوينات جديدة ومغايرة لنتاجه يف 
اخلم�ضينات، لي�ض يف تطور اإمكانياته ومتكنه من العمل الفني فقط، واإمنا يف روؤيته للحدث 

وطريقه تقدميه اأي�ضاً.
ي�ضكل معر�ض »ملحمة ال�ضهيد« والذي اأقامه الفنان عام 1965 عالمة بارزة يف تاريخ احلركة 
الت�ضكيلية يف العراق، فاملعر�ض جاء يف ظروف ثقافية و�ضيا�ضية معقدة، جاعاًل ال�ضت�ضهاد 
وما  املتنوعة يف احلجم  وباأعماله  الديني.  التاأويل  عن  وبعيداً  باملاأ�ضاة،  �ضاّجاً  معا�ضراً  رمزاً 
�ضمته بع�ض اللوحات الكبرية من عنا�ضر م�ضافة ماأخوذة عن املوروث ال�ضعبي مثل الكف 
املقطوع والذي يعلو نهايات الرايات امل�ضتخدمة يف امل�ضرية ال�ضعبية للمقتل، جعل الر�ضم 
جزءاً ولي�ض الكل، اأي اأن كاظم اهتم باملناخ العام للمعر�ض وبت�ضاعد عنا�ضر املو�ضوع عرب 
م�ضرحي  احتفايل  مناخ  على  حمافظاً  اأي�ضاً،  اللوحة  وحجم  الفني  والرتكيب  البناء  تنوع 
وا�ضح، يتطابق فيه مع احتفالية امل�ضهد امللحمي الذي كان ميثل يف كل عام يف العديد من 
الرمزي  ُبعدها  ياأتي  هنا  امللحمة. ومن  لهذه  �ضارحاً  موؤوًل ل  اأ�ضبح  وبهذا  العراقية.  املدن 
كتبه  �ضعري حديث  ن�ض  اعتمد على  واأن كاظم  الديني، خا�ضة  والثقايف ل  الجتماعي 
مقتل  يف  اخلا�ض  ن�ضه  يروي  بهذا  وكاأنه  اللوحات،  لإحدى  عنواناً  فيه  �ضطر  كل  ليكون 
احل�ضني يقع على ال�ضد من الن�ض ال�ضعبي يف تواتراته واإيقاعاته ال�ضمولية والتي حتمل يف 

طياتها اأ�ضرار »دميومة« هذا احلدث امللحمي .
جاء هذا املعر�ض يف نف�ض ال�ضنة التي اأقيم فيها اأكرث من معر�ض �ضخ�ضي من قبل فنانني 
اأنهوا درا�ضتهم الفنية يف اخلارج وكان منهم اإ�ضماعيل فتاح وغازي ال�ضعودي، اإل اأن معر�ض 
كاظم متّيز عنهم يف كونه امتداداً معرفياً وثقافياً لتجربة العالقة بالرتاث الوطني والقومي. هذه 
العالقة التي عمل عليها العديد من الفنانني ممن كانوا خارج جماعة بغداد للفن احلديث، 
الفني  الغنى  اإحدى عالمات  لهذا املوروث، جعل من هذا املعر�ض  نوعياً  وبالتايل تطويراً 
للحركة الفنية العراقية عند مقارنته مبعر�ض اإ�ضماعيل فتاح الذي اهتم مبعاجلات فنية مو�ضوعاً 
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اأ�ضا�ضيتني  عالمتني  كانا  املعر�ضني  كال  اأن  اإل  كاظم.  حاوله  مما  ال�ضد  على  تقف  وتقنية 
توؤرخان اندفاع الفنانني اجلدد يف الدخول يف ف�ضاءات جديدة مل يعرفها جيل الرواد، ويف 
تعميق اجلدل والبحث يف اأهمية �ضناعة املعا�ضرة للتقنية والأ�ضلوب، اإىل جانب الهتمام 

بالبعد العربي والعاملي ل املحلي الذي اأ�ضاعته بدايات جماعة بغداد للفن احلديث.
�ضعى كاظم حيدر لتحقيق وحدة مو�ضوعه باأعمال ذات اأ�ضلوب ومنهجية �ضارمة، متوخياً 
يف الوقت نف�ضه، األ تتعرث تكويناته يف فخ ال�ضهولة والعبثية. اإن حر�ض كاظم حيدر على 
الأمانة ملا بداأه من بحث منذ منت�ضف اخلم�ضينات على عالقة بالفولكلور ال�ضعبي �ضكاًل 
�ضواء  املتنوعة،  خ�ضائ�ضها  وحماية  الت�ضويرية  اأبجديته  ا�ضتقاللية  اإىل  وميله  ومو�ضوعات، 
كان ذلك من خالل اختيار وحداته الب�ضرية اأم يف طريقة ت�ضييد هذه اللوحات �ضمن فراغ 
مثري للتاأمل، جعله حري�ضاً على ال�ضتفادة من تراكم خربته ومعرفته بامل�ضهد امل�ضرحي لكي 
يكّون ُبعداً ملعرفته بالر�ضم. اإل اأن ذلك جعله اأكرث طواعيًة للعقائد الهند�ضية التي تتحكم يف 

امل�ضرح منه ل�ضالح قيم اللوحة وحريتها.
اإن اأهمية املعر�ض وما اأثاره من اهتمامات نقدية عديدة، اعتربه البع�ض من اأهم معار�ض املو�ضم 
الت�ضكيلية  النقاد وكتاب احلركة  اأكرث  اأهمها على الإطالق، جعل  اإن مل يكن  الت�ضكيلي، 
العراقية ل ي�ضاهدون كاظم اإل عرب هذا املعر�ض. يذكر �ضاكر ح�ضن يف حتليل بع�ض عنا�ضر 
التماثل والتكرار، والختزال واحلذف يف  اإىل  الفنان جلاأ  باأن  اللوحة يف هذه الأعمال  بناء 
الأ�ضطورية(  املركبة  )ال�ضخ�ضية  تكوين  يف  التجميع  مبداأ  عن  ف�ضاًل  والت�ضخي�ض.  البناء 
وذلك يف �ضياق متثله للفكر احل�ضاري وامللحمي معاً حتى ليخيل اإلينا اأحياناً اأنه اأجنز معر�ضه 
نزار  ي�ضري  كما  املعا�ضر،  الإن�ضاين  املو�ضوع  هذا  اختيار  املتخ�ض�ضة يف  ثقافته  �ضوء  هذا يف 
�ضليم اإىل اأن كاظم يف جميع اأعماله التجريدية اأو املاأ�ضاوية ال�ضخ�ضية ينحو يف تركيبها منحى 
البناء امل�ضرحي يف اخلطوط املعتمدة على اأبعاد املنظور الوهمية ويف قطع امل�ضاحات اخللفية 

ملوا�ضيعه اإىل مقطعني ي�ضع خاللها الكتل املتوازية يف حركة م�ضرحية �ضرفة.
اأما �ضوكت الربيعي فقد اعترب اأن هذا املعر�ض ت�ضمن دللت املو�ضوعات الرمزية، حيث 
يحت�ضنها وجود اأخالقي - ميثولوجي جعلها حا�ضرة يف الوعي التاريخي، فان�ضحبت هذه 
املنقو�ضة  العري�ضة  امل�ضاحات  التب�ضيط يف  ذاتها:  التقني  البحث  منطلقات  املالحظة على 
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على اللوحة، الختزال يف اخلطوط اخلارجية للمالمح، التكرار الذي يوحي باإيقاع الكتل .
�ضافر كاظم حيدر اإىل بريوت يف ال�ضنة نف�ضها مع ما تبقى من اأعمال معر�ضه هذا. واأ�ضاف 
اإليها اأعماًل ر�ضمها هناك مل�ضاهد ر�ضمها هناك مل�ضاهد طبيعية من املدينة، اإل اأن ذلك قد ولد 

اإرباكاً معرفياً وفنياً للنقاد، وكانت ح�ضيلته مراجعات نقدية �ضلبية للمعر�ض. 
وذلك  فني  موقف  اإىل  يتطور  �ضوف  والآخر  احلني  بني  والأكادميي  النطباعي  للر�ضم  ميله  اإن 
بتكوينه مع جمموعة من تالميذه حينذاك )جماعة الأكادمييني( عام 1971. وكان قبل ذلك يف 
عام 1967 قد التحق بجماعة الزاوية التي اأقامت معر�ضها الأول والأخري يف تلك ال�ضنة 1967.
الأكادميي، لكنه  للر�ضم  مليوله بني احلني والآخر  امتداداً  الأكادمييني  تاأ�ضي�ضه جلماعة  كان 
كان قد انكفاءاً حمزناً لأبحاثه يف جتديد اللوحة العراقية. فم�ضاركته يف هذا املعر�ض باأعمال 
تعود اإىل ع�ضرة �ضنوات خلت عندما كان طالباً يف لندن، متجاهاًل التميز النوعي ملعر�ضه 
املجال  اإتاحة  اأجل  من  م�ضاركته هي  باأن  ومفرت�ضاً  املتفرقة،  وم�ضاهماته  ال�ضهيد«  »ملحمة 
وطاقته  الفني  لدوره  منتظم  لإهمال  البداية  احلال  واقع  يف  هو  للعر�ض.  املجموعة  لأفراد 

الإبداعية عرب جلوئه اإىل اأبحاث حمافظة وجناحات ذات تاريخ ق�ضري.
لعل ا�ضتقاللية كاظم وميله امل�ضتمر للتجريب دون الهتمام ب�ضرورة وحدة البحث الفني، 
توثيق  غياب  يف  خا�ضة  �ضعبة،  مهمة  والآخر،  احلني  بني  جناحاته  ومتييز  متابعته  جعلت 
الأكادمييني،  بعد جماعة  اأي جتمع  يف  منتظماً  كاظم  يعد  فنية جديدة. مل  وم�ضادر  علمي 
واكتفى مب�ضاهمات فردية على ال�ضعيد العربي والعراقي، اإىل جانب تنفيذه لأعمال كبرية 
للموؤ�ض�ضات العراقية الر�ضمية وخا�ضة تلك التي بداأت مع نهاية ال�ضبعينات مثل جدارياته 

يف مطار بغداد الدويل وجدارية القاد�ضية.

املعر�ص ال�صخ�صي الأخري
مل تتح يل الفر�ضة ملتابعة كاظم بعد مغادرتي العراق يف منت�ضف ال�ضبعينات اإل عرب ن�ضاطات 
متفرقة ل تقدم �ضورة وا�ضحة عنه. لكن يف عام 1983 جاء اإىل لندن ملعاجلته من �ضرطان 
الدم. وقد بقي ب�ضعة اأ�ضهر عانى فيها الكثري. وقد عاوده بعدها بع�ض الن�ضاط اجل�ضدي. 
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وكان عليه املجيء مرة اأخرى للعالج فكانت فكرة املعر�ض ال�ضخ�ضي لتوفري ما يحتاجه من 
دعم مايل يفوق قدرته ال�ضخ�ضية.

ا�ضتغل كاظم عند عودته اإىل بغداد على اأعمال متنوعة احلجم م�ضتخدماً حالته ال�ضخ�ضية 
وعذاباته يف مواجهة املر�ض مادًة لأعماله، حيث تداخلت اأنابيب الأجهزة الطبية بال�ضرايني 
يف اأكرث من لوحة حملت عنوان »�ضورة �ضخ�ضية«، بينما جند ال�ضرايني وقد حتولت اإىل جزٍء 
الورد التي كانت بجانبه يف امل�ضت�ضفى. ويف حواره مع  باقات  من م�ضهد طبيعي حتيط بها 
ال�ضخ�ضي يف لندن، حتدث كاظم عن عذاباته وهو يواجه مر�ض  مورين علي بعد معر�ضه 
ال�ضرطان، والتغريات التي حدثت يف ت�ضوراته مل�ضاهدة الأ�ضياء، وعن لوحة ير�ضمها متثله 

على فرا�ض املوت و�ضط جمموعة من املودعني.
كان جناح املعر�ض قد فاق ت�ضورات كاظم، فتوفر لديه املال ليدخل امل�ضت�ضفى مرًة اأخرى، 
األوان ومواد وكاأن كل �ضيء بات طبيعياً. ا�ضتغل خالل هذه  واأن ي�ضرتي ما يحتاجه من 
الأ�ضهر ببع�ض الأعمال والتي كان اأغلبها على الورق، م�ضتخدماً التخطيط والألوان املائية، 
وهي يف واقع احلال اأفكار اأولية للوحات قد ينفذها فيما بعد. بعد عودته كتب يل يف ر�ضالة 
�ضخ�ضية )لأنني كما تعلم من امل�ضت�ضفى يف لندن اإىل امل�ضت�ضفى )ابن البيطار( يف بغداد 
ثم اخلروج منه، ثم الرجوع ثم اخلروج ثم الرجوع وب�ضحة عليلة جداً... اإنني اأكافح واأعمل 
باإ�ضرار �ضديد لأعترب نف�ضي طبيعياً اأو قريب لها، اإل اأنها �ضعبة جداً واملعركة م�ضتمرة. وبعد 
اأ�ضهر قليلة من هذه الر�ضالة تويف كاظم بهدوء تاركاً خلفه مواد مل�ضروع كتاب عن الإبداع 
العراقي والع�ضرات من التخطيطات والأفكار لأعمال م�ضرحية كان يفرت�ض اأن ي�ضهم فيها 

اإىل جانب عدد كبري من الأعمال الفنية املوزعة يف اأكرث من بلد.
جملة ن�ضو�ض، العدد الأول، 1994
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�صالمًا اإيها ال�صديق

واحداً واحداً ذهبوا
ويذهبون وياأخذون

بع�ضاً مني معهم كل مرة
وابقى لأدري ما تبقى

متاأماًل ما تركوا منهم ومني
ما كان اأكرثهم واأ�ضد ح�ضورهم*

قبلك اأيها املعلم ال�ضديق، عندما رحل عنا �ضديقنا كاظم حيدر وترك على جدران بيتك 
لوحة الرباق التي كنت تع�ضقها ذاكرًة مللحمة ال�ضهيد، اأخذك احلزن. كان العراق حينذاك 
ثم  للفجيعة.  توؤ�ض�ض  بدايًة  ال�ضهداء،  بدم حرٍب جمنونة، �ضار، كاظم كالآلف من  غارقاً 
يحا�ضرك  ظل  الذي  جنونه  اختفى  ومعه  ال�ضرطان،  مبر�ض  الرحال  خالد  امل�ضاك�ض  رحل 
بهو�ٍض مري�ض. وقراأت كيف �ضار فائق ح�ضن رماداً يف بالٍد بعيدٍة حيث ل �ضديق هناك 
اإل زوجة وابن عاق. بعدها غادرتك اأم �ضدير، وهي ترى عراق ال�ضواد يغرق باجلوع والدم، 
وبح�ضاٍر ب�ضع مل يعد يف العمر طاقٌة لحتماله، وعلى رغم ذلك بقيَت يف بغداد، وما كان 
ال�ضفر  التي تعرفها، لكنك ف�ضلت  الع�ضرات من املدن  اأن جتد مكاناً يف  م�ضتحياًل عليك 
اإىل داخل روٍح مدماٍة بالهجرة الأوىل. بقيت خلف نافذة العراق اجلميل، تنزف واأنت ترى 
العامل  اأن هذا  تعرف  وملاذا. لأنك  اأين،  اإىل  ت�ضاأل  بعيدٍة مل  اإىل مدٍن  يغادرون  اأ�ضدقاءك 
خمبول بالنميمة و�ضوء الظن، غارٌق يف م�ضتنقع الظلمة و�ضدود الآلم. كنت تراهم ي�ضريون 

يف اجتاه اجلمر، حيث الرماد غيمتهم، والرحلة مل تكن قد بداأت.
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عاد  ول  قد�ضك،  القد�ض  عادت  ما  يبكي.  الوطن  الثانية  للمرة  فيه  راأيت  نذل،  زمن  اإنه 
العراق لوؤلوؤة ال�ضعراء، منجم الذهب.

اختفى كل �ضيء وراأيت ال�ضهروردي يوزع جوعه على املنتظرين. اختفى مثقفو املنا�ضبات 
احلمقى الذين كانوا يطرقون باب بيتك عند كل احتفال. اختفى �ضعراء املديح وجامعي 
فتات املوائد. اختفى �ضديقك الذي ف�ضل اأن يكون بهلوًل مت�ضوًل على اأن يقا�ضمك فرح 

اجلائزة. اختفى البيا�ض، يا حلزن العراق، �ضار ال�ضواد قمراً.
�ضارت ع�ضتار �ضّبة بدو احلدود، ومتوزك الذي ع�ضقته، مم�ضوخاً بالريبة. �ضار ال�ضياب ممنوعاً 
لدى القبائل، وما عاد يف ب�ضراه �ضنا�ضيل لبنة اجللبي. �ضار �ضارع الأمريات، حيث كان 
بذرة الع�ضق، مزيناً برايات ل�ضهداء ممنوعني من اإعالن موتهم. كنت ترى اجلرح جرحاً ل 

�ضبيه له يحيط بك.
كنت تعرف اأنه عاٌر للعني التي ل ترى.

البيت، وتتابع  اأزهار احلديقة لتزين ركن  اأن تقطع  اأثقالها كالر�ضا�ض، ف�ضلت  نهارات  ويف 
اأتعبت من ل يعرف  دورة الع�ضب الأخ�ضر، واأطفال اجلار، وتكتب الغرف الأخرى التي 

مناخاتك حلظة الكتابة..
ولفرط ما ع�ضقت العراق، ما كانت الوحدة موح�ضًة. كنت مت�ضي اإليها، معك �ضاي النعناع 
واآخر الفرح، وما تبقى من الأ�ضرار، ويف حلظات التعب، كنت تلتف بعباءة ال�ضمت، تردد 

اأنينك، ذهب الذين اأحبهم وبقيُت مثل ال�ضيف فرداً.
البعيدين،  لالأ�ضدقاء  تقراأ  بالدمعة.  املخنوقة  العيون  تراقب  العمر  اآخر  يف  �ضرَت  هكذا 
اأيام، ثم تاأخذ طريق الرب ل�ضاعات م�ضيئة، لبغداد مليعة. �ضارت  تلتقيهم يف عمان لب�ضعة 

الفوا�ضل متر كاأنها حروف من لغات جمهولة، و�ضار احل�ضار يو�ضع جرح العراق.
داريت هذا اجلرح ومل تربر ق�ضوة الأ�ضياء التي حتيطك. كنت تعرف اأن ل �ضيء يزيل وجع 

القلب غري املوت. رحلت دون �ضراٍخ وتركت معنا ع�ضقك اجلميل. هكذا كتبت:
وجدت يف الكلمات الطليقة منفذي
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يف الكلمات وجدت اإىل الف�ضاء
اأخرياً منفذي.

اأمامي ميتد
امتداد الأزل.*

جريدة احلياة، لندن، 1 كانون الأول 1994

املجموعة ال�ضعرية الكاملة، جربا اإبراهيم جربا.  *
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في�صل لعيبي
ال�صكل املر�صوم

للعني بتاأملها هذه الأ�ضلوبية العالية يف اإح�ضار مو�ضوعات يومية عراقية، تفتح نافذة احلنني 
تابعها  وقد  البعيدة.  احلياة  تلك  على  والذكريات،  بالعواطف  اململوءة  الأماكن  تلك  على 
في�ضل دون كلل رغم غيابه عنها منذ �ضنوات طويلة. اإن في�ضل ل يتمثل تلك احلياة، اإنه 
الذي  ال�ضلبي  اجلانب  عن  تبعده  تقليدي  غري  ومنظور  متميز  فني  تعامل  �ضمن  يقرتحها 
ي�ضاير هذا النوع من البحث الفني، وهو احل�ض الوثائقي، حيث ت�ضبح قيمة اللوحة مبقدار 
التجربة  تطور هذه  اإن  التعبري.  الإبداعية يف  لطاقتها  اليومية ل  احلياة  لتفا�ضيل  اإخال�ضها 
بقدرة في�ضل على مزاوجة الواقع مع ما يطرحه من رموز تاريخية و�ضعبية،  �ضيكون مرهوناً 

كما فعل يف ر�ضوماته ال�ضغرية، لكنه يناأى عن التعبري املبا�ضر والوثائقي.
النهاية  تفا�ضيل، يوحدها يف  فيها من  ما  املو�ضوعات، بكل  تنوع  اإن  اأي�ضاً،  ندرك  اأن  لبد 
ذلك النتماء الباهر للر�ضم كقيمة اأولية، وهو اإحدى امليزات الأ�ضا�ضية للحركة الت�ضكيلية 

العراقية.
املو�ضوع هو ال�ضكل وامل�ضمون يكمل هذه املزاوجة، ن�ضتطيع القول اإن اأ�ضكال في�ضل، فيما 
وبالتايل فنحن ل  الفر�ضية،  تلك  تقوم على  باملو�ضوع،  ترتبط  تثريه من مواقف اجتماعية 
ن�ضاهد �ضكاًل م�ضرحياً للمقهى، واإمنا ن�ضاهد اأعماًل تف�ضح عن تقاطعات اجتماعية متنوعة 
اأثاث( وبني  )اأ�ضخا�ض،  الواقعي  ال�ضكل  الت�ضاد بني  لبناء فني غني يف ت�ضاداته،  تخ�ضع 
املنظور التجريدي، الت�ضاد بني التفا�ضيل املتنوعة وبني الكتلة، الت�ضاد بني حركة الأ�ضخا�ض 
و�ضكونية ما يحيط بها. هذه الت�ضادات الفنية يف اللوحة يقابلها ت�ضاد اجتماعي يف الواقع. 
من هنا تف�ضح لوحة في�ضل عن عالقات اأبعد من كونها حنيناً اإىل املا�ضي، عالقات حتتمل 

الكثري من احلوار اخلا�ض بها.
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لفي�ضل خا�ضية اأخرى ل جندها عند العديد من الفنانني العراقيني، وهو النتباه للتخطيط 
كجزء اأ�ضا�ضي من لغته التعبريية، حتى تكاد هذه الأعمال اأن تاأخذ مكانة لي�ضت اأقل من 
بحثه يف اللوحة. تتنوع تخطيطاته بني الليونة واحلّدة، بني النغالق والبوح، بني التف�ضيل 
والختزال، بني �ضرعة حركة القلم وقدرته لل�ضيطرة على ال�ضكل املر�ضوم. مع في�ضل نحن 
اأمام جتربة ذات و�ضائج بالأبحاث الفنية العراقية، وخا�ضة الرواد منهم، واأ�ضري ب�ضكل اأ�ضا�ضي 
اإىل جتربة جواد �ضليم من حيث النتباه للحياة اليومية كمو�ضوع، واإىل فرج عبو، وخا�ضة يف 

جتربته امل�ضرية، كما يف لوحة )عمال ال�ضفن(.
ولأن جتربته خا�ضة به اأ�ضلوباً وتوجهاً، فهو م�ضارك فّعال يف اإثارة العديد من الأ�ضئلة التي ل 
زالت فروعاً متنوعة يف حركة الر�ضم العراقي تطرحها، وخا�ضة تلك التي حتاول تاأ�ضي�ض هوية 

منفتحة هي نتيجة حتمية ل�ضراع الثقافة الأوربية والعربية.
مقدمة دليل املعر�ض ال�ضخ�ضي، كالري الكوفة، 1996
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�صد التيار

ي�ضاع يف اأ�ضواق و�ضالت العر�ض العربية، اأو دكاكني ربات بيوت �ضجرات من حياتهن، 
العربية  نتاجات جتارية متوزعة بني مو�ضوعات خمتلفة، الأكرث �ضيوعاً هي لوحات اخليول 
وم�ضاهد البدو واملحالت البغدادية القدمية، اإىل جانب لوحات متثل املراقد املقد�ضة. وبني 
هذا اخلليط، تظهر اأعمال فولكلورية تغلفها حداثة م�ضتهلكة. كل هذه النتاجات تعر�ض بني 
احلني والآخر يف هذا البلد اأو ذاك حتت لفتة »الفن العراقي املعا�ضر«. ومل يغب عن ذهن 
فناين هذه املوجة، ول اأ�ضحاب ال�ضالت اأو جتار اللوحات، من عرب وعراقيني قادمني اإىل 
اأ�ضواق ل عالقة لها بالفن، اأن ي�ضتخدموا احل�ضار حجًة لهم. فقد اخرتعوا لأنف�ضهم رغبات 
اخلراب...  و�ضط  القومية  �ضحوتهم  اكت�ضفوا  و�ضركاء  اجلدد  الأغنياء  خيال  مقيا�ض  على 
على  قادرة  املفتعل،  الت�ضامن  م�ضرحية  بجعل  املباهج  اإقامة  املتنامي،  احل�ضد  هذا  مفاتيح 
حتريك العواطف، هم املت�ضّلون بوهم ال�ضعادة، وا�ضتثمارات ال�ضفقة العربية، املعنيون بتبدل 
جاء  اأين  من  الأثمان.  باأبخ�ض  �ضيء  كل  �ضراء  على  احلري�ضون  بغداد،  يف  الدولر  �ضعر 
كل هذا ال�ضلف لهذا احل�ضد، اأن يروج لوجه قبيح يف الفن العراقي؟ من اأين يدخل هذا 
بكاء  يكفي  األ  الكاذب؟  الأخوي  والت�ضامن  التباكي  ب�ضرطان  امللوث  العربي  ال�ضو�ض 
�ضاحنات  و�ضائقي  دبلوما�ضيني  من  هوؤلء  يكفي  األ  العربي؟  العمق  ولفتات  التما�ضيح 
و�ضحافيني وفنانني وحاملي حقائب الأدوية، و�ضباط احلدود اململوءة جيوبهم بالر�ضوة؟ األ 

يكفي هوؤلء �ضعة اجلرح العراقي لكي يتاجروا به؟
على عك�ض كل هذه التظاهرة املفتعلة، وعلى عك�ض حما�ض وم�ضاهمة موؤ�ض�ضات فنية عربية 
يف اإ�ضاعة هذه الأعمال، يقف بع�ض الفنانني ال�ضباب راف�ضني �ضورة ال�ضحية والذل املبطن 
بالت�ضامن، راف�ضني اأن ي�ضع لهم مثل هذا احل�ضد املنافق تاريخاً مزوراً وجتربًة فنيًة ل عالقة 
ببناء جتربة  اليومي بكل �ضعوبة، معنيني  يتدبرون قوتهم  الذين  املتنوعة. هم  بتجاربهم  لها 
تتجاهل �ضفاهة اأولئك املتباكني على العراق وموت اأطفاله، مراهنني على تاريخ فني طليعي، 
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واإدراٍك حاد با�ضتحالة تكوين جتربة فنية متميزة من غري تفكيك تاريخها والقب�ض على ما هو 
عياين قادر على مهمة التطوير.

منوذجاً  بريوت،  »اأجيال«  �ضالة  اخلزاعي يف  و�ضياء  يحيى  ونزار  غائب  غ�ضان  معر�ض  ميثل 
تلك  بفقدان  اأكرث عمقاً  واإح�ضا�ضاً  باملرارة،  عميقاً  اإح�ضا�ضاً  الذين يخفون  ال�ضباب  لهوؤلء 
الظروف التي توفر لهم حرية العمل الفني بعيداً عن م�ضاربات �ضوٍق يديرها جاهلون بالفن. 
هذا النموذج من ال�ضباب، وهو ي�ضتغل �ضد التيار التجاري البائ�ض، والتبا�ضات املوؤ�ض�ضات 
لتاريخ  اإخال�ضه  تاأكيد  ي�ضعى يف  واهية،  بحجٍج  بوجههم  اأبوابها  تغلق  التي  العربية  الفنية 

حركته الفنية بعيداً عن بهرجة معار�ض املنا�ضبات.
يطور غ�ضان غائب عنا�ضر لوحته من حوافز �ضكلية تاأخذ �ضيغة اأ�ضكال هند�ضية متنوعة، 
تتداخل اأو تتحد مع تكوينات اأخرى. حيويتها يف �ضخبها وعنفوانها اللوين، م�ضيداً بتلك 
وع�ضقه  كاأ�ضلوب،  التجريدية  اإىل  ميوله  بني  احللم.  ت�ضتح�ضر  وعوامل  خيالية  مدناً  احليوية 
الت�ضادات اللونية، وتنوع �ضمك و�ضربات فر�ضاته، يتبدى �ضعيه الدوؤوب على اإجناز لوحٍة 
قوة  تزداد  العالقة  وبف�ضل هذه  �ضركها.  الوقوع يف  التفادي يف  وبراعة  ال�ضدفة  بني  تناغم 
تكويناته التي توحي مبخيلة غنية ل تعطي نف�ضها ب�ضهولة، بل تقود املتفرج اإىل اأن مير عرب 

عدد من الإ�ضارات والأ�ضكال التي هي جزء من حركة اللون.
ت�ضتهوي املادة خيالت نزار يحيى، وهو تراث حمدود يف التجربة العراقية، فهو من خالل 
مزجه خامات العمارة واجلدران الداخلية، ينجح يف جعل لوحته مثرية ومتنوعة يف اأ�ضكالها 
ومادتها وعالقاتها بالفراغ. هذا العناية بالتفا�ضيل اإىل حدود اأ�ضكاله وما يوليه من اهتمام 
وا�ضح يف اإغناء ال�ضطح لونياً واإ�ضارياً، يجعله فناناً بعيداً عن ال�ضرد الأدبي، وقريباً من منهجية 
�ضامل الدباغ، الفنان ال�ضتيني يف عناده وتطوير جتربة جتريدية خال�ضة. لكن مناخات نزار اأكرث 

غنى واأقرب اإىل جتريدات الطبيعة، قابلة بحكم تنوع اأِ�ضكالها اإىل التطوير والغنى. 
لت�ضخي�ضية  القليلة  الإ�ضارات  بني  جامعاً  باللون،  افتتانه  يف  زميليه  اخلزاعي  �ضياء  ي�ضارك 
يجعلها  بل  الإ�ضارات،  لتلك  عاملاً  تنجز  اأو  اأ�ضكاًل  تكون  ل  لونية  م�ضاحات  مع  ملتب�ضة 
لونية  مبباهاة  م�ضطفياً  داخله،  من  يتاآكل  جمتمٍع  كوابي�ض  حتده  ل  حلماً  حرة،  م�ضاحات 
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متنوعة وعناد عوامل الطفولة ما زالت تطارده، مبقياً منها اإِ�ضارات مادية يف اأجزاء من لوحته، 
هي مفتاح التجوال يف عامله اللوين الغني بالعاطفة.

جريدة احلياة، لندن، 22 كانون الأول 1999
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لن تكون وحيدًا هذه الليلة
اإىل رافع النا�صري

بقعة مل�ضار �ضوء خجول يهبط من  املر�ضم وحيداً، قهوة عربية،  يف �ضباح عادي، كنُت يف 
�ضم�ض  ر�ضم  اإىل  عدُت  اأبوابها،  اأغلقت  الكلمات  لكن  بالقراءة،  ت�ضاغلت  العتمة.  �ضماء 

الرغبات.. و�ضعُت الأحمر على بيا�ض اللوحة، عاركُته بعيداً عن ظلمة الأ�ضود.
ظلت ال�ضم�ض بعيدًة، والظلمة مّدت يد الليل.

جاءين �ضوت املذياع يردد ن�ضرة الأخبار، كرديٌة بعمر الورد حترق نف�ضها حزناً على اأوجالن. 
�ضرطي اأبي�ض يقراأ تاريخ العبيد. مرا�ضٌل يذكر ا�ضم العراق كجريٍح ينزف، اأنهكه ال�ضراخ. 
اهلل  ا�ضم  تذكر  بالأ�ضود  وكتابات  بي�ضاء،  بقما�ضات  ماأخوذين  �ضريعاً  الأطفال  يرحل  ملاذا 
والأولياء.. على راأ�ضهم ي�ضعون تاج ح�ضارة خارجة من وكر اخلنازير. ينتظرون جنمًة تاأخذهم 
اإىل رحاب اهلل. اأت�ضوق اإىل لوحٍة من دون جداول ول حروف ول اأرقام. لوحة تفتح النوافذ 
على حدائق ال�ضم�ض، حتول اخلط الكويف اإىل ق�ضيدة، لروح تبعرث �ضبواتها على اأفق يطوي 
ظلمة الق�ضوة. لوحة ي�ضق �ضوادها �ضكنٌي بلون �ضماء العراق، تتبُع الريح من بيت اإىل بيت، 

ت�ضلم على النخل املحروق، على األغاٍم مزروعة حول املدن، على تاريخ تذروه الرياح.
عيناي على نهرين ي�ضقان ج�ضد اخل�ضوبة، على ب�ضطاء يبحثون يف �ضفاف الفرات عن طيور 
غرقت يف الن�ضيان، على �ضوٍت متّزقه مقامات البكاء، على ع�ضاٍق مينحون املوت قناعاً بابلياً 
لياأخذه الن�ضيان، ويحلمون بعر�ٍض قروي و�ضحون ف�ضة وعرٌق عراقٌي يفّجر �ضنوات القهر، 

على اأ�ضدقاء يخجلون من اأ�ضى احلاجة.
اليوم تذكرتك واأنت حتتفل مب�ضارات الأفق، جتعل من النتوءات املغ�ضولة باللون القهوائي 
اإ�ضارات واأرقاماً وتاريخاً �ضرياً لع�ضٍق قدمي. علَّ يف هذا الن�ضيد مقاماتك لغربة طالت �ضنواتها، 

زاوجت فيها الأزرق بلون الطني، وجعلت يف عتمة اللون �ضقاً ي�ضري اإىل جرح العراق.
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باحلزن.  مملوئني  غادرونا  من  اأ�ضماء  الزمن  حقائب  من  لناأخذ  ال�ضديق..  اأيها  مهل  على 
جا�ضم، الفتى ال�ضقُي القادم من �ضفاف دياىل يعلق على رقبته اآلة ت�ضوير قدمية ويف جيبه 
علبة �ضجائر وحمفظة من دون نقود، و�ضتائم لكل العامل. كيف اإذاً ا�ضتيقظ هذا ال�ضباح؟ 
من اأين ياأتي باآلة ت�ضوير ي�ضور معر�ضك؟ كيف ين�ضى بندقيته القدمية من اأرترييا، ماذا يفعل 

مبن�ضورات الثورة يف املخيمات؟
تركمان  واأكراداً،  عرباً  للقتلى،  يلوحون  ال�ضواد،  اأر�ض  يحرثون  املوتى،  ينه�ض  �ضباح  كل 

و�ضابئة، ثم ياأخذون جا�ضم اإىل مدارج املالئكة وينامون.
لن تكون وحيداً هذه الليلة..

الب�ضرة، الأ�ضدقاء املوزعون  املنامة، نخلها يغ�ضله ندى  اأهلك، معك �ضم�ض  اأنت يف بيت 
يف منايف الأر�ض، فتيان علمتهم اأ�ضرار اللون، يعاندون �ضقاءهم اليومي ول يلقون بجوهرة 

الع�ضق العراقي بني اأظالف اخلنازير.
�ضالماً اإىل البحرين اأهلك، اإىل الأ�ضدقاء تتوهج عروقهم بفرح اللون، اإىل قا�ضم ي�ضعل نريان 
ال�ضعر، يبعرث رمل �ضحرائه القا�ضية ويحلم على �ضفاف اخلليج بحدائق ليٍل معتق بالأ�ضرار.
جريدة احلياة، لندن، اآذار 1999
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ب�صاعة فات زمانها

مع بداية ال�ضبعينات، بدا للفنان العراقي فائق ح�ضن اأن تاريخه احلقيقي يف تطوير ما تو�ضل 
العراقي  الفن  متابعو  ويعرف  ما�ض.  تاريخ  �ضوى  لي�ض  املميزة  التجارب  اإليه وجماعته يف 
كيف كان و�ضديقه جواد �ضليم املحر�ضني ملجموعة من الفنانني، �ضواء من كان منظوياً �ضمن 

جمموعتهما )جماعة الرواد ثم الزاوية( و )جماعة بغداد للفن احلديث( اأو من خارجهما.
متيز فائق بطاقة تعبريية مذهلة، وح�ض لوين فريد، وبناء متني للوحة. كان متوا�ضعاً، اكتفى 
مبوقعه رئي�ضاً لق�ضم الر�ضم يف معهد الفنون اجلميلة ثم اأكادميية الفنون فيما بعد. ومل يكن 
مياًل اإىل العمل الفردي، اإذ ميكن عّد معار�ضه ال�ضخ�ضية على عدد الأ�ضابع. تويف جواد عام 
1961 واأدى ذلك اإىل خلخلة كاملة يف ن�ضاط جماعة بغداد التي كانت معار�ضها واأبحاثها 

عامل تن�ضيط للجماعات الفنية الأخرى، ومنها )جماعة الرواد( ثم اأدت الظروف ال�ضيا�ضية 
والثقافية والفنية وتبدلتها اإىل تهمي�ض دور اجلماعات الفنية، واإىل اختفاء معر�ض جمعية 
الفنانني العراقيني، و�ضار الن�ضاط الفني ياأخذ منحى فردياً، مما جعل فائق، ال�ضديد امليل اإىل 
العمل اجلماعي، يحتار بني مفرتق الطرق، فقد توزع اأفراد جماعة الزاوية بعد اأول معر�ض 
لها، ومل يعد لديه احلما�ض للعودة اإىل جماعة الرواد التي غادرها، فما كان منه اإل التفرغ 
للتدري�ض والنزواء يف مر�ضمه لر�ضم بع�ض الأعمال القريبة اإىل قلبه. ومع مرور الوقت، �ضار 
لزوجته الفرن�ضية واقٌع اأكرث ح�ضوراً، وهي التي ترى يف املردود املايل اأهمية تفوق ما ينزع 

اإليه فائق من جتريبية رائدة.
بداأ، على ا�ضتحياء، تلبية طلبات بع�ض جامعي اللوحات اجلدد اإىل جانب بع�ض املوؤ�ض�ضات 
جامعو  يعرفه  مثرياً،  جمالياً  عاملاً  يخلق  فائق  بداأ  ال�ضوداء،  الفكاهة  من  وكنوٍع  الر�ضمية، 
ال�ضري،  الن�ضاء  البدو وفرو�ضيتهم، عامل  اللوحات والأغنياء اجلدد، ر�ضم لهم مو�ضوعات 

وراق�ضات الغجر، وبني احلني والآخر بورتريه لهذا اأو ذاك.
تلك  ومن  الروح  من  خالية  منها-  القليل  -اإل  اللوحات  هذه  اأ�ضبحت  ال�ضنوات،  ومع 
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معرفة  ومن  للفر�ضاة،  ال�ضاحرة  ال�ضربات  من  خالية  بها،  متيز  التي  الرائعة  اللونية  اللتفاتة 
املتميزة،  للوحته  تدمرياً  تورطه  واأ�ضبح  تلك،  �ضخريته  فائق  يفيد  يعد  ومل  الت�ضريح.  بعلم 
ر�ضم  على  برتكيزه  لإ�ضعادهم  احلما�ض  عامل  اأخذه  بعدما  اجلدد.  الأغنياء  �ضعادة  يقابلها 
لوحات مفتعلة للخيول العربية، كما مل يتوان عن ر�ضم لوحات جن�ضية مبتذلة ل تخفي 
مدى الكبت لطالبي هذه الأعمال، من عراقيني وعرب. وعند وفاته تداخلت اأعماله هذه 
مع اأعمال تالميذه الذين قلدوا فيها اأ�ضتاذهم البارع، ثم مل يتورعوا يف �ضنوات احل�ضار من 
تزوير توقيع اأ�ضتاذهم، لتغرق �ضوق اخلليج العربي بالكثري من الأعمال التي يحر�ض بع�ض 

اخلرباء الوهميني على و�ضع تواقيعهم خلف اللوحة على رغم وجود توقيع فائق عليها.
خالل ان�ضغال فائق بهذه العوامل الغريبة التي كان لبع�ض تالميذه املحيطني به دور فيها، 
ال�ضهادة ل  على  للح�ضول  الفن  درا�ضة  اإىل  جاوؤوا  الذين  هوؤلء  من  باإعجاب  ظل حماطاً 
غري، و�ضرعان ما اكت�ضف هوؤلء اجلدوى املالية للتزوير، فبداأت معهم �ضرارة الفن التجاري 
املرء  باإمكان  و�ضار  والكتب.  ال�ضور  من  اللوحات  نقل  يف  جيدة  حرفية  لبع�ضهم  وكان 
و�ضرعان  الطلب.  الكتب، ح�ضب  من  مبا�ضرًة  منقولة  ا�ضت�ضراقية  اأعمال  على  يح�ضل  اأن 
اأن  من  التجربة  لهذه  لبد  وكان  العربي.  اخلليج  طول  على  زبائن  الأعمال  لهذه  �ضار  ما 
تغرق اأكرث يف ا�ضتجابتها للرغبات املتنوعة. هكذا بداأت �ضطوة هذه الأعمال لتاأخذ مكانها 
لتكّون ما يعرف يف بغداد بـ«فناين الكرادة« على ا�ضم ال�ضارع الذي ي�ضم دكاكني هوؤلء 
يف  القدمية  واملحالت  العراقية،  الأهوار  متثل  بلوحات  الدكاكني  هذه  وامتالأت  احلرفيني، 
بغداد، والأ�ضرحة املقد�ضة يف الكاظمية والنجف، ثم مو�ضوعات اخليول العربية. وتداخلت 
اأ�ضاليب اللوحات بني التقليد البارع واأ�ضلوب فناين �ضركات الإنتاج ال�ضريع يف تايلند، ثم 
�ضرعان ما اأ�ضبح �ضارع الكرادة هذا مبثابة �ضياج الهايدبارك يف لندن، ب�ضاعة تزويقية مبتذلة، 

تتحلى باملو�ضوعات العربية. ب�ضاعة قابلة للت�ضدير.
ومع انتهاء حرب اخلليج الثانية وانعكا�ضات احل�ضار، بداأ اأعداٌد من هوؤلء زحفهم �ضرقاً، عرب 
الأردن، ومل يجدوا ال�ضجاعة يف اأنف�ضهم للتوجه اإىل بريوت الأقرب اإىل عمان، بل �ضارت 
وجهتهم اخلليج العربي، ومعهم خيولهم املزوقة ومو�ضوعاتهم ال�ضعبية. ويف جمتمع ما يزال 
يف طور النمو، وجد بع�ض الأغنياء �ضالته يف هوؤلء واأ�ضبح لهذه اللوحات منازل وقاعات 
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عر�ض ومروجون، وفتحت اأمامهم املعار�ض املحلية وخمازن الأثاث.
كل ذلك يبدو طبيعياً، ففي كل البلدان جتد �ضوقاً من هذا النوع من الإنتاج، ومل يلتفت 
لذلك اأحد، فاحلريف لي�ض الفنان، وما ي�ضغل الأول ل يجده الثاين اإل خ�ضوعاً هزياًل لطلبات 
�ضوق عادي، ومل يكن باإمكان الأول اأن يتذاكى يف معرفته وفنه، وبالتايل بقي �ضمن دائرة 
عمل حمدودة، اإل اأن بع�ض هوؤلء متكن، ولعوامل ذات عالقة بـ)حب اخل�ضوم( من اخرتاق 

معر�ض له ال�ضفة الدولية وهو بينالة ال�ضارقة للفنون، واأن يكون له موقع يف متحفها اأي�ضاً.
كيف ميكن لهذا النوع من الأعمال، مع اأعمال هام�ضية لتجربة احلداثة العراقية، اأن يكون 
له طاقة الخرتاق هذه؟ وكيف ميكن للقائمني على هذا املعر�ض اأو املتحف اأن يجعلوا من 
هوؤلء وجه هذه التجربة؟ هل هو نوع من ال�ضتهانة بتاريخ حركة هي الأبرز عربياً؟ هل هو 
ب�ضاعة احل�ضار الذي وفر للمنظمني راحة البال يف الختيار؟ اأما �ضعر الفنانون املوجودون 
يف اللجنة املنظمة بال�ضمئزاز وهم ميرون اأمام هذا النوع من الأعمال املفتعلة، خ�ضو�ضاً وهم 
من دعاة احلداثة الفنية، اأمل يجدوا حرجاً يف و�ضع ثالثة اأعمال كبرية يف املتحف -ويف هذه 
اأ�ضاليب تبداأ باخليل وتنتهي بالتجريد،  املنا�ضبة املهمة- لر�ضام عراقي مقيم ر�ضمها بثالثة 
يتنا�ضوا، وهم  اأن  لهم  اأعمالهم؟ كيف  لفنانني معروفني بجدية  لوحًة واحدًة  بينما و�ضعوا 
الفنان  واإبداعاً، ول يختلف عليها حتى  تاريخاً  اأهمية،  اأكرث  اأ�ضماء  الراوي،  يكرمون نوري 

املكرم نف�ضه.
ل�ضت يف موقع الدفاع عن احلركة الفنية الطليعية يف العراق، فلها تاريخها ووثائقها واأ�ضماوؤها، 
واأن حماولة و�ضع التاريخ باملقلوب �ضتفاجئ اجلديني من الفنانني والنقاد وجامعي اللوحات 
برائحة كريهة مل يعتادوها، و�ضيمرون على عجالة بهذه الأكوام من الأعمال، نائني باأنف�ضهم 
عن هذا العفن. بل اأدافع عن كرامة الفنان الفرد، عراقياً كان اأم عربياً، بعيداً عن الهراءات 
فجاجة حت�ضر  ومن الختالف هذا  العظم،  يك�ضر  �ضيا�ضياً  اختالفاً  احلدود  التي جتعل من 
املبدع يف ماأزق الدولة وحتمله تاأويالتها. ففي �ضياق �ضيا�ضة ثقافية وفنية من هذا الطراز، لن 

يكون الإبداع اإل هام�ضاً مفتعاًل، ولن تكون م�ضاهمات مثل هذه اإل ب�ضاعة فات زمانها.
بعيداً عن التبا�ضات امل�ضاركة العراقية، مل يكن وا�ضحاً ماذا اأراد املنظمون من هذا املعر�ض 
ياأخذ  تاأ�ضي�ضية مل�ضروع فني  الفنية. هل هو حماولة  املنا�ضبات الجتماعية والور�ض  خارج 
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مكانته العربية والعاملية مع مرور ال�ضنوات؟ اأم جمرد فعالية فنية تاأخذ مكانها �ضمن جدول 
والفنية  الثقافية  لت�ضمن متيزها ورعايتها  اإقامتها  ال�ضارقة على  اإمارة  التي حتر�ض  الفعاليات 
يف املنطقة؟ قد يكون ال�ضطر الثاين هو املق�ضود، اإذ ل جند يف هذه الدورة، وبعد مرور هذه 
ال�ضنوات، اأي تطوير للمعر�ض، ومل ت�ضع اللجنة املنظمة على متييزه عن بينايل القاهرة مثاًل، 
لكي ياأخذ حيزاً يف تاريخ احلركة الفنية العربية. فقد غلبت الكمية على النوعية يف كل دورة 
من دوراته، وعر�ضت اأعمال يف هذه الدورة �ضبق عر�ضها يف الدورة الثانية من البينايل، كما 
حدث مع املعر�ض التكرميي لإبراهيم ال�ضلحي، اأبرز فناين احلداثة. ومل حتر�ض اللجنة اأن 
ت�ضرك فنانني بارزين �ضمن �ضياٍق فني واإبداعي يت�ضاعد مع كل دورة خا�ضة. واإن كان املبداأ 

الإيجابي يف دعوة الفنانني كاأفراد اإىل جانب الدول هو عالمة بارزة يف منهجها.
اإعالمياً، لبد من القول اأن البينايل حدث مل�ضلحة املوؤ�ض�ضة ال�ضيا�ضية، ولها احلق يف ذلك 
مبحدودية  املعروفة  وهي  الفعالية  هذه  لنجاح  املنا�ضبة  الظروف  كل  قدمت  قد  دامت  ما 
مواردها املالية، لكن اأمل ي�ضجع ذلك املنظمني على حتويل هذه الفر�ضة اإىل مك�ضب ثقايف 
وفني حقيقي له ح�ضوره وتاريخه املتميز يف الإعداد والعر�ض والأفكار، خ�ضو�ضاً واأن معظم 

اأع�ضاء اللجنة حم�ضوب على قطاع الثقافة والفن.
اإذا وجد  اإل  اإن معر�ضاً كهذا لن يكون له فعل موؤثر -كحال البينالت العاملية املختلفة- 
اإبداعياً،  امتيازاً  مهنياً، بل  لي�ض حقاً  فيه  امل�ضاهمة  واأن تكون  الكمية هدفاً،  النوعية ل  يف 
واأن ال�ضداقات واملح�ضوبية الإقليمية وظاهرة حب اخل�ضوم، راية ينبغي اأن تنخف�ض اإكراماً 
لتاريخنا الإبداعي الذي مل يكن فيه ن�ضب للدولة ول لراياتها. من يقبل باملبتذل، يوهم 
بها يف وجه من يعرت�ض عليه  يت�ضلح  التي  قائمة الدعاءات  ما، وما  باأنه يلعب دوراً  نف�ضه 

�ضرعان ما يثبت بطالنها.
جريدة احلياة، لندن، 19 اآذار - مار�ض 1999
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جتارب �صابة
يف الفن العراقي احلديث

ل يرقى ال�ضك حول اختالف ما ن�ضاهده من اأعمال جتمع نتاجات الثمانينات والت�ضعينات 
وتنوعها وعنف طاقة فنانيها على املغامرة، ول ميكن تقدير ذلك اإل عرب مقارنتها بالتجارب 
التي �ضبقتها، فما يحدث الآن، هو يف واقع احلال دفعة جديدة للتجربة العراقية بعد التبدل 
والفكرية.  الفنية  واملواقف  الظروف  اختلفت  واإن  ال�ضتينات  حقبة  اأحدثته  الذي  الهائل 
فعلى العك�ض من فناين ال�ضتينات، تعلم اأبرز الفنانني ال�ضباب يف العراق، وعلى عك�ضهم 
منهم  اأخذت  التي  العراقية-الإيرانية  احلرب  يف  طرفاً  لكونهم  �ضعبة  ظروفاً  عاي�ضوا  اأي�ضاً 
اأجمل �ضنوات العمر.. ب�ضبب هذه احلرب اأي�ضاً مل تكن احلياة الفنية عاديًة باملعنى احلقيقي 
والتجريب  احلداثة  تدخل  فن ل  اإىل  احلاجة  العك�ض ظهرت  على  بل  املحدثني،  للفنانني 
ال�ضيا�ضية  املوؤ�ض�ضة  ت�ضور  مبا�ضر  ب�ضكل  يعك�ض  الذي  املنا�ضبات  فن  وهو  األ  طرفاً،  فيه 
لالأحداث، اإىل جانب ما تطلبتها الفجيعة من ح�ضد لكل الإمكانات لن يكون غري الفن 
الفاعلية  احلزب  معر�ض  اأ�ضبح  متنوعة  ولأ�ضباب  ذلك،  مبوازاة  تلبيتها.  على  قادراً  املبا�ضر 
الأكرث اأهمية للفنانني على ح�ضاب تراجع معر�ض جمعية الفنانني العراقيني ال�ضنوي والذي 
ظل ل�ضنوات طويلة فاعلية مثرية باإ�ضهاماتها، اإىل جانب ذلك منا فن للخدمات مع منو طبقة 
الأغنياء اجلدد وبع�ض اأفراد الطبقات املتو�ضطة التي جتد يف الفن مظهراً اجتماعياً ل غري، 
جتلى ذلك باأعمال ذات مو�ضوعات حملية و�ضعبية مثل م�ضاهد املراقد املقد�ضة واملحالت 
بني  العربية  واخليول  البدو  مبو�ضوعات  اهتمام  ظهر  كما  الأهوار.  ومناظر  القدمية  ال�ضعبية 
ب�ضعة فنانني �ضباب متاأثرين بنتاجات فائق ح�ضن يف �ضنواته الأخرية والتي غاب عنها ما 
كان معروفاً به من متيز اإبداعي مذهل يف اخلم�ضينات وال�ضتينات. ومع هذه املوجة ظهر فن 
جتاري رخي�ض �ضاع بني اأو�ضاط خمتلفة من املجتمع العراقي وتعداه اإىل املجتمع اخلليجي 
باللتبا�ضات، و�ضار مب�ضتطاع ع�ضرات الفنانني  اأي�ضاً. كل ذلك جعل امل�ضهد الفني عامراً 
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الفني  النقد  واأن  اأعمالهم، خ�ضو�ضاً  رداءة  رغم  الفنية  الواجهة  يت�ضدروا  اأن  املوهبة  قليلو 
ب�ضكل عام اأخذ يغرق بالألغاز اللغوية وتعميمات ذات اهتمام لغوي، بحيث �ضار الن�ض 

النقدي اإن�ضاءاً مملوءاً بالكلمات املو�ضحة بني قو�ضني .
هل هذه التجارب اإذاً اإجابات غام�ضة على كل �ضيء؟ على ظروف احلرب ال�ضعبة، ت�ضلط 
املوؤ�ض�ضة الإعالمية وتدخالتها. على ما�ٍض فني موثق بروحية تاريخية ل فنية ومبنهج فني 
حمدود، على قطيعة كاملة مع التجارب العاملية اإل عرب من امتلك قدرة ال�ضفر عن طريق 
املوؤ�ض�ضة الفنية الر�ضمية، وعلى اخللط اجلاهل بني فن خدماتي رخي�ض وبني نزعات جتريدية 

ل جتد لها منفذاً يف �ضوق فنية ملتب�ضة وجاهلة.
اأن  يتوقع  والتجديد  املغامرة  يعرف عنها من طاقة على  وما  العراقية،  للتجربة  متابع  اأي  اإن 
ينقلب امل�ضهد على كل هذه اللتبا�ضات والتع�ضفات بعد اأن توفر عدد من الفنانني ال�ضباب 
اأنف�ضهم  الذين وجدوا  ال�ضكون،  موقع  مغادرة  ورغبتهم يف  التغيري  بقدرتهم على  الواثقني 
للتغري  م�ضادة  ومناخات  متناق�ضة  عقالنية  على  الع�ضيان  على  بع�ضاً  بع�ضهم  حاثني  فيه، 

الإبداعي. 
وم�ضت  ال�ضعوبات  الكثري من  التي عرفت  الروح  ن�ضاط  اإل من  يتاأت  متردهم هذا مل  اإن 
املوت اجلماعي املجاين يف حرب ا�ضتمرت ثماين �ضنوات.. مل يكن با�ضتطاعة هذه الروح 

اأن تف�ضل اأبداً ما ل ينف�ضل: الفن واحلياة.
كان حلرب اخلليج، بكل ما فيها من دمار نف�ضي وروحي يف املجتمع العراقي، عامل احل�ضم 
امل�ضلمات، جعلت من  الكثري من  ال�ضعبة وانقالب  املغامرة، فاحلياة  الإيجابي للكثري من 
الفنانني ال�ضباب طاقة عابثة بكل ال�ضمانات التي كانت تلوح اأمامهم ولأول مرة يف تاريخ 
املجتمع العراقي، وخ�ضو�ضاً لفنانيه ومثقفيه، وي�ضبح ال�ضفر اإىل اخلارج جزءاً من �ضرورات 
ال�ضباب ومنعتهم من  الفنانني  العديد من  فر�ضيات م�ضبقة، طاملا كبلت  من  احلياة وحترراً 
اإل من امتلك  بالتاأكيد �ضيكون جزءاً من جتربة غنية ومتنوعة ل طاقة عليها  املغامرة، وهو 

داخاًل ووعياً خالقاً.
اأي مدى  واإىل  العراقية  ال�ضتينات  ال�ضباب وبني جتربة  الفنانني  هوؤلء  الذي يجمع بني  ما 
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ميكننا الكالم حقاً عن فن جديد؟ وما عالقة هذه اجلدة مبا يحدث يف التجربة الفنية العربية 
والعاملية والتي ت�ضكل مرجعية فنية وا�ضحة بني احلني والآخر لتجربة هوؤلء ال�ضباب؟

اإن الإجابة عن ذلك لبد اأن تطال جيل التاأ�ضي�ض، حيث متثل اخلم�ضينات ذروته، تاريخاً 
عالقة  ذات  ومو�ضوعات  باأعمال  املرحلة  تلك  فنانو  ان�ضغل  حينها  متميزاً.  فنياً  وم�ضروعاً 
باملجتمع وحياته اليومية، ويف الوقت نف�ضه مبحاولة بناء فن عراقي مبرجعية تراثية و�ضعبية، 

و�ضار لبع�ض فنانيه قيمة تاريخية مقد�ضة.
عودة عدد  اأهمها  لعل  الفنية،  املظاهر  من  العديد  تبدل  مع  العالقة  تبدلت  ال�ضتينات  يف 
باأ�ض به من الفنانني املتميزين من درا�ضتهم يف اخلارج، والذين رفدوا التجربة العراقية  ل 
مبعارف معا�ضرة وجتديدية، وظهور تقليد املعر�ض ال�ضخ�ضي كفاعلية اأ�ضا�ضية على ح�ضاب 
معار�ض اجلماعات الفنية الذي �ضاد اخلم�ضينات. هذا التقليد جعل من البحث ال�ضخ�ضي 
اإىل جانب طرحهم جماورة الختالف الإبداعي كبديل  ال�ضتينية  اأهم تقاليد احلقبة  اأحد 

ملفهوم اجلماعات ذات النزعة الجتماعية.
كان عقد ال�ضبعينات، وب�ضبب �ضفر اأبرز فنانيه اإىل خارج العراق لأ�ضباب متنوعة، قد وفر 
لن�ضغالت فناين احلقبة ال�ضتينية م�ضرحاً ل�ضتعرا�ض طاقتهم ونزعتهم التجريبية، خ�ضو�ضاً 
واأن اجلماعات الفنية، مثل جماعة الرواد، جماعة بغداد للفن احلديث، جماعة الزاوية، مل 
تتمكن من تعميق اأبحاثها مبفهوم جماعي يربر ح�ضورها، بل على العك�ض، دبت اإليها نزعة 
البحث الفردي مما جعل معار�ضها ظاهرة ل تثري النتباه. و�ضمن م�ضعى البحث والتجريب 
الذي يطرح عرب املعار�ض ال�ضخ�ضية للفنانني، �ضارت بغداد حمدودة لطموحاتهم، حيث 
نرى بروز ومنو تقليد املعر�ض ال�ضخ�ضي يف البلدان العربية املجاورة وب�ضكل خا�ض بريوت، 
الثقافية  للفعاليات  الفني  ال�ضياق  �ضمن  احلقبة  هذه  فناين  بع�ض  اأعمال  �ضارت  بحيث 

والفنية احلديثة التي كانت تقام يف بريوت كما يحدث الآن يف عمان.
مع بداية الثمانينات بداأت احلرب العراقية-الإيرانية، وكان لهذه احلرب فجيعتها وما اأخذته 
من اآلف ال�ضباب كابو�ضاً لحق الفنانني ال�ضباب، و�ضار الفا�ضل بني خط املوت واحلياة 
الفنية معدوماً، مما جعلهم يواجهون تناق�ضات هذه احلياة ال�ضعبة. فهم، بلبا�ض احلرب »تذكرة 
املوت اليومي للمقاتل« يفتتحون معار�ضهم ال�ضخ�ضية. وكاأن ح�ضورهم هذا هو اإعالن عبثية 
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احلياة اأمام زحف املوت املجاين.
اإن�ضانيتهم يف حلظة ع�ضية من التاريخ الب�ضري والفني على حد  لقد اكت�ضف الثمانينيون 
�ضواء، وهذا بال�ضبط ما جعلهم يراهنون على فرديتهم حيزاً جديداً ملفهوم الأ�ضالة. هنا يف 
جت�ضيد  هي  التي  مع�ضالتها  وتواجه  بنف�ضها  الأ�ضالة  تنفرد  الثمانينيني  ومنحوتات  ر�ضوم 
اأ�ضئلة املا�ضي »ال�ضعيد« وتكون و�ضيلة جلوء  اأن تفتك بها  لإ�ضكالية ع�ضر قادم. بدًل من 

الفن اإىل تقليدية جديدة .
اإن �ضراع البقاء الذي خا�ضه هوؤلء الر�ضامون اختزل اأمامهم كل اأنواع ال�ضراع، وعلى هذا 
اأن  ثابت،  نوؤكد وبيقني  بالتعبري، الأمر الذي يجعلنا  اإ�ضكالية فنهم  الأ�ضا�ض، فقد حتددت 

الثمانينات كانت دون منازع »عقد التعبريية« يف العراق .
للقاء، فاإنه من املثري حقاً  و�ضط هذه الظروف املعقدة والتي ل ميكن اأن توفر مناخاً طبيعياً 
تعبري عن  ذلك  ولعل يف  تاريخياً.  جتاوزها  رغم  الفنية  اجلماعات  مفهوم  اإىل  بع�ضهم  جلوء 
احلاجة اإىل الت�ضامن الإن�ضاين اأكرث منه الفني، حيث قام عدد من الفنانني بتاأ�ضي�ض جماعة 
الروؤيا  ببيان  مقارنته  فيه، عند  معار�ضهم، جند  اأحد  الفني يف  ت�ضورهم  وقد طرحوا  الأربعة 
باملجتمع  الفني وعالقته  العمل  بينهما يف جدلية  م�ضرتكاً  ال�ضتينات، حما�ضاً  اجلديدة يف 
التي  املعار�ض  من  عدداً  اجلماعة  هذه  اأقامت  وقد  للم�ضاهمني.  الفنية  الروؤية  وا�ضتقاللية 
اأثبتوا من خاللها اأن ل جامع بينهم �ضوى الرغبة يف العر�ض امل�ضرتك. واجلماعة الثانية هي 

»جماعة اأفق«. وقد اأعلن اأفراد هذه اجلماعة تفرقهم بعد املعر�ض الثاين للجماعة.
الفعلي والتي جند بع�ض  التغيري  فاعلية يف عملية  الفنانني الأكرث  اأية حماولة يف حتديد  اإن 
جدَا.  حمدودة  ملتابعتهم  املتوفرة  الظروف  واأن  خ�ضو�ضاً  ع�ضرية،  مهمة  وا�ضحًة،  خيوطها 
ي�ضاف اإىل ذلك غياب كامل للتوثيق عرب جملة فنية اأو اأي ن�ضاط توثيقي مهني جيد. يف 
الوقت الذي ميكن الإ�ضارة اإىل اأ�ضماء عديدة من الفنانني مثل اإبراهيم ر�ضيد، ها�ضم حنون، 
اإميان  املندلوي، ح�ضن عبود، حيدر خالد،  اأ�ضامة، ندمي حم�ضن، علي  فاخر حممد، �ضامر 
علي، خالد رحيم وهل، فوزي اأحمد ر�ضول، كرمي ر�ضن، حيان عبد اجلبار، حممود العبيدي، 
�ضتار كاوو�ض، وهناء مال اهلل. �ضوف اأحاول التعريف ببع�ض من تعرفت على اأعمالهم عن 

كثب مب�ضاهدة معار�ض لهم يف باري�ض، تون�ض وعمان وما توفرت لدي من وثائق ب�ضيطة.
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ظهر حممد فاخر )1954( �ضمن جماعة الأربعة، حيث قدم اأعماًل تهتم بعنا�ضر ذات عالقة 
بامليثولوجية ال�ضعبية، ولأنه معني با�ضتقاللية جتربته، حاول اأن يذهب بالعمل الفني اإىل ما 
اأخرى كاخل�ضب،  املعروف. لذا جلاأ ل�ضتخدام مواد  التقليدي  اللوحة مبعناها  اأبعد من  هو 
مزيناً ومنوعاً وحداته من حيث ال�ضكل وعالقته بالفراغ الذي يتولد ب�ضبب بناءاته ذات 
الأبعاد الثالثة، وظل يف حماولته هذه تعبريياً وغنياً بالنظام اللوين. ومع ا�ضتخداماته للخ�ضب 
يف ت�ضكيل لوحته، اأخذت اأعماله متيل اأكرث اإىل الرمزية، و�ضارت ميزة لونية دون اأن يفقد 
ح�ضا�ضية �ضطح اللوحة كما يحدث مع الفنانني التزينيني. ولعله يف هذه الأعمال قد دفع 
بالتجربة العراقية نحو اأبواب جديدة، بعد اأن ظلت هذه التجربة مرتبطة باللوحة التقليدية، 
رغم التبدلت التي حدثت يف التجربة العاملية. كما اهتم فاخر باملوروث ال�ضعبي كوحدات 

ب�ضرية. 
ن�ضتدل على جتربة اأخرى غنية ومتميزة األ وهي جتربة كرمي ر�ضن )1960(. تعامل هذا الفنان 
اأن يعطي �ضطح  مع تراث متنوع من احلكايات واخليالت ال�ضعبية مف�ضاًل يف جتربته هذه 
اللوحة اأهمية خا�ضة با�ضتخدامه مواد خمتلفة لبناء ال�ضطح الذي خ�ضع بدوره للكثري من 
التكوين الذي ين�ضده.  بناء  اأ�ضا�ضية يف  باللون كمادة  الت�ضققات واحلفر اخلطي، مع عناية 
يعرب  وهو  ي�ضعى،  حيث  احلكائي-الأ�ضطوري  للجانب  متعددة  م�ضتويات  نرى  اأعماله  يف 
عن املوروث، اإىل اخرتاع اأ�ضكاله الأ�ضطورية العجيبة حاله حال فنان اخلتم الأ�ضطواين يف 
العراق القدمي، اإن اإجنازه امل�ضتقل �ضمن جتربة الفن العراقي يعزز قوة الدفق اجلديد، ويعطي 

لهذا الإ�ضهام امتيازاً جتديدياً وا�ضحاً.
يربز ندمي حم�ضن )1962( يف ت�ضابكات لوحاته الأوىل ك�ضاحر يتلهى وبهدوء اأ�ضرار الدميومة، 
متاأماًل نزوات النفعال، يكون بالإ�ضارات اأبجديته الأرابي�ضكية، لكنه وهو املتاأمل لن�ضيج 
العالقة، ل تركيبتها، يقف على ال�ضد من قيمة التكرار الذي تطرحه هذه الأبجدية، اإذ جتده 
يوزع هذه التكوينات لكي يوهم امل�ضاهد ل ليقنعه. وبالوقت نف�ضه، يبقي وحداته الب�ضرية 
اأمينة على املوروث اخلطي ل اللوين، وكاأنه يف ذلك يرتب ما �ضرناه لحقاً يف جتربته من ميل 
اإىل قيمة العمل التقني ككل، �ضواء كلوحة اأو عمل باأبعاد ثالثة دون اأن يف�ضل بني العمل 
الفني كمنجز اإبداعي وبني تقدميه للم�ضاهد. يف اأعماله الأخرية تنوع يف ا�ضتخدام خامات 
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خمتلفة كاحلنة، الورق امل�ضنع باليد، واملعدن. هذا التنوع هو الذي مييزه عن اأقرانه ويجعله 
اأي�ضاً اأكرث مياًل للتجريبية وحماولة تقدمي اأعمال جديدة بامتياز. اإنه وهو يغادر ال�ضكل املنجز 
اأعماًل  يقدم  لكي  واجلرافيك،  النحت  تعلمه يف  مبا  الفنية  يجمع خربته  التقليدية،  للوحة 

ذات طبيعة بيئية، وباإح�ضا�ض مذهل عرب بناء لطبقات متعددة من املواد.
تتنوع لوحات حممود العبيدي )1962( بني طرفني متعاك�ضني: ان�ضباطية ال�ضكل الهند�ضي 
حتى يف حالت تفككه، وبني ر�ضم حر تلقي التعبريية ظاللها الوا�ضحة عليه. هل العبيدي 
غنائي حقاً كما ي�ضري البع�ض اإىل ذلك؟ اأم اأنه مهتم باخلط كمعنى، كما يذكر ناقد اآخر؟ 
كال التف�ضريين يقود بالفنان اإىل خارج �ضياق اأ�ضلوبه الفني الذي هو تعبريي جتريدي، لعنف 
�ضربة الفر�ضاة القلقة مكانة التكوين نف�ضه. فهو يفكك لوحته لكي يوؤ�ض�ض اإ�ضارته اإىل عامل 
ل مرجعية يف تبدلته، عامٌل يكون فيه اللون قيمة، مبقدار قدرته على اختزاله اإىل الأ�ضود 
وم�ضتقاته. وحتى عند ا�ضتخدامه الألوان الأخرى، جنده حيادياً اإزاءها، بحيث ت�ضبح قيمتها 
واأهميتها من حماورتها وعالقتها بنواظم بنائه للفراغ �ضمن تركيباته املتنوعة. هذا الهتمام 
بالقيمة التعبريية وحماولة تعميمها دون امليل لو�ضع عناوين للوحاته، يوؤكد فيها العبيدي 
على الرتاث التعبريي، حيث تنبثق دللة اللوحة من نظامها الداخلي وانفالتها من حميطها 
الهند�ضي ل من عناوينها التي قد تقود اإىل تداعيات ل ترتبط بالنزوع اإىل احلرية املطلقة يف 

التعبري التي ين�ضدها الفنان.
الر�ضامني  من  اأعداد  ظهور  ومع  اأ�ضماء،  ب�ضعة  على  مقت�ضراً  العراق  يف  النحت  فن  ظل 
جيل  تالمذة  النحاتني  من  جمموعة  كونه  �ضياق  �ضمن  يدور  النحت  بقي  املتميزين، 
ح�ضن،  هيثم  خليل،  عامر  مثل  اأ�ضماء  ظهرت  احلايل  ال�ضباب  جيل  �ضمن  التاأ�ضي�ض. 
بني  جامعاً  امللونة،  منحوتاته  يف  متيز  الذي   .)1965( اهلل  عبد  ح�ضني  وحممد  جبار،  علي 
اإىل  تنزع  اأفكار  حتقيق  يف  مغامرته  جانب  اإىل  النحتي،  ال�ضكل  واكتمال  اللون  ح�ضا�ضية 
باعتبارها موازياً  الكتلة  الب�ضرية من  ا�ضتقاق مادته  العامل يف  ي�ضارك  اإنه  العمل اجلماعي. 
مو�ضوعياً للف�ضاء احلر، ومن اللون باعتباره دللة وعينة ب�ضرية لها �ضلطتها يف احلياة والفن. 
على الرغم من وجود مرجعية وا�ضحة لأعماله يف جتارب عاملية معروفة، يبقى فناناً ذا طاقة 

جتريبية مذهلة، وممار�ضاً بروح مغامرة ل تهداأ لتاأ�ضي�ض جتربة متميزة.
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امليثولوجي  اخليال  بني  البارع  اجلمع  روح  حتمل  بعوامل  اخلزفية  مهدي  حليم  اأعمال  تثري 
متنوعة  بخطوط  اللون  عن  ي�ضتعي�ض  اليومية.  احلاجة  ذات  املادة  تركيبات  وبني  ال�ضائع، 
العمق �ضمن �ضطح ذات ح�ضا�ضية جميلة. وهو عندما يطلق لنف�ضه العنان، يخرتع لنف�ضه 
عاملاً عجيباً من الأ�ضكال، متجاوزاً لتقليد ظل �ضائعاً يف اخلزف العراقي. هذا التقليد الذي 
وهو  عاملية. حلليم  باأكرث من جتربة  فنية  الأ�ضكال وذات مرجعية  من�ضبطة  بجمالية  يحتفل 
يحول اأ�ضكاله العجائبية بثالثة اأبعاد اأو جدارية يرفع اإ�ضبع العرتا�ض لكي ي�ضيع خيالته 

الزخرفية اجلميلة.
ال�ضباب هم جزء من جيل فيه العديد من الأ�ضماء  الفنانني  هذه املجموعة املحدودة من 
مبا  الفني  التغيري  عملية  يف  فاعاًل  عاماًل  �ضك  دومنا  �ضتكون  مغامرتها.  يف  واملثرية  املتميزة 
مكانة خا�ضة يف  �ضمن  العراقية  الفنية  التجربة  لت�ضع  �ضابة  من خربات جتديدية  �ضرتفده 

حركة احلداثة العربية.
جملة ال�ضورة، العدد الأول، ال�ضارقة، 2000
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الفن العربي... اآفاق تطوره

اأبداأ مداخلتي بالت�ضاوؤل عن املقيا�ض الذي نتخذه يف معرفة تطور الفنون والثقافة يف املنطقة 
العربية.. ولكوين ر�ضاماً �ضيكون حديثي �ضمن م�ضروع احلركة الت�ضكيلية، وعالقتها ببع�ض 

اأوجه احلركة الفنية والثقافية الأخرى.
ما هو املقيا�ض الذي �ضنتخذه طريقاً لنا يف معرفة التطور. هل هو مرادف ملا ن�ضاهده من تطور 
اآخر يف املعار�ض الفنية؟ اأم يف مدى العالقة بني الفنان واملجتمع  كمي حيناً ونوعي حيناً 
الآنية  املتطلبات  مع  التجاوب  على  وقدرته  الفنان  فاعلية  مدى  يف  اأم  فيه؟  يعي�ض  الذي 
ملجتمعه، اأو ال�ضتجابة ملنطق الإعالم الر�ضمي الذي ي�ضتبطن التوجهات ال�ضيا�ضية لل�ضلطة 

مبفهومها الوا�ضع؟
كما  الر�ضم.  فن  يف  خا�ض  وب�ضكل  الت�ضكيلية،  للحركة  النوعي  التطور  جتاهل  ميكننا  ل 
الفنانني  من  لنخبة  التاأ�ضي�ض  مرحلة  يف  املتميز  اجلهد  اإىل  باإعجاب  ننظر  اأن  اإل  ميكننا  ل 
مفهوم  �ضمن  اإبداعها  وتقييم  وتعريفها  الفنية  احلركة  تاأطري  عملية  العرب يف  الت�ضكيليني 
الهوية الوطنية اأو القومية. فالفن الت�ضكيلي يف البالد العربية، وكما هو معروف، مت ا�ضترياده 
وب�ضكل طوعي من املفهوم اخلا�ض لفن الر�ضم الأوربي بكل تفا�ضيله. كان ذلك مع بداية 
عملية النهو�ض الثقايف. واأخذ ذلك فيما بعد منهجاً للتدري�ض يف املدار�ض الفنية العربية، 
دون اأن يلتفت امل�ضوؤولون حينذاك اإىل ما توفره املنطقة العربية من تاريخ ميكن و�ضعه اإىل 
جانب تاريخ الفن الأوربي، كمكون فاعل يف الرتاث الإن�ضاين. ولعل يف تواجد النماذج 
اجلب�ضية الرومانية )املقيا�ض اجلمايل ال�ضائع اأوربياً( وحتى الوقت احلا�ضر يف العديد من هذه 
املدار�ض على امتداد الوطن العربي، ما هو اإل اإ�ضارة اإىل اإ�ضكاليات مناهج التعليم ومدى 

حاجتها اإىل مراجعة جريئة يف طرح املفهوم البديل.
عملية  يف  القرن  بداية  مع  املفهوم  هذا  تواجد  مب�ضروعية  هذه  التعليم  موؤ�ض�ضات  وعي  اإن 
التحديث، يفر�ض موقفاً تتم به املراجعة �ضمن العالقة بهوية املجتمع وتاريخه، وعالقة هذا 
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واتخاذ  اخلا�ض  الفني  املفهوم  تطوير  �ضرورة  وبالتايل  العامل،  م�ضتحدث يف  هو  مبا  املجتمع 
املتميز عربياً، �ضواء كان من تاريخ املنطقة بكل امتداداتها احل�ضارية، اأو املنجز حديثاً كجزء 
من عملية احلوار والت�ضاوؤل. علينا اأن نتخيل ماذا �ضيقول نحات مبدع مثل حممود خمتار 
وهو ي�ضاهد مثل هذه النماذج الرومانية؟ هو الذي و�ضع الفن الفرعوين مقيا�ضه اجلمايل، 
اأبناء جلدته  بقاء  على  احل�ضرة  �ضتاأخذه  الأوربية، هل  املدار�ض  من  تعلمه  ما  مع  متداخاًل 
بعيداً عن جدوى بحثه الإبداعي؟ اأم اأن مناهج التدري�ض الوطنية ل زالت ترى يف اإجنازاته 
اأعماًل جتريبية، وبالتايل غري جمدية يف التعليم؟ اإن كان علّي اأن اأجيب بالنيابة عن املرحوم 

حممود خمتار، ف�ضوف اأقول كليهما، وبدون تردد.
اإن التطور الفني احلقيقي بالن�ضبة لنا، نحن املنحدرين من ح�ضارات قدمية، لبد واأن يكون 
حماوراً للمدارات الفنية التي وفرتها تلك احل�ضارات. ل اأدعي اأننا �ضنجد ردوداً جاهزة على 
كل ما ن�ضعر به يف عامٍل �ضديد التطور، كما اأنني اأجد ل جدوى فيما �ضعت اإليه جمموعة من 
الفنانني العرب برهن الرتاث ب�ضكل جعلوا من الفن التقليدي والرتاث مب�ضتوياته املختلفة، 
هويًة وطنية. لكننا اأي�ضاً ل ميكن اأن نكون بعيدين عن هموم الت�ضاوؤل للو�ضول اإىل م�ضدر 
مّولد للفنون، ل ينف�ضل عن حاجات جمتمعنا، ب�ضكل يكون الرتاث اأو التاريخ جزءاً من 

املفردة الفولكلورية ل احلياة اليومية القابلة للتطور.
التغيري الفعال ل يتحقق اإل مبقدار تطور عالقة الفن الت�ضكيلي باحلياة اليومية بكل جوانبها، 
كجزء من امل�ضهد اليومي للمدينة اأو البيت. لذا يبدو اأن تطور مفهوم املكان بكل امتداداته 
اأ�ضا�ضياً يف ت�ضور العمارة العربية وما  وعالقته املتبادلة مع الفن الت�ضكيلي، مل ياأخذ حيزاً 
يلتحق بها من اخت�ضا�ضات اأهمها الت�ضميم الداخلي املعني بهذه اخلا�ضية، حيث ل زال 
قطاع كبري يخ�ضع يف الكثري من تعامالته ملفهوم املكان الأوربي، �ضواء كان على ال�ضعيد 
�ضمن  عمارته  ت�ضييد  البع�ض  حاول  حيث  نادرة  حالت  يف  اإل  الفردي،  اأو  الر�ضمي 
تداخالت متنوعة جغرافياً وتاريخياً دون اأن ين�ضى خمزونه الروحي من التقنيات واملعارف 
احلديثة. لكن �ضرعان ما الُتقطت تلك املحاولت وُحولت اإىل اأ�ضلوب يالئم حاجة ال�ضوق 
ل اجلغرافية. فعمارة الفقراء الطينية التي نادى بها املعماري ح�ضن فتحي، حتولت اإىل عمارة 
الأغنياء ال�ضمنتية، ومل يتوان ممثلو هذا الجتاه عن و�ضع التقنيات احلديثة من اأجل اإ�ضاعة 
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مفهوم النموذج الذي ابتدعته �ضناعة الإن�ضاءات الغربية، حيث ميكننا اأن نتعرف يف جامع 
على  العربي،  اخلليج  منطقة  اجلوامع يف  من  العديد  كما يف  مثاًل،  بغداد  الطبول( يف  )اأم 
ن�ضختها الأ�ضلية وهو جامع ال�ضلطان ح�ضن يف القاهرة، على الرغم من اأن الرتاث املعماري 
لهذه املنطقة له امتدادته يف اإيران ومناطق اأخرى من اآ�ضيا الو�ضطى، واإن تاريخ العمارة يف 
اخلليج، على حمدوديته، اأكرث مياًل اإىل التق�ضف يف املادة واملظهر من مثيالتها يف م�ضر. وكما 
�ضاع النموذج، �ضاع اأي�ضاً الطراز املغربي بالتزيني يف كل مكان دون اأدنى اعتبار للعالقات 
اجلمالية اأو البيئية التي اأنتجت طرزاً حمدودة، لكن ذات جمالية خا�ضة يف التزيني املعماري 

يف العديد من بلدان اخلليج العربي.
ما اأ�ضرت اإليه من مظاهر قد تبدو بعيدًة عن الفن الت�ضكيلي، لكن الواقع هو ا�ضتدراج اإىل 
اأهمية مقولة اأن مفهومنا للحداثة جاء جمزءاً، اإذ ان�ضب كل منا �ضمن حقله اخلا�ض، ومل 
ننظر اإليها ب�ضموليتها، ال�ضعراء الذين ا�ضتغلوا باحلداثة، ان�ضغلوا باحلداثة ال�ضعرية منف�ضلًة 
عن احلداثة يف خمتلف جمالت احلياة، اأي احلداثة الجتماعية واحلداثة ال�ضيا�ضية واحلداثة 
اإىل  تفرغت  قد  ال�ضتقالل  بعد  جاءت  التي  الوطنية  فاحلكومات  جمتمعة.  كلها  الثقافية 
تطوير املجتمع مبعناه املادي، ا�ضتوردت الطرق واجل�ضور، مدار�ض الباليه والفرق ال�ضمفونية 
اإدارًة  الكلمة،  تعنيه  ما  بكل  الأوىل  الدرجة  وفنادق  ال�ضعبي،  الرق�ض  وفرق  للمو�ضيقى، 
وت�ضميم  يحيطه من خدمات  فما  يزورها.  التي  باملدن  له  املرء ل عالقة  �ضار  وبناًء. حتى 
مت�ضابه ب�ضكل رتيب، من البيتزا اإىل الكوكاكول، ومن ال�ضكل ال�ضياحي لعنا�ضر م�ضتمدة 
من تاريخ املنطقة مزيناً بها اأجزاء من الفندق، اإىل املو�ضيقى التي ن�ضمعها والتي هي ترداد ملا 

يف الأماكن العامة واملطارات يف اأوربا. 
اآين  هو  مبا  ومبا�ضر،  اإعالين  هو  مبا  اهتمت  الوطنية،  احلركات  وكذلك  احلكومات،  هذه 
ومبهرج. وحتى عندما اهتمت بتو�ضيف الهوية والتاأكيد على اخل�ضو�ضية الوطنية والثقافية، 
كان ذلك خطاباً متع�ضباً ومنغلقاً، معنياً بال�ضيا�ضة ل بالثقافة اأو الفن، خطاباً يحول النتاج 
الثقايف والفني اإىل هام�ض ترفيهي بعيد عن هموم املجتمع، لدرجة اأننا مل نعد نتو�ضل اإىل متييز 
ما ت�ضتبطنه حالياً الف�ضائيات العربية، نتاج ا�ضترياد التكنولوجيا احلديثة. ف�ضائيات منحازة 
اإىل جانب الدولة يف الكثري من ت�ضوراتها للمجتمع اجلديد، فهي تالحق كرة القدم يف كل 
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زاوية من املنطقة العربية ويف جميع اأخبارها، وحتر�ض على اإعطاء اأغاين الفيديو كليب املقلدة 
وبهو�ض، ملا هو اأكرث من حداثة اأوربا، اأوقاتاً اأ�ضا�ضية يف بثها. وبني هذا وذاك، جند م�ضرحيات 
لل�ضراخ  م�ضرحيات  من  للدميقراطية  اجلديدة  املقولت  به  جاءت  وما  الهابطة،  الفكاهة 
الأيديولوجيا. ولأننا ميالون لال�ضترياد يف  اأو  باحلزب  بالع�ضرية ل  العالقة  ال�ضيا�ضي ذات 
اأكرث مظاهر حياتنا اليومية، ف�ضل البع�ض اأن ي�ضمي ف�ضائياته باللغة الأخرى جرياً مع التطور 

.MBC اأو LBC التكنولوجي، فمن منا يتذكر اأو ي�ضتخدم املرادف العربي ملحظة
اللتبا�ضات.  هذه  الوا�ضع عن كل  ومبعناه  ت�ضعباته  بكل  الت�ضكيلي،  الفن  ف�ضل  ل ميكن 
بالرفاه القت�ضادي، وبالتايل فالأف�ضلية  يتعلق  اإىل هذه احلركة كوجود  النظر  كما ل ميكن 
تكون يف مكاٍن اآخر. قد اأبدو غري معقول للبع�ض عندما اأفرت�ض اأن تطور اأي جمتمع بعيداً 
اإل تهمي�ض وقوقعة للمجتمع  الروحي( لالإن�ضان احلديث، ما هو  الفن والثقافة )الزاد  عن 
موؤطر،  ملجتمٍع  اإنتاٌج  كذلك  وهو  لال�ضترياد،  ال�ضهلة  الواجهة  املادي  املظهر  �ضرنقة  داخل 
متعاٍل بدون منظومة معرفية حتميه من العنجهية والندفاعات املت�ضرعة، ومتكنه من امتحان 

م�ضداقية ما يحيط به من معارف متطورة، هو باأم�ض احلاجة لها.
اإن اكت�ضاب املعارف دون امتالك اأو فهم اخللفيات التي ت�ضكل املفا�ضل اخلا�ضة يف عملية 
التطوير وعالقتها باملجتمع، هو وهٌم حم�ض، وهٌم �ضياأخذ بنا اإىل عدم متييز جمالنا اخلا�ض يف 

عملية التطور.
قيل لل�ضاعر العبا�ضي اأبي متام، »مل ل تقول ما ُيفهم؟«

فاأجاب، »مل ل تفهمون ما يقال؟«
هذه املحاججة هي بع�ٌض من نتاجات هذا املجتمع الذي يقيم احلواجز بني و�ضائل الإبداع 
التميز  غواية  تاأخذه  املاألوف، جمتمٌع  التطلع خارج  قيمة  اأطفاله  يعّلم  ل  املتنوعة. جمتمٌع 
املفتعل لالإبداع، وجتعل من و�ضائل التعبري الإن�ضاين املختلفة مكتفية بنف�ضها وهام�ضية ملا 

يحيط بها من اخت�ضا�ضات علمية واجتماعية.
ولكي ل اأبتعد كثرياً عن احلقيقة، اأقول ومن جتربتي ال�ضخ�ضية، اإن جمهور املعار�ض الفنية 
يف بلداننا مل يتبدل اإل يف النادر، واإن عالقة الفنان بو�ضائل الإبداع الأخرى فيها الكثري 
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من اللتبا�ض اإن مل تكن معدومًة اأو لغر�ض تو�ضيحي ومفتعل كما مثلته جتربة )كتاب يف 
جريدة(، امل�ضروع الذي ا�ضتهدف اإ�ضاعة القراءة، جعل من الر�ضام مزوقاً وملتحقاً بالكاتب، 
الكرافيكي  الت�ضميم  لعل  الذوق.  وتطوير  املعرفة  تو�ضيع  عن  منف�ضٌل  فعٌل  القراءة  وكاأن 
اأحد اأوجه الفن الت�ضكيلي الأكرث ح�ضوراً، رغم كونه فن خدماتي مل حتركه الربامج احلديثة 
يف الت�ضميم عما هو �ضائد اأو خا�ضع ملا ت�ضوره الكرا�ضات امل�ضاحبة لهذه الربامج. اأما رغبة 
اقتناء الأعمال الفنية، فما زالت عند البع�ض جمرد مظهر اجتماعي وادعاء �ضخ�ضي باملكانة 
املالية، اإن مل تكن جزءاً من ال�ضتائر والأثاث املنزيل ح�ضب رغبة بع�ض امل�ضممني التجاريني.

النادر اأن يكون هناك جتاوز للنزعة ال�ضخ�ضية يف التعامل مع العمل الفني، وهو ما متثله نخبٌة 
حمدودة وموزعة على م�ضاحة الوطن العربي. هذه النخبة يف م�ضعاها اإىل بناء جمموعة فنية 
لها عالقتها ل باملحلي من الإبداع، بل بتلك امل�ضاحة الغنية من املنطقة العربية، متثل حتوًل 
الوظيفة  جتاوز  يف  بل  الإبداع،  من  املوقف  يف  لي�ض  جمتمعنا.  من  اأ�ضا�ضي  لقطاع  اإيجابياً 
التقليدية للدولة، باأن تكون امل�ضوؤولة الوحيدة يف عاملنا عن املظاهر الفنية اأو الثقافية. هذه 
النخبة هي ما متثله جمموعة املتحف العربي للفن احلديث )يف طور الإن�ضاء( والتي تعود 
الأردن، وجمموعة عادل  �ضومان يف  اآل ثاين يف قطر، وجمموعة  لل�ضيخ ح�ضن بن حممد 
البي�ضاء. ولعل  الدار  اأونا يف  املن�ضورية يف جدة، وجمموعة  الريا�ض، وموؤ�ض�ضة  املنديل يف 
متحف الفنون يف ال�ضارقة �ضاحب املجموعة العربية احلديثة هو الوحيد يف الوقت احلا�ضر 

�ضمن اجلهد الر�ضمي.
�ضبق هذا التحول وب�ضنوات، املحاولة الأوىل لتحقيق العالقة بني العمارة والفن الت�ضكيلي. 
ٍب فنية ومعمارية حديثة كجزء من امل�ضهد  كان ذلك يف ال�ضتينات يف بغداد عرب اإن�ضاء ُن�ضُ
املعماري للمدينة، كما مثله ن�ضب اجلندي املجهول من ت�ضميم املعماري رفعت اجلادرجي، 
ون�ضب احلرية يف بغداد من اإجناز الفنان جواد �ضليم وبالتعاون مع نف�ض املعماري، اإىل جانب 
جدارية الفنان فائق ح�ضن، والعمل النحتي للفنان خالد الرحال. كانت تلك البداية الأوىل 
من  جزءاً  الأعمال  هذه  وكانت  اإل  �ضنوات  مت�ض  ومل  احلديثة  العربية  للمدينة  ملحاولت 
التاريخ، اإىل اأن ا�ضتوؤنفت املحاولة يف منت�ضف ال�ضبعينات عرب اإجنازات اأهمها ن�ضب ال�ضهيد 
للفنان اإ�ضماعيل فتاح مع جمموعة من املعماريني العراقيني، ون�ضب اجلندي املجهول للفنان 
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خالد الرحال. ومع ال�ضنوات، �ضار تدخل الدولة معنياً يف توظيف الإبداع لغايات �ضيا�ضية 
واأيديولوجية دعائية اإن مل تكن لتمجيد ال�ضلطة والتذكري بهيمنتها.

يف الثمانينات كانت جتربة مطار جدة وبع�ض مظاهر املدينة فيها، ومطار الريا�ض، عودٌة اإىل 
تلك العالقة الإبداعية، حيث اأنتج التعاون بني العمارة والفن الت�ضكيلي منوذجاً اإبداعياً هو 
الأكرث حداثًة وجراأًة وتنوعاً يف الأ�ضلوب ويف امل�ضاركة الفنية. اإذ ولأول مرة ت�ضتقبل املدينة 
العربية اأعماًل فنية عربية واأجنبية، ولي�ضت حملية، كالتجربة العراقية، مما جعلها ذات اأهمية 
هو  مبا  لالعتناء  انكفاأت  ما  �ضرعان  التجربة  هذه  اأن  اإل  العربي.  للفن  احلديث  التاريخ  يف 
حملي يف اململكة، ولعل املطار اجلديد يف دبي ميثل منوذجاً لعالقة النظرة املحلية املحدودة 
باملكان، فعلى الرغم من كل اجلهود التي حتاولها هذه املدينة لكي تكون مكاناً دولياً يف كل 

فعالياتها، مل ت�ضاأ اأن تكون كذلك يف بوابتها الأ�ضا�ضية.
لقد تعاملت الكثري من الدول العربية مع الفن ك�ضيغة اأخرى للمقاولت الإن�ضائية اأو عملية 
ا�ضترياد جتارية. فكما ي�ضتورد الأثاث الأوربي، ميكن اأن ت�ضتورد الن�ضب يف الأماكن العامة، 
اأو ت�ضتورد الأبنية مع بع�ض التعديالت التي لها عالقة بجمالية البناء ل املناخ اأو ال�ضتعمال 
مثاًل، وهو اأمر يعك�ض �ضورة املجتمع الذي توؤ�ض�ضه هذه الدول والذي ل يرى يف الفن اإل 
نوعاً من امللهاة اأو الرفاه املفتعل. ويف العمارة اإل مكاناً بدون روابط باجلغرافية و�ضروط املناخ 
اأو طبيعة املجتمع. يف هذه الدول اإن وجدت �ضرورة ملتحف، فهو متحف للفن الإ�ضالمي، 
اأو الفن القدمي، وكاأننا جمتمع يعي�ض يف التاريخ ولي�ض يف احلا�ضر. وعندما تفكر موؤ�ض�ضاته 
بتكرمي الإبداع، يكون لل�ضعر ل العلم اأو العمارة والفن ح�ضة الأ�ضد. ولأن جمتمعاً مثل هذا 
لبد واأن يهوى الكالم، �ضنجد �ضحافته يف تغطيتها للمعار�ض الفنية اأكرث مياًل لأن يكون 

الن�ض هو الأ�ضا�ض ل اللوحة، ويف التلفزة تعطى الأهمية لكالم الفنان ولي�ض اإىل نتاجاته.
والثقافية  الفنية  للموؤ�ض�ضات  اأهمية  من  احلديثة  املجتمعات  توليه  ما  اإىل  الإ�ضارة  اأريد  ل 
وقاعات  بالتمثيل،  اخلا�ضة  امل�ضارح  معرو�ضاتها،  تنوع  على  الفنية  املتاحف  يف  املتمثلة 
وفعاليات  بكل ذلك من مهرجانات  يلتحق  وما  لل�ضينما،  التجريبية  وال�ضالت  املو�ضيقى 
ثقافية وفنية، وما ت�ضدره هذه املوؤ�ض�ضات من كتب وجمالت وعلى مدار العام. بل اأ�ضري اإىل 
مدى احلاجة لأن ناأخذ من هذه املجتمعات بع�ضاً من مظاهرها املتقدمة والتي تتالءم وطبيعة 
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الإبداعي  للحا�ضر  نوؤ�ض�ض متحفاً  واأو  وطنياً حقيقياً،  اأن منتلك م�ضرحاً  العربية.  جمتمعاتنا 
اأحدث  العربية  املدينة  متتلك  اأن  الهائلة،  ال�ضعبية  اأو  التاريخية  املوروثات  جنب  اإىل  جنباً 
ومن  ومعدات  اأجهزة  من  الأ�ضلحة  اأحدث  دولها  متتلك  كما  والثقافية،  الفنية  الإجنازات 
و�ضائل لالإن�ضات الع�ضكري واملدين، اأن يكون الفنان الت�ضكيلي جزءاً من امل�ضهد اليومي 

خارج �ضالت العر�ض اأو البيت. 
اإن الفن ل يتطور اإل يف جمتمع يعنى اأفراده بحقهم يف املحاورة والرغبة يف مكا�ضفة اجلديد، 
بعيداً عن القناعات امل�ضبقة، اإن من املوؤ�ضف اأن ل ت�ضعر دولنا الغارقة بحداثة املظاهر بخلو 
مدنها من موؤ�ض�ضات فنية وثقافية ملجتمع ي�ضكل ال�ضباب فيه ن�ضبة %70 اأو اأن تكون متاحفها 

اأ�ضبه باملخازن وبدون مهام تعليمية اأو فنية.
مدننا وهي تتباهى بحالها، ل ت�ضعر باأنها معزولة وحملية ب�ضكل بائ�ض، اجلديد فيها مثل وليد 
معوق يتحرك يف ف�ضاء اجتماعي يرف�ض التعددية والختالف، قوامه تقاليد وعادت حتكم 
بدون حوار. ولأننا متعودون على ال�ضترياد، نتحدث الآن كثرياً على الأنرتنت، متنا�ضني 
باأننا ل منلك بنك معلومات عربي حقيقي، بدونه ي�ضبح الأنرتنت و�ضيلًة للتجوال يف عامل 
غني ومتنوع ل يعني الكثري اإل ملن يح�ضن اإحدى اللغات الأخرى. نتحدث عن الكتاب 
امل�ضموع بينما نعرف اأن اأهم كاتب عربي ل ت�ضدر له دور الن�ضر اأكرث من 3000 ن�ضخة، ول 
جتد الفر�ضة لتوزيعها اإل يف معار�ض الكتاب العربي وبن�ضخ حم�ضوبة م�ضبقاً. وماذا �ضتفعل 
�ضوق الكتب املقرتحة على غرار مواقع الأمازون، اإحدى اأهم الأ�ضواق الألكرتونية لت�ضويق 

الكتب يف وطن غارق بالرقابة الثقافية والدينية وال�ضيا�ضية؟
ولكي ل نحاجج بع�ضنا كحال ال�ضاعر اأبي متام، علينا اأن نتذكر اأن العامل لن يكون اإل على 
ال�ضريع  التطور  اإغالق عينيه بظلمة اخلوف من اجلديد، �ضياأخذه  يريد  التغيري، ومن  �ضكة 

للح�ضارة احلالية اإىل زاوية املوت البطيء.
مداخلة يف موؤمتر الثقافة العربية، مكتبة امللك عبد العزيز، الريا�ض، ت�ضرين الثاين 2000
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اإنها روح فتية

ذرائعية  ذاك، وحتت  اأو  العربي  البلد  هذا  العراقي يف  للفن  تقام  التي  املعار�ض  بعيداً عن 
احل�ضار والآم ال�ضعب العراقي، اإىل جانب ذرائع خمتلفة اأخرى، حيث الأعمال املعرو�ضة 
ب�ضاعة توظف لأغرا�ض هي يف الغالب ل عالقة لها بالإبداع، من قبل �ضالت عر�ض ل 

متتلك اأية تقاليد مهنية، وكذا املتاجرون بالفن بنوازعهم وجن�ضياتهم املتنوعة.
لقد اأ�ضبح معروفاً و�ضائعاً بوجود من يروج، وبدون خجل، لأعمال مزورة حيناً وعادية ل تاريخ 
لها حيناً اآخر. جنباً اإىل جنب اأعمال لأ�ضماء جادة اأثقلها احل�ضار اأو غّيبها املوت. نزعة التجارة 
وخلط التاريخ والأ�ضماء هذه واإن خلقت الكثري من الفو�ضى واأ�ضاعت التبا�ضات مربكة بني 
الغث وال�ضمني، بني التقليد والإبداع، بقي العمل الفني ومرجعيته الإبداعية يف نهاية املطاف 

هو ما يحتكم اإليه املتابعون لهذه التجربة من نقاد ومقتني لوحات وم�ضاهدين متنوعي الثقافة.
وتعميق  جتربتهم  تطوير  على  حر�ضاً  ال�ضباب،  الفنانني  من  املجموعة  هذه  اأعمال  تعك�ض 
اإليها.  ينتمون  متجذرة  فنية  جتربة  وتاريخ  املحا�ضر،  جمتمعهم  اإزاء  الأخالقية  م�ضوؤوليتهم 
م�ضعاهم هذا، بحث جتريبي فردي، تتبدل نوازعه من �ضراع روحي وثقايف داخلي يرف�ض 
اجلاهز من الأفكار والأِ�ضكال. يرف�ض تراثاً ل يرى اإل نف�ضه، يرف�ض اأ�ضنام تاريخ ل ميتلك 
املعتادة  البديهيات  يرف�ض  املعا�ضر.  عاملنا  يف  املتنوعة  الثقافات  مع  واملكا�ضفة  احلوار  غنى 

واملعباأة مبواقف ظلية وملتب�ضة يف زمن ل يحتمل الوجهني اأو املراوغة املبتذلة.
اإن هذه الأعمال املنفتحة واملتاآلفة مع الأفق الإبداعي للتجربة العراقية، الغني بروح ثقافية 
وفنية مغامرة، ت�ضكل حداثتها بتاأٍن وعرب روافد ذات مرجعيات خمتلفة تتداخل عنا�ضرها 
بني الرمز وبني اأ�ضكال جتريدية ت�ضع حرارًة، بني املحلي وجماليات اإن�ضانية رحبة ل يحدها 
تاريخ اأو جغرافية، اإنها روٌح فتية ع�ضامية ي�ضتبطنها قلق اإبداعي ل ي�ضتظل مبوؤ�ض�ضة اأو �ضوق 

جتارية تن�ضد ما هو مربج ومبا�ضر.
مقدمة دليل معر�ض �ضتة فنانني عراقيني، البحرين، ني�ضان 2001
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معر�ص جمموعة كنده للفن العربي املعا�صر 
وخماطبة الآخر باللهجة املحلية

 
I

املعر�ض الذي اأفتتح يف الثامن من ال�ضهر املا�ضي يف معهد العامل العربي يف باري�ض والذي 
�ضوف ي�ضتمر حتى ال�ضهر املقبل ملختارات من جمموعة كنده للفن العربي املعا�ضر تاأكيد على 
اأهمية ح�ضور احلياة املعا�ضرة يف املجتمع العربي والذي غالبا ما ينظر اإليه عرب بوابات الفن 
اأو الإ�ضالمي، لي�ض هذا مق�ضورا على املوؤ�ض�ضات الأوربية فقط بل هناك قطاع كبري  القدمي 
اأن تقرن �ضورتها بذلك الرتاث متجاهلة احلا�ضر باعتباره  من املوؤ�ض�ضة الر�ضمية التي حتاول 
جزء من �ضورة الأعالم ل الثقافة. من هنا تبدوا اأهمية هذه املجموعة ل عرب القيمة الفنية 
اأعمال �ضاب و�ضط كم هائل من  ملجموعتها فقط بل ب�ضورة املغامرة التي ا�ضطلع بها رجل 
الأغنياء العرب كاأ�ضخا�ض اأو كموؤ�ض�ضات... اأولئك الذين اأخذتهم عقدة اخلواجة فوجدوا يف 
�ضورة املا�ضي الذي مثله فن ال�ضت�ضراق الأوربي اأو بع�ض من جوانب الفن الأوربي املعا�ضر 
هو ال�ضورة املثلى للمجتمع احلديث، هوؤلء معنيني اأن يتعرف الأجنبي عليهم عرب موا�ضفاته 
ومفاهيمه �ضواء كان يف النظر ملجتمعنا عرب اأدوات الإثنوغرافيا كما يف اللوحات الأ�ضت�ضراقية 
اأو التباهي بامتالك اأعمال لفنانني عاملني. جمموعة كنده بيان رف�ض ملثل هذه املفاهيم وانحياز 
اأدوات وجتارب على �ضعيد  الثقافية احلقيقية يف تطوير جمتمعاتنا عرب ما منتلكه من  للمهمة 
و�ضائل التعبري املختلفة، اإنها ب�ضكل ما �ضورة للتجربة الأملانية والتي متكنت خالل ال�ضبعينات 
من القرن املا�ضي عرب املوؤ�ض�ضات املالية ورجال الأعمال من و�ضع الفن الأملاين املعا�ضر حتت 

�ضوء عاملي باهر بعد اأن كان حما�ضرا بفعل ما�ضي الدولة الأملانية.
اأو ثقافية عربية وهناك الكثري منها اأن  من ال�ضهولة الت�ضاوؤل اإن كانت هناك ملوؤ�ض�ضة مالية 
املعا�ضرة  الأعمال  من  جمموعة  اإمتالك  امل�ضتقبلي  برناجمها  يف  ت�ضع  اأن  يهمها  اأو  متتلك 
لفنانني العرب، ل�ضت معنيا بالنزعة املحلية التي يروج لها فنانني هواة يف هذا البلد اأو ذاك، 
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لن يكون اجلواب �ضعبا اإل اإذا افرت�ضنا روح ال�ضرية التي يهواها العربي ب�ضكل عام. اأو تلك 
الرغبة العارمة يف اأن تكون هذه النزعة و�ضيلة ت�ضتخدم ك�ضورة ثقافية اإجتماعية ل غري. 

II

نظم املعر�ض مبهنية عالية دومنا �ضك، واإن كان لفعل الإنحياز لكمية الأ�ضماء عامال اأربك 
هذه مل جندها يف  العر�ض  مهنية  املنا�ضبة،  بهذه  �ضدر  الذي  للكتاب  املت�ضفح  اأو  امل�ضاهد 
املجموعة امل�ضوؤولة عن الأعالم والتي مل تتمكن من تن�ضيط نف�ضها قبل املعر�ض وبالطريقة 

التي ميكن اأن توفر مناخا م�ضبقا له وبال�ضكل الذي يحقق ح�ضورا اإعالميا �ضحيحا.
كبريا  معلوماتيا  نق�ضا  �ضم  املعر�ض  �ضاحب  الذي  الكاتلوك  اأ�ضح  وب�ضكل  الكتاب  لعل 
بتجاهل ال�ضرية الذاتية للفنانني التي كان ميكن اأن ت�ضهم بتو�ضيح ما هو مبهم عنهم.. كيف 
اأو الأوربي مثال اأن يعرف اأهمية �ضاكر ح�ضن يف التجربة العراقية بالن�ضبة  ميكن للفرن�ضي 
لكرمي ر�ضن، مثل هذا الت�ضاوؤل ينطبق على فاحت املدر�ض ونزار �ضابور، على مروان ومقو�ض، 
على عبد اهلل بن عنرت وحمجوب بن بال، والقائمة تطول.كما اأعطيت �ضفحتني لكل فنان 
باإ�ضتثناء حمجوب بن بله ودلول دون اأن نعرف ال�ضبب لذلك، اأما كان الف�ضل اأن تخ�ض�ض 
هذه ال�ضفحات للفنان �ضفيق عبود من باب الحتفال بتاريخه الطويل وبحثه الدائب. ولعل 
الن�ض الأ�ضا�ضي والذي مت ن�ضره بالفرن�ضية والإنكليزية عن ترجمة للن�ض العربي والذي كتبه 

الكاتب امل�ضري املقيم يف باري�ض نبيل نعوم كان مبثابة الق�ضة التي ق�ضمت ظهر الكتاب. 
لكاأن الكاتب وهو يكتب مقالته اأخذته اللغة العربية بعيدا، اأغوته �ضناعة التف�ضري، حيث 
تتطابق مع لغته عالمات اأو اأ�ضكال ت�ضتبطنها هذه اللوحة اأو تلك، ن�ضى اإن مهمته الأ�ضا�ضية 
هو يف خماطبة الآخر يف جمتمع خمتلف، ن�ضى اأي�ضا اإن ما يكتب عنه هي اأعمال فنية اأنتجها 
اأو ذاك. هل  الأوربي  البلد  الآخر يف هذا  والبع�ض  بلدانهم  يقيم يف  بع�ضهم  فنانون عرب 
حتا�ضيه الإ�ضارة اإىل الفن العربي هو موقف يتطابق مع ما يطرحه البع�ض من اإن�ضانية التجربة 
الفنية، وبالتايل هي خارج موا�ضفات اجلغرافية وعلم الإثنوغرافيا، اإم اإن ذلك مل تراه عينيه 
املهمة، ومل  نعوم ميتلك �ضجاعة  املوقفني مل يكن  اأو �ضورها، يف كال  يتطلع لالأعمال  وهو 
ميتحن ما هو اأمامه من اأعمال خارج اإبتذال ال�ضورة الو�ضفية ال�ضهلة، مع تنغيم هنا وهناك 
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عن البعد الروحي وامليتافيزيقي والرتاتيل ال�ضوفية. 
يف املقدمة الق�ضرية للن�ض جند عبارة مثل، كل الأج�ضاد اإذا م�ضهورة يف تعاقب الأحقاب، 
وكل الكلمات وقتية اإذا م�ضرو�ضة بفك اللغة، فقط النغم واللون منزهان عن التكرار. مثل 
هذه اجلملة مناذج عديدة ت�ضتبطن الن�ض الطويل، هذا ن�ض م�ضنوع وجاهز من تراث الرتجمة 
اللغوية، يف �ضياق  الوطاأة من حيث طبيعته  العربي، ثقيل  ال�ضيئ امل�ضاع يف �ضوق الكتاب 
النقد الفني ل يعني غري التباهي الفارغ من املعرفة ب�ضناعة العمل الفني ل تاريخا ول تقنية. 
الفنانني  ملعرفة  كنظام  تق�ضيمات  اإىل  نعوم  ياأخذنا  اللغوية،  باجلمل  الغارقة  املقدمة  بعد 
وجتاربهم، هكذا �ضاء له اأن ياأخذ حممد عمر خليل حتت خانة الأثر احلرف واخلط ول ندري 
اإذا كان يق�ضد باخلط اإنت�ضابا للحرف اأم اخلط مبعناه الهند�ضي..؟ ومتى كان �ضاغل خليل 
هذا النوع من التحديدات، خليل مثل �ضاكر ح�ضن، الول �ضانع هو الأكرث متيزا ومهارة 
بني الفنانني العرب يف حتقيق املطبوعة التي ينتجها من لوح الزنك، والثاين معلم متمكن 
اإنتاج لوحة قيمتها ل يف حروفيتها ول يف رموزها كما ي�ضيعه البع�ض ومنهم نعوم بل  من 
ال�ضتعارات  والبعيدة عن  به  اخلا�ضة  ا�ضتقالليته  بكليته  للعمل  تعطي  التي  الطاقة  بتلك 
التي ت�ضتبطنه.ثم ي�ضع نعوم حتت خانة ) الإيقونة( اأعمال زيات ،�ضابور، فتاح، بهجوري، 
الفنانني هي لوجوه  لهوؤلء  اأختريت  التي  الرحيم �ضريف. هل لن الأعمال  مروان وعبد 
اإ�ضتغال مروان على الوجه الأن�ضاين على �ضعيد  باإ�ضتثناء �ضابور، ماذا يجمع بني  اإن�ضانية 
�ضنجد  الإلتبا�ضات  هذه  البهجوري، من  وبني  بينه  اأو  زيات  اإليا�ض  وبني  الفني  الأ�ضلوب 
كيف �ضنف في�ضل �ضمرا اإىل جانب عفت ناجي اأو ال�ضاحلي وال�ضرقاوي اإىل جانب فريد 
بلكهية حتت خانة الطل�ضم والعالمة، وعندما نذهب بالن�ض اأكرث �ضنكت�ضف كيف ميكن اأن 
يلتقي كراكو�ضيان با�ضادور بزدكيان و�ضعاد العطار بقويدر الرتيكي والقا�ضمي باحمد معال 
حتت خانة ) حتولت اجل�ضد وال�ضخ�ضيات الإ�ضطورية(، اأعمال من ذكرتهم ل يجمع بينهم 
غري فعل الر�ضم مبعناه العام، فم�ضاغل اأحمد معال ومتاهي لوحته مع امل�ضرح مثال ل يجد اأية 
�ضدى مع القا�ضمي املن�ضغل ب�ضناعة لوحة مهمومة بالرمز عرب تقنية ذكية يف تداخل مادتها، 

اأو ال�ضعيبية اأو علي مقو�ض.
الفنانني و�ضمن معرفة تكاد تكون يف حدود الطالع على  التق�ضيمات �ضملت كل  هذه 
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ب�ضعة لوحات، مما جعله اأن يحدد كمية مت�ضاوية تقريبا للتعريف بكل فنان، على الرغم من 
اأن ر�ضاما مثل نبيلي من املغرب غري معروف مب�ضاهمته اجلادة يف احلركة املغربية ياأخذ نف�ض 
م�ضاحة التعريف الذي خ�ض�ض لفريد بلكهية اأكرث الفنانني املغاربة بحثا، مثل هذا الن�ض 
التقيمي ينطبق على اأكرث الفنانني من فاحت املدر�ض اإىل �ضاكر ح�ضن ومن فاخر حممد اإىل 
نزار �ضابور، عرب هذه العتباطية يف التقييم و ترك التاريخ جانبا، ل ميكن اأن تت�ضكل �ضورة 
الفنان وجتربته ومدى م�ضاهمته يف التجربة الفنية يف بلده من جهة ويف التجربة العربية من 
اأن  بعيد ول ميكن  تاريخ  اإىل  العرب ل يذهب  للفنانني  العر�ض اجلماعي  اإن  اأخرى،  جهة 
ت�ضكل امل�ضاهمات التي جندها يف البينالت العربية �ضيغة احلوار احلقيقي، بل ما هي اإل 

نوع من احل�ضور احليادي والجتماعي ل غري. 
من هنا كان على الكاتب وهو يكتب ن�ضا جديدا يف مهمته اأن يعطي للتاريخ قيمته احلقيقية 
حمليا وعربيا واأن يحلل املرجعيات الثقافية والفنية لهذه الأعمال وعالقتها مبا هو �ضائع يف 
الفن  يعرف عن  ول  قرب  فنه عن  يعرف  اإىل جمهور  يكتب  وهو  العاملية، خا�ضة  التجربة 
العربي اإل القليل والقليل جدا. مل تكن هذه املهمة مالئمة لنعوم مهما كانت النية التي 

ت�ضتبطنها وما كان عليه اأي�ضا اأن يقبلها بروح ال�ضدق مع النف�ض.
الأجانب ممن ل  الأ�ضدقاء  اأتخيل ح�ضوري مع جمموعة من  الن�ض جعلني  لهذا  قراءتي 
يح�ضنون اللغة العربية يف م�ضرح م�ضري خال�ض، بعد اأنتهاء امل�ضرحية، �ضاأخرج بذاكرة ما، 
اأما الأخر ف�ضيكون حاله م�ضيعة للوقت وجهد ل يبقى معه �ضيئا بعد مغادرته بوابة امل�ضرح. 
�ضياء العزاوي، جريدة احلياة اللندنية، 2002
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م�صاحات تعبريية

1

الفنانني  جتربة  تطبع  والتي  املتميزة  املحاولت  احدى  اخلم�ضة  الفنانني  اعمال  يف  تتمثل 
ال�ضباب يف العراق، وذلك يف دفع احلدود املر�ضومة من قبل الجيال ال�ضابقة اىل م�ضاحات 
تعبريية حرة لها تفاعالتها املعرفية والتقنية مع ما هو حايَل يف التجربة العاملية وبنف�ض القدر 
هوؤلء  تواجد  من  الرغم  وعلى  العراقية.  للتجربة  اجلمايل  املدرك  تعميق  يف  ا�ضاراتها  لها 
الفنانني يف بلدان عربية خمتلفة وبالتايل يف �ضعوبة احلوار امل�ضرتك لكنهم جعلوا من هذه 
احلدود و�ضيلة فعالة ت�ضحذ طاقتهم على جتاوز احليف الذي حلقهم ب�ضبب الظروف ال�ضيا�ضية 
لبلدهم، انهم جيل غرق يف تفا�ضيل احلياة ال�ضعبة والكارثية يف بع�ض الحيان لكنهم مل 
يرهنوا ذاكرتهم بت�ضويهاتها الظالمية بل ظلت ارواحهم بعيدة عن النمطية مهياين لل�ضري يف 
جتربة البداع رغم ال�ضت�ضهال الذي ا�ضاعته اوهام كاذبة ملوؤ�ض�ضات جتارية ظهرت لر�ضاء 
التولتاري  ب�ضبب احلروب واحل�ضار واملنطق  او�ضاله  الغنياء اجلدد ثمرة جمتمع تفككت 

للنظام ال�ضيا�ضي. 
انهم ال�ضارة اىل عراق البداع ال�ضعب، عراق يفكك تاريخه املتنوع والغني ل من موقف 
النتماء العاطفي بل يف النعتاق من ا�ضر النغالق على ما�ضيه ولكي يباغتوا هذا املا�ضي 

بامل�ضتقبل الرحب متدفئني من ركام الروح وما يفي�ض عنها من ايقاعات خارقة.

2

ي�ضرتك الفنانني اخلم�ضة يف التاكيد على ان يتمثلوا عاملهم اخلارجي عرب لغة جتريدية تتنوع 
بني الهند�ضية وال�ضكل ال�ضاري املبهم ويف كال احلالتني هناك ولع يف ان يكون ال�ضطح الفني 
حالة بحث يف احل�ضا�ضية اللونية او يف مدى غنى املواد امل�ضتخدمة مما يعطي للعمل الفني 
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خا�ضية ل تاتي من عنوان العمل بل من جوانياته الروحية ذات العالقة بثقافة الفنان ومدى 
قدرته على تفكيك �ضواهده الب�ضرية وعنا�ضر امل�ضهد الطبيعي. ان �ضامر ا�ضامة منوذج الكرث 
تق�ضف  وبني  احلدود  ال�ضارمة  الهند�ضية  الوحدات  بني  يجمع  اذ  فهو  بني جماعته  �ضعوبة 
لوين بعيد عن امليوعة العاطفية يجعل من عمله الفني لوح تقدي�ض للهة �ضحراوية غام�ضة، 
ا�ضارة جلماليات املكان الذي مل يكت�ضف، وبفعل هذا النحياز للعن�ضر الراف�ض للزخرفية، 
ال�ضفة  الده�ضة، على  يت�ضع لقلق  التعبريية يف ان تكون طل�ضما  تاخذ لوحاته خ�ضو�ضيتها 
الخرى من هذه العوامل يقيم نزاريحيى وغ�ضان غائب، لكالهما ولع لوين خا�ض، غالب ما 
تاخذ نزار روحه املتمردة اىل جتريبات ل تقيم عالقة مرتابطة بني تاريخه ال�ضخ�ضي يف العمل 
الفني، بل يف م�ضعاه ان يعطي لعمله تاريخه اخلا�ض به، انه ملعان خللود ال�ضر، يعلمنا كيف 
نرى الفراغ وكيف نتلم�ض ال�ضمت الذي ل يخون ذاكرته، الفراغات التي تتوزع �ضطوحه 
بقدر ما هي ا�ضارات لليومي من الدمار الذي اجتاح بالده بقدر ماهي ان�ضالل خلا�ضية يف 
الواح النذر ال�ضومرية. غ�ضان هو الخر ير�ضم اليومي والذي ل تراه العني يراقب حتولت 
انه كمن  الظلمة،  يفاجئنا عند غياب  الذي  ال�ضم�ض  اللون، من دوار  تولد من ذهب  مدن 
يتملى كتبا باملقلوب ل تعنيه الكلمات بل طراوة اللون ال�ضود وهو يخرتق بيا�ضات عذرية 
عط�ض  بل  اللون  ف�ضاء  لي�ض  لوحته  اىل  العني  تقود  ما  ال�ضم�ض،  بفعل  تتلون  �ضحب  مثل 
ال�ضارة اىل رمز او ممر يفتح ف�ضاءالر�ضم ل الكالم. براءة �ضطوح لوحات كرمي ر�ضن تقودنا اىل 
ما نتفح�ضه يف بع�ض الحيان من ا�ضارات تركتها نفو�ض هاوية لل�ضر، لكن كرمي بفعل انتباهته 
يقف على م�ضافة ما، من غري تعال اىل ما هو يومي من ذاكرة ترتك بدون تاريخ، يقلبها دون 
تبديل لعالئقها، ما يهواه هو متعة ما يرى واذعان لل�ضدفة التي ترافق الثر الن�ضاين، مت�ضبثا 
ب�ضطوح ذات طبيعة طوبواغرافية حتمل الكثري من اللغاز وال�ضارات وخلف كل ذلك ثمة 
اللوحة  منهج  امل�ضادروالروىء.خارج  املتنوع  قامو�ضها  لها  اىل موهبة  الحالة  ي�ضتولد  عمق 
باجتاهات  معني  كنحات  فهو  تعبريية،  كو�ضيلة  مبادته  البحراين متميزا  يقف  تقنياتها  بتنوع 
جتريدية ت�ضكل ح�ضا�ضية املعدن قيمة واعتبار ا�ضا�ضي للتعبري عن حياة داخلية هي رد فعل 
للمتخيل املبهم واملطلق لكن اكرث جمال وروعة مبلمو�ضيته ك�ضكل هند�ضي، والتي هي يف 
الغالب ذات مالمح هند�ضية �ضائعة، املثلث، الدائرة، تداخل هذه ال�ضكال مينح ح�ضورها 

بهجة حذرة للعني التي مل تتمر�ض مب�ضاهدة غري ما تعرفه مما هو �ضائع يف الطبيعة. 
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األ يبقى لنا بعد غري العني يف اندفعاتها اجل�ضورة لرتيح اج�ضادنا من عبء اليومي، لنن�ضت 
لعبور اللون حلياة نخرتعها، غنية باحالم تتقدمنا من اجل امتالك ما ل ميتلك... منوذج باهر

للروح التي ل تهادن امل�ضتحيل، ذلك هو روح البداع.
�ضياء العزاوي، 6 اأيار 2003
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ر�صالة عن تلك الأيام

و�ضمك  العراقي  العرق  مائدة  حول  بالكالم  املولعني  الأ�ضدقاء  املنفيني،  الأ�ضدقاء 
امل�ضكوف، الأ�ضدقاء الذين اأخذهم احلزب اىل مملكته، مملكة الو�ضاية، كتابة التقارير املزورة، 
تواقيع مباركة الأختفاء حيث املرء ي�ضبح رقما ي�ضهل م�ضحه، الأ�ضدقاء املتعرثون بجثث 

اأ�ضدقائهم.
الطني  ذلك  الب�ضرة..؟  طني  من  امل�ضنوعة  مائدتك  على  احل�ضد  هذا  كل  اجتمع  كيف 
الذي اختلط بدم ال�ضهداء من الفقراء واملن�ضيني وبقايا النخل املحرتق بنار قاد�ضية القبائل 

ال�ضحراوية...
للذكرى حنينها  تعد  �ضورته، ومل  اأعرف  اأعد  عراق مل  تتحدث عن  وانت  اليك  اأ�ضغي 
املحققني،  ادراج  يف  املحفوظة  قوائهم  للمفقودين  واأ�ضبح  �ضجونه  تو�ضعت  عراق  املفجع، 
اأ�ضغي اليك وانا اتذكر لقاءنا الول يف ال�ضتينات بعد انقالب �ضباط الدموي، انت اليافع 
الدرا�ضي  التمرد وبب�ضعة اعمال هي ما تبقى من خمزونك  بروح  القادم من روما حممال 
يف ايطاليا، معك كانت زوجتك ليزا بنت القبائل اجلرمانية املده�ضة اجلمال واملنده�ضة مبا 
يحيطها من عامل جديد. اأما اأنا فقد كنت خارجا من موقف ال�ضجن املركزي حممال بتلك 
رفاقه  على  يدل  وهو  عزميته  خانته  من  وللبع�ض  للتعذيب،  الذاهبني  مل�ضاهد  ال�ضوراملحزنة 
لتظم �ضمن قائمة املحققني. حتدثنا عن اأ�ضياء كثرية، عن الربتومورافيا ،الر�ضام كتوزو وعن 
التجارب احلديثة يف الر�ضم والنحت، ولعل اعمالك التي عر�ضتها يف �ضالة الوا�ضطي عام 
1965 كانت بيانك الفني �ضد ما كان �ضائعا يف التجربة العراقية، بيان اأختزل اللوحة من 

وم�ضتقاته  الأبي�ض  اللون  كان  فيها  منها،  عراقية  لوحة  تخلو  ل  كانت  تزينات  من  الكثري 
اللوحة وبنف�ض  النحت الكثري من خ�ضائ�ض اختزال  روؤياك وقد حمل  ال�ضا�ض يف خلق 
القدر كانت العالقة بينهما متباعدة ب�ضكل ملفت للنظر. اأتذكر الأن ال�ضديق كاظم حيدر 
الذي مل يجد يف جتربتك غري ال�ضهولة، يف حينها قال عبارته املعروفة بيننا، لو و�ضعت يف 
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اأ�ضماعيل، �ضحكنا  بامكاين ان اعمل معر�ضني من اعمال  ليوم واحد لكان  غرفة مغلقة 
جديدة  نافذة  فتحت  التي  جتربتك  من  ال�ضك  موقع  يف  اكن  مل  هذه.  الأختالف  لنكتة 
اىل جانب نافذة اأخرى متثلت يف معر�ض ال�ضهيد لكاظم نف�ضه الذي قدم ملحمة احل�ضني 
املحلية، يف حينها كان  باجلزئيات  الولع  امل�ضرح مع  فيها روح  يتداخل  ا�ضطوري  مناخ  عرب 
تعليقك انه معر�ض ينتمي للم�ضرح ل للر�ضم، مل تكن حمقا يف قولك ويف نف�ض الوقت مل 
يكن تعليق كاظم حمقا اي�ضا. كنتما منوذج للماأزق الذي تلب�ض التجربة العراقية يف حينها، 
ماأزق اأوجده بروز فنانني �ضباب �ضاقوا ذرعا مبا هو �ضائع من جتربة ا�ضاتذتهم فاأخذوا يخلقون 
حقائقهم غري مبالني بهاوية الياأ�ض اأو اأثم حتدي ا�ضاتذتهم اجلال�ضني كاللهة، كنا كما تتذكر 
زيارة  ولعل  لروحنا،  تت�ضع  حينها  بغداد يف  �ضماء  تعد  ومل  اخلالق  بالأختالف  مهمومني 
ال�ضاعر يو�ضف اخلال الق�ضرية ل�ضديقه جربا ابراهيم جربا هي جناح الطائر الذي دلنا على 
ا�ضتقبلتني هذه  الفة،  بيننا بكل  تتكرر  املده�ضة، ولي�ضبح كالري وان عبارة  �ضماء بريوت 
جاءت  ثم  ومن  حيدر  كاظم  ومعر�ض  ملعر�ضك  البداية  كان  �ضخ�ضي  معر�ض  يف  ال�ضالة 
اعمال رافع النا�ضري �ضامل الدباغ واخرين. هناك تعرفنا على و�ضاح فار�ض الذي �ضميناه 
)اأبو �ضادق( لكرثة اأكاذيبه، ومل نكن بعيدين يف هذه الكنية عما �ضماه ال�ضاعرالفل�ضطيني 

توفيق ال�ضائغ يف ديوانه الذي �ضممه له، مب�ضيلمة الكذاب.
الع�ضرات  اأختفت  ومعه  لبريوت  تقدمينا  يف  كبريا  دورا  التمردية  بافكاره  �ضادق  اأبو  لعب 
من اعمالنا ومل نكن باملبالني لروح ال�ضداقة التي جمعتنا. روح الال مبالت هذه تذكرين 
بتمثال الر�ضايف، يف حينها كنا ن�ضكن يف نف�ض ال�ضارع وقد تعودت على املرور عليك وانت 
احتاد كرمي و�ضليم عبداهلل. كنت �ضعيدا  املوؤجرة مع مكي ح�ضني،  الدار  تعمل يف حديقة 
بفوزك بثالثة ن�ضب لل�ضعراء من جمموع اأربعة وم�ضرا على مغامرة �ضبها بنف�ضك مب�ضاعدة 
املرتين،  بوابة احلديقة يف حدود  ارتفاع  بينما  امتار  الثالثة  يتجاوز  التمثال  تالميذك، كان 
ب�ضكل  العمل  لتنفيذ  يخطط  من مل  جوابك  كان  الختالف  بهذا  عليك  ا�ضرت  عندما 
بالنقا�ض  مملوؤة  ا�ضبحت  التي  احلديقة  و�ضط  اجلميع  �ضحك  الباب...  نخلع  حم�ضوب، 

وبالروائح املزعجة لل�ضمع املحروق.
اأخذتك هذه الن�ضب عن ابداعك الفعلي ل�ضنوات عديدة، والتحقت انا بخدمة الحتياط 
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لق�ضي قرابة العامني يف املناطق الكردية، يف حينها و�ضمن الوقت امل�ضموح يف رابية مرتفعة 
و معزولة يف يف منطقة دينارته كنت اأقرء وياللم�ضادفة رواية كزنتزاكي )الأخوة الأعداء(.

من يومها ل اطيق م�ضاهدة اجلبال اجلرداء ومل اتخلى عن كتاب كزنتزاكي طيلة كل هذه 
ال�ضنوات، وعندما زرت قبل �ضنوات بعيدة مع زوجتي جزيرة كريت اليونانية حر�ضت على 
زيارة قربه الواقع على مرتفع يطل على العا�ضمة و�ضط ده�ضة زوجتي التي مل تعرف عني 
مثل هذه الرغبات. كنت وقد ح�ضرت معي تلك الأيام املوؤملة حري�ضا على تذكرها �ضاهدا 
ال�ضنوات  تلك  يف  بجميله  عرفانا  الوقت  نف�ض  ويف  املنغلق  اليديوجلي  والعنف  للق�ضوة 

القا�ضية، كانت روايته قامو�ضي اليومي لروح الغفران.
ت�ضتغل يف حينها على ن�ضب  التقيتك يف لندن، كنت  العراق  بعد �ضنوات من مغادرتي 
م�ضاهمتك  اغفال  على  املعمارين  حماولة  ب�ضبب  املقالت  من  الكثري  اثار  الذي  ال�ضهيد 
عند تر�ضيحه جلائزة الغا خان املعمارية، حدثتني كثريا عن التداخالت املتنوعة ال انك 
كنت متعجبا من مقال ا�ضتلمته اجلريدة من املانيا وكيف قررت اجلريدة انهاء املدخالت ملا 
فيه من تفا�ضيل ومعرفة دقيقة يف الن�ضب، كنت منده�ضا و�ضعيدا بذلك املقال، التزمت 
ال�ضمت يف حينها ومل اخربك بانني كنت كاتب هذا املقال. يومها ذهبنا اىل مر�ضمي مرات 
عديدة وحاولت غوايتك بالعودة للر�ضم ون�ضيان كل ال�ضنوات التي �ضاعت يف تنفيذ ن�ضب 
الورق  بانواع خمتلفة احلجوم من  لندن حممال  العبارة وغادرت  لهذه  ال�ضعراء، �ضحكت 
عملتها  التي  ملجموعتي  اهيئها  كنت  جمموعة  من  مر�ضومني  غري  ودفرتين  باليد  امل�ضنع 
وكم  حقا  مده�ضة  باعمال  جئتني حممال  ا�ضهر  اربعة  بعد  العرب،  ال�ضعراء  من  ملجموعة 
كنت �ضعيدا وانت تقلبها بحميمية وا�ضحة، لعلك �ضعرت بانت�ضارك ال�ضخ�ضي على روح 
كان   1988 عام  الثانية  زيارتك  بعد  اجهلها.  ول�ضنوات ل�ضباب  تلب�ضتك  التي  الالمبالة 
بامكانك ان تقيم معر�ضا �ضخ�ضيا يف �ضالة الكوفة يف لندن بعد قطيعة قاربة الع�ضرين عاما، 
الذي  الدفرت  ثم قلت هديتك هو هذا  للدفرتين، �ضحكت  �ضاألتك عما حدث  يف حينها 

ر�ضمته بالكامل كتحية ل�ضتاذي جواد �ضليم.
من يومها اأ�ضبح للر�ضم قد�ضيته اليومية لديك، طق�ض للهروب من عامل قا�ض رغم بهرجة 
مظهره اخلارجي ومل يعد بالمكان ان تغ�ض الطرف عن قوافل اجلثث القادمة من جبهات 
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احلرب املجنونة وكم كنت �ضعيدا بتخلي�ضك بع�ض الفنانني ال�ضباب من هذه احلرب ليعملوا 
معك يف ن�ضب ال�ضهيد الذي متت م�ضادرة فكرته النبيلة ليكون وثيقة لاللف من ال�ضهداء 

الذين ا�ضبحوا وقودا ملختربات ال�ضيا�ضة واحالم القوة الفارغة. 
�ضياء العزاوي، جملة العربي الكويتية، 2005
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اإ�صارات املا�صي

األق نظرًة باردًة،
على املوِت واحلياِة

وتابع طريقك.. يا عابر ال�ضبيل
       »ييت�ض«

I

الوقت لي�ض نهارا، كنت ما بني حلظة واأخرى اأعود اإىل تلك الذاكرة التي ظلت تالحقني 
متدثراً بالغفران، اإنها الآن تن�ضج �ضماداٍت لن�ضيان دم الأ�ضدقاء املتخرث على طني ال�ضواتر 

البكر..جثث تعجز ذاكرتي على متييزها، كان الأفق ف�ضاء دم.
اأدمي النظر لتلك الأ�ضكال الغام�ضة التي ر�ضمتها على اإ�ضفلت طريق قريبة من بيتنا دباباُت 
ذاهبُة اإىل اجلبهة... يف تلك الأيام كان اأبي ينزعج من تعرج الأ�ضفلت حني منر بال�ضيارة اإىل 
البيت راجعني، لكنني ابت�ضم لأين كنت اترك املدر�ضة لأحيي اجليو�ض بيد �ضغرية ،حني 
كربت راأيت دبابات تتجه نحو جبهة اأخرى ومل اأرى يد �ضغرية تلوح يل... هكذا كتبت 

الأ�ضلحة ر�ضائلها اإىل خنادق ال�ضمت، طري معدين ملوث ليحط على موائد احلطام. 
ال�ضم�ض، يومذاك، كانت نع�ُض ينحني له الراأ�ض خوفاً، خندٌق خلزانة الآلم. الطني، احلديد، 
احلرب، بقايا الألوان الزيتية، خ�ضٌب اأكلته الرطوبة ،كرا�ضة الر�ضم.. مل يبق من كل ذلك ما 

يكفي ل�ضنع قناٍع األب�ضه حتت عني املوت.
هو البوح يتزين بحروف الإبتعاِد، فتخفت روح ال�ضقاء.. اأغراين تراجع الإ�ضارات، كم مرٍة 
كان يجب اأن اأ�ضقط مع ال�ضاقطني.. لكن �ضوت اأمي ظل يالحقني بني �ضوت الر�ضا�ض 
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املجنون، خمرتقاً الريح، قم يابني، كحل عينيك ب�ضوء �ضباحات البالد.
 قمت، جمعت حطامي، ومل اأتوقف. 

II

تقاوم  التي  الروح  بتلك  بل  بال�ضراخ  ل  ذاكرته؛  ي�ضفي  اأن  الن�ضيان  بفعل  نزار  يحاول 
عذابات املا�ضي، اإنه اإذ يطور جتربته الفنية ويدفع بها نحو نقطة اللتقاء بني الر�ضم والنحت، 
اإىل جانب بعده الإن�ضاين  الفني كا�ضطالح جمايل  ال�ضطح  فاإنه يعمل على تو�ضيع معنى 
ومعاٍن،  �ضدية  عالقات  من  ي�ضتبطنه  وما  هذا  ولعه  ي�ضكل  هنا  من  الذاكرة،  من  كاإ�ضارة 
قيمة اإ�ضافية يف خرق احلدود التقليدية للتكوين الفني. اإن خ�ضو�ضية لوحتة ل تتكون من 
جماليات الأجزاء، بل تن�ضئ من بنية �ضبكية تتبادل الإ�ضاءة وتت�ضاعد مولدًة دللت ل 
ح�ضر لها، دللت تعمق معنى الرمز الذي ت�ضتبطنه هذه املجموعة من الأعمال باقت�ضادها 

اللوين والإ�ضاري…اإنها جتريد حم�ض لذاكرٍة ودميومة ل�ضوء ال�ضماء.
�ضياء العزاوي، مقدمة دليل املعر�ض ال�ضخ�ضي، 2007
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الروح اجلريحة، رحلة الدمار

يتماثل احل�ضان كعن�ضر اأ�ضا�ضي يف العملني مع املفهوم ال�ضعبي للبطولة يف �ضرديات فواجع 
عبثية  حروب  يف  العراقيني  البرياء  من  اللف  وفقدان  الفتنة  خل�ضائر  متثيل  اإنه  املحنه، 
قادت العراق اىل الحتالل وما نتج عنه من �ضحايا تقا�ضمتها ال�ضراعات الطائفية والنميمة 
وال�ضتهداف املتعمد لغتيال املئات من العلماء، املتخ�ض�ضني يف جمالت احلياة املتنوعة، 
املثقفني والفنانني من قبل عنا�ضر جمهولة، اإنه اإغتيال �ضامت لل�ضحايا اأولد حدلئق بابل 
املعلقة يف اعماق الروح العراقية وكاأن نحيب الراحلني الطاهرين، ز�ضباح تقود بع�ضها باأقدام 
متعبة حاملة نع�ض عراق �ضاحب تاركني املئات من زهراتهم البي�ضاء بقلب مكلوم يف طريق 

الجداد.
بالفتنة قد  التي ت�ضكن خلف �ضباب الفنت، هواء ملوث  ن�ضبه بع�ضنا، ول البالد  مل نعد 

غطى البالد، وكاأن التاريخ انفجر يف مرابع طفولتك، بلد النفط والثكاىل.
اأ�ضود هو المل، اأ�ضود هو النفط الذي اأر�ضل رياحه العمياء مملووؤة بالقروح لكي تفتك بنا، 

نحن املكتفون بالمل البعيد.
معر�ض مداخالت: حوار بني احلداثة واملعا�ضرة
متحف الفن العربي احلديث، الدوحة، �ضبتمرب 2010
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بالدي

نحن الذين غادرنا البالد، كل منا حمل معه اأ�ضبابه واأحالمه. كان وهم العودة يالحقنا: 
كثريا..  الأيام  تكررت  حلياتنا.  مطمئنني  �ضرنا  ومعها  تعاقبت  ال�ضنوات  لكن  ومتر.  �ضنة 
جاءت حروب، وتو�ضعت املقابر وال�ضجون على طول البالد حتى �ضرنا نوجد الأعذار اأمام 
وهم العودة، وبني احلني والآخر نفكر بها، ونحن ن�ضاهد ما حملناه معنا من �ضورها الفتية، 
متوهمني باأن ما يف ذاكرتنا يكفي لإعادتنا اإىل ذلك الزمن اجلميل، ونعجب عندما ن�ضتبدل 

ف�ضلنا بالن�ضراف اإىل احلياة . 
كلما مرت ال�ضنوات ابتعدت البالد. و�ضرنا ن�ضمع الكثري من الكالم، يتكلمون عنها بلغات 
العامل املختلفة، ننده�ض اأمام تلك الرثثرة حتى دخل الو�ضوا�ض يف راأ�ضنا، بعد اأن ا�ضُتبدل 
الكالم وتعالت الأكاذيب، و�ضار لها يف حمى الزدحام ما ي�ضبه روح الفتنة. كان الن�ضيان 
عزاء مركبا �ضواء اأكان عن البالد التي غادرنا اأو عن املكان اجلديد الذي ن�ضميه بالدنا ... 
ولأننا غرباء، فاإننا نغفر لأنف�ضنا اختالط الأمكنة. وعندما يردد من زار البالد من الأ�ضدقاء 

اأنها لي�ضت ما تر�ضمه لكم اأحالمكم، نتظاهر بعدم الإ�ضغاء ملا يقولون. 
وها نحن نر�ضمها من منفانا، وكاأننا مقيمون فيها. اإنها العودة خارج العتاب.

املعر�ض امل�ضرتك )بالدي( كالريي اآرت �ضوى. دبي
�ضياء العزاوي، لندن، اآذار 2010 
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ق�صيدة رثاء ملدينتي املحا�صرة

ب�ضاتني  بروائح  دجلة. ومعطرة  مباء  مكّحلة  امل�ضم�ضة،  ال�ضباحات  كل  زهرَة  وجهك  كان 
وبدلٍع،  كنت،  لِك. هكذا  يبت�ضم  من  بتحية  دائما  متمهلة  كنت  كم  والربتقال.  الليمون 

تخفني تاريخ ع�ضاقك العديدين بعيدا عن العابرين بك. 
مل تكوين يوما مدينة كالأخريات... ومل يكن لوهجك العبا�ضي غري دعوة للغواية... كم 
بع�ض �ضحرك وكحل عينيك عندما  ياأخذوا معهم  اأن  لهم  اأبناوؤك بك..! وكم حال  متاثل 
يرحلون عنك بعيدا. كانوا مطمئنني اإىل اأنك لن تكوين اإل لأهلك فقط. واإن منى الو�ضوا�ض 

يف قلوبهم، يعودوا مرتددين، ثم ين�ضون اأنهم تركوا مقاعدهم �ضاغرة للبكاء.
تعودنا عليه مع كل ما جاء من  ل�ضحر عميق،  الكوين، رغم كل احلروب،  ا�ضمك  منذور 
الع�ضر...  هذا  خارج  من  جاءنا  من  وعتمة  رايات  على  مكتوٍب  مزور  تاريخ  ع�ضف ومن 
العّرافون مرات  ال�ضتات. واإن تكهن  البعيدين عنك يف دول  باأرواحنا، نحن  تظلني عالقة 
ومّرات باأنك �ضتكونني اأر�ضا لرماح الغرباء والل�ضو�ض، لرجال �ضّيدوا جدران البغ�ضاء عالية 

لياأخذوا ما يحلو لهم من مال واأرواح بطعنة جمهولة اأو منيمة... 
�ضالم على مراقد الأولياء املوزعني على ظهرانيك. �ضالم على القتلى غيلة من اأبنائك. �ضالم 
من ا�ضطر منهم اإىل اللحاق بقوافل ال�ضتات يف اأر�ض اهلل الوا�ضعة. كم تتطابق �ضورتك الآن 

مع نبوءة �ضاعرك )البياتي( املدفون بعيدا عنك يف مقربة الغرباء.

»راأيت يف عيونها مباذل ال�ضا�ضة والل�ضو�ض والبيانق 
راأيت يف عيونها الإن�ضان
يل�ضق مثل طابع الربيد
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يف اأميا �ضيء
راأيت يف عيونها الطفولة اليتيمْه

�ضائعة تبحث يف املزابل
عن عظمة

عن قمر ميوُت 
فوق جثة املنازل.«

اإن كان هذا ما تبقى من �ضحرِك، فكيف يكون وجع العزاء؟
دليل امل�ضاركة ب�ضوق الفن يف ابو ظبي، ابو ظبي، 2011
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ح�صن �صليمان

اأول ما اأتذكر ح�ضن �ضليمان تاأتيني لوحاته الأثرية )طبيعة جامدة( والتي تعود للخم�ضينات 
ظلت  روٌح  تخفي حزنا غري حمايد،  روٌح  يلتئم،  ل  مثل جرح  ال�ضنوات،  بني  تت�ضاعد  ثم 
تخبئ اأ�ضواٌت، مل تكن فرادى ورف�ض ير�ضمه الظُل، �ضفافا يختلط بالزرق ال�ضماوي حيناً 
وال�ضفر الرتابي حيناً اآخر، لكن البيا�ض ج�ضٌد ت�ضتلقي عليه املفردات متهام�ضة، تاأخذك 

بعيداً يف الفراغات بكثري من اجلمال اخلفي.
مبارٌك هدوءك اجلميل وهو يوؤاخي كل هذه اللوان.

فاكهة،  زهر،  اأ�ضي�ض  فارغة،  ،قنينة  اليومية  املرتوكات  تالم�ض  وهي  العاطفة  تلك  مباركٌة 
قارورة نبيذ. 

اإنها بيان وحدتك الراف�ضة على مر ال�ضنوات، و�ضراخك يف العراء لزمن ميجُد املديح املزور 
،زمن باهت ي�ضهُد بذخ اأ�ضباح مل تغت�ضل من ذلها.

ودلللته  املتنوعة  با�ضتعاراته  وال�ضعبي  لليومي  املّن�ضُد  �ضباحك  املكائد  ثرثرة  ت�ضرق  لن 
املكانية.

كل حجر اإليه اإ�ضارة وفاأل
ليكن كّل حجر هذا القليل من الأر�ض

اخلارجة من املاء ككتف تتوهج
توهج املراأة الأنثى

حلمها املجروح يفنت الروح.)1(
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ملن ل يعرف �ضّر الرغبة العارمة ل�ضليمان يف ع�ضقه للرت�ضد على مو�ضوعاته الأثرية وب�ضكل 
خا�ض، الن�ضاء والطبيعة اجلامدة، �ضيحتاج معجما �ضخ�ضيا ذات جداول وب�ضاتني خ�ضراء، 
اأ�ضرعة ل�ضفن يحر�ضها بحارة بالقليل من القوت، اأطفال يلعبون يف حارة خالية، مرتوكات 
يومية عادية تاأخذ ح�ضوراً يكاد يكون مقد�ضا، ن�ضاء وحيداة تعبق اأج�ضادهن بجن�ض متوار، 
تعلنه حركة اجل�ضم ،زاوية الروؤيا اخلا�ضة بالفنان، اإنه معجم م�ضرٌي فريٌد بهوية تنت�ضب ملخيلة 

ت�ضع ب�ضوءها لكي تبقي اللوحة حتمل ا�ضرار دميومتها مبعزل عن املو�ضوع نف�ضه.
يبدو اهتمام ح�ضن مبو�ضوع الطبيعة اجلامدة والتي بداأت بتاأثريات وا�ضحة للفنان اليطايل 
موراندي الذي جعل من هذا املو�ضوع يف اخلم�ضينات من القرن املا�ضي ذا قيمة جتاوزت 
ما عرفناه يف الأ�ضاليب الفنية الأوربية الأخرى. اإل اإن هذه التاأثريات اأخذت بالت�ضذيب 
ال�ضخ�ضي من حيث املنظور الفقي والبناء الكلي لعالقة املفردات بع�ضها ببع�ض. ولعل 
م�ضاهد  منها  اأخرى  مو�ضوعات  يف  �ضداها  وجدت  قد  العمال  تلك  يف  املتعمد  البهام 
احلارات امل�ضرية اأو عند ر�ضمه ل�ضخا�ض معروفني اأو ملجرد كونهم مفردة فنية حتتل مركزاً 
املر�ضوم  ال�ضخ�ض  جند  ما  غالباً  العمال  بع�ض  باإ�ضتثناء  للوحة.  الفني  التكوين  يف  مهماً 
الفنان  مع  يتحاور  ل  فهو  ال�ضفاهي  اخلر�ض  من  نوع  �ضمته  املجهول، ويف  اىل  يتطلع  وكاأنه 
اأو مع ما حوله من اأ�ضكال مزينة بالإ�ضارات والرموز، و ما يحيط به من عوامل يغلب عليها 
يف  يتمراأى  ال�ضكال  يّك�ضر  الذي  ال�ضوء  يت�ضاعد  ذلك  كل  وراء  فيما  البطيئ،  الإيقاع 

الثوب املّخرم، املو�ضى، يف القمي�ض املفتوح، يف الظالل التي حتيط بالعينني.
اإو  الثقافية  املرجعيات  من  نوع  ذلك  وتتكامل. كل  بينها  فيما  تتعار�ض  لعوامل  ابتكار  اإنه 
الفنية للوحة والتي تعطي للعمل البداعي فرادته كم�ضروع �ضمن واقع ثان. �ضيئا ف�ضيئا 

اللوحة لها ح�ضورها الكامل وامل�ضتقل عن املو�ضوع املتمثل.
كتاب ح�ضن �ضليمان )1928-2002(، موؤ�ض�ضة ال�ضراع العربي، الكويت، 2011
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حتية اإىل جواد �صليم

املحور  ت�ضكل  والتي  العراقية  الراية  تنفيذ  ملتابعة  فتاح  ا�ضماعيل  لندن  زار   1988 عام 
ال�ضا�ضي لن�ضب ال�ضهيد)1(.كان عليه زيارة م�ضهر �ضنكر الذي كلف بتنفيذ العمل وهو 
م�ضهر بريطاين معروف يف الو�ضط الفني وكان هرني مور اأحد اأهم عمالئه ال�ضا�ضني اىل 
جانب فنانني اآخرين. اتفقت معه على الذهاب �ضوية للم�ضهر والذي كان يبعد يف حدود 
الثالثة �ضاعات عن لندن، طيلة الطريق يف زيارتنا الوىل مل يتوقف عن احلديث عن م�ضروع 
الن�ضب، افكاره الولية ثم التفاق مع املعماري �ضامان كمال لتهياأة الفكرة معماريا والذي 
امل�ضروع)2(. لتطوير وتنفيذ  امل�ضابقة  فوزه يف  بعد  املعمارين  اأدى اىل م�ضاركة جمموعة من 

حاولت تغيري املو�ضوع لكرث من مرة للحديث عن اعماله الخرى، عن اعمال ال�ضدقاء 
واملناخ الفني وما تاأثري احلرب مع ايران على الفنانني ال�ضباب اخلا�ضعني للخدمة الع�ضكرية، 
عن ظاهرة �ضالت العر�ض ال�ضخ�ضية. كان مراوغا ذكيا يف الجابة التى مل تكن غري كالم 
عام. يف احد اليام ويف طريق العودة من امل�ضهر عرجنا على ال�ضتوديو بانتظار ا�ضتالم مواد 
خمتلفه منها انواع من الورق امل�ضنع باليد خمتلفة الحجام اىل جانب دفاتر نفذت خ�ضي�ضا 
يل مل�ضروع كنت اعمل عليه لل�ضعراء العرب،و �ضرعان ما بداأ ا�ضماعيل حت�ض�ض �ضطح الورق 
ان�ضغاله هذا  باليد، خالل  امل�ضنع  بالورق وخا�ضة  بولعه  املعروف  وتقليبه مينة وي�ضرى وهو 
طرحت عليه فكرة �ضحن جمموعة من هذا الورق يف �ضفرته اىل بغداد، ثم قلت له، لعل 
ت�ضكل  لن  �ضوف  عامة  م�ضاريع  الذي طمرته حتت  البداعي  ملا�ضيك  يعيدك  الورق  هذا 
العبارة. ظل  بهذه  قا�ضيا  بانني كنت  و�ضعرت  ال�ضمت  التزم  ا�ضا�ضية،  قيمة  امل�ضتقبل  يف 
ا�ضماعيل �ضامتا ل�ضاعات ال انه اجابني على الع�ضاء بانني كنت حمقا يف تو�ضيفي و�ضوف 
يحاول ان يعمل �ضيئا مع هذ الورق. بعد اربعة اأ�ضهر ات�ضل بي ليعلمني تاريخ جميئه مرة 
اأخرى وباأنه يحمل معه مفاجاأة يل، يف الطريق اىل املطار افرت�ضت بانه �ضيجلب معه بع�ض 
اىل  بالذهاب  علي  الح  املطار  من  العودة  طريق  ل�ضبها، يف  منحوتاته  من  ال�ضغرية  النماج 
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ال�ضتوديو لكي اأرى ما معه من اعمال، كانت مفاجاأة مل اكن اتوقعها عودة للر�ضم وب�ضكل 
فيها الكثري من الختالف عما كان يعمله،تطلعت اليه وكان مثل طفال باغت اهله ب�ضيئ 
تاريخي البداعي بحق.؟ كان  ما يدخل يف  قال هل جتد يف هذه العمال  وبابت�ضامة  ما، 
ردي املبا�ضر ب�ضرورة العمل على تطوير املجموعة لقامة معر�ض �ضخ�ضي يف كالري الكوفة 
واأنني �ضوف اعمل على ا�ضدار كاتلوك يليق به مع مقدمة من ناقد انكليزي معروف. كانت 
�ضعادته مبقرتحي ل تو�ضف ومن يومها مل اعد ا�ضمع �ضيئا عن ن�ضب ال�ضهيد رغم ان�ضغاله 

الكامل به.
الهريلدتربيون  جلريدة  للمعار�ض  الفنية  التغطية  على  وامل�ضرف  الربيطاين  بالناقد  ات�ضلت 
)الطبعة الوربية( ماك�ضويل جوي�ض، كان يف البداأ مرتددا ثم اتفقت معه على تاريخ معني 
بعد اأن اأكدت له بانه غري ملزم بالكتابة ما مل تكن العمال مب�ضتوى فني متميز، عند ح�ضوره 
تطلع اىل بع�ض العمال وهو واقفا ثم �ضرعان ما �ضحب كر�ضي قريب منه ليجل�ض عليه ويبداأ 
بتفح�ض العمال عن قرب، كان �ضمته وهو يتفح�ض العمال مثريا يل، �ضاألني اأين �ضيقام 
املعر�ض، اأجبته يف كالري الكوفه، رد على بعجالة ل�ضت على معرفة بهذا الكالري، اقرتح 
اأن تعطيني الوقت لكي اأجد له كالري مهم لن اعمال هذا الفنان فيها من احل�ضور الدويل 
اخلا�ض به وب�ضكل متميز. اأعتذرت له رغم اأهمية مقرتحه وذلك ب�ضبب اإ�ضرار ا�ضماعيل 
على اإقامة املعر�ض خالل ال�ضهر القادمة مادام با�ضتطاعته املجيئ اىل لندن. يف �ضهر اآب 
من عام 1988 اقيم املعر�ض وبح�ضور الفنان. يف مناخ احلما�ض الذي اأخذ اآ�ضماعيل اأخربته 
باأنني اأتفقت مع الدكتور مكية مالك كالري الكوفة على تهياأة معر�ض حتت عنوان ) حتية 
اىل جواد �ضليم ( وقبل اكمال ما كنت افكر به اأجابني باإنه �ضوف ي�ضارك بثالثة لوحات هي 
اعادة ر�ضم اعمال معروفة جلواد وبطريقته اخلا�ضة به، وهو تقليد مار�ضه العديد من الفنانني 

العاملني من بيكا�ضو مرورا بانتوين كالفيه وانتهاء بروبرت رو�ضنربك.
خا�ضة  جمموعة  �ضمن  ل�ضدارها  باليد  ملونه  حفر  جمموعة  على  اأ�ضتغل  باأنني  فاأخربته 
وفيها اعادة ر�ضم مو�ضوعات ورموز يكرث جواد من ا�ضتعمالها اىل جانب دفرت يحمل نف�ض 
اأخذ دفرت معه لعمل �ضيئ ما. �ضافر ومعه ثالثة دفاتر  باأنه يود  اأ�ضماعيل  اأجابني  العنوان. 
جاهزة للعمل. وبعد عودته الثالثة جلب معه دفرت حتية حلواد �ضليم )1988(، جتربة جديدة 
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ال�ضفحات  العامة للفن وبدون �ضوابط متنعه من ملئ  اأنه تعامل معها بخربته  ال  عنه كلياً 
ن�ضاء  مع  متزاحمة  جواد  و�ضخو�ض  ترديدات  �ضمن  ال�ضفحات  تتداخلت  جاءته.  كما 
اأ�ضماعيل ورغباته املتنوعة، منذ اول �ضفحة ياأخذنا اأ�ضماعيل مبعاينة خا�ضة لبع�ض اعمال 
جواد وب�ضكل خا�ض تخطيطاته املن�ضورة يف بع�ض الكتب التي �ضدرت عنه او فيما مت ن�ضره 
يف جملة العاملون يف النفط التي كانت ت�ضدرها �ضركة نفط العراق فهو اذ يلتقط تف�ضيل 
للوجه وجل�ضد  ال�ضخ�ضية  اختزالته  مع  يوؤاخيها  اأن  واختزالت جواد عمل جهده  الوجه 
املراأة املولع باكت�ضافه من منظور متنوع، يف كل ال�ضفحات كانت ل�ضطوته التخطيطية وميله 
بحرية  التي حققها  ا�ضتاذه  باعمال  ذاكرته  من  تقلل  م�ضافة ل  ال�ضكلي �ضمن  لالختزال 

و�ضفافية مذهلة.
بعد هذا الدفرت اكمل الدفرتين الخرين)3( بتكوينات وعالمات ظلت معه حتى وفاته، اأحد 
هذاين الدفرتين كان ي�ضمية بدفرت 1994 ( اإذا مالأ اأ�ضماعيل �ضفحاته ب�ضخ�ضيات من عائلة 
زوجته الثانية ر�ضمت ب�ضكل تقليدي فيها الكثري من - العائلة ) 95ل اأبالية املراقب الذي 
ل هوية له لكن �ضرعان ما يتال�ضى هذا النطباع عندما حت�ضر حريته البداعية يف ال�ضفحات 
متزقاته  بكل  ولالأمل  املوؤقته  لل�ضعادة  م�ضدرا  كانت  التي  اأخطاءه  يكفر عن  الخرى كمن 
بجواد  اخلا�ض  الدفرت  عك�ض  على  بـ)1997(،  اأنا  �ضميته  فقد  الثالث  الدفرت  الداخلية.اما 
والذي �ضكل اللون ال�ضود البنية ال�ضاملة للتكوين، جلئ يف - تداعيات 2000 الدفرتين 
الخرين اىل تنوع لوين باهر، اإىل حرية تاأخذ غناها من تداعيات �ضخ�ضية ،من هو�ض بج�ضد 
املراأة بعيدا عن النزعة اليروتكية املبا�ضرة. تكرار لبع�ض التفا�ضيل حينا وتلخي�ض اإ�ضاري 
اإن  تتتابع ب�ضكل مذهل دون  التكوينات ظلت ال�ضفحات  اآخر، يف كل هذه  جميل حينا 
ي�ضعر املرء باحلاجة اىل ن�ض حرويف كرابط لهذه ال�ضكال. وبهذا ظل ا�ضماعيل وفيا لرف�ضه 
الكامل لالتكاء على ن�ض اأدبي ل بل كان ميال ملنح التتابع الب�ضري اأهميته لكي يورث 
لال�ضكال ال�ضتقالل الكاف، ل �ضيئ كان يهمه اإل ما ميالأ قلبه وهو الطفل دفئاً وحرية يف 

ع�ضقه الإ�ضتثنائي للحياة.
يف دفاتره الثالثة)4( ومبوا�ضفتها املحددة يف احلجم وعدد ال�ضفحات وعلى اإختالف �ضنوات 
انتاجها ميكن للمرء اأن يتابع جتربته وكاأنها يوميات مكتوبة تعك�ض مزاجه ال�ضخ�ضي وفو�ضويته 
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وما يحيط به من عوامل يعي�ضها ليومه وبدون هم يوجعه للغد الذي يخاف اأن يت�ضالح معه، 
بال�ضم مرة لكي ميحو  ينعتها  الدلع النثوي،  الكثري من احلميمية ومن  فيها  ن�ضائه  عوامل 
ه�ضا�ضة �ضلطانها وما زرعته فيه من امل عند رع�ضة اول حب وما خباأه هذا احلب من وحدة 
ظلت معه اأينما حل، ومرة اأخرى يعمم موا�ضفات متكررة ل هوية لها، عبثاً حاول اأن ميحو 
ظلها امللت�ضق به وهو يت�ضارع مع اأ�ضكال تنغلق حينا على حرية تخطيطية فيها الكثري من 
احل�ضا�ضية، وتنفتح حينا اآخر على �ضربات فر�ضاة حرة تاأخذ من ال�ضفحة م�ضاحة حتدد ما 
ينوع  داخلي  رابط  هناك  كان  التكوينات  من  اجلمع  هذا  يف  وعالمات.  اآ�ضكال  من  فيها 
من  ال  ال�ضفحة  خلو  وبني  وال�ضكلي  اللوين  الغنى  بني  متنقال  الدفرت  مت�ضفح  اح�ضا�ض 

ب�ضعة خطوط او بقع لونية �ضقطت باهمال.
اأقناعه باأن ن�ضاءه املنت�ضرات يف دفاتره ولوحاته هن ن�ضاء  مل يكن ا�ضماعيل يف حاجة اإىل 
اأحزانها  بكل  الدفينة  اأ�ضياءه  فيه  يوق�ضن  لكي  امللتب�ض  ح�ضورهن  يت�ضيدن  متكررات 
وجروحها، وكما يفعل الع�ضاق املتوا�ضعني ظل القلق ميلوؤه وهو يكرر خيانته بال تردد هام�ضا 
كلمات  من  متتمه  كلما  رغم  قا�ضية  كانت  خيانته  بان  يعرتف  ما  و�ضرعان  مبهمة  بكلمات 
جميلة ل تعطي �ضيئاً، لأنه كان يعرف باأن املراأة التي كانت حتا�ضره يف كل ر�ضوماته ب�ضكل 
خا�ض مل تكن امراأة عابرة، هي التي حتدت خميلته كل �ضنوات رفقته وظلت تزاحمه على 
اكت�ضاف وتطوير مفرداته الب�ضرية ر�ضماً ونحتاً، كانت هي ال�ضوء الذي عّ  مر دواخله وزرع 

فيه عنف ل متناهي لالبداع.
�ضياء العزاوي، ت�ضرين الثاين - نوفمرب 2012

ال�صارات
تكون الن�ضب ب�ضكل رئي�ضي من قبة مفتوحة اىل ن�ضفني وبارتفاع 40 مرت وما بينهما راية ترتفع   .1
والينبوع  ثريا،  ت�ضاهد على �ضكل  اأمتار حتت الأر�ض حيث  اأمتار فوق الأر�ض وثالثة  بطول �ضتة 
الذي يتدفق ماوؤه اإىل داخل الأر�ض لريمز اإىل دم ال�ضهيد. يتاألف الن�ضب من من�ضة دائرية قطرها 

190 مرتاً جتثم فوق متحف �ضفلي ويجثم هذا الطاقم باأكمله و�ضط بحرية �ضناعية وا�ضعة.
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�ضامان كمال  فتاح واملعماري  ا�ضماعيل  الفنان  املقدم من قبل  الفائز  الت�ضميم  املوافقة على  متت   .2
عام 1979 ومت ت�ضكيل فريق العمل لتنفيذ امل�ضروع من املعمارين العراقيني هم وجدان ماهر ،�ضعد 
الزبيدي،ا�ضماعيل كنه وندى زبوين. كرا�ض �ضادر عن القيادة القومية، مكتب الثقافة والعالم، 

كانون الول 1979.
معر�ض حتية اىل جواد/ مب�ضاركة لورنا، حممد غني ا�ضماعيل فتاح و�ضياء العزاوي، كالري الكوفة،   .3

لندن. حزيران 1989.
اإىل جانب هذه الدفاتر الثالثة- �ضمن جمموعة �ضخ�ضية يف لندن- اأ�ضتغل اأ�ضماعيل على دفرت   .4
ال�ضخ�ضية  املجموعة  الن �ضمن  وهو  وفاته  ب�ضبب  يكمله  اأنه مل  ال  الدوحة  كان يف  رابع عندما 
لل�ضيخ ح�ضن ال ثاين. يف هذا الدفرت امتدادات لونية وتكوينية للدفرتين ال�ضابقني. مت عر�ض دفرت 

حتية اىل جواد وتداعيات لونية يف املعر�ض املتجول يف الوليات املتحدة طيلة عامي 2010-2009.
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حممد عمر خليل

يجمع حممد عمر خليل )1936( بني الطباعة والر�ضم حاله حال عدد ل باأ�ض به من الفنانني 
العرب، األ اإنه يختلف عنهم بامتالكه نا�ضية الف�ضل الكامل بني كال التقنيتني، وهو ف�ضل 
باهر يعك�ض معرفة مهنية قلما توفرت عند الخرين من الفنانني. اإن جملة اجنازاته من اعمال 

ابداعية لها مكانة متميزة يف تاريخ فن الطباعة العربي. 
واأ�ضكال  لإ�ضارات  وتداخل  الدرجات  متنوع  ال�ضود  هو  مثري،  لوين  اقت�ضاد  املطبوعة  يف 
كاأنها ن�ضيج قما�ض افريقي لطقو�ض مبهمة. يف اللوحة ح�ضور لوين متنوع ول مبالة يف جزء 
منها وح�ض متما�ضك لعنا�ضر اللوحة التي يف الغالب مت اخ�ضاعها بفعل تقنية الكولج اىل 

عن�ضر يف التكوين العام، بينهما ما يجمع حينا وما يفرق حيناً اآخر.
يف املطبوعة تهوميات ل�ضاحر افريقي ذي طبيعة حكائية وم�ضهدية غنية تتقا�ضم احل�ضور كاأنها 
مالمح وثنية من زمن جمهول. يف اللوحة جتميع ذكي ملا هو ح�ضي وب�ضفافية عالية، انه يخلق 
تعاويذ معا�ضرة مبرجعية وبالوان وعنا�ضر بع�ض منها من مرتوكات يومية متنح املرء متعة ذات 

ملم�ض مادي.
تت�ضكل وحدة املطبوعة، اللوح املعدين، عرب مدارات وانتباه حم�ضوب يف جزئياته، لل�ضدفة 
يف بع�ض الحيان قيمة ما، لكنها تبقى �ضمن خميلته بتعاويذها وقامو�ضه الإ�ضاري. اللون 
ال�ضود هو ال�ضطح البديل للوح املعدين، اإنه اجل�ضد الذي يحاول حممد مكا�ضفته يف تكرار 
بامل�ضاهد اىل تف�ضريات متنوعة، فهو ميال  ياأخذ  كاأنه �ضرب من قراءة ن�ض طل�ضمي لكي 
او وحدات طبيعية  ال�ضطح من قطعة لقما�ض،  مبا ي�ضيفه مللم�ض  العمل  ا�ضرار  اىل تركيب 
مبهمة تت�ضارع مع �ضربات لفر�ضات متباعدة. كل ذلك يحّول ال�ضكل الفرتا�ضي اىل مادة 
قادرة على حماورة ما يجاورها وهي حتتفي برثاء تفا�ضيلها لتبدو املطبوعة �ضجادة �ضالة لروح 

طليقة. 
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مقلدوه وهم كرٌث، يحّولون كل هذا ال�ضحر اىل �ضطح لوين لحياة فيه وبا�ضارات مبهمة مما 
يفقد العمل روحه التي هي حار�ضة البداع. مطبوعة حممد يتدرج بناوؤها بتتابع وفاعلية، 
حيث ميكن للعني ان ت�ضت�ضف كنه جتميع ال�ضياء من عنا�ضر هند�ضية او طبيعية وقيمتها 
يف خلق �ضطح غني ي�ضاعد على خلق مركزية العمل ب�ضريا وروحيا، انه مترين لغناء هذه 
اعمال  متّيز  يكمن  هنا  التجميع.  هذا  بفعل  تتاأ�ض�ض  التي  بالفراغات  واللعب  العالقات، 
هند�ضية  �ضطوح  تكون جمرد  ان  من  بدل  املبتكر  للفعل  م�ضاحة  الغالب  فهي يف  حممد، 
حينا او طبيعية حينا اآخر، فهو ي�ضتفيد من اعادة ا�ضتخدام تقنية الكولج احدى خا�ضيته 
يف اللوحة، لكي تغني �ضطوح املطبوعة وتعطيها بعد ارمزيا مي�ضك بالعالقة اخلفية بينها. متّيز 
حممد يكمن يف قدرته على �ضلب بع�ض عنا�ضر لوحته واللعب بها ليحيلها يف املطبوعة اىل 
عامل متميز و�ضديد احل�ضا�ضية ل عالقة له مبا�ضيها لأن جوهرها ومادتها خميلة تنطوي على 

قدرة القب�ض على هذه العالمات بدون تردد والغاء غوايتها ال�ضابقة.
ان �ضحر ومدلولت الغنى الب�ضري من داخل املطبوعة حني ت�ضبح مو�ضوعا ذات معنى، 
وبتعدد معانيها يتكون الرث الإ�ضاري الذي يّولد التعبري ومدلولته. ل احتدث عن تعابري 
ذات طبيعية حكائية ول عن اإ�ضارات خالية من ال�ضوت الذي ميكن توؤيله بعيدا عن البهام 
ذات العالقة باخلداع الب�ضري. اإن جمموعة البرتاء مثال منوذج لبرز جناحات حممد، حيث 
اجنز عرب هذه العمال ن�ضيدا ب�ضريا غارقا يف التاأويل الروحي، �ضاحر افريقي يكتب تعاويذه 
عن اخلفاء، يكتبها بحرب ل يراه ال هو، يجمعها كي تكون عونا لال�ضتدلل عن غمو�ض هذه 
املدينة وتنوع م�ضاهدها، كل ذلك هو يف الواقع نتاج خميلة متكنت من جتميع عنا�ضر غري 
حقيقية لكي تتماهى مبخيلتنا مع ال�ضائع عن هذه املدينة تاريخا ومكانا جغرافيا. نلمح يف 
املجموعة هذه خيوط دقيقة توحد عنا�ضر املطبوعة وت�ضدها يف فعل لإغناء الفق ال�ضاري 

الذي يتناوب يف كال �ضفحتي املطبوعة على الرغم من تنافرها حينا وائتالفها حينا اخر.
اإنها روؤية ب�ضرية ل ت�ضري اىل املدينة اأو تاريخها بقدر ما، وبتقنية عالية تتحدث عن طبقات 
مبرموزاتها  والرتقاء  الغام�ضة  والدللت  بالفراغات  املليئ  البدائي  �ضطحها  برثاء  زمنية 
مناجية من عا�ض يف هذه املدينة، من كتب ا�ضمه من الرحالة، ومن مّر عليها من الفر�ضان 

والتجار.
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مطبوعة حممد مهما تنوعت مو�ضوعاتها تبقى ق�ضيدة ب�ضرية ل يرتجم ح�ضورها ال عرب رحلة 
غام�ضة للك�ضف عن املخفي، عن �ضطوح تتنافر رموزها، عن ابواب تفتح يف قلب العتمة.

�ضياء العزاوي، لندن، كانون الأول - دي�ضمرب 2013
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بعد كل هذه ال�صنوات

التقينا قبل خم�ضني عاما. كانت بيننا تقاطعات ومراهنة بني احلني والخر على الف�ضل. 
اختلفنا يف العموميات وجعلنا من التفا�ضيل بوابة ملكا�ضفة عنادنا يف بع�ض ما كنا نراه غام�ضاً 
اأر�ض اهلل الوا�ضعة ليتحول  اأو ملتب�ضاً. وعندما غطت غيوم الدمار �ضماء البالد، تفرقنا يف 
ما  لهول  املكتوم  البكاء  عن  بعيداً  اعمالنا  يتبدى يف  تعبريياً  و�ضياقاً  روحية  الوطن جذوة 

حدث وما يحدث.
ت�ضبثنا باملمكن من الذاكرة ك�ضريط مبهر والوان ترتاق�ض، حّل الفراغ املبهم، وتلعثمنا اأمام 

م�ضّرات تلك الإيام.
منذ عودته من رحلته اىل الربتغال، اإن�ضغل بتطوير ما تعّرف عليه يف تلك ال�ضفرة وتعزيز عامل 
ي�ضتبدل عالماته ويكونها بتماه مع الف�ضاء امللون، مكتنزا بقدر هائل من رموز ر�ضيقة غري 
قابلة للتف�ضري، فيها حنني ل تخفيه الرموز لأمكنة كثريا ما ا�ضتعادها ب�ضكل رمز، يف بع�ض 
مع ولعه بنهر دجلة حيث لهو  املاء وتناثره ح�ضورا ! هل هذا متاهياً  الحيان تكون حلركة 
الطفولة ؟، ويف اأحيان اأخرى ياأخذ �ضكال ما�ضويا عرب رمز الزقورة بتدرجاتها لونا و�ضكال. 
وبني هذه الرموز كان للحرف العربي تواجده الروحي مزينا حدود املعنى املبهم، فـتنوعت 
م�ضارات رافع ب�ضكل تراكمي بحيث ميكن للمرء ان يتلم�ض ح�ضور نف�ض ال�ضارات بني 
اختالف ال�ضنوات، يف كل م�ضاراته مل تتبد الت�ضخي�ضية كعن�ضر قريب لقلبه اذ �ضرعان ما 

يعاود جتريديته مبجرد ظهور هذا العن�ضر، خ�ضو�ضا يف بداية ال�ضبعينات.
عرب  الأفق  تبدى  وقد  طويلة  ل�ضنوات  لرافع  م�ضارا  كمفهوم  او  كتكوين  الفق  �ضكل 
مفاجئ  كح�ضور  مرة  جاء  به،  الم�ضاك  على  ع�ضي  طري  هو  متنوعة  با�ضكال  مو�ضوعاته 
م�ضكت  اإن  الع�ضق،  عليها حروف  تتناثر  اأو�ضجادة �ضالة  اجلماعية،  للذاكرة  منتظراً  ومرة 
عربها حلظة  الفنان  ي�ضتب�ضر  التناوب  لهذا  مت�ضع  ثمة  يجاوره،  الذي  احلرف  تالفى  حرفا 
احلياة وعالقتها مبو�ضوعاته، اأو نهرا تر�ضم اأمواجه الفريوزية اإ�ضارات فيها ولع مبكونات ن�ضاء 
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غام�ضات يرتاق�ضن بني مرايا الدلل. اأو حديقة يباركها الغيم لتطفئ جمرة الولع بالخ�ضر 
�ضارت  جمعت  اإن  املبعرثة  حروفه  يقراأ،  ول  يرى  �ضعر  ديوان  هو  بالفق  الولع  هذا  لونا. 
طل�ضما ومفتاحا لبهجة العني، دائرة للغواية يف مكا�ضفتها ملكنون العالقة بني مو�ضوعاته وبني 

القت�ضاد املبهر لدواته.
و�ضعوبتها  احلياة  ب�ضحة  ذلك  بعالقة  الروح،  بحدائق  ال�ضوء  عالقة  يف  توهما  هذا  هل 

بالتناوبات بني املك�ضوف وامل�ضتور؟
يف تنقالته البداعية بني اللوحة وحرية العمل فيها وبني العمل املطبوع الذي فيه الكثري 
الو�ضيلتني  هاتني  بني  اجلمع  يف  وا�ضحة  قدرة  متوقع  الغري  وح�ضور  الداء،  حمدودية  من 
اإ�ضافيا ومن حرية  اإغناء جتربته فهو ياأخذ من تقنية الطباعة م�ضارا لعطاء اللوحة بعدا  يف 
اللوحة اأحا�ضي�ض تخرج العمل املطبوع من حمدوديته التعبريية وقد متثل ذلك يف كثري من 
العمال التي فيها جمع ناجح لكال التقنيتني وهو ما فتح اأمامه بوابة دفاتر الفنان وما ميكن 
ت�ضميته ) اأوبجكت اآرت( حيث التداخالت بني الكولج، ال�ضور، اخلطوط العربية، دفاتر 
يف  التداخالت  من  والكثري  جتربته  على  اجلديد  الب�ضري  الغنى  من  الكثري  فيها  واأعمال 
لعبة التكوين الفني. تداخالت حت�ضر كاخرتاق جلهد يومي ينجز طال�ضمه الب�ضرية خارج 
التدوين الذي يتغلف به الن�ض ال�ضعري اأو املكتوب وهو ما متثل يف لوحاته ذات العالقة 
بال�ضعر الندل�ضي حيث تكرار حجم اللوحة، اعادة التكوين واملحافظة على تدرجات نف�ض 
اللون. ما يجمع هذا الديوان الب�ضري هو التالعب بالن�ض العربي ببعده املر�ضوم �ضمن ن�ضق 
حرف الثلث وتناوباته غري املقروءة، وبهذا يقرتب هذا الغنى الب�ضري من ت�ضعيد لرع�ضات 

روحية واإن�ضانية كاأنه جاء كجواب على ما مل يقله الع�ضق. 
يحافظ رافع يف ا�ضتخداماته اللونية على �ضره اخلا�ض به، يخرب العنا�ضر كما يخرب الحالم 
لكي يجعل من وقائع تدويناته الب�ضرية دفاتر لدقائق الغياب واللعب بال�ضكال مثلما يلعب 
الطفل باحلرب وعطره الدهني، حيادية اللون جتعل لوحتة ان�ضغال �ضوفيا دون اف�ضاح لل�ضمري 
باحللم، رحلة لر�ض  �ضفيفا غام�ضا  ناأخذ معنا  بعيدا،  الغائب يف مو�ضوعها. وحني نذهب 
العراق، مكانا ي�ضوغ تاريخه هو بني النحيب وبني الوجع بالفقدان، فا�ضال زمنيا يعيد انتاج 
احالم املا�ضي و�ضعوده الروحي خارج مكان غري بعيد عن ا�ضماعه، قلب ي�ضمع ما ل يراه 
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وعندما تتنوع احلكايات يذهب للن�ضيان طق�ضاً ومالذاً.
هكذا متر ال�ضنوات، جهدا ب�ضريا مينح حياته ذاكرة جماعية وروحا عراقية ما تبدلت الوانها 

وما متزقت اأ�ضكالها. اإنه احل�ضور املواكب لتاريخ التجربة العربية وطليعتها املغرية.
لندن، ت�ضرين الأول - اكتوبر 2013
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واحٌد مّنا

ت�ضكل ال�ضتينات يف العراق بداية لتبدلت كثرية على ال�ضعيد الت�ضكيلي. فمنذ منت�ضف 
تلك احلقبة رجع اإىل العراق العديد من املبعوثني للدرا�ضة باخت�ضا�ضات خمتلفة وكان رافع 
اأكرث من معر�ض �ضخ�ضي يف  بع�ضهم  فيه  اأقام  الذي  الوقت  النا�ضري واحدا منهم. ففي 
بغداد، وما طرحته هذه املعار�ض من اأ�ضئلة على اأكرث من �ضعيد، ويف وقت كان فيه املناخ 
الفني بعمومه مناخا جتريبيا بامتياز، ل من قبل القادمني اجلدد فقط بل اأي�ضا من جمموعة 
ال�ضباب الذين كان ما يزال بع�ضهم على مقاعد الدرا�ضة. لكن املعر�ض ال�ضخ�ضي الأول 
لرافع، العائد للتو من ال�ضني، جاء معاك�ضا لذلك املناخ، وكانت جتربة ذات اأ�ضلوب حمافظ 
والتنفيذ  التقنية  ال�ضني، لكنها جتربة على م�ضتوى عاٍل من  بالتاأكيد مناخ درا�ضته يف  هو 
اأن  اإل  العراق،.  الطباعة يف  املهني يف فن احلفر والطباعة وهو ما مل يكن معروفا يف جتربة 
رافع، بعد دورته التدريبية يف الربتغال على مدى �ضنتني ،مع الفنانني ها�ضم �ضمرجي و�ضامل 
مبا هو معاك�ض ملعر�ضه  اآنذاك، عاد  املناخ احلداثي  اأرتوموفي�ضكي، عّراب  تلميذي  الدباغ، 
الأول. لقد تزاوجت عنده املعرفة التقنية واملهنية العالية التي اكت�ضبها يف ال�ضني مع روح 
تّواقة اإىل النفتاح، وقدم جمموعة من الأعمال كانت البداية الأكرث غنى لتاريخ فن الطباعة 
على �ضعيد العراق والعامل العربي. مّثلت تلك املجموعة �ضورة رافع الفعلية لي�ضبح واحدا 
من املغرّيين حمليا، ومن النا�ضطني الأكرث فعالية يف العر�ض خارج العراق عربيا وعامليا. لقد 
�ضاحب رافع كل الأ�ضماء امل�ضاركة يف هذا املعر�ض، ودّر�ض ق�ضما منهم، كان اأكرث فاعلية 
الفنية  خالفاته  وله  والفنية،  الجتماعية  م�ضافته  له  الأ�ضئلة،  طرح  اإىل  تّواقا  بع�ضهم،  من 
التجربة  املحلي يف  الفكر  لك�ضر  تطويره  مبا ميكن  تتعلق  الآخر، وهي خالفات  البع�ض  مع 
الفنية. كان واحدا منا، له تبدلته وطريقة تعامله مع املادة اأو املو�ضوع. كان واحدا منا يف 
حما�ضته، يفتح النوافذ لالآخرين ممن يهمهم طرح الأ�ضئلة. كان واحدا منا يف ال�ضعي اإىل 
اأن تكون التجربة الفنية عربية املنهج عراقية الروح. وعندما فر�ضت الظروف املحلية، ظروف 
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واحد  وحاول كل  توزعنا،  وح�ضار،  من حروب  ذلك  تال  وما  الواحد  احلزب  فكر  تعميم 
منا اأن يت�ضالح مع ما يحيط به من تبدلت وعالقات، واأن يطّور جتربته على قدر امل�ضتطاع. 
ولكن ظلت �ضراكة �ضدة املنفى وتبعاته الجتماعية والثقافية الرابط الروحي لهذه الُفرقة، 
وهو رابط اأ�ّض�ض، وعلى مدى �ضنوات طويلة، لتجربة فنية فردية بامتياز؛ جتربة راف�ضة ملنطق 
الفكر  اإمالءات  �ضد  بالوقوف  قناعتنا  من  جعلت  جتربة  وهي  و�ضروطها،  الر�ضمية  الرعاية 
اأ�ضا�ضيا. جتربة رافع  الأيديولوجي وما قدمه من حلول كارثية على اأكرث من �ضعيد، مبدًءا 
التي  البلدان والفر�ض  بتنوع  املتنوعة، وجتارب من دّر�ضهم،  النا�ضري متثل �ضورة لتجاربنا 
اإل تعبري عن وفاء كل واحد منا لهذه  اأتيحت لنا جميعا. وامل�ضاركة الفنية احلالية ما هي 

ال�ضحبة الطويلة وللتذكري مبا كنا عليه وما نحن الآن فيه.
لندن، كانون الثاين - يناير 2014
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اجلمال الذي نع�صق كائنا مبا نفعل

)  ( الطباعية  جتربته  فارقة يف  )1967-1969( عالمة  الربتغال  اإىل  النا�ضري  رحلة  ت�ضكل 
وكذلك يف حتولت عالماته وما ت�ضمنته من �ضراعات يف التكوين الفني �ضمن نتاجاته يف 
اللوحة، فقد تبدل كل �ضيء، تكوين العمل وجتميع مفرداته، �ضحر اللون وغواية الت�ضاد. 

هذا التبدل تو�ضعت دللته عرب ال�ضنوات التالية ومت ا�ضتخدامه يف بيئات خمتلفة.
اأقام رافع معر�ضه الأول يف بغداد عام 1965 يف املعهد اجليكو�ضلفاكي، وجاء يف وقت كانت 
الفنانني من درا�ضتهم يف  العديد من  نتيجة قدوم  الفنية فيه ت�ضهد تبدلت كبرية  احلركة 
اخلارج، لعل اأبرزهم كان كاظم حيدر، الذي اأقام معر�ضه ال�ضخ�ضي الأول يف 1965 والثاين 
1966 واإ�ضماعيل فتاح يف معر�ضه ال�ضخ�ضي الأول 1965، وحممد مهر الدين يف معر�ضه 

ال�ضخ�ضي 1965. جميع هذه املعار�ض، وما جاءت به من جدة يف املو�ضوع واملادة والأ�ضلوب، 
رفعت من اإمكانية التحدي لدى العديد من الفنانني الفعالني يف حينها، وبالتاأكيد كان رافع 
ال�ضينية على  التي ك�ضرت كل �ضوابطه  الع�ضا  الربتغال كانت  اإىل  �ضفره  ولعل  اأحدهم. 
مع  بل جعلها  فقط،  جانبا  الت�ضخي�ضية  تكويناته  ي�ضع  فهو مل  واملو�ضوع.  التكوين  �ضعيد 
مفرداتها جانبا من املا�ضي الذي يعود اإىل �ضنوات التكوين الفني والفكري. من هنا ت�ضكل 

اإجاباته على التحدي الذي عانى منه قبل �ضفره
ن هنا ت�ضكل اإجاباته على التحدي الذي عانى منه قبل �ضفره، عالمة غاية يف الأهمية، لي�ض 

لتاريخه الفني فقط بل للتجربة العربية اأي�ضا.
عند فح�ض اأعماله املنجزة خالل العامني 1968 و1969 وا�ضتخداماته للحرف العربي، يفاجاأ 
املرء بجدة ل مرجعية لها يف اأعماله ال�ضابقة، تكوينا وعالمات، لكنها جدة امتلكت تاأ�ضي�ضا 
فرديا غاية يف التنوع والغنى، وتاأ�ضي�ضا مغايرا ملا مت طرحهمن قبل اآخرين قبله. وبهذا ت�ضكل 
على  بعد  فيما  قادرا  كان  التنوع  يف  غاية  نوافذ  اأمامه  فتحت  تاريخية  م�ضاهمة  هذه  جتربته 
تفكيكها ثم اإعادة بنائها باأ�ضكال مغايرة وجديدة. ففي بع�ض الأعمال �ضكّلت اخللفية اللونية 
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جزءا من ت�ضادات ل تنف�ضل عن انحناءات احلرف و�ضكله. ويف اأعمال اأخرى جنده يذهب 
اإىل جتريد لوين مع م�ضاحات بي�ضاء لها اأهمية اللون كح�ضور تكويني، بينما ياأخذ احلرف اأداة 
اجلمع بني هذه التكوينات. هذه العوامل ظلت �ضمن اختباراته لياأخذها اإىل التب�ضيط حينا 

واإىل تداخالت معقدة حينا اآخر، ويف كلتا احلالتني هناك خ�ضو�ضية فنية وثقافية متفردة.
كان  بريوت  يف  معر�ضا  �ضمرجي  وها�ضم  الدباغ  �ضامل  مع  اأقام  الربتغال،  من  عودته  عند 
التباين  الكثري من  املعر�ض كان هناك  العراقية. يف هذا  الطباعة  تاريخ  نوعه يف  الأول من 
بينه وبني رفيقيه، تباين �ضيبقى ويتطور يف �ضنواته القادمة، اإذ ان�ضغل رافع يف اإدامة العالقة 
بني الطباعة والر�ضم مع عودة بني احلني والآخر لدفرت الفنان، و�ضكلت هذه الإدامة بع�ض 
التقنيتني، لكنه غالبا ما حاول ك�ضر هذا التداخل لإعطاء اخل�ضو�ضية  التداخل بني كال 
لكل تقنية على حدة، فمحدودية الطباعة وخ�ضوعها لعوامل ال�ضدفة حينا، والتحكم امللتزم 
بفعل احلام�ض يف طباعة احلفر على املعدن، اأو ما ميكن اإنتاجه بفعل تنوع طبقات الطباعة يف 
ال�ضبكة احلريرية، هي م�ضادة جميعها يف عمل اللوحة وا�ضتخداماتها اللونية، مع اإ�ضافات 
لورق الذهب اأو تكثيف مادة الأكريلك وما تعطيه من ح�ضا�ضية بفعل درجة امل�ضح الذي 
كان  بريوت  يف  معر�ضا  �ضمرجي  وها�ضم  الدباغ  �ضامل  مع  اأقام  الربتغال،  من  عودته  عند 
التباين  الكثري من  املعر�ض كان هناك  العراقية. يف هذا  الطباعة  تاريخ  نوعه يف  الأول من 
بينه وبني رفيقيه، تباين �ضيبقى ويتطور يف �ضنواته القادمة، اإذ ان�ضغل رافع يف اإدامة العالقة 
بني الطباعة والر�ضم مع عودة بني احلني والآخر لدفرت الفنان، و�ضكلت هذه الإدامة بع�ض 
التقنيتني، لكنه غالبا ما حاول ك�ضر هذا التداخل لإعطاء اخل�ضو�ضية  التداخل بني كال 
لكل تقنية على حدة، فمحدودية الطباعة وخ�ضوعها لعوامل ال�ضدفة حينا، والتحكم امللتزم 
بفعل احلام�ض يف طباعة احلفر على املعدن، اأو ما ميكن اإنتاجه بفعل تنوع طبقات الطباعة يف 
ال�ضبكة احلريرية، هي م�ضادة جميعها يف عمل اللوحة وا�ضتخداماتها اللونية، مع اإ�ضافات 
لورق الذهب اأو تكثيف مادة الأكريلك وما تعطيه من ح�ضا�ضية بفعل درجة امل�ضح الذي 
الذائعة  �ضالزبورغ  مدينة  يف  الأوىل  ال�ضيفية  الدورة  يف  التحاقه  عند  ال�ضطح.  له  يتعر�ض 
ال�ضيت مبهرجاناتها املو�ضيقية عام 1974، كانت جتربة النا�ضري التي تكونت عرب ال�ضنوات 
التكوين  على  فيها  �ضدد  والطباعة،  احلفر  جمال  يف  متنوعة  اأعمال  لإنتاج  اأداة  املا�ضية 
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وتداخل وحداته مع ظهور �ضفاف للحرف العربي. وكان خل�ضو�ضية نتاجاته تلك اأنه ح�ضل 
على جائزة �ضرف.

الذائعة  �ضالزبورغ  مدينة  يف  الأوىل  ال�ضيفية  الدورة  يف  التحاقه  عند  ال�ضطح.  له  يتعر�ض 
ال�ضيت مبهرجاناتها املو�ضيقية عام 1974، كانت جتربة النا�ضري التي تكونت عرب ال�ضنوات 
التكوين  على  فيها  �ضدد  والطباعة،  احلفر  جمال  يف  متنوعة  اأعمال  لإنتاج  اأداة  املا�ضية 
وتداخل وحداته مع ظهور �ضفاف للحرف العربي. وكان خل�ضو�ضية نتاجاته تلك اأنه ح�ضل 

على جائزة �ضرف.
حر�ض رافع على تطوير خربته عرب م�ضاركاته الدولية حينا، وتنويع اأماكن العمل، اذ التحق 
مرة ثانية يف عام 1975 بالدورة ال�ضيفية يف �ضالزبورغ، ثم �ضافر يف عام 1976 اإىل لندن للعمل 
يف حمرتف )مركز الطباعة ( The Print Center املعروف، وهناك اأي�ضا اكت�ضب خربة ومعرفة 
متيز فيه هذا املحرتف الذي كان ميلكه ويدره الفنان الإنكليزي الراحل Hue Stonman. كما 
اأن رافع طيلة �ضنوات عمله اأ�ضتاذا لفن الغرافيك يف معهد الفنون اجلميلة يف بغداد، حيث 
اأقام يف 1974 ق�ضما متخ�ض�ضا بفن الغرافيك، حاول خلق تقاليد عمل مهنية اأبعد من حدود 
الدرا�ضة، واأقام عالقات �ضداقة مع طالبه الذين اأ�ضبح بع�ضهم م�ضاهمني بفعالية عالية يف 

بلدانهم اجلديدة مثل مظهر احمد، عمار داود، هناء مال اهلل، �ضامر اأ�ضامه وندمي الكويف. 
غادر رافع العراق يف الت�ضعينات من القرن املا�ضي، حاله حال املئات من املتخ�ض�ضني، من 
الكتاب والفنانني، نتيجة احل�ضار الذي فر�ض على العراق، وهنا بداأت مرحلة جديدة من 
تفرغ  اأن كان قد  بعد  اأربد )الأردن(،  الريموك يف  التدري�ض يف جامعة  با�ضر  حياته، حيث 
كليا لعمله الفني احلر يف بغداد، واأ�ض�ض حمرتفه اخلا�ض يفن الطباعة هناك. ثم غادر الأردن 
البحرين،  جامعة  للتدري�ض يف   )2003-1997( اأخرى  �ضنوات  ل�ضت  البحرين  يف  للعمل 
اأنيقة متميزة. بعدها  واأ�ضرف من خالل عمله على ت�ضميم واإخراج جملة )ثقافات( بحلة 
الفنية  لفعالياته  منطلقا  متخذا من عمان  الفني،  للعمل  كليا  ليتفرغ  الأردن  اإىل  ثانية  عاد 
مالمح  وعذاباته؛  املنفي  مالمح  من  الكثري  فيها  اإنتاج  مرحلة  وليبداأ  الدولية،  وم�ضاركاته 
حوار داخلي مع وطن مل يعد وا�ضح ال�ضكل، لكنه مو�ضوم بو�ضائجه احلميمة ال�ضريحة؛ 
وطن تقتلع كل يوم تفا�ضيل حياته وت�ضوه كل العالقات الجتماعية فيه، نزف مل يطقه ومل 
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يتفاد التطلع اإليه من بعيد، هو املتوجع بكل �ضنوات املنفى ال�ضطراري. 
بغناء  عامر  وهج  ذات  لوحاته  اأ�ضبحت  الدمار  نفق  يف  العراق  ودخول  ال�ضنوات  مرور  مع 
القطيعة  هذه  اأي�ضا.  اإليه  للعودة  احتمال  اأي  خارج  بل  فقط،  بعيداً  ي�ضبح  لبلد مل  داخلي 
قادته اإىل معاجلة مو�ضوعات ذات �ضلة بذلك الدمار، منها عمله الذي تداخل فيه الفوتغراف 
مع الن�ض، والذي �ضارك فيه مبعر�ض )وطني(، اإىل جانب �ضتة فنانني عراقيني يف قاعة )اآرت 
�ضوا( عام 2010. وقبلها اأنتج دفرتا مطويا حتت عنوان �ضبعة اأيام عام 2007 عك�ض فيه متابعاته 
2008 عرب  لعمليات القتل والتفجري اليومي يف مناطق خمتلفة من العراق. كذلك وثق يف 
العمل على ق�ضيدة ال�ضاعرة اللبنانية اإتيل عدنان ما حدث لعمليات النهب وحرق العديد 
من املكتبات يف بغداد، خا�ضة املكتبة الوطنية اإبان الحتالل، مبحفظة ت�ضمل طبعات حمدودة 
العدد، حتمل عنوان الق�ضيدة مكتبة اأ�ضرمت بها النار. وبتقتية ال�ضبكة احلريرية، والتي �ضيعود 
اإليها لت�ضكل تقنية تتكامل مع ما عرف عنه يف احلفر على املعدن. مع هذا الهتمام مل ي�ضع 
جانبا اهتماماته الأخرى، اإذ اأجنز يف 2006 جمموعتني بتقنية احلفر على املعدن، الأوىل حتت 
عنوان )حتية اإىل املتنبي(. ويف 2007 اأنتج حمفظة اأخرى باأعمال حمفورة لق�ضائد خمتارة من 

ديوان )من تلك الر�ض النائية( ملي مظفر، ويف عام 2009 اأجنز جمموعة اأخرى بعنوان 
اأكريليك على ورق، ويف عودة  بتقنية الكولغراف مع واحدة  اليمن( ثالث لوحات  )باب 
لتقنية ال�ضبكة احلريرية، اأنتج رافع كتابا اأنيقا وجميال لق�ضيدة حممود دروي�ض )لو�ضف زهر 
2009 م�ضتوحاة من ق�ضيدة اجلواهري )ل در درك من  اللوز( لل�ضاعر، وجمموعة اأخرى يف 
ربوع بالدي(، وكان اآخر ما اأنتج من اأعمال بالطباعة على ال�ضا�ضة احلريرية، ويف 2013 جمموعة 
من �ضت لوحات بعنوان )بجانب نهر(. كما اأنتج يف 2010 حمفظة من ثالث لوحات مر�ضومة، 
مواد خمتلفة على ورق، �ضمن �ضل�ضلة اأعمال حتت عنوان )ابن زيدون(، جميعها �ضادرة عن 
حمرتف النا�ضري يف عمان. واإنتاجه لهذه املجموعات كان ي�ضري اإىل جانب اأعماله املنفردة يف 

الطباعة، م�ضتفيدا من ات�ضاع معرفته واطالعه على تقنية الطباعة ب�ضكل عام. 
بعد عام 2000 عاد رافع اإىل ا�ضتخدام احلرف العربي عرب ن�ضو�ض بخط الثلث، بع�ضه له معنى 
ما بينما البع�ض الآخر جمرد تكوينات خطية تلجاأ اإىل تداخالت ملواد خمتلفة، واأي�ضا اأ�ضبحت 
اأعماله متنوعة بني ال�ضكل الدائري )التاندو( وبني الأ�ضكال التقليدية، ولكن باأحجام كبرية، 
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مع ميل لتخ�ضي�ض جمموعة لوحات �ضمن قيا�ضات موحدة ملو�ضوع واحد. هذا ال�ضرد ال�ضريع 
معرفة  عن  لبحث  يف  املتطلبات  تلك  ومع  نف�ضه،  مع  ان�ضجامه  مدى  يوؤكد  النا�ضري  لتاريخ 
جديدة �ضواء ما يتعلق بالطباعة اأو الر�ضم، والتي ل بد اأن يكون لها اأثرها يف تعزيز جتربته يف 

ان�ضجام يتما�ضى مع مقولة )ابن الرومي( لندع اجلمال الذي نع�ضق كائنا مبا نعمل.
�ضياء العزاوي، لندن، اآب 2014

املحفظات ال�ضادرة من حمرتف النا�ضري يف عمان:
حتية اإىل املتنبي، حمفظة ) بورتفوليو( حتتوي على اربعة اعمال 24 * 24 �ضم، حفر على   .1
الزنك، 10 طبعات، 2006. حتية اإىل املتنبي، حمفظة، حتتوي على ثالثة اأعمال قطر 24 

�ضم، حفرعلى الزنك، مدورة، 10 طبعات.
من تلك الر�ض النائية، حمفظة حتتوي على �ضتة اعمال، 25 * 30 �ضم، حفر على الزنك   .2

20 طبعة 2007.

مكتبة اأ�ضرمت بها النار، حمفظة حتتوي على �ضتة اعمال، 30 * 22 �ضم، طباعة ال�ضبكة   .3
احلريرية 20 طبعة، 2008.

لو�ضف زهر اللوز، كتاب فني مطبوع بال�ضا�ضة احلريرية، 42 * 31 �ضم، 2009.  .4
طباعية  اعمال  ثالثة  على  حتتوي  حمفظة  ورق،  على  ور�ضم  كولغراف  اليمن،  باب   .5
مع  ن�ضخ  بع�ضر  حمدودة  �ضم،   40  *  40 الورق.  على  مر�ضومة  لوحة  مع  كولغراف 

ن�ضختني اأوليتني 2009.
ل در درك، طباعة ال�ضبكة احلريرية، 50 * 20 �ضم، طبعة واحدة 2009.  .6

ابن زيدون ) اين ذكرتك بالزهراء م�ضتاقا( حمفظة من ثالث لوحات 56 * 56 �ضم. 2009.  .7
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�صامي حممد
دللت الحتجاج

يف اجلزرِة الو�ضطية..
بني الع�ضب الياب�ض

اخلامت اأحمر
يف اأ�ضبع مقطوع.
ُجمعت الأ�ضالُء،

ورُفع حطام ال�ضيارات املحرتقة،
وُجرفت قطُع الزجاج،

ونّظف الر�ضيُف من الدم وال�ضخام.
عبد الزهره زكي »من ق�ضيدة بانفجار عبوة نا�ضفة«

العالقة  بتاأكيد  خالله  من  امتاز  فني  موقف  ال�ضبعينياتل  نهاية  منذ  حممد  �ضامي  اأ�ّض�ض 
اإزاء  الفنان ويف تعميق م�ضوؤوليتة الخالقية  فيه  يعي�ض  الذي  الفني واملجتمع  العمل  بني 
اإن�ضاين معنّي  اإىل موقف  بالذات بل  باإ�ضبعه نحو جمتمعه  ما يحدث حوله، فهو ل ي�ضري 

بالإن�ضان مبعناه الكوين.
اختالف  على  املوؤ�ض�ضة  ل�ضطوة  ،خا�ضع  امتيازات  اأية  من  حمروم  م�ضطهد  منبوذ  اإن�ضان 
معنّياأً  جعله  الذي  هو  املوقف  هذا  احلياة.  نواحي  يف  وامتداداتها  الجتماعية  ا�ضكالها 
اأعماله  الوا�ضع اجتماعيا و�ضيا�ضيا وثقافيا �ضواء عرب  بتاأكيد املظهر اخلارجي للطغيان مبعناه 
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الت�ضخي�ضية اأوعرب تكوينات ي�ضّكل العن�ضر الت�ضخي�ضي جانبا اأ�ضا�ضياً فيها اأو عرب اختيار 
الظلم  - عن جدوى  التعبري  جاز  اذا   - عبثي  غري  �ضوؤال  لتوجيه  �ضواه  دون  بعينه  عن�ضر 

ومككنته يف عملية العنف والتدمري املمنهجة للروح الن�ضانية.
ل ميكن الف�ضل يف اأعمال �ضامي بني املو�ضوع واملادة امل�ضتخدمة، الربونز، بكل مطاوعتها 
على خالف مواد اأخرى كاحلجر اأو اخل�ضب، ولهذا حاول حممد طوال كل هذه ال�ضنوات 
مو�ضوعات  اىل  تقوده  مهارة  نحو  بها  والذهاب  العمل  مراحل  خمتلف  يف  خربته  تطوير 
متنوعة و�ضوًل اإىل مو�ضوعات اأعماله الخرية، مثل، تفجري، ،�ضهيد الوطن وال�ضحية، وهي 

مو�ضوعات اآنية تطرق باب جمتمعنا العربي باإحلاح. 
البعد  حتتمل حمدودية  تعد  اأخالقية مل  مل�ضوؤولية  انعكا�ض  هو  اجلديد  الفني  املوقف  هذا 
الإن�ضاين كمفهوم كوين، فكان ل بد ملحمد اأن يتلفت حوله لري�ضد التبدلت ال�ضيا�ضية 
وما اأعقبها من ات�ضاع املدافن ومن دمار وتع�ضف يومي.، كاأنه يقول اإن هناك اأوقاتاً ل ميكن 
لالإن�ضان فيها اأن يتخلى عن �ضوته الحتجاجي، عن التغافل املتعمد للقتلى الذين ذهبوا 

نتيجة العنف املوؤ�ض�ضاتي والقتل املوؤدلج.
تاأتي مو�ضوعات حممد »عامل الإن�ضان املقّيد امل�ضحوق« من كونها عوامل تنطلق من موقعها 
�ضمن الف�ضاء العام اإىل املجتمع كعن�ضر موؤثر يف موا�ضلة تنوع اأ�ضكالها وجتلياتها تبعا لطبيعة 

العالقات التي ي�ضيدها ومبهارة عالية لهذا املو�ضوع اأو ذاك. 
هذه  دللتها،  تغيري  دون  وتنوعا  قوة  زادت  واأظنها  بقوة  تعمل  ظلت  املو�ضوعات  هذه 
ال�ضياغات الن�ضائية ممهورة مبعاجلة تفنية مل تغادر مادة الربونز، فمراجعة مو�ضوعاته ومدى 
�ضيا�ضية حداثية  اأخالقي �ضبه مقد�ض ونزعة  بورع  تتبدى  املجتمع  ترابطها مع م�ضتجدات 
مع الكثري من النتباه واجلدية يف تناول املو�ضوعات من زوايا متنوعة على الرغم من وجود 
الكثري من ال�ضعوبات يف مد اجل�ضور بني الواقعني املحلي والعاملي، ج�ضر عربت فوقه الكثري 
من املاآ�ضي واملذابح. كما مار�ضت ال�ضلطات والأيدولوجيات الكثري من العنف والتع�ضف 

يف �ضبيل تهمي�ض و�ضّل اأي حتّرك للموجودون خارج ال�ضلطة. 
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�صراع على اخلروج »رباعية الرعب«
على  موؤكداً  املختلفة  تكويناته  يف  الأ�ضا�ضي  العن�ضر  الإن�ضاين  اجل�ضم  �ضّكل  البدية  منذ 
عنا�ضر اجل�ضم الفيزيولوجية حينَا اأو على التدخل فيها حينا اآخر باملبالغة اأوالت�ضويه، اإذ يف 
هذه املجموعة من الأعمال يوفرحممد لأ�ضخا�ضه عالقة جميلة ومثرية بالف�ضاء املحيط بهم. 
هذا ال�ضراع هو حتول دليل يومئ ول ي�ضرخ، مت تنفيذه بح�ض ن�ضبي وا�ضح وتاأكيد اًعلى 
طرح املو�ضوع بكل ما فيه من ح�ض م�ضرحي، موفرا للمرء ف�ضاء �ضمح عربه بالتجول بني 
عنا�ضر املو�ضوع والإح�ضا�ض بال�ضيق الذي يعك�ضه تدافع �ضخو�ض العمل من اأجل جتاوز 
العائق بكل رمزيته الوا�ضحة. وعرب تاأكيده على حركة ال�ضخا�ض وتنوع العالقة فيما بينهم 
اأ�ضبغ حممد على املو�ضوع حالة من الرمزية قابلة للتاأويل من زوايا خمتلفة. يف هذا العمل 
جند ه قد حتول من نحات اىل اإن�ضان متوّرط يف معاناة الن�ضان واإخفاقاته ي�ضري باإ�ضبعه اإىل 

حاجة املجتمع املا�ضة لف�ضاء حر يوفرالفر�ضة للتغيري الجتماعي وال�ضيا�ضي.

اإنفجار
مع الوقت، �ضارت احلياة التي حتيط ب�ضامي مالأى باملفاجاآت، حيث ت�ضّدرت �ضور النفجارات 
اليومية وقتالها من املدنيني البرياء ال�ضفحات الأوىل من ال�ضحف اليومية،و ن�ضرات الأخبار، 
ومع تطور و�ضائل الت�ضال ال�ضمعي واملرئي، �ضار لزاماً على �ضامي اأن يخرتع طماأنينة ما مّكن 
بها نف�ضه من معاينة مو�ضوعاته بكل تفا�ضيلها بح�ّض اإن�ضان ي�ضج بامل�ضاعر وت�ضكنه الت�ضاوؤلت 
ل بعني املراقب، يرفع �ضرخاته يف غابة بات�ضاع الكون كي ترتد اإليه �ضذرات �ضوته الحتجاجي 
كرجع مكبوت ينعي فيه موت من ل يراهم ول يعرفهم، بل يح�ضه ويتفاعل مع تردداته عله 
يفك �ضيفرة الرتاجيديا التي غرّيت حياة الآلف وجعلت من يعرف من الأ�ضدقاء م�ضطرين 

اأن يخرتعوا لأنف�ضهم اأوطانا بديلة هربا من ق�ضوة ال�ضلطة وجنونها 
هذه املواقف جعلت حممد يعمل على ت�ضعيد خربته اخلا�ضة تعميق التناغم ما بني املو�ضوع 
احلد من  دون  نقدية،  �ضيا�ضية  افرتا�ضات  و�ضمن  الرمز  م�ضتوى  اىل  املعا�ض  الواقع  وخربة 

حريته التعبريية.
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مل يرد �ضامي ملخلفات عمليات التفجريات، اأن تظل �ضوراً ميكن مناق�ضتها رغم عقم هذا 
ترى  ال�ضوت،  كامت  بفعل  ال�ضيا�ضي  القتل  عملية  و�ضيوع  ال�ضت�ضهاد  نبل  اأمام  النقا�ض، 
حاول  .وبهذا  املدنيني  من  لالأبرياء  اجلماعي  القتل  فتوى  لأنف�ضهم  يجيزون  النتحاريني 
حممد اأن يحقق اأعمال حتفر خلودها يف الوجدان ال�ضعبي عرب عالقة بني اإن�ضان ي�ضتغيث 
اأو ما تبقى من اأ�ضالء اإن�ضانية يف متثيل رمزي لبوابة �ضيارة. هذه العالقة اجلدلية بني ال�ضكل 

ر هذه الوح�ضية.  املمثل وبني الواقع ت�ضوغ بياناً ماأ�ضوياً جماعياً ذا دللت ترف�ض بتح�ضّ
�ضياء العزاوي، �ضباط 2015
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كم �صّيع العراق

والذي  ال�ضحراوي  ال�ضلمان  نقرة  معتقل  من  خروجه  بعد   1979 عام  مظفر  على  تعرفت 
ال�ضنني  من  الع�ضرات  طيلة  منها  الي�ضار  ا�ضا�ضي  وب�ضكل  ال�ضيا�ضية  احلركة  بتارخ  ارتبط 
حلني اغالقه قبل �ضنوات. �ضمعت عنه الكثري من الفنان حافظ الدروبي حيث كان احد 
النا�ضطني يف �ضتوديو كلية الداب حيث الدروبي ظل م�ضرفا عليه ل�ضنوات طويلة، كانت 
ق�ضيدته للريل وحمد قد بداأت بالتداول بني املثقفني وحمبي ال�ضعر وبعد اأ�ضهر من تعارفنا 
طلب مني ت�ضميم غالف ور�ضوم لق�ضائده بغية ن�ضر املجموعة يف بريوت، كان ذلك اول 

ديوان ي�ضدر له وا�ضرف عليه ال�ضديق امل�ضرتك ابراهيم احلريري.
منذ معر�ضي الول عام 1964 �ضّكل ال�ضعر م�ضدرا لعمايل، يف البداية وبحكم درا�ضتي 
جانب  اىل  منه  ال�ضطوري  وخا�ضة  القدمي  العراقي  الدب  من  اختياراتي  كانت  لالثار 
ن�ضو�ض اأخرى كاحلالج ون�ضيد الن�ضاد.كان طلب مظفرلي�ض بامل�ضتطاع رف�ضه لي�ض بحكم 
ال�ضداقة وامنا بالتحدي الذي و�ضعني فيه، ن�ضو�ض �ضعبية تعك�ض الوجدان الغني باحلب 
وروح التحدي ال�ضيا�ضي، ن�ضو�ض تقدم مناخات ريفية م�ضادة للمدينة ال انها وبحكم لغتها 
اجلديدة وما فيها من خميلة جتمع بني الر�ضم واملو�ضيقى لتحول كلمات مل يحلم البغدادي 
ان تكون �ضمن قامو�ضه الثقايف. من هنا بدت يل املهمة ابعد من عمل ر�ضوم لن�ض �ضعري، 
فقد اغرقتني ق�ضائده وانا اأقرءها لول مره بعوامل غاية يف التنوع خملفة مزيجا ا�ضتثنائيا لروح 
تدمغ كل جمالت احلياة. منذ ر�ضومي لذلك الديوان ظل �ضغفي بن�ضه ال�ضعري وخا�ضة 
بتلك الق�ضائد التي ترتبط بتاريخ العراق وحتدياته، ق�ضيدة ح�ضن ال�ضمو�ض التي �ضمعتها 
منه مغناة يف �ضنوات تعارفنا الوىل ظلت معي، ا�ضمعها بني احلني والخر رغم كل تلك 
ال�ضنوات التي مرت. يف كل ما ر�ضمته لعمال مظفر ظلت حريتي تنحاز ل�ضماع الق�ضيدة 
�ضكلية  يبعد  وف�ضاًء  بعدا  املخيلة  مينح  للمو�ضيقى  الروحية  ولقرابته  ال�ضماع  لقراءتها،  ل 
الر�ضم اىل جمالية حتفر جمراها يف عمق الن�ض، جتعله حميميا، مبهرا دون ان يفر�ض نف�ضه 
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على حوا�ضنا، اإن مهمة التعامل مع الن�ض ال�ضعري مهمة حتددها يف الغالب تقنيات الر�ضم. 
فرق بني خميلة اللغة وبني ادواته بحكم تبادل العالقة بني الورق والحبار بني �ضطح ورقة 
حيث  املخطوطة  �ضطح  وبني  املعروفة  ح�ضاباته  له  تقني  نتاج  هي  والتي  املطبوع  الديوان 
يكون الورق م�ضنع يدويا وبح�ضابات حتتمل الجتهاد وال�ضافة. الن�ض امل�ضموع او املقروء 
كالهما ذات مدايات متحركة، يف الر�ضم يتجمد ال اذا حمّلته الو�ضائط التقنية اجلديدة، 
هذه التعريفات جعلتني اأكرث ميال لجناز ما ا�ضميه باملخطوطة ال�ضعرية، ن�ضخه فريدة حتتمل 

التنوع والذهاب اىل ف�ضاءات ل تتحدد ال بقدرة الفنان على جتاوزنف�ضه.
ال�ضائغ  �ضادق  ال�ضاعر  �ضقة  اجتمعنا يف  العراق،  مغادرته  قبيل  بغداد  له يف  ليلة  اخر  يف 
يف بغداد، يو�ضف ال�ضائغ، حممد عارف واأنا، بعد ان قرر مظفر مغادرة العراق بعد اطالق 
�ضراحه من توقيف ق�ضري، كانت الليلة رغم غناء مظفر لبع�ض من ق�ضائده وخا�ضة رائعته 
)ح�ضن ال�ضمو�ض( التي اأخذتنا اىل انقالب 1963 بكل تداعياتها، كان املناخ حزينا، ولكي 
يغطي يو�ضف بكاءه لفراق مظفر، هذا ال�ضاعر امل�ضاك�ض الذي ل يحلو له يف كل جل�ضة من 
جل�ضاتنا ال وا�ضتهدف احد احل�ضور. قرء ق�ضيدته املهداة ايل مظفر والتي كتبها يف معتقل 
نقرة ال�ضلمان.كان رد مظفر قراءة مقاطع من ق�ضيدة ل زالت معي، اعتربها ن�ضيدا داخليا 
لكل من اأجرب على مغادرة العراق ل�ضبب ما ولكل القادمني اجلدد من عراق غارق بق�ضوة 

القتل اليومي، باملفخخات و�ضرايا الذبح الوح�ضي.
غّرب جنمتك ما يلوكله فلك

غّرب وان لكيت �ضفينة ليل بّجاها الُغرب
خاويها يا ابن النا�ض �ضيعوك و�ضيعوها هلك

كم من املبدعني يا ترى من مل تتالئم جنمته و�ضماء العراق بزرقتها املقد�ضة ليحمل روحه 
و�ضنوات عراقه اجلميل.

�ضياء العزاوي لندن، �ضباط 2015
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م�صروع فني يت�صع ملفهوم عاملي

تعرفت على ال�ضيخ ح�ضن بداية الت�ضعينات من القرن املا�ضي، كان وقتها قد انتهي لتوه 
للفنانني  اعمال  جمع  على  يعمل  نف�ضه  الوقت  يف  كان  فيما  لل�ضالح  متحف  افتتاح  من 
وعلى  الفنية.  التجربة  لهذه  مكر�ض  متحف  ن�ضاء  ل  م�ضتقبلي  ت�ضور  اطار  يف  امل�ضثرتقني 
الرغم من هذه ال ن�ضغالت وجد يف فكرة جمع العمال احلديثة من جتربة الفن العربي حتد 
كبري، ملا لهذه التجربة من ات�ضاع ولعدم توفر الو�ضايل املمكنه مع هذه العمال حيث كانت 
�ضالت العر�ض على حمدوديتها تفتقر اىل عالقات مع خارج ال�ضوق املحلي، اىل ذلك كان 
جامعوا العمال با�ضتثناء من هم يف لبنان والكويت معنني بالعمال املحلية فح�ضب. مبرور 
الوقت وعرب التعاون مع خمت�ضني حملني ا�ضبح ممكنا و�ضع خطة عملية للجمع وتهياة قوائم 
بالفنان وم�ضاهمة كل منهم تاريخيا يف تطوير التجربة العربية. ا�ضبح البناء الواقع يف مدينة 
تهياة  الوقت  نف�ض  انواعها ويف  اختالف  الفنية على  العمال  مقرا جلمع  ال�ضمالية  خليفة 

بع�ض الغرف الوا�ضعة اىل �ضتوديوهات ميكن للفنانني العرب واملحلني بالعمل فيها. 
التقيت ا�ضماعيل فتاح عام 1995 يف عمان حيث جاء من بغداد مع اعمال متنوعة نحتا 
ور�ضما، لقامة معر�ض �ضخ�ضي يف دارة الفنون، مت اختيار بع�ضها مل�ضروع املجموعة العربية 
للفن احلديث كما بحثت معه امكان انتقاله للعمل يف الدوحة خ�ضو�ضا ان ظروف احل�ضار 
القت�ضادي الذي بدا يف تدمري البنى التحتية وخلق ظروف اقت�ضادية غاية يف ال�ضعوبة المر 
الذي ادى اىل هجرة وا�ضحة �ضملت قطاعات خمتلفة من الخت�ضا�ضات ومنهم الفنانني، 
وكانت وفاة زوجته الفنانة الملانية ال�ضل ليزا فتاح وهجرة اولده اىل بلدان اوربية خمتلفة، 
قدمت حتري�ضا فعال ملوافقته على النتقال اىل الدوحة، هو املهو�ض ببغداد وحياته البوهيمية 
فنية �ضمن  اعمال  وتنفيذ  الفنانني لالقامة  لفكرة دعوة  البداية  فيها. هكذا �ضكل جمييه 
اتفاق م�ضبق تطور لحقا اىل م�ضروع ا�ضتقدام الفنانني ف�ضار تقليدا وفر جمموعة من ال 

عمال املتميزة. 
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جاء ا�ضماعيل فتاح عام 1995 واختار �ضتوديو جماورا يل، كان على ال�ضيخ ان يوزع اهتماماته 
بالعمل على لوحات  فتاح  ا�ضماعيل  بدا  النتاج،  ونوع  العمل  بيننا على اختالف طريقة 
2 مرت  2 يف  كبرية وهو ولع ال�ضيخ ح�ضن بامتياز، حيث كان ي�ضتبدل مقرتح بعمل لوحة 
مثال اىل 4 يف 4 مرت وبهذا اوجد تقليدا حتقق فيما بعد يف اعمال الفنان �ضامل الدباغ، عالء 
ب�ضري، �ضعدي الكعبي ونزار يحيى وحممود العبيدي. لعل مقرتح ا�ضماعيل فتاح يف رغبته 
بانتاج اعمال نحتية هي احدى اهم الجنازات التي نتجت عن فكرة اقامة الفنان مع تهياة 
الظروف املالئمة للعمل الفني، لقد انتج ا�ضماعيل مب�ضاعدة احد تالميذه الفنان علي ر�ضن 
جمموعة من العمال هي الكرث ابداعا ومتيزا يف تاريخه الفني متثلت يف )بوابة كلكام�ض، 
اجلرنال وحمايته، وجه انانا اىل جانب اعمال اخرى( كما اجنز دفرتين من )دفاتر الفنان( هي 
تطوير وا�ضح ملا انتجه عام 1986 ت عنوان )حتية اىل جواد �ضليم(. اقرتح ا�ضماعيل فتاح ا�ضم 
ا�ضماعيل عزام الذي كان يعي�ض يف حينها يف عمان، وكان واحدا من جمموعة من الفنانني 
1996 وبدا بر�ضم بورتريت  البورتريت ال�ضخ�ضي، جاء ا�ضماعيل عزام عام  يجيدون ر�ضم 
ل�ضمو المري حمد، وجد ال�ضيخ ح�ضن الفر�ضة لق�ضاء الوقت ملتابعة ا�ضماعيل والتدخل يف 
بع�ض ال حيان، ال ان ا�ضماعيل املعروف بربودة اع�ضابه، على خالف ما هو معروف عن 
العراقي عامة كان مناورا جيدا يف ايجاد احللول ويف نف�ض الوقت م�ضاغلة ال�ضيخ ح�ضن ذي 
الق�ضري النف�ض. ومع مرور ال�ضنوات متكن ا�ضماعيل من تطوير ادواته و�ضول ل نتاج اعمال 

حتاكي روح الفوتوغراف تقنية و متيزا.
الناقد  من  مبقرتح  وذلك   1999 عام  ح�ضن  �ضاكر  الفنان  جاء  الفنان  الفعالية  هذه  �ضمن 
فاروق يو�ضف الذي كان �ضمن املجموعة العاملة يف املركز مع الناقد �ضمري علي. كان �ضاكر 
يف �ضنواته الخرية واهن ال�ضحة، كثري ال�ضك ملن حوله ومع ذلك عمل على انتاج عملني 
كبريين مع جمموعة من العمال الورقية معتمدا على مدين حرامي دون غريه يف كل �ضيي 
من ت�ضري حياته اليومية اىل تنفيذ اعماله الفنية وا�ضعا م�ضافة بينه وبني العاملني يف املركز 
الفني يف حينه، ما انتجه �ضاكر من اعمال �ضمن فرتة ال�ضهر هي ذات اهمية ا�ضا�ضية يف 
تبيان ا�ضلوبه الفني وقدرته على اخ�ضاع تقنيات متنوعة لنتاج رواه وهو�ضه بال�ضارات وما 

ترمز اليه.
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لقت هذه الفكرة اهتمام الفنان العراقي بالذات وذلك لظروفهم القت�ضادية ال�ضعبة، مت 
الرتكيز يف هذا امل�ضروع على انتاج اعمال كبرية ل يوفرها ال�ضوق الفني العربي ومل تكن 
اي�ضا �ضمن اهتمامات الفنانني انف�ضهم. واجه �ضامل الدباغ الذي جاء عام 2000 مهمة مل 
يتعود عليها وهو املعروف با�ضلوبه التجريدي املقت�ضد لونيا، ال انه متكن من مواجهة هذه 
املهمة بانتاج اعمال كبرية حتتاج الكثري من اخلربة الب�ضرية لكي يتمكن من حتقيق ما نعرفه 
�ضامل  اليه  انتهى  وما   ،Tando با�ضم  واملعروفة  دايرية  انتج لوحات  ال�ضابقة، كما  اعماله  يف 
تداخل  املب�ضط مع  الت�ضخي�ضي  با�ضلوبه  املعروف  الكعبي  �ضعدي  الفنان  اي�ضا عند  حتقق 
حلروف العربية ل معنى لها، هذا التّميز يف النتاج ح�ضل اي�ضا مع بع�ض الفنانني من جيل 
الثمانينات، جاء نزار يحيى عام 2000 للعمل مع ا�ضماعيل فتاح وانتج له جمموعته املعنونة 
)عفويات( املتكونه من ع�ضرة اعمال احلفر على املعدن مع تدخل لوين حر و�ضدر بع�ضر ين 
ن�ضخه مرقمة وموقعة من قبل ا�ضماعيل وهي املجموعة الوحيدة يف تاريخه الفني جلهة ميله 
لنتاج اعمال فردية. وخالل ذلك عمل نزار على انتاج العديد من العمال املركبة ذات ال 
بعاد الثالثة �ضكلت مغادرة ل�ضلوبه الفني، كما تعرف على فكرة دفرت الفنان وانتج خالل 
العام الذي عمل فية جمموعة من هذه الدفاتر والتي ا�ضبحت فيما بعد تقليدا ا�ضتمر عليه 
يف ال�ضنوات التالية. اما حممود العبيدي الذي جاء من كندا بعد درا�ضته هناك وجها مغايرا 
لتجربة نزار وذلك بتطوير جتربته التي اعتمدت على تداخل بني الت�ضخي�ض املنفذ بحرية 
العمال.  هذه  حا�ضنة  والر�ضا�ضي  بال�ضود  املقت�ضد  اللون  ي�ضكل  جتريدية  تكوينات  مع 
وانتج اي�ضا اوىل دفاتره بحجم غري عادي م�ضتخدما مواد خمتلفه لتاكيد تكويناته مع حرية 
يف ر�ضم ال �ضخا�ض والعالمات املحيطة به. وبعد حممود جاء ندمي الكويف املعروف بولعه يف 
التجريب ويف ا�ضتخدام املواد وكذلك فيما يطرحه من افكار ذات عالقة بال�ضورة وقدرتها 
الوثايقية. �ضاهم عبد احلليم الر�ضوي من رواد احلركة الفنية ال�ضعودية يف هذه الفعالية مبا هو 
عرف به من اهتمات لونية وتكوينية، وذلك بانتاج العديد من ال عمال ذات التميز بتاريخه 
الفني والتي ت�ضكل قيمة متحفية �ضمن تاريخ الفن يف منطقة اخلليج العربي وال�ضعودي. 
اما الفنان عبد القادر الري�ض من المارات العربية ا ملعروف بتّميزيه عربيا باعماله املائية ذات 
الهنية العالية فقد انتج اعمال ابداعية �ضمن هذه التقنية قلما جنده عند الفنانني العرب. 
الفني  املركز  اقام يف  للدوحة حيث  الثانية  زيارته  وكانت  ب�ضري  2003 جاء عالء  عام  بعد 
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يف  بدايته  منذ  عالء  اهتم  اجلديدة،  حياته  ملواجهة  و�ضيلة  الفني  بالعمل  الن�ضغال  وكان 
العراق مبو�ضوعات ذات بعد ثقايف كو�ضيلة لفح�ض دواخل الن�ضان وتقلباته �ضمن الظروف 
ناقدة  معاينة  كانت  ال�ضخمة  الثالثة  اعماله  ان  املعا�ض.  للواقع  ذلك  واخ�ضاع  املختلفة 
للحياة، معاينة فيها طرح ذات ا�ضئلة ان�ضانية يواجهها لول مرة يف حياته. هكذا فان الفكرة 
التي بدات منت�ضف الت�ضعينات دون تعريف مهني لها اغتنت مبرور ال�ضنوات مبا فتحته من 
نافذة للحوار الفني والثقايف لت�ضل الن اىل م�ضروع يت�ضع ملفهوم عاملي، م�ضروع عربي رائد 
�ضيعمق ا ملهام الثقافية والفنية مبا يف ذلك من امكانيات مو�ض�ضاتية غاية يف التنوع والغنى. 
وما �ضلف يجعل هذا امل�ضروع حا�ضنة وو�ضيلة لتغري عال قة الفن والثقافة با ملجتمع عرب طرح 
ثقافية  لقيم  يو�ض�ض  انه م�ضروع  املجتمع.  لتطوير  بداع كاداة  ال  لعملية  ال�ضرورية  ال�ضئلة 

وفنية جديدة حترر البداع من الوظيفية املو�ض�ضاتية نحو افق روحي ومعريف وا�ضع الفاق.
�ضياء العزاوي، �ضباط 2015
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جدوى هذه العزلة

احلياة اليومية بتفا�ضيلها املحدودة هي ما يتطلع اليها نا�ضر ح�ضني، فاح�ضا تبادل عالقتها 
بني املكان املجهول اخل�ضائ�ض وبني الكائن الن�ضاين الذي يف الغالب ياأخذ حيزا ا�ضا�ضيا 
ي�ضكل البوؤرة الب�ضرية ملعاينة اللوحة، ثم النطالق منها لفح�ض الفراغ واحل�ضا�ضية الوا�ضحة 
لل�ضطح الذي يوليه نا�ضر يف الغالب اهمية ا�ضا�ضية، وبالتايل فهناك ايحاء مبحدودية ابعادية 
يف عملية الر�ضم وقدرته على مواكبته يف خلق مناخامغاير. ان ا�ضتقاللية املو�ضوعات التي 
يطرحها الر�ضام عر�ضة لفكار جتريبية حاولها نا�ضر م�ضتبدل الكائن الن�ضاين بقطع الثاث 
انها وقد حتولت اىل حقيقة  ال  ما،  انتباهة  ت�ضرتعي  قد  اية خ�ضائ�ض  اخلالية من  الب�ضيطة 
ب�ضربات  ال�ضطح  يحاور  ر�ضما  الف�ضاء  من  جتعل  اللفة  من  بنوع  متلونة  املو�ضوع،  بف�ضل 
فر�ضاة واثقة تقع بني تقنيتني، ا�ضباغ الكريلك او اللوان املائية وبينهما م�ضاحة ل ميكن 
ردمها ما مل تكن للفنان القدرة على املوازنة بني م�ضاحة ذات ح�ضا�ضية عالية ومكون لوين 
مِغر يتمدد بتلقائية وا�ضحة. هذه القدرة يف ا�ضتخدام اللون مكنت نا�ضر من ك�ضف مراقبته 
ايقاع  عن  ك  يفُ  ل  متاأين  ر  لب�ضٍ واخ�ضاعها  مبكوناتها  والتمعن  املحيطة  لال�ضياء  الدائمة 
املرء مبناخ اللفة،ُ الفة املنزل او املر�ضم وكالهما ل يك�ضفان حمتوياتهما. ان حمدوية املكان 
ة اخرى وكاأّ ن  تار ً ة، او حوار داخلي طويل  تار ً ت�ضتدعي عالقات على �ضكل ت�ضاولت 
مر�ضم الفنان مخّ �ض�ض للحديث مع النف�ض، ومراقبة الأ�ضياء بهدوء بعيدا عن اي عالقة مع 
اخلارج. فال�ضوء داخلي ومقت�ضد جدا بينما حتدد ال�ضالل املكونات املر�ضومة بخجل كاأّ ن 
هناك رقابة ب�ضر يخ�ضى الف�ضاح او العالن عنها، او كالم ل زالت تعبرياته متلكئة بفعل 
الك�ضف عنها عرب لوحات ل ت�ضمى، لوحات نا�ضر بانغالقها الداخلي تتماهى وخ�ضو�ضية 
البيت العربي، واجهة مغلقة وداخل يف�ضح املجال لالزهار متاأمال الليل والنهار وهما يتناوبان 
املرور حول هذه امل�ضاحة املغلقة. ان قناعته الواثقة بجدوى هذه العزلة وقدرته على حتويلها 
اىل حياة بديلة ناب�ضة وقادرة على الجابة عن ت�ضاولته اليومية او عن ترميم وا�ضرتجاعات 

courtesy of the artist presented in pdf. copy to www.ibrahim
icollection for publishing on the site



210

لبع�ض من ذاكرته بعيداعن وطن يتمزق، ما مينحه القوة بدل من رثاء الذات واعادة ر�ضم 
جدارية لدراما ات�ضانية يتحمل عبئ تدفقها يف حياة ت�ضيق عزلتها. بهذا املنظور وجتعله على 

ال�ضد من فنانني جيله. وهنا يكمن مّتيزه الفني.
�ضياء العزاوي، لندن، اآب 2015
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ريا�ص نعمه

بحذر يراقب ريا�ض اأبطاله، بع�ضهم هام�ضيون غري معنني مبا يدور حولهم، وبع�ضهم الخر 
عنا�ضر  هم  البطال  من  احل�ضد  هذا  املواربة،  نظراتهم  عرب  احلذرة  يق�ضتهم  عنٌ   يّعربون 
ريا�ض يف بناء عوامله، اإنه قّ وال منحاز لن�ضانيته، يخلق منهم مهرجان الوان بفعل تدخالته 

ال�ضريعة، فر�ضاة ل ياأخذها احلر�ض على التزين
قما�ضاته  من  يطلون  وهم  لبطاله  تنتمي  ح�ضا�ضة  لونية  عالقات  خلق  على  احلر�ض  مبقدار 
ب�ضعادة خا�ضة بهم. تنوعت متابعات ريا�ض عرب ال�ضنوات مل تبدله ق�ضاوة ما يحيط به ومل 
تاأخذ من اإن�ضانيته اإغراءات هام�ضية طاملا عرف حدودها �ضيا�ضيا واجتماعيا. كيف لهذا املتابع 
احلذر واملقت�ضد بتحولته اأن يحط يف عامل اجلندي، مو�ضوع اقل ما فيه اإنحياز ورف�ض كامل 
وره بان�ضانيٍة ل تخفي وح�ضية دواخله ويتعامل معه  للق�ضوة، للبطولة القائمة على الدمار، ي�ضّ
وكاأنه خملوق قد مت ت�ضميمه �ضناعيا لكي يكون ملحقا مكمال حل�ضارة الدمار، يفر�ضه ريا�ض 
علينا بدون اكرتاث ل بل يتنوع يف تلوين وجهه القا�ضي وكاأنه منوذج من ال�ضمع ميكن اجراء 
تبدلت تفا�ضيله بدون اى حذر، وكاأنه بهذا املوقف ل يح�ض مبرارة الندم لهذا النموذج من 
البطولة ول ي�ضحب احتمالته نحو التلميح للر�ضا�ضات التي تاأخذ بالنهار نحو املوت. هولء 
اجلند اأتو بال �ضجة، يلوحون باإ�ضلحتهم، خائفني مما تبقى من جثث تبعرثت بني البيوت، اأما 
ال�ضدقاء الغائبون مّ روا كالقوافل كان لبد اأن تفرغ املراكب منهم، يف عيونهم ملمح العودة 
لكي يت�ضلقوا ذكرياته، وينت�ضروا بقلق بني طيات اقم�ضة لوحاته، وجوههم مغطاة بغبار عراق 

بعيد،بعد ان عربوا احلدود، ا�ضيجة املمنوعات، و�ضتائم �ضرطة املخابرات.
عوامل ريا�ض تلك، مثل �ضناديق خمتومة، تخفي قدرة على التفكري، هناك من يعرف كم 
ملل  بال  الوانه  ملو�ضيقى  ي�ضغي  املنفى،  وبني  عراقه  بني  �ضاعت  التي  اأيامه  يح�ضي  كان 

وي�ضنع من �ضمته بيانا لتغدوا عيوننا م�ضابيح تطرز حياة اأكرث �ضخباً.
�ضياء العزاوي، 2015
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نب�ص التاريخ

املرويات  تلك  اإىل  ال�ضرية،  ذاكرته  تفتيت  واإىل  التاريخ  نب�ض  اإىل  نزار  ي�ضعى  الثانية  للمرة 
فائقة قدر  بعناية  به، متفح�ضاً  بعيداً عن ف�ضول املحيطني  بطله  التى نظمت حياة  ال�ضعبية 
اهلل  عبد  تابع  ال�ضابق  معر�ضه  منها. يف  مفر  ل  التي  يواجه حتميته  وهو  الن�ضاين  منوذجه 
ال�ضغري اآخر ملوك الندل�ض، دخل غرفه املزينه بعبارة لغالب ال اهلل، نا�ضعة البيا�ض حينا 
او ملونه بالزرق او الحمر، تفح�ض مكتبته اململووؤة بكنوز اجداده، بينها م�ضاحف الزهراء 
النادرة او تلك التي كانت م�ضغولة با�ضقاء حدائق العريف، وخالل هذا الطق�ض الروحي 
ابن حزم �ضاحب كتاب اللفة واليالف،  اأ�ضبيليه حماورا  ابن زيدون من  له �ضوت  تناه 

لكالهما كان للحب طق�ض لفح�ض احلياة.
يف هذا املعر�ض مل يذهب بعيداً عن روح التق�ضي التي اأخذته يف تقليب اوراق ابن غرناطة 
ال�ضبي الذي مل يحالفه احلظ بالبقاء يف مملكته، رحل مك�ضور الروح، وهنا يبدو لنزار ان 
اإختياره لفي�ضل الثاين، امللك الذي ذهب �ضحية جلمهورية الع�ضكر، الروح الوطنية التي 
اإخذتهم للعنف عادت بعد ب�ضعة �ضنوات لتاأخذه معها يف م�ضهد تلفزيوين يدمي القلب. 
معها  ظلت  التي  والدته  مرويات  من  هي  حياة  لتفح�ض  نزار  فيها  التزم  التي  احليادية  اإن 
كذاكرة لاليام اجلميلة، مل جتنبه روح الرثاء لذلك ال�ضاب النيق الذي يبدو يف كل �ضوره 
والتي ا�ضبحت من الذاكرة وكاأنه روح حمرو�ضة بعافية �ضاللته العائلية القادمة من اجلزيرة 

العربية.
الر�ض التي طاملا تعر�ضت ويف مراحل خمتلفة من التاريخ للعنف والدمار �ضارت البيت 
امل�ضكونة بالمل وبروح التحدي عرب تعار�ضاته بني الع�ضكر ورموزها املتنوعة وبني الطقو�ض 

الجتماعية للبلد اجلديد.
مقدمة دليل املعر�ض ل�ضخ�ضي يف كالري البارح، البحرين، 2016
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احلدث اليومي

ولدُت غريًق
اأتعبني حب هذا الوطن

لأّن البكاء قارٌب
قارٌب ومثقوٌب ووطن

اأجذف اأجذف به اأيها القلب
اإىل اآخر الزمن.

»فاحت املدر�ض«

I

يتبدل متفح�ضا  ما يلفت الهتمام هو تغرّي مناطق حترك حممود، منذ ب�ضعة �ضنوات وهو 
للتمرد  اأي�ضا ي�ضعى  فاإنه  العادة مو�ضاعات وتقنيات خمتلفة جدا،  واإذ يحمل يف  خطواته، 
واكت�ضاف  ادواته  تطوير  بجدوى  العميق  وو�ضوا�ضه  قلقه  مع  ين�ضجم  لكي  نف�ضه  على 
األ�ضكال التي متنحه خ�ضو�ضية �ضخ�ضية. واذا كان املق�ضود من كل ذلك هو البحث وو�ضع 
املو�ضوعات املطروحة مو�ضع ت�ضاوؤل، فاإن التقاط احلدث اليومي وحتى التاريخي يتخذ ابعاد 
يحتم عليه ابتكار ما هو ممكن على ترابط معانيه الثقافية وما يوؤديه من وظائف متباينه تبعا 

للمرحلة التي يتواجد فيها.
باحلاح  ال�ضيا�ضية  املناق�ضة  تعيد  ثيمة  ت�ضكل  مرتابطة  مو�ضوعات  من  حممود  قدمه  ما  اإن 
اعباء  املختلفة. وجتعله يتحمل  والتف�ضريات  التاأويالت  بعيدا عن  وتطرح مو�ضوع اللتزام 
هذا املوقف. اإنها قراءة بني ال�ضطور. حيث موطن الذكريات البعيدة، الطال�ضم الباقية من 
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بغداده، رائحتها، حزنها من انتهاك الرعاع، من القادمون من تاريخ الع�ضائر من املرتزقة حملة 
هو�ض  بني  املتفجرات،  اكدا�ض  بني  مدماة  بقية  ا�ضبح  الذي  العراق  ذاك  فكرة  ال�ضالح. 

النتحارين املتنوعي اجلن�ضية وبني التباهي املريع بنكران فكرة الوطن.

يقول يل بني احلني والخر اأريُد اأن اأعود
لكن اىل اأين؟

اإىل م�ضاحة ا�ضميه وطُن
اإىل اأرغفة ال�ضباح قرب دجلة.

......
لكن فاتني اأن اأقول له

اإن الماكن املغلقة لن تكون وطنا
بعد كل هذه ال�ضنوات اأمل تفاجئك

الإكذوبة بني احلني والخر

II

يحر�ض حممود ان يرتبط قيمة العمل الفني، مبا ي�ضتمل عليه من قدرة على عمق التعبري ومن 
حتديد مدى �ضدق موقفه البداعي، مع تلك الواقعية لأدواته التي هي اإحدى و�ضائله يف حتليل 
موقفه. وانطالقا من هذا املفهوم، ي�ضبح ممكنا الرتابط بني تكويناته الفنية وبني ال�ضيا�ضة، ويجعل 
من املمكن توثيق ال�ضلة باملجتمع الذي ينت�ضب له ويف نف�ض الوقت الت�ضالح امل�ضتحيل مع 
اي جدلية تطرحها تاأويالت مثقفوا الحتالل. قد يتعجب البع�ض من مبا�ضرتة وواقعية مناذجه 
يف التعبري عن �ضخطه ملا حدث لعراقه من دمار مادي لكل البنى التحتية والثقافية وخمتربات 
اجلامعات ولل�ضرخ الجتماعي الذي مثله النظام اجلديد عرب �ضيا�ضته الطائفية كل ذلك با�ضم 
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ما �ضمي اعالميا ب )حترير العراق(، فهل من املمكن ن�ضيان وقاحة اوؤلئك املر�ضى املنحرفني 
يف ت�ضويق هذا الدعاء، فمحمود اذ ي�ضتم ب�ضوت عال عرب تكويناته النحتية التي ل حتتاج 
والعرب  العراقيني  املثقفني  من  لالحتالل  امل�ضفقني  اإدانة  اي�ضاً  يحاول  التاأويل،  من  الكثري 
ويجعلهم ي�ضعرون عرب ما ي�ضاهدونه من مناذج جرمية متنوعة، بالعار لكونهم ا�ضتعملوا وب�ضالفة 
من قبل قوى معادية لتطالعات جمتمعاتهم، قوى عملت ومنذ �ضنوات طويلة بكل ما بو�ضعها 

من اجل حتويل هذه املنطقة اىل خزان دائم ملنافعها القت�ضادية وال�ضيا�ضية.

تعار�صات
ا �ضورياً معيناً عربه تدفع  طرح حممود مناذج متنوعة، كل واحدة منها لها ر�ضالتها، لتخلق جوَّ

هذه النماذج اىل اإحياء الذاكرة اجلمعية يف فهم ما حدث وما تركه من تداعيات مدمرة. 
ت�ضكل م�ضرحية �ضقوط متثال �ضدام يف �ضاحة الفردو�ض رمزا ل�ضقوط الدولة ولي�ض النظام، 
بكل  التحتية  للبنى  الكلي  التدمري  كيفية  اىل  الفنية  للنماذج  الرابط  احلبل  ياأخذنا  ومعه 
رمزا  فالطائرة  والفنية،  الثقافية  للموؤ�ض�ضات  ممنهجة  �ضرقات  وما حلقه من  املتنوعة  مفرداتها 
للقوة والعنف لكنها اي�ضا اإ�ضارة للخ�ضران الكبري مبا حملها من نحت �ضومري قدمي اىل جانب 
ما مثله عمود الكهرباء من رمز للبنى التحتية مع ما يحمله هذا اخل�ضران من وجع روحي 
اإنهم البناء الذلء اجلاحدين  الرعاع من حرائق ودمار جنوين،  اإ�ضاعة  وخيبة من كيفية 
اإنها امتحان وحتد �ضروري  اإ�ضالفهم. تراه يقول ان احلياة الكرمية ل تقبل الق�ضمة،  لتاريخ 

ملكا�ضفة التزوير وقلب احلقائق الذي روج لها مثقفوا و�ضيا�ضيو الحتالل.
حاول حممود عرب تعار�ضاته بني اداة للدمار وبني الرموز الثقافية، بني �ضقوط متثال �ضدام 
وبني تال�ضي مفهوم الدولة، بني متثال احلرية ايقونة الوليات املتحدة وبني ايقونة العبا�ضني 
ملوية �ضامراء ،بني املركبة التي حتمل م�ضروقات املتحف والتلميح ملا عرف بعد اليام الوىل 
لالحتالل مبجموعات احلوا�ضم. اجلمع بني هذه التعار�ضات باحلبل املمتد بينها هو الذي 
يوحدها كمفهوم ادانه ثقافية ويف نف�ض الوقت ا�ضاعة نوع من المل الذي بدونه ل ميكن 

للحياة ان ت�ضتمر.

courtesy of the artist presented in pdf. copy to www.ibrahim
icollection for publishing on the site



216

قال يل: اإن�ضت ل�ضوت الدمار، وفتاوي النتقام
وما حتمله �ضراويل ل�ضو�ض احلوا�ضم من ذهب 

اإن�ضت للثكاىل، للملفعات بال�ضواد، لنينهم املوجع
هذه املّرة، لن اأ�ضم اأذين عن هذا القرب الذي ت�ضميه الوطن

ف�ضوف اهاجر لإر�ض جتلب يل النوم
مت�ضح من ذاكرتي احل�ضار
واأقيم للوطن ماأمتاً عظيماً

......
لكن فاتني اأن اأقول له

مل تبق غيمة ال وغلبتها زرقة ال�ضماء 

خارج القاعة لي�ض هناك ما يعلن عن داخلها، جتنب حممود ان يجعل عمله مرئيا يف اخلارج، 
عدها كقيمة فنية قادرة  من اجل ان تكون مادية املعرو�ضات حتتل ف�ضاء الداخل لكي ي�ضّ
على املحاورة معها. انه ح�ضور يتعذر رف�ضه وطريق ياأخذ بك لتاأمل قيم الفو�ضى التي خلفها 
الحتالل، يذكرك بوجوههم القبيحة، بالأمل الذي وزعوه يف كل مكان، فالكرامة كاخليانة 
خطني متوازيني ميران دون ان يتقاطعا، وبهذا يكتب حممود التاريخ على ايقاع نب�ضه بني 

كابو�ض النهيارات وبني التخوم الداخلية لروح تتفجر بالمل وبني ذاكرته 
التي حت�ضنه اإزاء �ضرعية ما يحدث.

�ضياء العزاوي، لندن، اآيار 2016
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حوارات

لي�ض  ملتزماً،  يكون  اأن  ينبغي  احلقيقي  الفن  اإن 
امل�ضتقبلي  بالطموح  ملتزماً  بوعيه.  واإمنا  باأ�ضلوبه 

الذي ي�ضري اإليه ل بامل�ضافة احلا�ضرة التي يتبواأها.
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الزمن العراقي

ينه�ص فنك على اأ�صا�ص اجلدل بني الزمن العراقي يف ا�صتمراريته، واملعا�صرة العراقية للعامل 
احلا�صر والتعاطف الذاتي مع ا�صتمرارية املاأ�صاة التي حولك.. هل حتاول عرب هذه اجلدلية 
»التي تتم يف حيز بال�صتيكي ح�صا�ص«، اأن تقول �صيئًا للعامل، علمًا باأن مودة املدار�ص التي 

ل تقول �صيئًا مق�صودًا اأن تطغى على الإن�صان العربي املعا�صر..

لي�ض يف اأعمايل ما اأريد قوله بقدر ما اأريد اأن اأحقق من خاللها مبدءاً رئي�ضياً، األ وهو اأن 
يظل الإن�ضان جواباً لعوامله ومكت�ضفاً لها من خالل موقفه اخلا�ض دون اأن يعزل عامله عن 
احلركات املعا�ضرة، اأن اتخاذ مبداأ التخطي اأو التجاوز من ِقبل الفنان هي ال�ضفة الرئي�ضية 
ميتلك  �ضيئاً  يعطي  اأن  موؤهل  غري  يظل  ف�ضوف  واإل  اهتماماته  تربير  متنحه  اأن  ميكن  التي 

اإمكانية قبوله يف امل�ضتقبل.. اأي اأنه يتحول حلظة اإبداع �ضرعان ما ت�ضقط.
هذا  بخ�صو�ص   - مكت�صفة  فهي  للعري�ص...  انتظارها  يف  حتى  ممار�صة  لوحاتك  يف  املراأة 
اأن ممار�صتك الفنية لها تك�صفها كعري خا�ص جدًا، ومو�صوم،  اأو باحلري  البعد - دائمًا، 
ولكنها تظل يف اأق�صى ذلك طرية وعذراء وفيها غمو�ص الكت�صاف، اإذا وافقتني يف اأن يف 
الكت�صاف، اكت�صاف غمو�صات قادمة.. ويف ذلك هي لي�صت جن�صًا رخي�صًا حتى وهي 
عريها..  معها ونحرتم  نتعاطف  اأي�صًا  ذلك  الدم... ويف  لون  وعليها  من فخذها  منهو�صة 
فهي يف فرا�ص عر�صها... ويف حلمها بالأ�صد.. ويف �صيطرتها على الرجل... ويف النه�ص 

الذي على فخذها، تظل طفلة، ولكنها طفولة بعد الن�صج..

ماذا حتاول اأن تقول لنا يف النهاية عن طريق عيونها ذات الده�صة والعبادة ال�صومرية وحلمها.. 
وو�صومها؟!.. اأم اأنك تكره اأن يقال �صيء يف النهاية؟

ل ت�ضبح املراأة رمزاً اإل عندما تكت�ضف، وك�ضفها هو من خالل خو�ضها للتجربة.. اأو املمار�ضة 
مع العامل، ولهذا فاأنا اأرف�ض النهايات لأنها ل متنح املمار�ضة وجودها الكامل.. اإن موا�ضلة 
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املمار�ضة يعني موا�ضلة الك�ضف لإيجاد �ضيء جديد، واملراأة تظل غري مكت�ضفة ب�ضكل من 
الأ�ضكال، لأن ك�ضفها اأو ح�ضورها الكامل يعني انتهاءها.

يف األوانك هنالك �صحية حتى حينما ل تكون هنالك اأ�صكال.. كما اإن يف بع�ص اللوحات 
هنالك ح�صورًا ماديًا حقيقيًا لل�صحية، فهي »العبا�ص« اأو »زوج ثان لمراأة« اأو »نع�ص«... 
بينما تاأخذ ال�صحية يف لوحات اأخرى �صكاًل زخرفيًا اأو »حممل عر�ص« اأو حيوانًا اأثريًا، 
وهذه ال�صحية غالبًا ما تكون قادمة.. اأي ت�صعر اأنها �صتاأتي، ولي�صت يف املا�صي، وهنا تظهر 
ممار�صتك للرتاث كمعا�صرة فعلية، ولعل هذا يعني اأنك تتوقع ماأ�صاة اأو تكت�صف قدومها.. 
اأو لعله يعني اأنك حتاول قتل املاأ�صاة باإح�صارها الدائم... وحت�صري حزن يف النا�ص باجتاهها.. 

كيما ترف�ص.

مل تكن ال�ضحية بال�ضكل الغريب عن الرتاث واملعا�ضرة العراقية. فمن ال�ضهل اأن تتحول 
»حمامل العر�ض«، نعو�ضاً.. واأن ت�ضبح الكلمات تعاويذ رثاء ورحمة لها.. واأن تكون الوحدات 
تراث  الذي هو جزء من  املاأ�ضاوي  العن�ضر  اإحلاح  اإن  ال�ضحية.  على ذراع  و�ضماً  الزخرفية 
اأعمايل، حتى  نف�ضه ب�ضكل مبا�ضر يف  عراقي قدمي يف جانبيه الجتماعي والديني يقذف 

ليمكن اأن تتحول اللوحة اإىل �ضاهد قرب اأو زهور تو�ضع عند قدمي ال�ضهيد الراف�ض ملوته.
اإن حتول الإن�ضان اإىل �ضحية يعني حتوله اإىل ال�ضد وقبول الإن�ضان اأن يكون »ح�ضيناً« جديداً 
�ضيف  حتت  قيود  وبدون  تركع  ال�ضحية  تعد  فلم  الع�ضر،  هذا  م�ضاألة  هي  قيمة  �ضبيل  يف 

اجلالد، بل اأ�ضبحت متزق الزيف حتى يف موتها.
وا�صحة،  املتحف  رائحة  ن�صم  كن   -  1965 ال�صابق  املعر�ص   - ال�صابقة  لوحاتك  يف   -
ورائحة اأحداث ال�صومريني والآ�صوريني، وامل�صلمني اأحيانًا. بحيث نوؤخذ بجمالية معينة، 
ل اأنكر اأنها جترب على النتباه، ولكن اإىل املا�صي، يف �صيء ي�صبه حلمًا ل نريده.. اأي اأنك 
كنت تاأخذنا اإىل املا�صي. بينما جند اأنك حتقق يف اأعمالك احلالية، حلمًا نريده ول نريده 
هل  احل�صني  ودم  باملطر..  مبّللة  حية  �صجرة  برائحة  املوت،  رائحة  فيه  وتختلط  كال�صبق 

ميكن اأن تقول لنا عملك يف حتقيق هذا النماذج الع�صوي؟.

منذ البداية حاولت اأن اأتعامل مع الإن�ضان العراقي كاإن�ضان ح�ضاري، فالإن�ضان يف بلدي، 
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ل ميكن اأن يف�ضل عن تاريخه، ول اأعني بالتاريخ اجلانب التقريري منه، بقدر ما اأعني به 
اجلانب امليثولوجي، الرموز واحلكايات والعادات التي يتوارثها العراقي منذ اأقدم الأجيال. 
وا�ضتخدام هذا الرتاث بح�ضور معا�ضر وب�ضكل ل يت�ضف بامليكانيكية والتقليد، ميكن اأن 
مينحنا عاملنا اخلا�ض، والذي يعطي نف�ضه للك�ضف من خالل ذاتيته املحلية. وهنا ل ميكن 
اأن ننكر م�ضاألة املعا�ضرة مع العامل، ولكن ذلك ل ينبغي اأن يكون على ح�ضاب ال�ضدق يف 

املوقف جتاه الإن�ضان.
ال�ضخ�ضية  ذاتيتنا  جتاه  للموقف  تزييفنا  خالل  من  العامل  جماراة  باإمكانية  العتقاد  اإن 
والوطنية، وحماولة تقدمي اأعمال تت�ضف بالغرابة والتقليد اأكرث مما تت�ضف بالإبداع وال�ضدق، 
اعتقاد خاطئ. فلي�ضت العاملية رف�ض وجودنا اخلا�ض، واإمنا هي اكت�ضاف هذا الوجود واإعادة 
تركيبه بخلق جديد، بحيث ميكن اأن يعك�ض هموم وتطلعات هذه الفرتة التاريخية، ومن هذا 

تاأتي اأهميتنا يف هذا العامل.
اأجرى احلوار: مظفر النواب، جملة العلوم البريوتية، 1969
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البحث عن ج�صد، وعن لقاء...

ت�ضتعمل  وكيف  اللون  عرفُت  اللون.  هو  ما  عرفُت  »الآن  مذكراته:  �ضليم يف  جواد  يقول 
اأ�ضكر  واإنني  ال�ضرقي.  والت�ضوير  وغويا  ورينوار  �ضيزان  �ضور  اأفهم  اأخذت  الآن  الألوان. 
الأقدار لتو�ضلي ملعرفتي اجلديدة. و�ضاأبداأ منها مفتوح العني والفوؤاد، لأن طريقي منري. قبل 

ذلك كان طريقي مظلماً ل تثريه املعرفة«.
ويف مكان اآخر ي�ضرخ: »يف كل بالد العامل توجد الألوان. يا اأخي حتى يف بالد البام بام 

والأ�ضكيمو. الدنيا كلها األوان حتى يف الوحل الذي اأمام �ضارعنا ماليني من الألوان«.
اأن ينبع الإن�ضان من وحل �ضارعه، ميخر يف ظلمته، يتلم�ض األوانه جماًل م�ضتخل�ضاً من املعرفة 
بدت  حني  العزاوي  �ضياء  لوحات  يف  وجدته  ما  وهذا  الفنان.  هو  ذلك  التجربة،  واأ�ضالة 
ك�ضمفونية لوح ملونة، حتمل يف كل اإيقاعاتها تعبرياً واعياً ذا دللت تنتظم مع غرائز الإن�ضان 
الأويل. فاإح�ضا�ضه امللون، اإح�ضا�ض متوهج يف وعيه احل�ضاري، يو�ضل اإلينا ذلك الأمل املتحدي 
املنتحر يف ذاته، واملتوالد يف ذاته. ينبع من تربة العراق جذراً متاأ�ضاًل، ويطل على املا�ضي بعيون 
جديدة، في�ضكل الراهن بت�ضكيالت تراثية ويخاطب العامل بلغة حملية. واإذ يبحث يف اللون 

ويطرحه بكل احتمالته، عادة يدور حوله دوراناً دائرياً لي�ضتخل�ض منه حقيقة جديدة.
النور لديه  باندها�ضه.  اإىل احلقيقة، �ضعيد  اإن�ضان جائع  وكلما توغلت يف عمله، يرتاءى يل 
معرب عن عامل الك�ضف والالآلء الباعث على الده�ضة، ينتحر الإن�ضان يف مقداره دون اأن 
ي�ضل اإىل اأر�ضية م�ضبعة. غرق يف التيه، حّمى حتجر يف العني. واخللفية جملة متناق�ضات 

حية وميتة. حروف ل ُتقراأ، وبحار من رهبة مغلقة كحوار بيزنطي.
قلت له: يبدو اأن املراأة لديك عامل مت�صعب املراأى، تبحث عنه يف املجاهل وتنده�ص حني 

تعلم اأنه الفلك الذي تتحرك يف مداره. ماذا تعني املراأة عندك؟

الن�ضبية.  هذه  من  جزء  فاملراأة  وبالتايل  للحقيقة،  متكامل  غري  عامل  لدي  قال:اللوحة 
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هناك  دام  وما  يكتمل حميطها،  دائرة مل  مدار  �ضمن  اأحترك  دمت  ما  يالزمني  الندها�ض 
وكّلي  �ضيق  منظور  املعادلت،  مفاهيم  عن  بعيداً  املراأة،  فاإن  لالكت�ضاف  وال�ضوق  الفرح 
للعامل. ووجودي خارج هذا املنظور يفقد �ضيطان الكت�ضاف للمجهول قدرته على النتقاء 
بالفزع، واملراأة خارطة ج�ضد منمق ومو�ضوم،  والختيار. عندما يكون جتلي اجلن�ض خمتنقاً 
ت�ضقط كل اإ�ضعاعات النتباه والتوتر، وت�ضبح املراأة مدينة مكت�ضفة، كل ما فيها مربر ومنظم. 

اإن ما اأبحث عنه يف املراأة هو التوتر واليقظة، اجتاه العالقة مع العامل.
قلت: اإنك تتطلع اإىل ذلك العامل كمن يد�ص عينيه يف حفنة �صباب مكثف.

اأمام الآخرين، وبقدر ما  تعّرفنا بحدودنا  التي  الروؤيا احلادة  ال�ضباب يولد  باأن  اأح�ض  قال: 
ميكن اأن يخلق هذا املوقف )املوجود يف منظور مرئي قريب( من ُبعٍد كّلي عن التجربة، فاإن 
احلافز الروحي �ضمن حدود هذه الروؤيا �ضيقود اإىل اأن ينفي الإن�ضان نف�ضه حتى واإن كانت 
التجربة ل�ضيقة بنف�ضه. ومن خالل هذه ال�ضرتاطات، يتحدد وجود الفنان، باعتباره كا�ضفاً 

ومغرّياً للو�ضول اإىل الكّلية عرب اأحد اأجزائها.
قلت: احللم يحمل معاناة اإن�صان يريد اأن يكت�صف يف حدود الروؤيا؟

قال: اإن روعة العامل يف ممار�ضة اكت�ضافه، واحللم جزء من هذه املمار�ضة. اإن كون احللم بدياًل 
للواقع يت�ضمن حافزاً للقناعة واحلرفية يف التعامل مع العامل، وجترد الفنان من قدرته على 

رف�ض كل ا�ضتالب يوؤدي به اإىل اأن يفقد ممار�ضته الواعية للقدرات التي ميتلكها.
قلت: وكيف تتحرك الفكرة يف اإطار اللون؟

اللوحة  �ضمن  اأوجد  واأنا  فرح،  من  اأمتلكه  ما  كل  خاللها  اأ�ضقط  حلظة  لدي  اللون  قال: 
اأوو خارجها. ويف خالل هذه اللحظة ترف�ض الرموز والأدوات الأخرى كل تنظيم اأكادميي 

للتجربة اللونية، وذلك لتحقيق التوحيد بني العاطفة وال�ضرط الفكري احلي.
قلت: اأرى يف عني الرجل هلعًا وترقبًا. اإنه وحده يعي�ص ال�صراع مع اخلفي. واملراأة كيان 

توؤثره العناوين. نظرتها بلهاء. اأم تراها رمزًا للخوف غري املنظور؟

اأن  الده�ضة  متتلكها  بهذا  وا�ضت�ضالمي.  طوعي  ونفيها  الرجل.  مدار  عن  منفية  اإنها  قال: 
توجد يف هذا املدار بلحظة حلم. متتلكها الده�ضة اأن توجد عاريًة و�ضط كتابات ال�ضعر امللونة 
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وزخارف حمامل العر�ض والرموز ال�ضحرية يف منظور ميلوؤه الرجل بنف�ضه. وعندها لن جتد غري 
التحدي لتخفي فرحة هذا احل�ضور. وبهذا فهي مل ت�ضقط يف فراغ اخلوف، بقدر ما تكون 

مت�ضلًة مبا�ٍض اأخالقي وح�ضاري، يفقدها معرفة ما تبحث يف احلب.
قلت: رغم هذا تبدو ج�صدًا متفجرًا باحلياة، ولكن موؤرق ل ياألف ال�صتقرار.

اأرق متعب، لكنه  قال: اإن الوجود الرائع للمراأة يف حلظات اكت�ضافها. ويف هذه اللحظات 
اليقظة  من  نوعاً  تطابق  جوهرية  طاقات  باجتاه  املنمقة  الكلمات  كل  تن�ضف  فيه  لذيذ. 

واللت�ضاق احلميم.
قلت: لوحتك امل�صماة »تنامني يف ج�صدي« عنوان ق�صيدة للخ�صب. حروفها منت�صرة يف 

ب�صتان. واملراأة فيها ع�صرية املالمح؟

قال: يف هذه اللوحة تتحول املراأة اإىل ج�ضٍد فرٍح من خالل العامل الذي توجد فيه. يحيطها 
�ضوق الرجل للتوحد معها. واملراأة يف اللوحة، كما يف اأكرث الأعمال، منوذج للكل يف احلاجة 

اإىل اللت�ضاق الإن�ضاين دومنا تعريفات وتق�ضيمات خارجية.
قلت: يبدو اأنها حني ي�صتيقظ منها الفكر ويتلون دمها الأ�صفر بروؤية ع�صرية لتجد نف�صها 
منبوذة عن الرجل ال�صرقي، غريبة عنه، فتقول له »اإذا كنت مثلي«* وعانيت ما اأعاين. 
املحرتق.  البيا�ص  لون  اإنه  ال�صم�صي.  العامل  يكون  كيف  لعرفت  مكاين،  يف  تلوعت  لو 
فهي العذاب الذي يكمن يف ذاته، ويف غريه، بل هو طبيعة تختنق. رمبا تكون عامل الرغبة 

ال�صاقط يف الالوعي املتحجر يف قيعان جمهولة. هل هي �صنٌو للعذاب اأم لعنة؟

قال: كون املراأة �ضنواً للعذاب، يعتمد على مراعاة قوانني �ضابقة يف الت�ضور. اإنني اأتعامل معها 
عرب منظور تاريخي اأو اأ�ضطوري. وعرب هذا العقل متتلك وجودها ويتحدد املوقف الإن�ضاين 
اإىل  اأداة هذا احلدث  واملراأة  التاريخي، والذي �ضينتج منه ك�ضوف احلياة،  اإن احلدث  لها. 
اإدانة القهر والت�ضلط التاريخي الذي  جانب الرجل. ومن خالل املنظور الأ�ضطوري ميكن 

ميار�ض �ضد املراأة.
اأجرى احلوار: مي مظفر، جملة مواقف، بريوت، 1971
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ت�صكيل ال�صطورة

يف لوحة ) ال�صري يف التاريخ( ويف غريها، يدخل العنوان �صمن ا�صرتاطات التو�صع يف روؤية 
اللوحة.. ما هي دللة اختيار  العنوان اجلمهور ليدخل عامل  اللوحة.. وقد ي�صاعد  عامل 

العناوين يف جمرى العالقة يف التعامل مع نتاجك الت�صكيلي ؟

من ال�ضورة ذاتها يجب ادراك املعنى- تلك هي النقطة اجلوهرية يف التعامل مع النتاج الت�ضكيلي، 
بالرغم من ان العنوان قد ي�ضاعد على فهم الغر�ض الذي يريد طرحه الفنان، ففي الوقت الذي 
يرف�ض فيه الفن احلديث الهدف التف�ضيلي تكت�ضب فيه طريقة ر�ضم ال�ضورة وهيئتها اجلانب 
الكرث اهمية. بالن�ضبة يل يكون العنوان اداة بيد اجلمهور من خالله يدخل لعامل اللوحةـ هناك 
ادواة اخرى كاللون مثال ي�ضاعد على ايجاد العالقة اي�ضاً ( وان كان هذا يوؤدي اىل ا�ضرتاكات 
م�ضبقة حتول دون التو�ضع يف روؤية عامل اللوحة، يف لوحة - ال�ضري يف التاريخ - مثاًل، وهي احدى 
يتعامل فيه  بلغة ت�ضكيلية عن املدى الذي  اللوحات الكبرية يف املعر�ض، حاولت ان احتدث 
الن�ضان مع حزنه وطموحاته، من خالل الحتفال بال�ضت�ضهاد الديني، فكانت احزان املقتل 
تاريخ  ا�ضري يف  وانا  الفرح واحلزن  الون حرية  امنح  ان  للعامل. حاولت  الروؤية  نافذة  يف كربالء 
ان�ضان هذه املدينة، كنت اريد ان يكون �ضاهد اللحظة يف قبول ال�ضت�ضهاد، وعليه اأي�ضاً اأن ل 
يحمل �ضوت املهزومني فقط بل اأن يكون �ضوت ال�ضرخة بالولدة املفرحة، ماذا كانت النتيجة 
؟ كثريون كانوا يريدون ان يكون اأكرث تركيزاً، اي ان يكون �ضمن ت�ضور ملدى تاريخي حمدد، 
وبالتايل ليكون اقرب اىل التعامل مع املو�ضوع من خالل الحتفالت الدينية اليومية. اي انه 
مل يكن هناك اي جهد لفرتا�ض ان الن�ضان ميتلك وحدته احلياتية لي�ض �ضمن مدى امل�ضاحة 
الن�ضان  يغري  واملوت مل  الفرح  ان  اي�ضاً..  الداخلي  �ضوته  وامنا �ضمن حدود  فقط،  التاريخية 

موقفه جتاهها. فهي ملا تزل قطبا التحدي للموجود الن�ضاين يف هذا العامل.
يف املاآمت، اعتدنا ان تكون طقو�صنا بكائية، كذلك يف اأغلب احتفالت الذكرى.. هل ترف�ص 
هذا ال�صلوب يف التعامل ازاء جواد �صليم، وما البديل الذي تطرحه ليكون لحتفالنا به 
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وتكرمينا اياه طعما ومذاقًا حلوًا ودائمًا. ؟

مل يتخل�ض جواد من بكائيتنا، رغم مرور �ضنوات املوت، ومل يزل حتى ا�ضدقاوؤه يف�ضلون 
التعامل معه من خالل هذه الطقو�ض املحزنه، و�ضاءت تلك الطقو�ض ان جتعل من جواد 
)الفنان الذي ل زالت �ضعلة حتفزه لالبداع حترق ا�ضابعنا نحن ال�ضباب( فنانا غريباً، مغلقاً 
عند  يحرتق  �ضيئ  لكن كل  به..  ويتغنون  اعماله،  على  اخلا�ض  وفهمهم  قيمهم  ي�ضقطون 
فاعلية التنفيذ .. مل يزل جواد النحات وال�ضديق وال�ضتاذ للمربزين من النحاتني اليوم 
جمرد حديث وجمر حتفز �ضرعان ما يخمد، حتى املعهد الذي �ضاهم يف اإن�ضائه �ضحب برقعه 
على راأ�ضه هذا العام وذهب يف نوم عميق، البديل لكل ذلك .. هو ايقاد �ضعلة الوعي لهذا 
املبدع، لنجمع اعماله ولن�ضدر كتاباً عنه، لنخ�ض�ض جائزة ت�ضكيلية با�ضمه واأخرياً لنجعل 
من موته تظاهرة فرح للفن، باأن نقيم بينالة للفن العربي ندعوا فيه فنانني من الدول العربية، 
فالعراق هو اجلدير بهذه الفر�ضة وجواد اف�ضل من ان ميتلك هذا التكرمي من خالل العراق. 
اإذن.. هل ترى املوت طق�صًا احتفاليًا بحد ذاته، يحتاج اىل وقفة تاأمل، اأم اإنه هذا العذاب 

احلتمي الذي يقطع ق�صيمة الن�صان عن احل�صارة؟

من  يتمكن  عندما   - الدائم  الفرح  هذا  خالل  ومن  بفرح،  عامله  ي�ضتهي  الن�ضان  يظل 
والثورة جلعل  املتوتر  للتحدي  املربرات  تولد   - والعذاب  احلتمية  مع  التعامل  �ضريان  قطع 
امل�ضتحيل قيمة للتحري�ض على البداع، وليكون الن�ضان كونا يت�ضع لكل حوادث العامل.. 
ان مرا�ضيم املوت وطقو�ضه حترتق يف رقعة الوعي من عملية اخللق الت�ضكيلي، ويظل الفنان 
يقدم ت�ضوره اجلديد للممار�ضة الفنية من خالل عملية النقد الدائم ملواقفه حتى وان كان 

يقف على حافة الفرح.
ح�صنًا.. لندخل يف خطيئة الفن، لنلتقط اأول م�صاألة املوروث، فاملوروث يف الفن والدب، 
هو الذي يظل يحمل يف جوهره بعد تلك الديناميكية اخلالدة، التي تتواجد مع قيم كل 
هي  وما  الت�صكيلية،  لوحاتكم  يف  املوروث  هذا  مع  تتعاملون  كيف  معها،  وتتفاعل  ع�صر 
القيم التي تطوعون املوروث مبوجبها لتحقق لكم افعال العمل الفني يف الثر النتاجي، 

ويف اجلمهور املتلقي؟ 
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اإن املوروث هو نقطة الهتمام يف تطلعي.. وهو يكت�ضب قيمته من خالل املوقف النقدي 
اإن �ضرف  تو�ضيعها.  التي يتمكن من  التحرك  ازاءه، ومن خالل دائرة  الفنان  الذي يقف 
املحاولة جتاهه لن جتدي نفعاً فقد كفانا الكثريون ممن يتغنون الن بهذا ال�ضرف.. ما مل يكن 
هناك فاعلية خالقة لهذه املحاولة وتاأكيد على ا�ضتمراريتها �ضمن واقع اجتماعي وح�ضاري 
متطور، واذا كان املوروث اداة ت�ضكيلية تخدم الفنان يف تكوين عامله اخلا�ض فاأنها اي�ضاً اداة 
ميكن ان حتطم هذا التكوين، فالتعامل مع الو�ضع التاريخي �ضمن حلظته �ضرورة ادبية قبلما 
ان تكون مغامرة فنية، وبهذا ينبغي اأن يكون املوقف جتاه الرتاث موقفاً نقدياً قادراً على ان 
ي�ضتخل�ض وان يرف�ض، وقادراً على ان ل يقع فري�ضة التف�ض�ضري ال�ضطحي والتاأثري املده�ض 
للحظة معينة. هناك مثال طرحته اعمال الفنان اللبناين وجيه نحله، فقد اده�ضت اعماله 
البع�ض، ولكنها ظلت �ضمن فهم غري متجدد للرتاث، فقد تعامل مع اخلط العربي كخطاط 
ميتلك  مل  ولكنه  ومنمقاً،  مزوقاً  جتربته  يف  يكون  ان  وحاول  الر�ضم..  ولي�ض  اللون  يح�ضن 
موقف الفنان الت�ضكيلي جتاه تراثه وعامله. نحن بحاجة اىل ان نكت�ضف الرتاث وبال�ضكل 
الذي يخدم جتربتنا املعا�ضرة دومنا حاجة اىل« ان يكون اداة م�ضافة.. فالرتاث يعني العمل 
ميتلك  فني  عمل  اىل  الرتاثي  الو�ضع  يتحول  عندما  اي  نف�ضه،  الوقت  يف  ونتيجته  الفني 
مميزات وخ�ضو�ضيات جديدة. وبهذا يكون الرتاث اداة �ضمن ادوات الفنان الخرى والتي 
يتمكن من خاللها ان يحرك املجتمع وان يوجد فيه التطلع نحو التطور دومنا رف�ض للرتاث.

والكتله  اخلط  مع  التعامل  يف  ماثلة  حقيقة  فهو  ال�صهادة،  �صفة  يكت�صب  عندكم  اللون 
اللون عندكم، رمز هو الخر ي�صاف اىل كرنفال  الهادف..  واملوروث والرمز وامل�صمون 
الع�صر.. كيف حتققون �صالتكم اخلا�صة يف حمراب اللون، وعلى اية ا�ص�ص ا�صت�صهادية 

تتدفق نافورة الدم من خالل اللوان احلارة العميقة والكثيفة؟

الت�ضاع  �ضديد  تاريخي  لو�ضع  ا�ضقاط  ميثل  انفجاري  انفعال  عن  عبارة  عندي  اللون 
واحل�ضا�ضية ودائم احلركة واحلياة، انه توحيد بني العاطفة وال�ضرط الفكري احلي، تخلى اللون 
عندي عن موقعه كرتكيب ذكي ملا موجود يف الطبيعة.. واحتل موقعه كلحظة عاطفية يف 
زحمة البداع.. ان لغة ال�ضتقرار الن�ضبي و�ضتى املربارات والكاذيب املدر�ضية لن تخل�ض 
الفنان من تاأزمه ولن تتمكن من ان متتلك قيمتها للتحري�ض على اخللق الفني.. ما مل يكن 
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هناك انتحار م�ضتمر وولدة م�ضتمرة.. فاللوحة كما يفول مار�ضيل بريون ) تنطلق من نف�ضية 
الفنان يف حلظة البداع ك�ضرخة تفلتها نف�ض معذبة مبعزل عن ال�ضعور، الفرق هو ان نف�ضية 

الفنان هنا تعترب كوناً خا�ضاً تنطلق منه العمال البداعية ل امنوذجاً للو�ضف احلامل(.
اأنت تكتب ق�صيدة ت�صكيلية، حلمًا، ثورة �صعرية يف ملو�صوع. اأنت تغني ب�صوت عال يف 
كثري من الحيان، وحني اأقف زمام بع�ص لوحاتك اأح�ص رنني اأمام عر�ص - حافل بالنغام 
والقيم: احللم-الثورة، الغناء- الثورة، العر�ص- واليقاعات املتناغمة.. ما هي دللتها يف 

جغرافيا و�صعكم النف�صي والتاريخي والجتماعي كفنان؟

حفلة العر�ض ميكن اأن تكون حفلة القتل، وهنا يقف الن�ضان بني اأن يغني اأو ي�ضرخ بحزن، 
ويف هذه اللحظة ميتلك حرية موقفه.. وبعدها ي�ضبح جزءا من الطقو�ض والعرا�ض، جزءا من 
كل �ضيئ ال احلرية. كنت �ضديد امليل اأن اأجعل لوحاتي ق�ضائد �ضعر.. وافرح باأمتتلك �ضوت 
املغني، اأما الآن فل�ضت اأميل لذلك، مل تعد اللوحة ذلك ال�ضوت قط، انها و�ضيلة للتحري�ض 
ولو�ضع الت�ضاوؤلت، ومن ثم لعادة معرفة ابعاد جتربتنا جتاه العامل والن�ضان.. لكل ظرف 
تاريخي تاأزمه اخلا�ض الذي يغني روؤيا الفنان وبالتايل يوؤدي اىل تو�ضيع دائرة وعيه الفني، 
اأن يجعل  يعد هناك جدوى من  فلم  اللوحة ووظيفتها..  وحتويلها اىل ولدة جديدة ملنطق 
الن�ضان من نف�ضه كامرة تلفزيونية ت�ضور ما هو موجود اأمامها.. فلقد تغري الو�ضع احل�ضاري 
واحل�ضارية.. مل  والفنية  ال�ضيا�ضية  العامل  بتجارب  اإالت�ضاقاً  اأكرث  وا�ضبح  لالن�ضان  والفني 
يعد يكرر وي�ضتن�ضخ بقدر ما يحرتق لكي يوجد الواقع الت�ضكيلي الذي ي�ضتوعب طموحاته 
اأن تولدها كثري من العمال  التي ميكن  اإن حلظات الكذب واملخادعة  يف تغيري حميطه.. 
الفنية ميكن اأن تكون وثيقة اإدانة للذين يريدون اأن يحاربوا وهم ل ميتلكون ال عريهم.. اإن 
الثورة هي وعي بالتغيري ووعي بو�ضع كل العتبارات جانباً ال اعتبار التحدي الدائم للقهر 
الفكري.. ي�ضتخدم الفنان يف بع�ض الحيان كل املمكنات من اأجل اأن مينح اللوحة احلياة 
ولكن يف حلظات  يهم�ض،،  ورمبا  ب�ضوت عال،  يتكلم  الغناء..  الثورة،  احللم،  يريدها،  التي 

اأخرى ميزق كل جتربته، وميزق كل ما يحبه لكي يكون �ضيئاً اآخر.
العمال  على  ي�صاف  لكي  فيه  توفر  الذي  املدى  ما  وهجوم،  خطوط  اجلديد  معر�صك 
الخرى التي حققتها يف املعار�ص ال�صابقة.. اعني هل ات�صعت م�صافة ال�صفة التي ي�صتقر 
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عليها جتريدك للواقع؟

الفن  اأكت�ضبتها يف جغرافيا  التي  امل�ضافج اجلديدة  تعك�ض  املعر�ض  اأعمايل اجلديدة يف  اإن 
الت�ضكيلي واذا كان ذلك من م�ضوؤلية النقاد فاإنها اأي�ضاً من م�ضوؤلية اجلمهور واملثقفني. ان 
احلديث يكت�ضب قيمته عندما ميتلك واقعه املادي، ولذلك اآمل اأن اأمتكن من احلديث بعد 

اأن يفتتح املعر�ض يف بريوت واكون مواجها من خالل اعمايل لكل الراء.
املل�صقات واللوحات اجلدارية.. اللوحة اجلدارية هي التي حتقق للفنان جمال اأو�صع للعمل 
والتحرك والبقاء، هل تتعاملون مع هذا الجتاه، م�صتقبال.. بعد اأن تعاملتم مع املل�صقات 

اجلدارية.. ومالفرق بني الوىل والثانية؟

اإن املل�ضقات اجلدارية حتقق اف�ضل ات�ضال باجلمهور لنها بقدر ما تكون و�ضيلة خماطبة مبا�ضرة 
فاأنها ك�ضف فني يف الت�ضميم.. اأما العمال اجلدارية فاإنها طموح كل الفنانني الت�ضكيلني ل 
يتعاملوا معها .. واأن يخاطبوا من خاللها كل النا�ض دومنا طبقية فكرية اأو مادية... اإنني اآمل 
اأن يتمكن الفنان العراقي وخا�ضة الر�ضامون منهم من حتقيق هذه التظاهرة الت�ضكيلية يف 

املراكز املهمة من بغداد.. ويف املوؤ�ض�ضات احلكومية واحلدائق واملحالت العامة.
القيم التي تطرحون يف اللوحات التخطيطية كما يف حكاية ال�صاعر اجلاهلي �صحيم وكما 
مناخًا  التخطيطية  العمال  تتنف�ص  هل  الهم�ص..  واآخرها  قتال  ن�صرة  و  هاروت  ق�صة  يف 

اأرحب حني تتحول اىل وحات زيتية، ام اإنها تختنق يف كثافة الزيت؟

اللوحة،  الفراغ يف  وبني  والكتلة  اخلط  بني  العالقة  جتربة يف  اأكثف  التخطيط  اعتبار  ميكن 
ان احل�ضا�ضية اللونية التي تتوفر يف اللوحة الزيتية اأو املائية تقابلها احل�ضا�ضية يف اجتاه اخلط 
وتنوعه، وبهذا ميكن ان ي�ضكل التخطيط جتربة خالية من احل�ض التنظيمي اأو ال�ضعور املنمق 
الفنية دومنا و�ضائط  للروؤية  اإ�ضقاط  اإنه  الزيتية،  اللوحة  الذي يطغي يف بع�ض الحيان على 

ميكن اأن ت�ضاعد على قناعة �ضريعة بالنتاج املعرو�ض.
اأجرى احلوار: حممد اجلزائري، جملة العلوم البريوتية، 1972 
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عن الت�صكيل والرتاث واملعا�صرة

من املمكن اأن نبداأ مع البداية، كيف كانت البداية؟ وملاذا كان الت�صكيل و�صيلتك للتعبري 
دون غريه من الفنون الإن�صانية؟

ملاذا كان الفن الت�ضكيلي؟ م�ضاألة تبدو يل بغري اختيار، يف البداية تعود اإىل ق�ضية اأ�ضا�ضية 
نراها ب�ضكل عام يف املراحل الأوىل لبداية الإن�ضان املبدع، لكن  وهي: توفر املوهبة والتي 
املهم هو ا�ضتمرارية العمل على تنمية هذه املوهبة ورعايتها حتى ت�ضبح قيمة اأ�ضا�ضية يعرّب 
من خاللها الإن�ضان عن حاجاته وموقفه اإزاء العامل، وبالن�ضبة لبدايتي كاأي بدايات اأخرى 
هي ح�ضيلة موؤثرات مدر�ضي الرتبية الفنية يف املدار�ض الثانوية وما بعدها يف معاهد الفنون، 
بالفنون  الغني  اخلارجي  املحيط  هو  ت�ضكيلياً  اأكون  اأن  حالة  تكثيف  على  �ضاعد  والذي 
الت�ضكيلية وتقرب الإن�ضان من و�ضيلة للتعبري دون غريها من و�ضائل التعبري املوجودة )�ضعر، 
ق�ضة، م�ضرح، مو�ضيقى، ت�ضكيل( يرجع اإىل كونه يح�ض باأنه ل يزور نف�ضه عندما يلجاأ اإىل هذه 
اإىل ممار�ضة و�ضائل  اأن هناك بع�ض الفنانني يندفعون  الو�ضيلة، لذلك جند يف بع�ض الأحيان 

تعبري متنوعة وكذلك الأدباء وهذا يرجع وبالتاأكيد اإىل �ضدق الفنان مع نف�ضه ومع قدراته.
ما هي �صلتك بال�صخ�صية الفنية الوطنية والتي اأثريت يف العراق منذ بداية اخلم�صينات؟

منذ درا�ضتي اجلامعية لالثار وخاللها تعرفت على الفنون القدمية يف الوطن العربي وخا�ضة 
�ضورية والعراق وهذه املعرفة والتي ميكن اأن ن�ضميها معرفة تاريخية اإىل جانب و�ضع ازدهار 
احلركة الوطنية جعلني اأكرث اإح�ضا�ضاً مبحاولة تطوير ال�ضخ�ضية املحلية وحماولة تاأ�ضي�ض وبلورة 
القيم اجلماعية احلركة الفنية الوطنية ويف تلك الفرتة ظهرت يف اأعمايل موؤثرات اأ�ضا�ضية من 
اأ�ضاتذة الفن يف العراق مثل جواد �ضليم وفائق ح�ضن وهذه املوؤثرات قد �ضاعدتني وبدون 
�ضك على و�ضع اأف�ضل احللول مل�ضاكل العمل الفني التي مت ر�ضدها من قبل الفنانني اإىل 
جانب اإجنازات الفنان �ضاكر ح�ضن والذي يتفرد يف العراق بكونه منظراً لأعماله الفنية وعلى 
الرغم من اختاليف معه يف بع�ض املفاهيم فاإنه وبدون �ضك قد خلق حالة امل�ضاركة للعمل 
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الفني وامل�ضادة حلالة ال�ضتهالك التي كانت معروفة يف الفنون العربية ب�ضكل عام.
اللوحة كيف تت�صكل لديك؟ كيف تبداأ وتنتهي؟ وهل تواجه �صعوبات يف التطبيق؟

كيف تولد اللوحة؟ هذا ما اأجهله ب�ضكل ما، لأن خربة احلياة عندما ت�ضتخدم املهارة الفنية 
للتعبري فاإنها ل تكون م�ضروطة، بل تناق�ض وتقيم جدًل وهذا املوقف يختلف عن التطبيق 
التبعي، اأي اأن الفنان الباحث يجهل عالقاته باللوحة زمنياً وبعك�ض الفنان التبعي الذي 
مبقدار  توجد  اللوحة  اإن  التعرف.  معينة يف  وقدرة  تطبيق مرحلي  اإىل  الفنية  مهارته  يحول 
المتثال  ثم  الك�ضف  على  املقدرة  من  جزءاً  الفنية  املهارة  ت�ضبح  وهنا  النا�ضجة  اخلربة 
الإيجابي وهذا يوؤدي بالطبع اإىل حالت تاأجيل )�ضعوبات، حلظات حرج( لكن ذلك هو 
اإنه فعل ال�ضهود على مقدرة الإن�ضان يف الإبداع ل التقليد يف  الفعل احلقيقي لالنت�ضار، 
الك�ضف اأو التبعية، واأن ق�ضور املهارة يقرتب اإن مل يتطابق مع �ضعوبة التطبيق وذلك يوؤدي 

اإىل الغرق يف تفا�ضيل بعيدة عن املركز وهام�ضية.
يف معر�ص حديثنا عن املمار�صة العملية يح�صرين ال�صوؤال التايل: ما هي اللحظة احلرجة 

يف الإبداع؟

لالإبداع  موا�ضفات  بوجود  اأعتقد  ول  مزاجية  م�ضاألة  يل  تبدو  حلالة  هذها  مثل  ت�ضخي�ض 
�ضعوبات  من  يظهر  ملا  املوؤجلة  احللول  ت�ضبح  املعنى  وبهذا  م�ضروطة  مقايي�ض  هناك  ولي�ض 
بالرغم من كونها حلظة �ضميمية  مبثابة حلظة حرجة  الفنان  التي يعاجلها  الفنية  امل�ضكلة  يف 
التبا�ض ن�ضبي لفهم امل�ضكلة وهنا تبدو اللحظة احلرجة مطابقة  اإنها حالة  و�ضخ�ضية جداًن 

للق�ضور اأو الف�ضل ب�ضكل من الأ�ضكال.
نحو  فني  حترك  بوادر  جند  الت�صكيلية،  الفنون  يف  العربي  ال�صكل  خلق  حماولت  �صمن 
وهذه  الزخرفة(  العربي،  اخلط  )الأراب�صك،  مفاهيم  عدة  خالل  من  العربي  الرتاث 
املحاولت قد ت�صل ن�صبيًا للجدل الت�صكيلي بني مفهوم )ما�صي، حا�صر، م�صتقبل( وقد 

ت�صقط فري�صة املا�صي، اأو الطرح بروؤية �صائح ما راأيك فيما يطرح من اإ�صكالت؟

احلياة،  عن  واملعزولة  امل�ضو�ضة  املفاهيم  كل  �ضد  اأنني  يعني  وهذا  البحث  منهجية  مع  اأنا 
امل�ضتمر ولي�ض هناك من موقف حمايد  املوقف  ممار�ضة  اأو  التاأكيد  اأرغب يف  فاإنني  وبالتايل 
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لكن هناك الإجنازات العملية وهذه تولد بال�ضرورة معرفة اجلوانب ال�ضلبية والإيجابية، مبعنى 
اأنني مع كل اجلوانب التي ل تكر�ض تخلفنا ومن ذلك يبدو اأن اأي مفهوم هو موؤطر  اآخر 
ب�ضكل ما مبقدار وجود الو�ضوح املنهجي يف الروؤيا الفنية وبالطبع مثل هذا الو�ضوح �ضيوؤدي 

حتماً اإىل فعل ت�ضاد مع اإ�ضكالت املفاهيم ال�ضياحية والتلفيقية املنتقاة.
�صمن احلديث عن الرتاث واملعا�صرة هل ميكن الإفادة من احل�صارات التي توالدت على 

الأر�ص العربية اأم اأن ذلك يقت�صر على ح�صارة معينة؟

اأنا اأنحاز اإىل مركزية الرتاث عند التفكري به واإن تق�ضيم اخلربة الإن�ضانية اإىل مراكز معزولة 
اإىل  تقودنا  الرتاث  واإن مركزية  املعا�ضرة.  للمفاهيم  اإىل جتزئة جديدة  اإل  يوؤدي  ومغلقة لن 
جماعية يف الفكر والعمل واحل�ض وهذه اخلربة اجلماعية هي التي �ضتربر اجلهود الإن�ضانية 

على مداها الطويل.
هل حتقق ذاتك يف العمل الفني؟

اأنا اأفهم العمل الفني باأنه حالة حتقيق ملا بداخل الفنان من م�ضاع رومواقف، وبالتايل فاأنه 
م�ضروط بتحقيق املمار�ضة ال�ضادقة، واملمار�ضة هنا لي�ضت املهارة واإمنا و�ضع كلي يكون فيه 
و�ضائل  وبني  واجتماعي  و�ضيا�ضي  ثقايف  كحا�ضل  الداخلية  حالته  بني  من�ضجماً  الفنان 
التعبري، وما اأحاوله يف اأعمايل هو: اأن اأكون �ضمن ما ذكرته من مفهوم، ورمبا حتتمل بع�ض 

الإجنازات ق�ضوراً يف الإي�ضال، اإل اأنها تظل حالة من حالت التحقيق.
ما راأيك فيما يكتبه الفنانون من نقد؟

نقد  من  يكتبه  ما  فاإن  وبالتايل  الفنية،  و�ضياغاته  ملفاهيمه  منحاز  هو  فنان  اأي  اأن  اأعرفه  ما 
اأن  �ضيحاول  وبعك�ضه  مماثلة،  اأو  له  قريبة  جتربة  من  اقرتابه  مبقدار  مو�ضوعياً  يكون  اأن  ميكن 
يتحدث بلغة حذرة، مرتددة، �ضيحاول اأن يظل عند م�ضاحته هو ولي�ض م�ضاحة العمل الفني 
امل�ضاهد، وهذا �ضيوؤدي بالطبع اإىل وجود موقف خارجي ومثل هذا املوقف لن يوؤدي اإل اإىل 

نقد خاطئ اأو جمامل.
جملة جيل الثورة، العدد 99، ال�ضنة ال�ضابعة، متوز، 1975
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كيف نعيد قراءة الرتاث
قراءة معا�صرة

املجتمع العربي اخلليط من اأزمان وع�ضور خمتلفة، من اإن�ضانيات متباينة، ومن اأمناط ثقافية 
متنوعة مليئة باحليوية والتناق�ضات، هذا املجتمع ي�ضتبدل الآن عالقاته، ين�ضئ اأفكاراً ولغات، 
ثم يف زخم حتولته يخترب قائمة طويلة من عنا�ضر الثقافة القدمية )مدار�ض فلن، مناهج للرتبية 

الفنية، موؤ�ض�ضات ثقافية، اأكادمييات فنون(.
اإن هذا املجتمع وهو ي�ضتهدف اأ�ضاًل خربة وطنية تكافئ هذه التحولت اجلديدة، ليخلق 
بالتايل بيئة ثقافية اأوفق من البيئة احلا�ضرة لتطور الثقافة العربية كثقافة اأوًل، وكعربية ثانياً، 
اأ�ض�ض  الذي  القدمي  الإيديولوجي  الن�ضق  اإفال�ض  على  للربهنة  الو�ضائل  كل  يناق�ض  فاإنه 
ثقافة على طرازه، فيها مل يكن الرتاث غري م�ضتودعات اأثرية �ضخمة، م�ضتودعات من الال 
قيمة، ومناطق من التاريخ والقوالب املوروثة اجلامدة... اإن حالة الال قيمة وهي تدعم تخلفنا 
اأوجدت بدون �ضك طريقة يف التفكري والعمل واحل�ض، وبهذا العامل املقلد نكون قد تعرفنا 
على حاجات اإن�ضانية م�ضوهة اأبعدت الفن عن ح�ضوره اليومي وال�ضروري ل�ضتقرار اجلميع 

و�ضعادتهم كما يقول الفنان فازريل.
من ذلك اأعتقد باأن امل�ضكلة لي�ضت يف الت�ضاوؤل عن الو�ضائل التي تكفل الت�ضال بالرتاث 
هذا  فيها  ظهر  التي  الكيفية  حول  منه  باأمثلة  الإتيان  ميكن  تاريخ  لدينا  دام  ما  احل�ضاري 
الت�ضال )حممود خمتار وحممود �ضعيد يف م�ضر يف الع�ضرينات والثالثينات، جواد �ضليم 
و�ضاكر ح�ضن وخالد الرحال يف العراق يف اخلم�ضينات( بل املهم اإيجاد حالة ن�ضتطيع اأن 
نطلق عليها - موا�ضلة الرتاث - دون احلاجة لالعتماد على مفاهيم دوغماتية ت�ضعى لقوقعة 
هذه احلالة �ضمن �ضياغات معزولة عن التقنية والتحولت الجتماعية التي جتري يف العامل.

اإن ال�ضنوات ال�ضابقة لتجربة النتماء الرتاثي على الرغم من بحثها اجلدي امل�ضنوع بحما�ض 
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النت�ضارات الوطنية حيناً وبالكفاح �ضد ال�ضيطرة الثقافية ال�ضتعمارية حيناً اآخر واملو�ضوعة 
ببعثها  فهي  �ضلبية.  �ضفات  داخلها  يف  تخفي  كانت  الوطني،  الثقايف  البناء  هدف  خلدمة 
ال�ض�ض والتكوينات الفنية والوقائع ال�ضابقة واهتمامها الكلي )ب�ضكلية العالقة مع املا�ضي( 
دون اأن ت�ضع برجمة اولية للعمل الت�ضكيلي نف�ضه، كانت تهيئ بذلك ال�ضروط املو�ضوعية 
لظهور امناط تقليدية املفاهيم والإجنازات الفنية، ف�ضرعان ما حتولت العالقات مع املا�ضي اإىل 
عنا�ضر معزولة وممار�ضة موؤقتة وم�ضطنعة، اأما حمرومة من كل مغزى اأو ممتلئة مبحتويات رجعية 

يف الفكر والعمل الفني.
اإىل  الو�ضع  هذا  يحيلنا  مكانه...  اآخر  نظام  اإقامة  دون  الوعي  من  بنظام معني  الإحاطة  اإن 
مفاهيم م�ضو�ضة جتهد نف�ضها يف مناق�ضة املظاهر اخلارجية فقط، ذلك نتاج حتمي عندما يكون 
)قفا  العربي  ال�ضاعر  مبوقف  اأ�ضبه  رومان�ضي  ب�ضياق  ملتب�ضاً  اأو  غام�ضاً،  الرتاث  اإزاء  املوقف 
نبك(... لقد اأكدت التجربة الفنية، اأن اأوىل �ضرورات األإبداع احلقيقي هي نزع ما يحيط 
بعبارة الرتاث من غمو�ض من خالل تاأ�ضي�ض منهج يتناول هذا املفهوم على �ضوء منجزات 
الع�ضر والربط بني متغريات النظر اإىل الرتاث اإىل املجتمع ربطاً جديداً عميقاً وحمكوماً بروؤية 

مو�ضوعية حلركة التاريخ..
وهكذا فاإن وجود الت�ضال يولد احلاجة الأ�ضا�ضية يف الت�ضاوؤل عن ماهية الو�ضائل الكفيلة 
تولد معان وعالقات م�ضتحدثة ومتما�ضكة  الوعي لكي  املدارك ومناطق  بتطويره وت�ضعيد 
الوجود  وم�ضكالت  للحياة  املبا�ضرة  والوقائع  التاريخية  الثقافة  هو  اإلهامها  م�ضدر  يكون 
الإن�ضاين.. هنا اأود اأن اأ�ضتعري عبارة لأرني�ضت في�ضر: امل�ضاألة هي لي�ضت تقليد اأي اأ�ضلوب، 
بل �ضهر اأ�ضد العنا�ضر تنوعاً يف ال�ضكل والتعبري يف كيان الفن كي ت�ضبح كاًل واحداً ذا 
واقع متمايز ب�ضكل لمتناهي. اإن التم�ضك النظري اجلامد بطرق فنية معينة مهما كانت هو 
على خالف مع مهمة حتقيق تركيب اإندماجي لنتيجة اآلف عديدة من �ضني التطور الب�ضري 
وتطوير امل�ضمون اجلديد يف اأ�ضكال جديدة. وعند حماولة حتديد ما يوؤخذ من الرتاث يقول: 
اإننا �ضنقف اأمام خليط متباين من الأ�ضكال وامل�ضامني والقيم واحل�ضية، اإن امل�ضكلة التي 

تواجهنا لن تكون م�ضاألة اإنتقاء منط معني منها.. اإننا ملزمون بالتعّلم منها جميعاً..
اإن هذا املوقف الإن�ضاين والفكري املتفتح هو الذي �ضي�ضمح لنا بالتقّرب من مناطق الرتاث 
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لي�ض كنماذج م�ضبقة واأ�ضول قبلية واإمنا على م�ضتوى اآخر، الأول اأن الإجناز الفني الأ�ضيل 
هو فعل اإبداع، والثاين هو اأن فهم الإبداع يحتاج اإىل موقف وا�ضح اإزاء الرتاث وم�ضتوى 
معني من الثقافة.. اإن كال املوقفني يقودنا اإىل �ضرورة اأ�ضا�ضية لكل ثقافة فعالة ومتغرية، األ 
بهذا  نف�ضه وبحكم كونها م�ضروطة  الفني  العمل  تعتقد  التجربة، حرية  وهي احلرية داخل 
العمل فهي �ضت�ضنع بدون تفريق اأو متييز من الرتاث اجلانب الإيجابي منه من وجهة نظر 
امل�ضتقبل منطاً ي�ضهد على قدرة التجربة الإن�ضانية يف اأن تكون م�ضاركة ولي�ضت م�ضتهلكة... 

اإننا �ضنجد اأنف�ضنا اأمام ظاهرة جديدة، اأمام حتول نوعي.
امل�ضالة اإذاً بال �ضك �ضديدة التعقيد، ومن امل�ضتبعد اأنه يكفي حللها اتخاذ موقف له يتزعزع 
هو  وذلك  �ضم�ضم(.  يا  )اإفتح  ي�ضبه  ما  على  العثور  الحتمالت  يكفي جلميع  اأنه  لو  كما 
الذي يجعل املثقفني والفنانني قادرين على لعب دور كبري يف اإيجاد احلل، طبعاً لي�ض هوؤلء 
تاأملنا الأمر  اليومية، ولو  وحدهم فثمة دور مهم للرتبية والتحليل الإيديولوجي وال�ضيا�ضة 
ف�ضنجد اأن م�ضكلة العالقة بني الرتاث والتجديد قد ازدادت تعقيداً بفعل ظروف جانبية 

رافقت ال�ضيطرة ال�ضتعمارية والتبعية القت�ضادية.
باأي معنى اإذًا تكون العودة للرتاث..؟؟ وما هو الوعي املعا�صر..؟

لننتقل اإىل جزئيات اأدق، نعرف الرتاث باأنه جماع للتاريخ املادي واملعنوي لالأمة منذ اأقدم 
الع�ضور وحتى الآن، لذلك فهو اأبعد ما يكون عن التجان�ض لأنه وثيق البتباط مبتغريات ل 
ح�ضر لها من ظواهر احلياة والتي عرفتها جمتمعات ما قبل التاريخ وما بعدها... اأما الأ�ضالة، 
الوعي  هو  هنا،  الواقع  الرتاث...  بينها  ومن  عنا�ضر  عليه من  ي�ضتمل  ما  بكل  الواقع  فهي 
باحلا�ضر والنتماء اإليه، كخلفية فكرية وممار�ضة يومية للحياة.. وبذلك تكون اأ�ضالتنا مقابلة 

لرف�ض كل اجلوانب ال�ضلبية يف الرتاث والتي ت�ضّكل موقفاً م�ضاداً لهذا الواقع.
نرى كيف ميكن تاأ�ضي�ض قراءة معا�ضرة للرتاث؟ �ضاأقتب�ض هنا اأجوبة متنوعة. يقول الفنان 
الت�ضكيل يالعراقي حممود �ضربي: »اإن املرحلة احلا�ضرة خالف املراحل ال�ضابقة من تاريخ 
الفن  اإن  يقول  ثم  الرتاث«..  نوعي يف  اإجراء حتّول  �ضرورة  اأمام  فجاأة  نف�ضها  الإن�ضان جتد 
الجتماعية  العالقات  يف  الإ�ضرتاكي  اجلماعي  ال�ضكل  ي�ضند  اأن  يجب  لالإن�ضان  اجلديد 
ويجب اأن يعرب عن هذا امل�ضتوى اجلديد يف العالقة مع الطبيعة والنظرة التي جت�ضده متاماً كما 
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ج�ضد الفن القدمي لالإن�ضان ال�ضكل الفردي من العالقات الجتماعية وعرّب عن ال�ضكل 
القدمي من عالقات الإن�ضان مع الطبيعة.

اأما الديب امل�ضري غايل �ضكري فيقول »اإن اإدراك الواقع من خالل ا�ضتخدام املنهج العلمي 
يف التفكري هو الذي �ضيحدد موقفنا نحن املعا�ضرين من الرتاث، تراثنا وتراث غرينا و�ضوف 
نك�ضف اأن كل تراث يف خمتلف الع�ضور حتى ما ي�ضمى بال�ضعبي منه، كان يج�ضد اأحالماً 
بهم.  قاهر  وجدان  عن  يعرّب  الآخر  وبع�ضها  املقهورين  وجدان  عن  يعرب  بع�ضها  متناق�ضة 
والعزل والت�ضنيف من املهام الأولية الواجبة على اأن تتلوها مبا�ضرة عملية التقييم التحليلي 
الأمني والبعيد عن الأهواء العار�ضة. واأخرياً جتيء اأقد�ض الواجبات وهي تر�ضح اأكرث عنا�ضر 
فينوكوروف  يفجيني  ال�ضوفياتي  ال�ضاعر  اأما  واقعنا..  تغيري  الإ�ضهام يف  على  قدرة  الرتاث 
فيقول »على الفنان اأن ل يبقى خارج املا�ضي اأو يف داخله، عليه اأن يكون يف حالة �ضراع، 
تفاتعل  حالة  للما�ضي،  ا�ضتمرارية  حالة  يف  املا�ضي،  مع  ارتباط  حالة  يف  جدل،  حالة  يف 

ديالكتيكي مع املا�ضي ومع الرتاث«.
�ضرورة  اإىل  بالتاأكيد  تقودنا  فاإنها  بو�ضوح  موقفنا  على  تعرفنا  ما  مبقدار  الإجابات  هذه  اإن 
التحديد النظري للجوانب ال�ضلبية اأو الإيجابية للرتاث، مع العلم باأن امل�ضكلة لي�ضت ذات 
باأكرث الأ�ضكال حدة يف تاأثريها املبا�ضر على حياة  طابع نظري فقط، واإمنا هي متار�ض اأحياناً 
النا�ض. وهنا تربز مهمة العثور على اأداة اإيديولوجية باأو�ضع ما لهذه الكلمة من معنى قادرة 
على حتقيق مثل هذه العملية يف احلياة الواقعية، لي�ض من الناحية النظرية فقط اأو بالنطالق 

من هذا الجتاه اأو ذاك، بل ومن وجهة نظر التجربة احلياتية.
اإن م�ضاألة ال�ضلة بالرتاث ل تبحث اإذاً من زاوية الرف�ض اأو القبول، بل من زاوية فهم هذه 
نت�ضل. هذه  به وما ل  نت�ضل  ما  ال�ضلة ومعرفة  النظر يف حتديد طبيعة هذه  ال�ضفة ووجهة 
امل�ضاألة ل حت�ضم وكما بّينا اإل من خالل فهم العالقة بني التطور الجتماعي وما يفرزه من 
عالقات وبني ال�ضكل ال�ضيق الذي يعرّب عن احلالة اجلديدة من الوعي، مبعنى اآخر �ضرورة 
دوائر  يف  معزولة  ووظائف  اأ�ضكاًل  باعتبارها  احلياة  اإىل  ينظر  ل  وا�ضح  عمل  منهج  وجود 
مغلقة، واإمنا كفعاليات )اإن�ضانية وكونية( ت�ضتهدف تنمية القدرات الإن�ضانية التي تك�ضف 

عن حاجات الإن�ضان وحريته.
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احلما�ضية  احللول  عن  الباحثني  الفنانني  �ضيبعد  الذي  هو  اإن�ضاين  طابع  ذا  مربجماً  فناً  اإن 
املا�ضي  ت�ضتخدم  زالت  ل  والتي  الأخرى  التقليدية  الأمناط  وعن  اجلامدة  والفولكلورية 

كمربر ثقايف لوجودها اأي�ضاً.
ولن الرتاث جزء من الأ�ضالة ولي�ض كلها ولأن املعا�ضرة والأ�ضالة ل ميكن النظر اإليهما اإل 

يف وحدة جدلية، فاإنه من ال�ضروري ت�ضّور التجديد عرب هذه ال�ضوابط:
اأف�ضل، يولد بال�ضرورة النحياز  اأن امل�ضاهمة يف عملية التحول الجتماعي نحو مواقع   -1

لكل اجلوانب التي ت�ضهم يف ت�ضعيد هذه العملية. مبعنى اآخر يف ت�ضعيد وعينا باحلا�ضر 
وعموم  اأفريقيا  �ضمال  بلدان  يف  ال�ضاذج  الفن  ن�ضاطات  ت�ضبح  هكذا  اإليه.  والنتماء 
تكري�ض  م�ضتخدمة ذلك يف  وقوالب حمدودة  مفاهيم  الرتاث يف  التي جتمد  الأعمال 
تخلفنا وعزلتنا هي نتاجات مرفو�ضة بينما ت�ضبح توجهات حممود خمتار يف م�ضر و�ضاكر 
ح�ضن وجودت �ضليم يف العراق، اإجنازات معا�ضرة رغم اأن جميعها تبني عملها الفني 

بوحي من الرتاث.
اإزاء  ينطوي على وعي  اإنه  اإنتقائية،  تراثية  نزعة  بحتة ول  تقنية  لي�ض  الإبداعي  العمل   -2

للفن  الجتماعي  املدلول  يو�ضع  حمتوى  ذا  ويكون  جمالية  كم�ضكلة  الفني  العمل 
ويعادل نظام الفكر املعا�ضر. من ذلك ينبغي النظر اإىل التجارب العاملية احلديثة، كمادة 

عظيمة للتعلم على م�ضتوى التكنيك والفهم النظري ملادة العمل الفني.
اإىل  ومتزقها  الإن�ضانية  الأعمال  جمموع  جتزئة  برف�ض  وذلك  للرتاث،  املركزية  النظرة   -3

وحدات ثقافية متعددة اأ�ضبه بدوائر مغلقة )�ضومرية، فرعونية، فينيقية( اإن هذه النظرة، 
الإبداعي  العمل  اإن  م�ضرتكة،  جماعية  وقيم  جمالية  مالمح  لتاأكيد  �ضرورية  م�ضاألة 

املعا�ضر هو اإح�ضا�ض �ضامل حل�ضورنا.
الوحدة اجلدلية بني ال�ضكل وامل�ضمون، مبعنى اآخر اأن �ضكاًل ثورياً ل ميكن اأن يوؤ�ض�ض   -4

على م�ضمون تقليدي ومتخلف والعك�ض هو ال�ضحيح اأي�ضاً. مما �ضبق، ت�ضتوجب حالة 
موا�ضلة الرتاث اإىل جانب منهجية البحث توفري بع�ض ال�ضروط التي ت�ضهم يف اإغنائها 

جتعل من الفن اإن�ضغالت موؤثرة يف قطاعات جماهريية. من هذه ال�ضروط ما يلي:
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اإن التاريخ العربي يخلو من تيار فكري جمايل مكتمل وقائم بذاته، بل يوجد هنا   -1  

وهناك بع�ض التلميحات العابرة اإىل فنية ال�ضيء اأو جمالية ال�ضيء الآخر، وحتى اإبن 
خلدون الذي طرق اأبواباً فكرية عديدة، مل يتكلم عن الفن اإل ب�ضفة اإعرتا�ضية وكان 
تقييمه �ضاذجاً يعاك�ض كل ما جاء به اإبن خلدون من تفكري ثوري يف جميع املجالت 
الأخرى التي تعر�ض اإليها.. اإن هذا الت�ضخي�ض ينبغي اأن يقودنا اإىل مدى اأهمية وجود 
درا�ضات نظرية خا�ضة بنا، وبالتايل اإىل �ضرورة تاأ�ضي�ض مراكز لالأبحاث التجريبية تقوم 
على اأ�ضا�ض منهجي وا�ضح يف النظر اإىل العمل الفني. على اأننا ينبغي اأن نتذاكر خطراً 
ينجم عن التجريبية البدائية ويتمثل يف اأنها تتجّنب ال�ضعوبة كلها للقيام باأبحاث لي�ضت 
لها دللة نظرية باملرة، وخطراً اآخر ينجم عن )املدر�ضني( ويتمثل يف اأنها تتجنب ال�ضعوبة 

اأي�ضاً يف عدم القيام باأبحاث جتريبية على الإطالق.
تو�ضيع حركة الرتجمة للموؤلفات الأجنبية على تنّوع مدار�ضها التاريخية واجلمالية   -2  

لنف�ضي  )اأ�ضمحك  العربي  الوطن  ازدهرت يف  التي  فنون احل�ضارات  والتي تبحث يف 
اأن اأورد جتربة العراق، حيث مت �ضدور اأول كتاب من هذا النوع وهو فن الت�ضوير عند 
الرافدين  فن  عن  موتكارد  موؤلف  جانب  اإىل  وران  ابتكنها  ريت�ضارد  املوؤلفة   - العرب 
والذي يجري طبعه حالياً.. كال الكتابني �ضمم بنف�ض اأناقة وم�ضتوى الإ�ضدار الطباعي 

باللغة الأجنبية.
دعم وت�ضجيع املوؤلفات ال�ضخ�ضية اأو امل�ضرتكة لفنون الوطن العربي على تنوعها،   -3  

ميكن اأن نورد مثاًل منها موؤلفات الدكتور ثروت عكا�ضة عن الفن امل�ضري وفن الرافدين 
اإىل جانب موؤلفات الدكتور عفيف بهن�ضني والفنان �ضاكر ح�ضن.

ملا كانت الثقافة الفنية وليدة ال�ضلة بالثقافة مبعناها العام فغنه ينبغي البدء باإعادة   -4  

واإمنا  الأكادميية  املرحلة  يف  فقط  لي�ض  التدري�ض  وطرق  الفنية  الرتبية  مناهج  يف  النظر 
بالأخ�ض يف املراحل الثانوية واملتو�ضطة والتي غالباً ما تكون ح�ض�ض الفن فيها فعاليات 
الثقافة  طرح  يف  عملية  تربوية  مناهج  تعتمد  برامج  بتعميم  وذلك  ومفككة،  هام�ضية 
التاريخية وتاأكيد الإ�ضهامات النظرية و�ضرورتها يف الإجناز الفني، مع دعم هذه املناهج 

مبتاحف ب�ضرية ت�ضم اأفالماً �ضينمائية ملونة �ضاليدات لالأعمال الفنية واأبحاث نظرية.
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جمع كل املعلومات اخلا�ضة بالفنون املعا�ضرة وتعميق ال�ضلة بني الأبحاث املتنوعة   -5  

اإر�ضيف علمي موحد يف املتاحف الفنية لكل قطر عربي ي�ضم اإىل جانب ما  لتاأ�ضي�ض 
تقدم الأبحاث املتعلقة بالرتاث والتي ت�ضدر يف الوطن العربي اإىل جانب اإحتوائه اأفالم 

�ضينمائية وثائقية عن الإجنازات الفنية املتقدمة يف هذا املجال.
تبني مراكز الأبحاث التجريبية اأو اإدارة املتاحف الفنية مهام اإ�ضدار درا�ضات جادة   -6  

عن الظواهر العربية املتنوعة لعالقة الفنان بالرتاث وو�ضعها يف متناول الفنانني الباحثني.
اإن غياب مفهوم اللوحة يف ح�ضارتنا املتعاقبة مبعناه الفل�ضفي املتبلور حالياً ينبغي   -7  

يف  القدمية  ح�ضارتنا  فنون  تواجد  ظاهرة  لدرا�ضة  الزائدين  والهتمام  العناية  يوجه  اأن 
اليومية وفيما يحيطها من �ضواهد معمارية )معابد، جوامع،  للحياة  الأ�ضا�ضية  الأدوات 
ق�ضور( واإمكانية تنمية هذه الظاهرة )املعمارية والجتماعية( ب�ضكل يوؤدي اإىل �ضيوعها 

يف الثقافة الوطنية.
اإمتام جميع ميادين احلياة الجتماعية )الفن التطبيقي، العمارة، الأزياء( باإجنازات   -8  

تنظيم بطريقة خربات اجلماهري بالرتاث ب�ضكل يكون ا�ضتمراراً فكرياً لن�ضاطها اليومي 
وبذلك ل توؤدي هذه الإجنازات وظيفة فنية فح�ضب، بل وظيفة اإيديولوجية اأي�ضاً.

اإتاحة الفر�ضة للتعّرف املبا�ضر على اأثار الوطن العربي وذلك باإقامة معار�ض متنقلة   -9  

لالآثار على اأن يكون ذلك �ضمن منظور فني اأكرث منه تاريخي، اأو بتنظيم زيارات م�ضرتكة 
لللفنانني ملراكز احل�ضارة للقيام مب�ضاريع فنية م�ضرتكة.

ال�صوؤال الذي يطرح الن بعد ما تقدم: هو كيف ن�صتطيع اأن نحقق هذه ال�صروط؟ اإن ذلك 
ي�صتلزم ما يلي:

اإيجاد كوادر فنية متخ�ض�ضة ومتقدمة. كوادر فنية بفكر ع�ضري، لإدارة املوؤ�ض�ضات الفنية   -1

ومتاحف الفن احلديث.
تطوير مدار�ض الفن والأكادمييات يف اأ�ضلوب الدرا�ضة العملية مع التاأكيد على �ضرورة   -2

دعم املناهج النظرية )تاريخ فن، علم جمال، نقد فني( ومنحها اأهمية اإ�ضتثنائية. اإن ذلك 
اأن يحقق من خالل كوادر تقليدية ذلك ي�ضتلزم دون �ضك توفري الكفاءات  ل ميكن 
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التو�ضالت  اأحدث  على  والطالع  للدرا�ضة  البعثات  اإيفاد  خالل  من  املتخ�ض�ضة 
وامل�ضاغل الفكرية، مع التاأكيد على �ضرورة تقدمي بحوث ف�ضلية للمتخ�ض�ضني ت�ضتهدف 

اأ�ضاًل م�ضاكل واهتمامات احلرية الفنية العربية وعالقتها باحلركات العاملية املعا�ضرة.
ل بد من عملية تن�ضيق عربية على ال�ضعيدين الر�ضمي واملهني )نقابات فنية، جمعيات   -3

تبادل  طريق  عن  التعاون  هذا  حتقيق  وياأتي  الفنية  التجارب  لإمناء  �ضخ�ضية(  جتمعات 
ا�ضتوديوهات  م�ضرتكة،  فنية  وبحوث  م�ضاريع  حتقيق  وحماولة  الفنانني  بني  الزيارات 

جتريبية توؤ�ض�ض لهذا الغر�ض.
واإجراء  الفنية  لالجنازات  عر�ض  منا�ضبة  من  العربي  ال�ضنتني  معر�ض  تقليد  تطوير   -4

بالتاأكيد على  اأبحاث جادة، وذلك  اإىل ندوة  العري�ضة  املقابالت ال�ضحفية واملناق�ضات 
الدول والتجمعات الفنية بوجوب دعم م�ضاركتها بفنانني باحثني وبدرا�ضات واأبحاث 
اأو اجلماعية، و�ضواء كان  ال�ضخ�ضية  التجارب  نظرية ونقدية، �ضواء كان ذلك يف نطاق 

ذلك متعلقاً مبجموعة الأعمال امل�ضاركة يف املعر�ض اأو خارجها.
اإن الفنان الطليعي الذي ميثل الآن اأقلية داخل احلركة الت�ضكيلية العربية والتي تعرب ب�ضكل 
اأو باآخر عن الو�ضع املتخّلف للوطن العربي ول حتاول اأن تتجاوزه، اإن هذا الفنان هو املطالب 
املحلية  املفاهيم  اأمام  ال�ضمود  يف  )املحلي(  امل�ضتويني  على  الوطني  اإنتمائه  بتعميم  اليوم 
القيم  العام يف تعميق  امل�ضتوى )العربي(  ال�ضلطوي، وعلى  الفكر  التي يقودها  والتجارب 

اجلماعية. اإن هذا النتماء هو وعد للم�ضتقبل حيث ين�ضاأ البناء الثقايف الوطني الأ�ضيل.
جملة املعرفة ال�ضورية، متوز 1975
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واقع احلركة الت�صكيلية يف العراق

يقول عنك الناقد جربا اإبراهيم جربا اأنك اأول من ا�صتلهم الإ�صالم باأ�صكاله الفنية القدمية، 
وجعل منها زخارف جمردة حديثة. ثم اأخذت ت�صتلهم من التاريخ موا�صيع املاأ�صاة والفرح، 
وا�صاًل اإياها بقرائن معا�صرة. حدثنا عن اأطوار هذه »النقلة« الفنية. كيف جتمع يف اأعمالك 

بني لذة الفرح واأمل املاأ�صاة؟

لقد بداأت مالمح النتمائية للرتاث منذ اخلم�ضينات. كان ذلك بتوجه حما�ضي على م�ضتوى 
الإجناز الفردي، مما جعلها تواجه الكثري من املالب�ضات التي تنتهي يف النهاية بالواقع احلياتي. 
ولأن املناخ الثقايف حينذاك كانت تبا�ضر فيه الت�ضورات الرومان�ضية والنزعة التجميعية، فاإن 
هذه النتمائية اأخذت تعاين عند اختفاء )جواد �ضليم( اأبرز الفنانني الباحثني يف العراق اإىل 
نوع من املربرات ال�ضكلية، بحيث �ضارت ل تفي ب�ضروط الإبداع. اإن هذا يخ�ض جمموعة 
الفنانني الأوائل، اأولئك الذين بداأوا يف تكوين مادة التاريخ للفن احلديث يف العراق. يف 
البداية، مل يكن من ال�ضهل جتاوز هذه املواقع من قبل الفنانني ال�ضباب الذين حاولوا اأن 
يبحثوا عن �ضيغ تن�ضط هذه النتمائية دون النزلق يف تق�ضيمات جغرافية للح�ضارة. اإن 
جزء  الإ�ضالمي  )والفن  مبثابرة  ال�ضباب  مار�ضه  الذي  امل�ضروع  هو  للرتاث  املركزية  النظرة 
منه( عرب مواجهة للتجارب احلديثة املتقدمة.. كانت هناك احتياجات متعددة لإجناز جتربة 
لالفرتا�ض  التع�ضفية  احلالة  وتخطي  احلديثة،  للتقنيات  العامة  املعرفة  منها  حية،  ت�ضكيلية 
الرتاثي، ثم تكوين حالة وعي ثقايف مبكونات الرتاث كظاهرة فكرية. اإن هذه الحتياجات 
اأِكال  املتنوع من  اليومية، ذلك اخلليط  البيئة  اإ�ضارات  ا�ضتنها�ض  التي �ضاعدت على  هي 
انتمائي كان لبد واأن  اأعمال ذات وعي  فاإبداع  وم�ضامني ل زالت متار�ض وجودها احلي. 
ترف�ض ح�ضر امل�ضاهد �ضمن متطلبات زخرفة عمومية ذات مدارك جمالية، لأن مثل هذه 
املتطلبات، ومبعزل عن الكيان احلي واملتفاعل لالإن�ضان، هي نوع من ممار�ضة الإذلل له. هي 
الوعي  للتجربة. هذا  التاأ�ضي�ض احلقيقي  ومعارف مرتاكمة ومف�ضولة عن  نوع من خربات 
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ينف�ضل  اأن ل  ينبغي  والذي  الوطني،  الفن  اإزاء مهمة وخ�ضائ�ض  نوعية  ممار�ضة  اإىل  نقلني 
عن �ضروط الواقع ال�ضيا�ضي والجتماعي. من خالل هذا املوقف �ضار الرتاث فّعاًل، مبقدار 
ما يكون ذا ح�ضور اإيجابي يف عملية التحول الثقايف. لذلك اأخذت اأحاول اإيجاد احللول 
يوؤ�ض�ض  اأن  ميكن  ل  ثورياً  �ضكاًل  اإن  اآخر  مبعنى  وامل�ضمون،  ال�ضكل  بني  اجلدلية  للوحدة 
على م�ضمون متخلف و�ضلفي، والعك�ض هو ال�ضحيح. اإن هذا قادين بالطبع اإىل التفتي�ض 
عن ثقافة تاريخية تتوازى يف مدلولتها اأو م�ضامينها وم�ضكالت احلا�ضر.. جنباً اإىل جنب 
الطالع واختبار التطورات املعا�ضرة للحركات الفنية. اإزاء هذه احلالة اختفت لدي اللوحة 
الزخرفية والأ�ضكال املجردة، ل�ضالح عنا�ضر ذات خلفيات ثقافية حية ممتدة وموؤثرة يف حياتنا 

الراهنة. 
توجد يف العراق حركة ت�صكيلية ن�صيطة، تعود بدايتها اإىل الربع الأول من هذا القرن. األم 

يرجع هذا الغنى الت�صكيلي بالرغم من اأن القطر مر بفرتات تاريخية �صعبة؟

لي�ض من �ضك يف اأن الفنانني الأوائل الذين اأ�ض�ضوا تاريخ هذه احلركة، يتحملون الق�ضط 
الكبري من هذه امل�ضوؤولية. وعلى الرغم من عملهم يف بيئة متخلفة ب�ضكل كلي، فقد متكنوا 
من اإجناز الكثري من النتاجات التي �ضارت فيما بعد اإ�ضارات للمناق�ضة والحتكام، وبالتايل 
يف حتريك املناخ الفني الذي اأفرز اجتهادات متنوعة حول الكثري من املفاهيم التي �ضادت 
يف تلك الفرتة. اإىل جانب ذلك، تواجد معاهد تدري�ض الفنون، التي كانت مبثابة خمتربات 
التقنية  املعرفة  تعميم  على  عملت  املختربات  هذه  وتالميذهم.  الأوائل  للفنانني  عملية 
والفكرية، كما هياأت ظروف عمل متقدمة، قل�ضت من حجم الفو�ضى التي تن�ضاأ من تفرق 
وابتعاد الفنانني عن بع�ضهم. اأما الظروف التاريخية ال�ضعبة التي مر بها القطر، فقد عملت 
على تقلي�ض امتداد احلركة ب�ضكل ما، لكنها �ضاعدت على اإغنائها على ال�ضعيد النوعي، 
كما فجرت، وخا�ضة بني الفنانني ال�ضباب كاأفراد وجتمعات، الكثري من امل�ضلمات التي مل 

تكن قابلة للرف�ض اأو املناق�ضة.
يكرث احلديث الآن عن الأ�صالة واملعا�صرة، اللوحة وال�صوق، الو�صوح والغمو�ص، التزام 

الفنان ومقت�صيات الفن.. هل ت�صغلك هذه الق�صايا، وكيف تخرج من اأ�صر اإ�صكالتها؟
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اأو التعريفات متار�ض �ضغوطها ب�ضكل ما على الفنانني العرب. وقد  اإن جملة هذه املفاهيم 
هو دعم  �ضخ�ضياً  يهمني  ما  نف�ضه..  الفنان  وثقافة  لأ�ضلوب  تبعاً  لها  متنوعة  بحلول  نلتقي 
اأنا  البيئة احل�ضارية. من جممل ذلك،  يتفاعل مع  التاأ�ضي�ضية لفن وطني معا�ضر،  املحاولة 
منحاز اإىل �ضرورة اللتزام يف م�ضروع بناء ثقافة قومية مميزة، متار�ض دورها يف تطوير معارف 
اجلماهري وخرباتها. يف هذه احلالة ت�ضري مفاهيم الو�ضوح والغمو�ض اأو الأ�ضالة واملعا�ضرة، 
هي اأ�ضا�ضيات ينبغي مواجهتها كقاعدة للتجربة. اأما عالقة اللوحة وال�ضوق، فاأنا ل اأفكر فيه 
من خالل حالة ال�ضتهالك الربجوازي، واإمنا من خالل )جمهور الفاعلية، جمهور احلوار( 
اإن هذا اجلمهور وحده الذي يحمل املالمح احلقيقية لالرتباط بالإبداع. اإن الفن احلقيقي 
ينبغي اأن يكون ملتزماً، لي�ض باإ�ضلوبه واإمنا بوعيه. ملتزماً بالطموح امل�ضتقبلي الذي ي�ضري اإليه 

ل بامل�ضافة احلا�ضرة التي يتبواأها.
�صاركت يف معار�ص متعددة، هل ترى هناك عالمات وحدة وتنوع بني الت�صكيليني العرب؟ 

ما هي مثاًل اأقرب املدار�ص العربية اإىل املدر�صة الت�صكيلية يف العراق؟

تاأ�ضي�ض  اأنهم يواجهون م�ضكلة واحدة، وهي  الت�ضكيليني العرب هي  اأبرز عالمة لدى  اإن 
فن وطني. وعلى الرغم من كون هذه العالقة ذات حتققات نوعية خمتلفة، �ضواء كان على 
�ضعيد املمار�ضة الفنية اأو التنظري )ولي�ض مدر�ضة( اإىل التجربة العراقية، فاإنني اأجدها لدى 

بع�ض املحاولت يف جتارب الفنانني ال�ضودانيني واملغاربة.
اأن اأغلبهم تخرج من  اأبرز وجوه احلركة الت�صكيلية يف العراق، يالحظ  من خالل تراجم 
اأن »الوعي النظري« يعمق  كليات للفنون، عك�ص ما نالحظه مثاًل يف املغرب. هل ترى 

روؤية الفنان اأم يقولب حريته؟

يتمكن من  للفنان حتى  الأ�ضا�ضية  واملطالب  ال�ضرورات  اإحدى  النظري  الوعي  اإن وجود 
ارتباط هذا  اأجد  اأنني ل  اإل  فنية.  اأو جتربة  �ضواء كان ذلك كمعرفة فكرية  مبادئه،  اإثبات 
الوعي بالدرا�ضة الأكادميية فقط. هناك الكثري من الأمثال مما يثبت ذلك. اإن الفنان مرهون 
عليها  التي ح�ضل  تلك  )حتى  معارفه  فاإن جملة  وبالتايل  الفردي،  بن�ضاطه  جتربته  بتطوير 
اأثناء الدرا�ضة يف املعاهد والأكادمييات( هي مو�ضع اختبار �ضخ�ضي، طبقاً لتجربته احلياتية 

والفنية.
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يتم و�صع احلرف العربي يف لوحاتكم زخرفًة ف�صكاًل فنيًا ثم ق�صيدة تعبريية. هل يتعلق هذا 
اأداة للتحري�ص؟ وملاذا جنده يف  اأنه  اأم  مبجرد اللت�صاق بالرتاث الفني العربي مع تطويره، 
لوحاتكم متعددة الجتاهات، فاأما نراه اأفقيًا اأو عموديًا، وحتى بطريقة مقلوبة وفو�صوية؟

ا�ضتخدمت احلرف العربي يف لوحاتي �ضمن اإطار جتربتي الفنية. فقد كان يف البدء جمرد 
اأ�ضكال جمالية مرئية، ل يرتبط باأية قيمة م�ضمونية. مبعنى اآخر كان �ضكلياً ولي�ض �ضوتياً. 
النزعة  عليها  تغلب  كانت  والتي  الأوىل  حماولتي  مع  ال�ضتخدام  من  احلالة  هذه  توازت 
الزخرفية. بعد ذلك اأخذ احلرف ي�ضكل اأحد »الوثائق«، اإن �ضح التعبري، للحالة الإن�ضانية 
التي اأطرحها يف العمل الفني. لذا جنده مقروءاً حيناً، اأو جممعاً ب�ضكل فو�ضوي حيناً اآخر. 
اأنه ل ي�ضكل كّلية اللوحة، واإمنا  اأي  اإنه يقرتب ب�ضكل من الأ�ضكال من طبيعة املو�ضوع، 

اإحدى �ضروراتها.
معاهد  اإحدى  يف  درا�صته  تابع  ثم  الآثار،  مدر�صة  خريج  العزاوي  �صياء  الفنان  اأن  نعرف 

الفنون. كيف ا�صتطعتم اأن توطدوا العالقة بني الآثار والفن الت�صكيلي؟

فنية،  معارف  اأو  كاأحداث  التاريخ  ملعرفة  ال�ضرورات  اإحدى  كانت  الآثارية  درا�ضتي  اإن 
ولأنها كانت مالزمة زمنياً لدرا�ضتي فن الر�ضم يف معهد الفنون، فقد �ضاعدتني على تنمية 
اأو يف  العراق  املتعاقبة، �ضواء كان ذلك يف  تاريخيات احل�ضارات  الفني من خالل  الوعي 
البلدان املحيطة به. اإنني اأح�ض الآن باأن درا�ضتي الآثارية هي اإحدى العوامل الهامة التي 
دعمت جتربتي النتمائية، حيث مار�ضت منذ البداية، �ضغوطها وتاأثرياتها، وخا�ضة )احل�ضارة 
ال�ضومرية والإ�ضالمية(. كما �ضاهمت، واإىل حد ما، التجربة العملية لرجل الآثار على تن�ضيط 

التعامل مع هذه التاأثريات، وفق �ضروط اأخرى اأكرث ديناميكية يف املعارف املدونة.
اأجرى احلوار: حمد بوخزار، جريدة املحرر، الدار البي�ضاء، كانون الأول 1975
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النهج الفني

يف العراق حركة ت�صكيلية جد متطورة، اأنت اأحد وجوهها البارزة، باعتبار اأنك جتمع بني 
العراق يف �صوء املعطيات احلالية: كرثة  الت�صكيلية يف  الفن والتنظري. كيف تقّيم احلركة 

املعار�ص، كرثة الر�صامني، اهتمام الدولة؟

عمل  جتربة  خللق  تطورها  خالل  من  يبداأ  حالياً،  العراق  يف  الت�ضكيلية  احلركة  تقييم  اإن 
جماعية، وهذه احلالة ل تتمثل باعتقادي بتقليد اجلماعات الفنية يف العراق، والتي ت�ضكل 
ظاهرة بارزة يف احلركة الفنية على نطاق الوطن العربي، واإمنا من خالل النهج الفني الذي 
من  الرغم  على  خمتلفة.  جماعات  يف  وجودهم  من  الرغم  على  الفنانني،  بع�ض  يحاوله 
معينة  مفاهيم  املحاولت،  يتاأكد من جملة  الذي  اإن  فنية خمتلفة،  وجودهم يف جماعات 
يعود اأغلبها للرتاث، ميكن يف امل�ضتقبل، و�ضمن تطورها ولقاءاتها اأن توجد حالة يتقل�ض فيها 
التناق�ض الفكري والفني، وبالتايل توجد و�ضعاً موؤهاًل لإيجاد اأ�ضلوب فني ذا خ�ضو�ضية يف 
تلتقي وتختلف حول  فنية متعددة،  العراق جماعات  فمثاًل، توجد يف  والأ�ضلوب.  الفكر 
اأ�ضياء واأهداف فنية، لكنها حتماً، مبوقفها اجلماعي، حتاول اأن توجد لها ت�ضوراً عاماً للحركة 

الت�ضكيلية. هناك �ضلبيات، وهناك اإيجابيات.
الأ�ضياء تخلق حركة فكرية ونقا�ضات مت�ض املعطيات ال�ضائدة، فمثاًل يف معر�ضنا اجلماعي 
)رافع النا�ضري، �ضالح اجلميعي، �ضياء العزاوي، علي طالب، طارق اإبراهيم، مكي ح�ضني 
مكي، ها�ضم �ضمرجي( و�ضلنا اإىل قناعة اأكيدة باأننا ل نريد اأن »نطرح مبعر�ضنا امل�ضرتك هذا، 
وكما يف املعار�ض ال�ضابقة، اأية �ضيغة للجماعة الفنية، بقدر ما نوؤكد على اأن هذا النموذج من 
امل�ضاركة هو حماولة لجتياز فا�ضل الختالف، و�ضوًل اإىل تنمية �ضروط اللتقاء الفكري 
ل الجتماعي، والفني ل املهني.. بغية اإيجاد املوقف احلقيقي القادر على اأن يكون تياراً 

اإبداعياً له اكت�ضافاته وحلوله اخلا�ضة املتميزة«.
ويف هذا يذّكر �ضياء العزاوي باأهمية بيان اجلمعية املغربية للفنون الت�ضكيلية، الذي وزعته 
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الر�ضمية  التجمعات  من  بدًل  للنقا�ض،  فكرية  قاعدة  يخلق  اأن  حاول  والذي  ببغداد، 
واللقاءات »الأخوية«. اإن �ضياء يوؤكد على اأهمية العمل اجلماعي لأنه الو�ضيلة املمكنة خللق 

نقا�ض فكري وفني يتناول امل�ضاكل املطروحة يف ال�ضاحة الفنية العربية الآن.
لها  جتد  اأن  الآن،  حلد  ت�صتطع،  مل  دعوة  لكنها  الرتاث،  اإىل  العودة  اإىل  ملحة  دعوة  هناك 
اأر�صية علمية تقف عليها. فهناك البع�ص الذي يريد اأن يعود اإىل الرتاث عودة نهائية -اأي 
بكل  احلايل  الع�صر  ملقت�صيات  يخ�صعه  اأن  يحاول  الذي  الآخر  البع�ص  وهناك  قطيعة- 

تعقيداته، كيف ترى هذا الإ�صكال؟

اإن هذه احلالة الثقافية والفنية اإحدى اأهم الظواهر التي تهز حركة الفن والثقافة على نطاق 
الوطن العربي. اإنها حالة �ضحية باعتقادي، لأنها وب�ضكل مب�ضط، حماولة متيز اأو لنقل حماولة 
ذات خ�ضو�ضية يف املعاجلة وامل�ضمون. اإن عدم وجود اأر�ضية عليمة لمتثال الرتاث تعود 
لنعدام الأبحاث يف هذا املجال، واإن وجدت فاإنها تخ�ضع ملفاهيم غيبية وعالقات رومان�ضية. 
واإيجابية.  �ضلبية  عنا�ضر  من  يحتويه  ما  بكل  الرتاث  يقدم  اأن  احلالة  هذه  يف  غريباً  فلي�ض 
يتعر�ض لنف�ض ال�ضتالب الذي  اأنه  اأي  النقل احلريف  الفنان ل يتعدى  عندها يكون دور 
ملقت�ضيات  التجارب  هذه  اإخ�ضاع  دومنا  احلديثة،  التجارب  يقلدون  الذين  الفنانون  يح�ضه 
الثقافة والفكر الوطني. ما اأراه.. اأن حركة الفن العربي لن تتمكن من حتديد م�ضتقبلها يف 
الإ�ضهام الفني على النطاق احل�ضاري اإل عرب وعيها الكامل لرتاثها. هذا الوعي ينبغي اأن 
ميتلك منهجاً علمياً وا�ضحاً، وبال�ضكل الذي ميّكنه اأن يفرز كل الأ�ضكال واملفاهيم ال�ضلبية 
اأو الرجعية، وبالتايل يف اأن يقدم تراثه الفني اجلديد املت�ضاوق مع الع�ضر. من هنا تربز لي�ض 
اأهمية املمار�ضة الفنية فقط، واإمنا اأهمية املباحث النظرية ذات املنهج، على نطاق الأ�ضلوب 
الفني والتقنية والأفكار اأي�ضاً. اأي اأننا ل نحتاج لدرا�ضات نظرية تاريخية للرتاث ما مل ترتبط 
ب�ضمولية ع�ضرية وتف�ضيلية ملكونات هذا التاريخ. مع التفكري مبدئياً مبعادلة هذه املكونات 
وقدرتها على النمو �ضمن الوعي والثقافة ال�ضعبية )يف ال�ضارع، اجلامعة، املعمل، الريف(، 

و�ضوًل حلالة اإن�ضانية متطورة ل تنف�ضل عن اأر�ضيتها اخلا�ضة.
احلركة  واقع  ترى  كيف  الأول..  العربي  البينالة  يف  متثلت  فنية  تظاهرات  بغداد  �صهدت 

الت�صكيلية العربية؟ اأي�صًا ما موقع التجربة املغربية فيها؟
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كنتيجة  ح�ضل  والذي  بغداد  يف  بداأ  الذي  العربي  ال�ضنتني  معر�ض  تظاهرة  اأهمية  اإن 
اإمنا يربز فقط يف قدرته على تطويع احلركة  العربية،  الفنية  واأفق احلركة  واقع  لتطور  حتمية 
الت�ضكيلية �ضمن مفاهيم عربية ولي�ض قطرية. اأي اأن كل املحاولت الفنية التي حتاول اأن 
اإىل خلق  اإل  توؤدي  لن  �ضوف  العربية  النظرة  ومفاهيم حملية مبعزل عن  ت�ضتخل�ض مظاهر 
باآخر  اأو  ب�ضكل  يو�ضح  هذا  الثقايف.  الف�ضل  حلالة  ا�ضتمرار  بالتايل  هي  متناق�ضة،  تظاهرة 
مدى الأهمية على �ضرورة امل�ضاركة الفنية التي ت�ضتلزم منهجاً يف البحث، والذي �ضيوؤدي 
بالطبع اإىل بروز اأو تاأكيد التجارب التي حتاول اأن توجد مفاهيم تاأ�ضي�ضية عربية على نطاق 
الثقافة والفن. من ذلك ينبغي النتباه اإىل �ضرورة دعم امل�ضاركة الفنية بالأبحاث النظرية، 
لكي تبعد هذه التظاهرة عن منا�ضبتها الحتفالية. اإن خلق موؤ�ضر ثقايف قابل للنمو لن يتاأكد 
اإل عندما ي�ضتجمع مكوناته الكلية )يف التقنية والأفكار(. هذا يجعل اأهمية درا�ضة الدورة 
فاإن  واإل  اأف�ضل،  وم�ضاركة  موقف  منها  ي�ضتخل�ض  لكي  بغداد  ال�ضنتني يف  ملعر�ض  الأوىل 
تكرارها �ضوف ل يعطي غري منا�ضبة احتفالية �ضرعان ما ُتن�ضى. يف املعر�ض الأول قدمت 
املجموعة املغربية ت�ضوراً وا�ضحاً لبع�ض املفاهيم والأ�ضاليب الفنية كانت اإحدى املوؤ�ضرات 
البارزة يف املعر�ض. من هنا تتاأكد اأهمية الدورة التي �ضتعقد يف املغرب، لأنها �ضتكون �ضمن 
مفاهيم املجموعة املغربية التي طرحت يف بيانها الفني يف املعر�ض الأول. واإذ اأ�ضري اإىل اأن 
هذه املفاهيم قد هزت ال�ضطح الراكد للوعي الفني حينذاك، واأدى اإىل بروز نقاط خالف اأو 
اتفاق فاإنها حتماً �ضتتعر�ض، وعلى نطاق هذه الدورة، اإىل مناق�ضات اأو�ضع. هذا املفهوم، يف 
حتويل املعر�ض العربي اإىل حادثة ثقافية ولي�ض منا�ضبة احتفالية، هو الذي اأدى اإىل اأن يطرح 
 ،)1975 العربية يف دم�ضق  اأقامته اجلامعة  الت�ضكيلية )الذي  للفنون  املوؤمتر الأول  الوفد يف 
اأن يطرح �ضرورة دعم امل�ضاركة الفنية بالأبحاث النظرية حتى يتوفر مثل هذا الأ�ضلوب يف 

العمل على حتريك ال�ضراع الثقايف على م�ضتوى املمار�ضة والنظرية.
يف لوحاتك نزعة ماأ�صاوية: �صراخ اإن�صاين، اأع�صاء منف�صلة، جتهم، ارمتاء. هل هي دوافع 

دينية اأم تاريخية؟

اأو  دينية  اأ�ضول  ذات  دوافع  كثرية  اأحيان  يف  )النزعة(  ولي�ض  املاأ�ضاوي  احل�ض  ي�ضتخدم 
يتنا�ضب  ال�ضتخدام  هذا  الإن�ضانية.  النماذج  اأو  الأحداث  خالل  من  وذلك  تاريخية، 
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واحل�ضور الفعلي للتوا�ضل مع حالت معا�ضرة تعّر�ض فيها املاأ�ضاة باأ�ضكال متنوعة، وعلى 
اأ�ضعدة متنوعة اأي�ضاً. اإنها ح�ضور تاريخي، مبعنى المتداد الزمني ولي�ض الأحداث. �ضمن 
هذا التحديد اأرى اأن ا�ضتخدام تلك الدوافع ل يتحدد ح�ضوره الكلي يف تلك الأ�ضول ما 
دام يحمل ثقل القدرة على مقاومة ال�ضتالب. ما اأحاوله فقط، اأن اأخرج بالإن�ضان من قبو 
القمع والقتل بهدوء، اإىل حيث ميكن اأن ين�ضر ج�ضده على وجه الأر�ض الوا�ضعة، لي�ضدعها 
حتت الأر�ض الذي جعله خملوقاً م�ضطهداً.. هل ذلك وثيقة احتجاج؟ رمبا يف ذلك يكون 
الدافع التاريخي وا�ضحاً ب�ضكل ميكن متابعته. هنا ت�ضري حالة ال�ضت�ضهاد اأو حالة املقاومة 
قدرته على  مبعنى  فقط،  للحقيقة  ت�ضجيلي  اإنها وعي  معينة.  غري حمكومة بحدود منوذجية 

امتثال ومزاوجة الأفكار للدوافع التاريخية من جهة وللحالة املعا�ضرة.
مل يبحث )فن املل�صقات على الرغم من اأهميته خا�صة يف ال�صنوات الأخرية، وعلى نطاق 
يفتح  اأن  املجال ميكن  اإن كتابك يف هذا  اأهميته.  الفن  لهذا  ب�صكل يعطي  العربي،  الوطن 
الثغرة حلالة ال�صكوت. رمبا يكون اإ�صهامه حمدودًا باعتباره بحثًا على النطاق القطري. لكن 
هذا باعتقادي، عامل غري مهم ما دامت املحاولة ترتكز بالأ�صا�ص على �صرورة فهم وتطوير 
هذا النوع من الفن، والذي يتنا�صب وحاجة وطننا العربي يف الكثري من املجالت )الثقافة 

ال�صيا�صية، التنظيمية، حمو الأمية..والخ من الأن�صطة الجتماعية والثقافية(.

اإن معانقة املل�ضق العراقي لتطلعات اجلماهري تبداأ ب�ضكل وا�ضح مع بداية الثورة التقدمية 
يف متوز 1958. ثم �ضارت مالحقته حلاجات هذه اجلماهري ثقافياً و�ضيا�ضياً واجتماعياً مالحقة 
مذهلة يف بع�ض اجلوانب، خا�ضة عندما نفكر باأنها كانت تتحقق بجهود �ضخ�ضية، �ضواء كان 
ذلك على نطاق جماعي اأو فردي.. مع هذه املالحقة اأخذت حركة املل�ضقات تغتني باأفعال 
للثورة  رومان�ضياً  البداية، ت�ضورات حما�ضية ودعماً  اإنها مل تظل، كما يف  و�ضروط جديدة. 
بعيدة  �ضيا�ضية  مفاهيم  اأخذت تكّيف وعي اجلماهري �ضمن  واإمنا  وللتبدلت الجتماعية، 
عن الدوغمائية. هذه احلالة ا�ضتلزمت منواً فكرياً للفنان، مبعنى اآخر ا�ضتلزمت اأي�ضاً ن�ضوجاً 
�ضيا�ضياً ميكنه من احتالل موقع الطليعة على نطاق الفكر، اإن مل تكن املمار�ضة ال�ضيا�ضية 
بعد  التي حدثت  والتبدلت  لل�ضروط  لي�ض  النمو  اأرجع هذا  اأن  اأي�ضاً. من ذلك ميكنني 
الثورة على نطاق العراق اأو الوطن العربي فقط، واإمنا اأرجعه اأي�ضاً اإىل العامل اجلديد يف حركة 

courtesy of the artist presented in pdf. copy to www.ibrahim
icollection for publishing on the site



249

الفن. هذا العامل مّثلته جمموعات من الفنانني ال�ضباب الذين متكنوا اأن يطوعوا قدراتهم 
الفنية التي ح�ضلوا عليها من اجليل الأول من الفنانني، نحو احتياجات جديدة. ذلك كان 
موؤكداً عرب املوؤ�ضرات ذات الأهمية يف تاريخ فن املل�ضق والذي ارتبط اأي�ضاً باأحداث مهمة، 
منها معر�ض املعركة الذي اأقامه الفنانون ال�ضباب عام 1967 من النك�ضة اإىل جانب ذلك 
التقليد اجلديد الذي بداأه فنانون �ضباب يف اإقامة معار�ض يف الهواء الطلق ويف ال�ضاحات 
العامة وبني اجلماهري عند اإعالن ميالد اجلبهة الوطنية، ثم اأعقبت ذلك معار�ض اأخرى من 
نف�ض النوع مبنا�ضبات تاريخية هامة مثل تاأميم النفط. حتى �ضار هذا التقليد اإحدى املظاهر 
اليومية يف حياة ال�ضارع العراقي. ذلك مل يكن فقط يف نطاق العا�ضمة بغداد، واإمنا جتلى 
على نطاق املحافظات الأخرى. كما مل يقت�ضر الن�ضاط على موؤ�ض�ضات ر�ضمية معينة، واإمنا 
تعدى ذلك اإىل م�ضاهمات فردية اأو ن�ضاط ملوؤ�ض�ضات �ضعبية. �ضمن هذه احلاجة اليومية، 
اأخذت القوى ال�ضيا�ضية ت�ضتخدم، وباأ�ضكال متنوعة، يف امل�ضاهمة يف هذا النوع من الفن 
املل�ضق  فن  دور  يت�ضح  ذلك  من  مواقفها.  اإعالن  اأو يف  ال�ضيا�ضية  اأفكارها  التعبري عن  يف 
املحاولة  تنطلق هذه  والأهمية، خا�ضة عندما  على جانب كبري من اخلطورة  اأي�ضاً  كو�ضيلة 
من خالل مفاهيم �ضيا�ضية وفكرية وا�ضحة. هنا ن�ضل اإىل مدى م�ضاهمة املل�ضق ال�ضيا�ضي 
ووظيفته. اإن الإجابة على ذلك بالطبع يتاأكد من خالل الأعمال الفنية ذات املقدرة على 
اجلمع بني الوظيفة وبني الوعي الفني. اإن املل�ضق ال�ضيا�ضي بقدر ما هو خلية تنظيمية على 
نطاق ال�ضارع، اإمنا هو تطوير ذوقي اأي�ضاً. اأي اأن احلما�ضة ال�ضيا�ضية ل ميكن اأن تنظم حالتها، 
على النطاق اجلماهريي، عرب اأ�ضلوب ذوقي رديء، اأو عرب ا�ضتخدامات تهريجية يف اللون 
اأن  اأي  والفكري،  الذوقي  البناء  يتما�ضى مع  اأن  ينبغي  ال�ضيا�ضي  التنظيم  اإن  ال�ضكل.  اأو 
امل�ضوؤولية يف الوعي ال�ضيا�ضي ل تنف�ضل باأي حال من الأحوال عن الوعي بالو�ضع الثقايف 
والجتماعي اأي�ضاً. من هنا يظهر مدى خطورة املل�ضق واأهميته. ومن هنا يربز ثقل امل�ضوؤولية 

للفنان باعتباره قوة ثقافية طليعية.
هل هناك حركة نقدية ت�صكيلية على م�صتوى القطر؟ وعلى م�صتوى العامل العربي؟

اإحدى  هو  عام،  بحث  ملنهج  امتالكها  عن  بعيدة  العراق  يف  النقدية  احلركة  زالت  ل 
الأ�ضا�ضيات. اأي اأنها خا�ضعة ب�ضكل من الأِ�ضكال ملفاهيم �ضخ�ضية تعود بالطبع اإىل مدى 
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�ضعة اأفق ثقافة الناقد. رمبا يوؤخذ على هذه الثقافة باأنها ذات جانب اأدبي. ذلك �ضحيح يف 
بع�ض اجلوانب، اإل اأن هذا ل يلغي بال�ضرورة الدور املهم الذي ت�ضهم فيه بع�ض الكتابات، 
وخا�ضة يف تو�ضيح اجلانب الفكري للعمل. اأما على م�ضتوى الوطن العربي، فاإنني اأعتقد، 
مباحث  اأنها  اأي  العراق..  يف  احلركة  و�ضع  لنف�ض  تخ�ضع  زالت  ل  باأنه  معرفتي،  و�ضمن 
ذوقية يكون فيها الت�ضور الأدبي اجلانب الأكرث اأهمية يف التحليل. اإن هذه الظاهرة توؤكد 
مرة اأخرى مدى �ضرورة دعم امل�ضاركات الفنية بالأبحاث ذات املنهج، اإىل جانب �ضرورة 
اأن يوجد معر�ض ال�ضنتني العربي تقليد حلقات للنقد الفني خالل فرتة املعر�ض، �ضواء كان 

ذلك �ضمن التجارب الفنية القطرية اأو العربية.
اأجرى احلوار: اإدري�ض اخلوري، جريدة العلم، الرباط، 1975

courtesy of the artist presented in pdf. copy to www.ibrahim
icollection for publishing on the site



251

حوار �صاخن

هل هناك م�صطلح موحد لفن »عربي«؟ وكيف يربز -ح�صوره اأو غيابه- من خالل معر�ص 
ال�صنتني احلايل؟

ومنط  التفكري  طريقة  به  واأعني  عمل.  كاأ�ضلوب  الآن،  يوجد  ل  امل�ضطلح  هذا  اأن  اأعتقد 
التعبري. ورمبا يثري هذا القول اعرتا�ض بع�ض الآراء التي قد تكت�ضف فيه نقداً اأو اإي�ضاحاً »غري 
مو�ضوعي«. ولكني اأعتقد اأن هذه الت�ضورات ل تعتمد على حتليالت مو�ضوعية، وتنطلق 
نفي  بال�ضرورة  يعني  العربي ل  للفن  اإن عدم وجود خ�ضائ�ض  مواقف فكرية خاطئة.  من 
بع�ض املحاولت التي ت�ضعى لتاأ�ضي�ض جتربة ل تنطلق من الإقليمية يف الثقافة، واإمنا تعتمد 
على اأيديولوجية وطنية عربية، ميكن اأن ت�ضتوعب اأو تتمثل التجارب الت�ضكيلية املعا�ضرة، 

بهدف اإيجاد اأ�ضلوب وطني للتعبري.
من هذا املنطلق تبدو يل اأهمية معر�ض ال�ضنتني العربي، ويتحتم اأن نعاين اأ�ضلوب عمل، اأو 
حتى الطرق التنظيمية للمعر�ض: هل فيها ما يخدم خ�ضائ�ضنا اأم ل؟ هل متكن املعر�ض من 
تفجري عالقة الت�ضور املحلي للحركات الت�ضكيلية العربية؟ اأرى اأن معر�ض ال�ضنتني احلايل 
ما يزال يقع �ضمن نقطة عمل ل تخلق اأية ت�ضورات م�ضتقبلية اإيجابية، اإذ اأنه يعتمد على 
عر�ض الأعمال �ضمن مفهوم الدولة، ولي�ض �ضمن مفهوم العمل الفني اجليد الذي يو�ضلنا 
اإىل م�ضطلح »الفن العربي«. كما اأن عدم وجود جلنة حتكيمية ذات اخت�ضا�ض فني متقدم، 
ف�ضح املجال اأمام اأعمال اأقل ما تو�ضف به اأنها مدر�ضية. اأي اأن قيمة الأعمال املطروحة غالباً 
ما تكون ذات اجتاه تقليدي اأو عدمي امل�ضوؤولية يف البحث وال�ضتق�ضاء. وميكن ال�ضت�ضهاد 
الفنانني  بتوجيه  املعر�ض  العرب لإقامة هذا  الت�ضكيليني  مبا طرحه احتاد  املعنى  �ضمن هذا 
لطرح »ق�ضية فل�ضطني«. اإل اأننا جند يف اأغلب الأجنحة )با�ضتثناء العراق الذي قدم جناحه 
ب�ضكل مركز على التاريخ الفل�ضطيني( مل يكن هناك �ضوى عدد قليل من امل�ضاركني يف 
ومو�ضوعات  اأبحاث  مبواجهة  الفنانني  التزام  عدم  معني:  مفهوم  اأمام  ي�ضعنا  مما  املو�ضوع، 
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حمددة، وبالتايل ن�ضعهم اأمام م�ضوؤولية كيفية تقدمي منوذج لأعمال تقع �ضمن مفهوم فكري 
معني )مثاًل معر�ض ال�ضنتني يف مدينة فني�ضيا كان يحمل �ضعاراً موحداً: »البيئة الطبيعية«. 
ومعر�ض وار�ضو للمل�ضقات ركز على »الإ�ضكان«. ومع ذلك ومنذ اأن اأقيم معر�ض ال�ضنتني 
يف بغداد، اأتيح من خالل اللقاءات املبا�ضرة للفنانني امل�ضاهمني يف اإيجاد بع�ض التاأثريات 
العربية، حيث ميكن اأن جند الآن يف جمموع الأعمال املقدمة للمعر�ض، موؤ�ضرات وا�ضحة 

ت�ضري اإىل منوذج التفكري واأ�ضلوب عمل معني.
وخالفاً مع الُعرف ال�ضائد لدى البنالت العاملية، فاإن معر�ض ال�ضنتني العربي يغري موقعه كل 
�ضنتني، مما جعلنا نواجه، لي�ض جمموعة من الأعمال واإمنا نواجه جمهوراً جديداً وت�ضورات 
الفني  الوعي  تنمية  ت�ضاهم يف  اأن  اخلا�ضية  لهذا  مغايرة، وميكن  مفاهيم �ضحيحة  اأو  نقدية 
العربي، اإىل جانب تقوية عامل النتمائية عند الفنان �ضمن عالقته باجلمهور العربي، على 

خالف ما يواجه يف ال�ضابق من جمهور حملي حمدود.
الإجناز  م�صتوى  على  �صياغات  هناك  ولعل  ببغداد،  الأول  ال�صنتني  معر�ص  ح�صرت 

وامل�صمون تهيمن اأكرث من غريها على احلركة الت�صكيلية العربية؟

الر�ضامني  اأحد  اأخربين  ولقد  عام.  ب�ضكل  العرب  الفنانني  بني  التاأثري  من  �ضيء  ح�ضل 
املغاربة اأن امل�ضرق، والتجربة العراقية بوجه خا�ض، قد اأثرت يف اأ�ضلوب عمل بع�ض الفنانني 
املغربي  اجلناح  املوجودة �ضمن  الأعمال  بع�ض  اأن  اأنني لحظت  كما  املغربية.  احلركة  يف 
حالياً  توجد  ل  اأعمال  )وهي  �ضوريني  فنانني  اأعمال  مع  قريبة  ذات عالقات جد  -مثاًل- 
التعبري  )لي�ض يف �ضكل  التون�ضي  الفن  تاأثريات يف  اأي�ضاً  ال�ضوري(، وهناك  �ضمن اجلناح 
ولكن يف امل�ضمون(. اأي اأننا نواجه اأعمال فنانني عرفناهم يف بينالة بغداد يف عملهم �ضمن 
اأعماًل وا�ضحة النتماء اإىل  اأوربية وا�ضحة، بينما جندهم اليوم يف الرباط يقدمون  مدار�ض 
الوا�ضع  الثقايف  اللتزام  من  �ضيئاً  هناك  اأن  جند  اأن  ميكننا  ال�ضيغة  وبهذه  الوطنية.  الثقافة 
الذي و�ضع الفنان العربي اأمام حتديات على �ضعيد الثقافة العربية الوطنية، ت�ضتهدف تطوير 

التجربة املحلية من خالل التطلع اأو التقارب مع جتارب عربية اأخرى اأكرث تقدماً.
اللقاءات  تبقى  موحد،  فني  عمل  تقاليد  ن�ضر  يف  ت�ضاهم  اأن  ميكن  التي  الأ�ضياء  من  اإن 
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الفكرية والثقافية التي ينبغي اأن توجد �ضمن البينالة. اأي اأن هناك �ضرورة مبوازاة الوعي 
النظري والأبحاث مع النتاجات والتطبيقات العملية، تو�ضل اإىل طرق تعبريية ذات قاعدة 

اأيديولوجية وا�ضحة.
يف م�صار احلركة الت�صكيلية يف الوطن العربي، يبدو الغياب التام للمواكبة النظرية للعمل 

الت�صكيلي، وذلك من طرف الفنانني العرب اأنف�صهم..؟

العامل  يف  الفنية  الأكادمييات  يف  النظري  املنهج  اإىل  عام،  ب�ضكل  النظري،  الغياب  يعود 
بخلق  العربي  الفنان  م�ضاغل  اإىل جانب  املتخ�ض�ضة،  اجلمالية  الدرا�ضات  وغياب  العربي، 
تطبيقات عملية، تبقى يف حد ذاتها نوعاً من البحث النظري الذي قد يقنع بع�ض الفنانني 
باأن مهمتهم تنتهي عند هذا احلد. وبطبيعة احلال، ل نن�ضى تواجد فنانني جيدين تعبريياً، 
اإل اأنهم، على �ضعيد الثقافة والتفكري، هم اأقرب اإىل الأميني. اأدت هذه الأ�ضباب ب�ضكل 
موؤكد اإىل عدم تواجد نقاد احلركة الت�ضكيلية باملعنى املهني -اأي الخت�ضا�ض- اأو اإىل عدم 

منو نقاد لديهم اإح�ضا�ضات دقيقة جداً يف تقييم العمل الفني.
اإن النقد الإخباري ال�ضريع الذي يهدف اإىل الإعالم اأكرث مما يهدف اإىل النقا�ض، قد جعلنا 
نواجه »نقاداً« بامل�ضطلح الأ�ضمي فقط. ولذلك اأ�ضبح من ال�ضعب اأن توجد ظروف مالئمة 
نقد  هو  اليومي  النقد  دام  ما  ومعا�ضرة،  متطورة  ت�ضكيلية  معارف  ذوي  نقاد  دائرة  لتطور 
اأية جملة عربية متخ�ض�ضة  العربي، ل منتلك  اأننا ما زلنا على �ضعيد الوطن  اإخباري. كما 
للفنون الت�ضكيلية. هذه املجلة، باعتقادي، تبقى يف م�ضتوى معر�ض ال�ضنتني، ولكن ب�ضكل 
اأن وجود جملة تناق�ض وتتابع الفن العربي، ل توؤدي اإىل تقريب ون�ضر املفاهيم  نظري. اأي 
النظرية بني الفنانني العرب فقط، واإمنا اإىل جلب املثقفني الذين لديهم م�ضاغل اإبداعية اأخرى 

اإىل حميط الأبحاث الت�ضكيلية التي جند فيها الكثري من العالقة مع الأبحاث الأخرى.
العديدين  خالل  من  نلم�ضه  اأن  ميكن  التحريرية،  الناحية  من  الفني  »الكادر«  تخلف  اإن 
اللذين اأ�ضدرهما احتاد الت�ضكيليني العرب من جملة »الت�ضكيلي العربي«. فهي جملة بقدر 
ما كر�ضت نف�ضها ملناق�ضة التجارب الفنية بت�ضور حملي و�ضطحي، جلاأت كذلك اإىل �ضواهد 

فنية تقليدية، وكل ما تعنيه اأنها ت�ضعى »لتمثيل« احلركة الفنية يف هذا القطر اأو ذاك!
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ملجرد  ال�صوق  يف  تطرف  التي  املفاهيم  من  مبجموعة  نواجه  العربي،  العامل  م�صتوى  على 
ال�صتهالك، والدفع بالفنان العربي اإىل الن�صغال باأبحاث تتبناها الإدارة لتحويل الهتمام 
عن التوظيف املبا�صر للغة الت�صكيلية، كمثال على مفاهيم ال�صتهالك هذه، قد جند مفهوم 

»الرتاث واملعا�صرة«؟

اأعتقد اأن من اأهم الإ�ضكالت التي تواجه الثقافة الفنية هي بالفعل م�ضطلحات كـ»الرتاث 
اإىل  عربية  جتربة  اأية  لدى  النتماء  حتقيق  ال�ضروري  من  اأنه  فيه  �ضك  ل  ومما  واملعا�ضرة«. 
اأو  الرتاث،  اإىل  الرجوع  ب�ضيغة  بال�ضرورة  النتماء  هذا  يولد  ل  لكن  الوطنية.  �ضخ�ضيتها 
اإىل الرتاث ب�ضيغة احلكايات والأحاجي. اإن جممل الأبحاث العربية التي جلاأت اإىل تاريخ 
لدرا�ضة  التقليدية  املفاهيم  قبل  من  ال�ضغوط  من  الكثري  اإىل  تعر�ضت  النتمائي،  الوعي 
الرتاث الذي وجدته مو�ضوعاً قاباًل لال�ضتهالك، لي�ض على امل�ضتوى الت�ضكيلي، لكن على 

امل�ضتوى اليومي وبني اجلماهري.
فتنوع  العربي.  اخلط  اإىل  توجهت  التي  العربية  التجارب  نعاين  اأن  ميكن  املعنى  وبهذا 
الت�ضورات التي قدمت من طرف الفنانني، كانت ب�ضكل ما متفاوتة يف امل�ضتوى الفني، اإل 
اأنها كانت اأي�ضاً خمتلفة ب�ضكل تام يف املوقف الثقايف... فبينما جند التجربة ال�ضودانية تتمثل 
احلرف العربي �ضمن مناخ روحي غارق »بالإن�ضانية«، جند التوجهات يف تون�ض اأقرب اإىل 
الفن الب�ضري. ويف العراق جند اأن هذه التجارب قد لقت منواً وا�ضعاً، اإل اأن اأكرثهم دخل 
يف اأ�ضلوب عمل متكرر وغري بعيد عن العن�ضر التزييني والزخريف. وهنا ميكن اأن نقّيم جتربة 
الفنان العراقي �ضاكر ح�ضن واإ�ضهاماته يف تنمية الوعي النتمائي من خالل اأبحاثه النظرية 

وتطبيقاته الفنية، وخا�ضة يف جمال احلرف العربي الذي ي�ضميه بـ»البعد الواحد«.
الت�ضورات وال�ضتفادة من الأ�ضكال  اإىل مثل هذه  املراحل الأوىل كانت هناك حاجة  يف 
التاريخية، ومع هذه احلاجة كان من ال�ضروري اأن تولد تغريات م�ضتمرة تعمق الإح�ضا�ض 
يكون  اأن  الذي ميكن  وبال�ضكل  لالأمة  اجلماعي  التاريخ  وذلك  التاريخية  الأ�ضكال  بتلك 
العمل الفني ذا عالقة باليومي وغري منف�ضل عن احلاجيات الجتماعية اأو �ضرورات تطوير 

الثقافة الوطنية يف تلك املرحلة.
جريدة العلم، الرباط، 31 كانون الأول 1976
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وثائق احلياة اليومية

الغمو�ض  بني  عازل  خط  من  ثمة  لي�ض  العراقي،  الت�ضكيلي  الفنان  العزاوي،  �ضياء  عند 
بغداد، علق  الذي عقد يف  الت�ضكيلية  للفنون  الدولية  للرابطة  الثامن  املوؤمتر  وال�ضحو، ويف 
املندوب الدامناركي على لوحات �ضياء قائاًل: »لقد بعثت بي هذه اللوحات حرية حقيقية... 
التاأثريات  اأن يجمع يف اللوحة الواحدة كل تلك  اأفهم كيف ي�ضتطيع هذا الرجل  اإين ل 
وكل تلك التناق�ضات. اإن احلداثة املتطرفة تتجاور والرتاث الغابر دون اأية ح�ضا�ضيات.. اإن 
اللون الأ�ضود يب�ضر اأحياناً بانقرا�ض املاأ�ضاة. اإن اخلوف يتالحم والطماأنينة، التي تتجاوز، يف 

انفالت لوين جارح حدود ال�ضعادة التقليدية.
وهذا التناق�ض الفريد جعله »�ضحية« ال�ضهرة التي قال يل اأنه يهرب منها حتى ل يتم �ضلبه 
يف عمر مبكر. فالتجربة ل تزال تهدر ودورانها حول ال�ضوء قد يفقدها زخمها. وحني قاطعته 
�ضائاًل: »ولكن ما و�ضلت اإليه من ن�ضج يجعل الهروب اإجراءاً ذاتياً بحتاً، فلوحاتك مل تعد 
قا�ضرة، وبع�ض النقاد يعترب اأن اأعمالك، مبا فيها من ثراء وتنوع وقناعات جاذبة، متثل ما اأطلق 

عليه �ضلفادور دايل »ال�ضريالية ذات اجلذور ال�ضاربة«.
ويجيب �ضياء:

اإن املعاناة مل تف�ضح يل املجال لكي اأقف على م�ضافة ما من اأعمايل. اإنني ل اأريد اأن اأكون 
اإىل  متيل  قد  الألوان  اإن  الإحماء.  اإىل حد  منغم�ضاً  اأكون  اأن  اأريد  ل  اأي�ضاً  لكني  حمايداً، 
اخلبث اأحياناً. فال�ضراوة جتعل من الفنان جمرد �ضاهد. اإنني �ضد الفنان ال�ضاهد، ومع الفنان 
)ال�ضاهد-الفاعل(. لكن �ضيطرة املعاناة ل حتجب الروؤية املبا�ضرة متاماً، فبا�ضتطاعتي اأن اأف�ضر 
انتقالية  الآن يف  هو  العربي  الإن�ضان  اإن  اإليه.  اأ�ضرت  الذي  التنوع  بينها  من  كثرية،  اأموراً 
التعبري  ميكن  ل  املزيج  وهذا  امللتهب،  والتطلع  واملخا�ض  الرتباك  من  فذاً  مزيجاً  ت�ضتلزم 
عنه اإل يف خيارات مو�ضوعية ولونية ممعنة يف التعدد. لذا فاإن النقاد الذين يرون الأحادية 
يف اللوحة، اإمنا يحكمون عليها باملوت. فلي�ضت اللوحة غنائية وح�ضب، ول هي ف�ضيف�ضائية 
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وح�ضب، ول هي جتريدية اأو رمزية وح�ضب. اإنها ذلك التواثق املتفاعل بني اجتاهات تتمحور 
جميعها حول الإن�ضان.

ما اأطلقت عليه اأنت �ضفة الن�ضج، اأعتربه اأنا مرحلة و�ضيطة من مراحل املعاناة. الن�ضج قد 
يعني يف منحاه اللغوي البحت، موت احلركة اأو موت ال�ضتمرارية داخل ال�ضخ�ض اأو داخل 
البارزة هي جمرد  النعطافية  والنقاط  متقطع،  ب�ضكل  نف�ضها  عن  تعلن  املعاناة  اإن  العمل. 
حمطات، ولن تكون اأبداً املحطة الأخرية، واإل فمعنى ذلك و�ضع الإن�ضان وجهاً لوجه اأمام 
املق�ضلة. اإنني ل اأنكر جذوري، وهي دون �ضك، �ضاربة يف العمق، فالفنان ل ي�ضتطيع القفز 
اأرف�ض  التزامي  واأنا بحكم  اأو عبثياً.  اأما مهرجاً  اثنني:  واإن قفز يكون واحداً من  يف فراغ، 
�ضطحية الأول وتع�ضفية الثاين. لهذا فاإن تعاملي مع الرتاث هو تعامٌل �ضروري وخالق. 
كان  ومهما  �ضليمًة،  الفنان  نية  كانت  مهما  الهذيان  التجربة يف  وقوع  دون  يحول  ما  وهذا 
امل�ضتوى النوعي للمو�ضوع. اإن البع�ض يعترب ذلك ازدواجيًة ل ميكن تربيرها، اأما اأنا فاأعتربه 
�ضرورًة لقيام منط خالق من التداخل بني املا�ضي واحلا�ضر وامل�ضتقبل. وهذا لي�ض توغاًل يف 
متاهات ل تخلو من الربيق، كما يتوهم البع�ض، بل اإنه ت�ضلل �ضرعي اإىل الداخل الإن�ضاين، 

حيث يبدو كل �ضيء، حتى اأق�ضى حالت الفرح، على مقربة جدية من املاأ�ضاة.
منذ  العراق  يف  اندلعت  التي  الفنية  للوثبة  املدلل  البن  البع�ص  »يعتربك  �صياء:  و�صاألنا 
اخلم�صينات. فهل لنا اأن نعرف موقعك من هذه التجربة التي ل تزال يف توا�صالتها اخلالقة 

بعد حوايل ربع قرن من ولدتها.

على  اأي  عندك..  الفن  حدودية  ل  على  خطرًا  ذلك  تعترب  األ  الرتاث،  مع  تتعاون  اإنك 
م�صتقبل لوحاتك؟

يوؤخذ على الفنان العربي انغما�صه يف التيارات الأخرى دون حماولة ال�صعي اإىل ت�صكيل 
تيار خا�ص، فما هو تعليقك على ذلك؟

املختلفة:  احلياة  م�صاكل  يعالج  اإنه  النتباه.  ت�صرتعي  ظاهرًة  العربي  املل�صق  اأ�صبح  لقد 
الن�صال ال�صيا�صي، الرف�ص الجتماعي، التطوير الثقايف..الخ. فهل اأنت را�ٍص عن امل�صتوى 

النوعي الذي و�صل اإليه املل�صق؟
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اأجاب:
الفني،  الإجناز  م�ضتوى  وعلى  اأوجدت،  قد  اأنها  اخلم�ضينات  لفرتة  ميزة  اأهم  اإن   -1

التاريخ الوطني، بعامله  اإن فكرة البحث يف  تلك النتمائية التي هدمت حالة ال�ضتالب. 
خالل  ومن  اأنها  اإل  �ضكلية  ان�ضغالت  الفرتة،  تلك  يف  تبدو  كانت  والداخلي،  اخلارجي 
و�ضرورات طريقة  الت�ضكيلية كمعيار حرر جماليات  وظيفتها  اأثبتت  تلت،  التي  ال�ضنوات 
العمل الفنية من تلك العنا�ضر اخلارجية. مبعنى العنا�ضر التي كانت �ضروراتها جتيء من 
خالل تفاعالت �ضطحية مع الع�ضر، ولي�ض من خالل بحٍث متجذٍر يف اجلانب الجتماعي، 
النف�ضي واجلمايل، كعنا�ضر مكونة للثقافة. اإن اأ�ضماء مثل جواد �ضليم و�ضاكر ح�ضن، �ضتظل 
مثرية للجدال، ل لكونها اأبحاث فردية مميزة، واإمنا باعتبارها تو�ضالت كانت قادرة فيما بعد، 
اأبعاد خارجية متحدة يف اأ�ضا�ضها، وبدرجة  من اأن تعطي لنف�ضها مدلولت ت�ضكيلية ذات 

عالية من الإتقان، مبجمل التاريخ الوطني.
اإن منو الأبحاث الت�ضكيلية، وب�ضكل خا�ض يف جمالت الر�ضم، بعد منت�ضف ال�ضتينات، 
الفرتة  تلك  فنية وح�ضارية. يف  اإىل حالة وعي، ك�ضرورة  النتمائية  تطوير  جعل من مهمة 
ما  �ضرعان  ثم  الفردي،  ال�ضعيد  على  الت�ضكيلية  امل�ضاغل  وتعمقت  الجتاهات  تنوعت 
اأخذت اجلهود اجلديدة تكت�ضب قوة دفٍع وا�ضحة جتلت يف جممل الن�ضاط الفني لل�ضباب 

واجلماعات الفنية.
كانت جتربتي اإحدى هذه اجلهود. كانت حماولة ذات وعي انتمائي ت�ضتنه�ض البيئة اليومية 
ذا  لأ�ضلوب  اأ�ضتجيب  كنت  البدء،  يف  احلي.  وجودها  متار�ض  لأن  وم�ضامني،  كاأ�ضكال 
التي  اخلربة  من  نوع  اإىل  املتطلبات  تلك  حتولت  ما  �ضرعان  ثم  عمومية،  زخرفية  متطلبات 
مكنتني من جتاوز حالة الرتاكم الرتاثي، نحو وعي غري مف�ضول عن واقٍع يومٍي من�ضجم مع 
�ضروطه ال�ضيا�ضية والجتماعية والثقافية. من خالل ذلك �ضارت حالة ا�ضتنها�ض مقومات 
الرتاث فّعالًة مبقدار ما كانت ذات ح�ضور اإيجابي يف عملية التحول الثقايف. لقد قادين هذا 
املوقف للتفتي�ض عن ثقافة تاريخية تتوازى يف مدلولتها اأو م�ضامينها وم�ضكالت احلا�ضر. 

من هنا �ضارت مهمة الرف�ض ل�ضروط مالزمة التقنية لوحدها بالإجناز الفني.
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اإنني منحاز اإىل تعامل مركزي للرتاث. اأي اأن جمموع اخلربة الإن�ضانية هي التي   -2

ينبغي اأن تقود الإرادة الفّعالة للتعبري. من هنا فاإن اأي تفكري باإخ�ضاع هذه اخلربة للجغرافية، 
لن يوؤدي اإل اإىل و�ضع حملي، هو بالتايل مربر منطقي لالنغالق واملوت.

اإن جمموع الفن العربي ل زال يواجه م�ضكلته يف تاأ�ضي�ض فني وطني، وعلى الرغم   -3

اأن  اإل  من كون هذه املواجهة متغرية ومتنوعة، تبعاً خلربة وجناحات كل جتربة فنية قطرية، 
جممل املمار�ضات تلتقي يف طموحها على تطوير معارف اجلماهري وتاأكيد الفاعلية الثقافية 
�ضمن احلياة اليومية. اإن وحدات مثل احلرف العربي، النظام الزخريف، تكوينات الفولكلور 
والرتاث القدمي للح�ضارات، هذه الوحدات هي دللت ووثائق تطرح دائماً. وهذا دليل 
على منو الوعي النتمائي للفنان. دليل على بداية املوقف اإزاء حالت ال�ضتالب الفكري.

ظاهرة املل�ضق العربي، ينبغي اأن تناق�ض ب�ضورة م�ضتمرة، لأنها قبل اأن تكون ظاهرة   -4

متقدمة على �ضعيد الإجناز الفني، فهي اإحدى الو�ضائل الهامة يف الت�ضال مع اجلماهري. 
من خالل ذلك نفهم مدى احلاجة اإىل �ضرورة تو�ضيع دائرة انت�ضار هذه الظاهرة التي تتواجد 
يومياً يف اجلامعات وال�ضارع واملعمل واملدينة. اإن املل�ضق، وخا�ضة ال�ضيا�ضي منه، ميكن اأن 
يختزل الكثري من التعريفات واملداخل املفهومية، اأن يحيل امل�ضاهد اإىل توجيه ثقايف خارج 
الأطر التقليدية. ولذلك فاإنه غالباً ما يكون مرهوناً مبتطلبات عمومية. ل يعني هذا عزلة هذه 
املتطلبات على م�ضتوى التقنية وكفاءتها، وعن قيمة الأفكار وتطابقها مع املعطيات الإن�ضانية 

والأفكار الجتماعية املتغرية.
فاملل�ضقات  واملتحركة.  اجليدة  الفنية  النوعية  املل�ضقات ذات  يعي�ض ع�ضر  الآن  العامل  اإن 
اجلافة مل تعد مقبولة يف هذا الوقت. الفن يتدخل، بل بالأحرى، ياأخذ جمراه الطبيعي يف 
النخراط يف احلياة اليومية للنا�ض، وهذه هي اللغة الراقية والب�ضيطة التي ميكن عربها جتاوز 

الآلية املهيمنة.
املل�ضق العربي ي�ضطلع بدوٍر مزدوج، فهو اإ�ضافة اإىل كونه ي�ضاهم يف تكثيف ال�ضاأن اجلمايل 
اأي�ضاً مبوقف مفعول الدعائية املبا�ضرة التي ي�ضعى البع�ض، بال  عند املواطن العربي، يقوم 
جدوى، اإىل اعتمادها كنمٍط تعليمي يتداخل و�ضتى قطاعات احلياة. فالعمل الفني يخاطب 
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هو  مواعظية  وباألوان  لفظية،  بقنواٍت  املرور  دون  احلال،  بطبيعة  والعقل،  بعفوية..  الوجدان 
هو  اإذاً  املل�ضق  الداخلي.  توهجها  وبكل  تلقائيتها  بكل  الفكرة  ينقل  اأن  ي�ضتطيع  الذي 
التلقائية ببعديها اجلمايل والبنائي. لكن امل�ضكلة هي اأن الكثريين من »املل�ضقني« يعتمدون 
الذي  الفهم  �ضوء  من  حلقة جديدة  وكاأنه  املل�ضق  فيخرج  التقنية،  على  ع�ضوائياً  اعتماداً 
واإيجاد  الفهم هذا  �ضوء  تبديد  احلقيقية على  تقوم مهمته  فيما  اأرجاء حياتنا.  بع�ض  ي�ضود 
ن�ضٍق من احلوار العميق والوا�ضح بني امل�ضاهد اأو الفكرة التي تقف خلف الألوان والتقنيات 
الأخرى. لكن هذا لي�ض تقييماً �ضاحباً، ففي اعتقادي اأن املل�ضق العربي قد خطا خطوات 
وا�ضعة يف طريق التطور النوعي، واملطلوب هو التاأكيد على مزيد من التفاهم بني العنا�ضر 

التقنية والعنا�ضر الفكرية يف املل�ضق نف�ضه.
نبيه الربجي، جريدة بريوت، 12 كانون الأول 1976
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هكذا اتعامل مع الرتاث

يقام حالياً يف باري�ض معر�ض الفنان �ضياء العزاوي )غالريي فار�ض( ويت�ضمن 39 لوحة زيتية 
اأولها يف عام  اأقام حتى الآن 13 معر�ضاً  ومالية. والفنان العزاوي غني عن التعريف. فقد 
1965 يف قاعات الوا�ضطي ببغداد، واآخر معر�ض قدمه يف العراق �ضنة 1979 يف قاعة الرواق. 

اإ�ضافة اإىل املعار�ض امل�ضرتكة يف بريوت وروما وفيينا ومدريد ودم�ضق والقاهرة وبلدان اأخرى. 
العزاوي يف لوحاته باحث عن لغة ح�ضارية وجمالية عرب األجتاه التجريبي، وهو ل يوؤ�ض�ض 
هذا اإجتاه يف الفراغ واإمنا يتجه اإىل تراثنا الغني. اإن رحالت الفنان تبداأ من األف ليلة وليلة 
واأ�ضرت وادي الراقدين واأ�ضطورة جلجام�ض والرتاث العربي القدمي، بدًءا باملل�ضقات وانتهاء 
تطويراً  لنا  يقدم   ، باري�ض  يف  الفنان حالياً  يقيمه  الذي  املعر�ض  الإ�ضالمية. يف  بالزخارف 
لأعماله، وهو ل يعتمد يف هذا التطوير على اختزال اللون واإعطائه قيمة املو�ضوع ، واأينما 
باإدخال احلرف العربي مبا فيه طاقة تعبريية ،كعامل فعل يف ت�ضكيل اللوحة، فهو مينح اخلطوط 
قيمة اإبداعية دائمة الكت�ضاف .ويف هذا احلوار ي�ضلط الفنان ال�ضوء على ا�ضتخدامه للحرف 

العربي، والرتاث وم�ضكالت الفن الت�ضكيلي املرتاكمة، بداأنا حوارنا معه بهذا ال�ضوؤال.

الذهاب باإجتاه اأبعد
باإعتبارك اأحد فناين اجليل الذي اعقب الرواد، ما هي حلقات الو�صل بينك وبينهم؟

حلقات الو�ضل هي بالتاأكيد املحاولت الذي ي�ضعى اإليها الفنانون ال�ضباب ل�ضياغة جتربة 
وطنية متميزة. ورمبا كان الإختالف احلا�ضل الآن قادراً على اإيجاد �ضيغة اأبعد من احلدود 
فاإن  املثال،  �ضبيل  وعلى  خا�ض.  ب�ضكل  اخلم�ضينيات  بدايات   يف  طرحت  التي  املحلية 
معظم  اعتمدت  العراقية،  املدر�ضة  مقولت  احلديث« عندما طرحت  للفن  بغداد  »جماعة 
اختط  جيلنا  اإن  اأعتقد  اإنني  اإىل  امل�ضادر.  املتنوع  الإ�ضالمي،  الفن  على  اآنذاك  حماولتها 
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توجهات مغايرة. لقد اأ�ضبحت الآن التجربة عربية اأو لنقل وطنية تاخد هذه املنطقة مبا تتمتع 
به من تاريخ وثقافات... اأي اإن اأكرث جتارب اأخذت تنزع نحو هذا التوجه.

هل ميكن اإعتبار فنك مكماًل ب�صكل اأو باأخر ملا قّدمه الرواد؟

تعرب جهودي عن حماولة للذهب اأبعد مما ذهب اإليه الرواد. ومن الوا�ضح اأن الواقع الجتماعي 
اآنذاك كان يختلف عما عليه الآن، مثاًل، جتد الآن يف اأوروبا اأكرث من ثالثني فناناً عراقياً يعمل 
اأو يدر�ض، قد ل يكونون كلهم فنانني جيدين لكن تواجدهم يف اأوروبا هي حمول من الفنان 
العراقي للذهب بعيداً. اإنها حماولت لتاأ�ضيل اأ�ضلوب معني بالن�ضبة اإلينا. اأعتقد اإن جتربتي 
اأو جتربة الآخرين ا�ضتطاعت اأن تتخطى ال�ضياغات املحلية، واأ�ضبحت اأكرث الأعمال الفنية 

لهذا اجليل مقبولة يف بلدان عربية متعددة مثل لبنان، واملغرب، وتون�ض، والكويت.

العالمة، التجريب
نالحظ هيمنة الجتاه التجريبي يف لوحاتك؟

اأي  اإن  العراقية هي يف كونها جتريبية. معنى ذلك  للمحولت  ال�ضحية  العالمة  اإن  اأعتقد 
حديث عن اأ�ضلوب عراقي اأو مدر�ضة عراقية، فيه كثري من الإدعاء، ول ميكن النظر اإىل هذه 
املقولة عرب حمليتها، لكن عندما جند اأعماًل فنية متميزة يف الوطن العربي، ميكن اأن ن�ضفها 
باأنها عربية. املهم اأن تتمكن هذه التجربة، من اأن تقف يف اأي مكان من العامل، وي�ضري اإليه 
لإيجاد  م�ضتمر  بحث  عملية  عن  عبارة  التجريبي  فالجتاه  عربية.  �ضيغة  ذات  باأنها  النقد 

ال�ضيغة املطلوبة.
بحثك ين�صب على اإيجاد لغة جمالية. ما هي هذه اللغة وما هي ابعدها؟

بطبيعة احلال، اإن البحث عن ال�ضكل اجلمايل هو اإحدى املكونات الأ�ضا�ضية للعمل الفني. 
اإىل  يقودنا  اأن  الأدبية ل ميكن  الناحية  الوثائق من  الفني �ضيغة  العمل  اإعطاء  فمحاولت 
نتيجة جتربة هي اأ�ضاًل ب�ضرية. فال�ضكل اجلمايل هو اأ�ضا�ضاً �ضكل ب�ضري، وثمة تعبري �ضائد 

يف اأكرث الكتابة النقدية هو قراءة اللوحة.
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هل هو تعبري خاطئ؟

فعل  هي  القراءة  لأن  الفني  العمل  مل�ضاهد  خاطئ  ا�ضتخدام  هو  اللوحة  قراءة  اإن  اأجل. 
يتحمل  فني  عمل  وكل  الإن�ضان.  ميتلكها  التي  الب�ضرية  الثقافة  فهي  امل�ضاهدة  اأما  اأدبي، 
هو  اأو اجلمايل  الب�ضري  ال�ضكل  الروؤية لكن  للتف�ضري ح�ضب  قابلة  داخلية  اأ�ضياء  بالتاأكيد 

بداية لدخول اللوحة.

ا�صكال الواقع
ينظر بعد النقاد اإىل اأعمالك على انها اأ�صكال جمالية لي�ص اإل. ما هو راأيك؟

يتحدث كثري من النقاد عن ال�ضكل األزخريف يف الفن العراقي اإل اإنهم يتنا�ضون باأن اأكرث 
التقني.  باملعنى  زخريف  اأ�ضا�ضها  العامليني  الفنانني  لأ�ضهر  كالتجريدية  احلديثة  التجارب 
اأ�ضبحت مقبولة وجاهزة. وهي �ضياغة غري معروفة بدقة لدى  ما  النقدية كثرياً  فاملقولت 
الكثريين، اأ�ضبحت هذه املقولة وكاأنها اإ�ضاءة بالن�ضبة اإيل، ولكني ل اأ�ضعر باأية غ�ضا�ضة باأن 
يكون عملي جمالياً، فطاملا اأمتكن من خلق اأ�ضكال جمالية متميزة  متتلك مفرداتها وقابليتها 
وبالتايل،  النجاح،  من  �ضيء  اإيل  بالن�ضبة  فذلك  اإليه،  انتمي  وطني  تراث  اإىل  بي  للعودة 

فالقمة اجلمالية لهذه الأ�ضكال تكمن يف حماولة خلق اأ�ضكال تنتمي اإىل واقعنا.
كيف تنظر اإىل ثقافتنا الب�صرية؟

الثقافة الب�ضرية تكاد تكون معدومة لدينا. ولو اإننا دخلنا اإىل اأي مطر يف العامل، لوجدنا من 
الفرد الأوربي  اعتاد  املكتوبة بحيث  الكلمة  الب�ضرية ما يحل حمل  الإ�ضارات والأ�ضكال 
عليها. والأمر نف�ضه بالن�ضبة اإىل املل�ضق الذي اأ�ضبح اأكرث اختزال حيث يوؤكد على اأ�ضكال 
فالبحث  اأي�ضاً،  لدينا  موجود  غري  هذا  اأخرى.  مفاهيم  اإىل  للدخول  كمفتاح  هي  جمالية 

اجلمايل بالن�ضبة اإلينا هو اإ�ضافة.
والتجريد كيف يتج�صد يف اأعمالك؟

الفني  العمل  حتكم  التي  فالقواعد  الأكادميي  بال�ضكل  مقارنته  ميكن  التجريد  اإن  اأعتقد 
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الأكادميي معروفة. لعل وحيداً منها هي الغمو�ض. عندما ار�ضم �ضكاًل اأو اإن�ضاناً يبقى دائماً 
التي  ال�ضريانية  مثل  الأكادميي  الفن  يف  املوجودة  العالقة  عند  لي�ض  م�ضطح  �ضكل  على 
تت�ضمن منظور الثالثي. التجريد كما اأفهمه هو حماولة اإيجاد نوع من التمييز ملا حققته �ضابقاً.

اللون  - املو�صوع
يف لوحاتك متنح اللون قيمة املو�صوع اأي اأن اللون يتميز مبناخ احتفايل اإذ ي�صتهويك �صحر 

اللون وترفه.

اأعتقد اإن اللون مثل اخلط قيمة اأ�ضا�ضية يف اللوحة حيث ل ميكن ف�ضل اللون عن اللوحة باأي 
�ضكل من الأ�ضكال.اأحياناً ن�ضاهد بع�ض الأعمال ذات اللون الواحد، الأبي�ض مثاًل... هذا 
نوع من املحاولت لإيجاد �ضيغة جمالية من خالل اللون الواحد. اإنني اهتم كثرياً باللون 
لأنه اأحد العنا�ضر الأ�ضا�ضية يف لوحاتي. لكن ل اأميل اإىل تعبري الرتف يف اللون. فاللون، 
اإىل ذلك،فهو يت�ضمن جانباً  اإ�ضافًة  با�ضتخداماته الفنية يعطي امل�ضاهد نوعاً من املقارنات. 
نف�ضياً فامل�ضاهد الأوروبي مثاًل، غري معتاد على الألوان احلادة لأن هذه الوحدة اللونية مغايرة 
له. كاللون الأحمر وم�ضتقاته. بالن�ضبة اإيل ،هناك نوع من ال�ضياغة لهذه الوحدات اللونية 
التي متيز العمل عن الأ�ضكال الأخرى. اللون مثل اخلط ويف حني ي�ضتخدم التخطيط اخلط 

فقط، جتد اأن اللوحة هي عبارة عن لون وخط.
ما هي ا�صتفادتك  من الأ�صاطري. وعلى وجه اخل�صو�ص األف ليلة وليلة ، اأ�صطورة جلجام�ص 

واأ�صاطري وادي الراقدين وكذلك الرتاث العربي القدمي؟

يف الواقع بداأت حماولة الإعتماد على الرتاث مع حماولتي لالإ�ضتفادة من الأ�ضكال التاريخية 
اأنا اأعرف ما هو  انني يف الأ�ضا�ض دار�ض اأثر. فبف�ضل ذلك  مثل الفن ال�ضومري، خ�ضو�ضاً 
موجود يف هذا التاريخ. اإن جواد �ضليم اإ�ضتخدم الأ�ضاطري بحكم عالقته ببع�ض ال�ضعراء مثل 
بدر �ضاكر ال�ضياب واآخرين .بالن�ضبة اإيل، مادة الرتاث متوفرة عندي كخلفية ثقافية ودرا�ضية. 
اأوىل حماولتي كانت جلجام�ض حيث ج�ضدتها يف العديد من اللوحات، هذه املحاولت 

جعلتني اأنظر اإىل الأ�ضاطري مبفهوم ينتمي اإىل ال�ضكل الذي اأ�ضاهده يف الفن ال�ضومري.   

courtesy of the artist presented in pdf. copy to www.ibrahim
icollection for publishing on the site



264

مل اأكن متوجهاً اإىل الفن الإ�ضالمي واإمنا للفن ال�ضومري. جلجام�ض قادتني اإىل األف ليلة 
وليلة حيث ا�ضتوحيت منها 45 عماًل، وهي عبارة عن خلق اأ�ضكال تف�ضر هذه الأ�ضاطري 
بني  وا�ضل  حلقة  اإىل  حتول  عمل  فهو  جمالية،  اأو  ب�ضرية  �ضياغة  خلق  ولي�ض  واحلكايات 
امل�ضاهد وتاريخه. وكذلك حماولتي مع املعلقات... يالحظ امل�ضاهد التاأكيد على عنا�ضر 
معينة تتكرر يف �ضتى املعلقات، فلو اأردت اأن انقل املعلقات اإىل لوحات لكانت كل معلقة 
تخرج مبعر�ض كامل لأنها حتتوي على عنا�ضر ب�ضرية غزيرة. فامل�ضاألة كانت بالن�ضبة اإيل هي 
اللوحة  لي�ضت  الأخرى.  الب�ضرية  والأ�ضكال  مثاًل  احلرف  بني  عالقة  اإيجاد  على  الرتكيز 

جمرد حرف واإمنا جزء من املدخل اإىل ذاكرة بعيدة جداً.
هل لديك حماولت اأخرى للتعامل مع الرتاث؟

لدي حماولت لتقدمي خمتارات من الرتاث، وهي حماولت لإيجاد ال�ضياغات الإجابية 
التي ميكن اأن ت�ضبح مادة اأ�ضا�ضية بالن�ضبة اإلينا وهكذا اأعمال لإيجاد الر�ضم ولي�ض اجلانب 

الأدبي، لأن جتربتي تعتمد على اجلانب الب�ضري يف هذا الرتاث.

ال�صعر - اللوحة
اختيارك للمعلقات - هل جاء م�صادفة اأم عن وعي م�صبق؟

يف احلقيقة كان الختيار م�ضادفة. يف خالل اإقامتي يف اأوروبا يف ال�ضنوات الأخرية، حاولت 
اإيجاد نوع من الوحدات تبني عالقتي بالتاريخ وتكون يف الوقت ذاته نوعاً من امل�ضافة بني 
وبني التجربة احلديثة الأوروبية. كثريون من الفنانني يقلدون ال�ضياغات الأوروبية. اكت�ضفت 
املعلقات من خالل القراءات فخلقت عند مناخاً نف�ضياً خا�ضاً، ويذ حققت بهذا التوجه ٥ 

باملائة من عمل متكامل فاإنني اأكون �ضعيداً.
لذلك نالحظ امتزاج ال�صعر بلوحاتك؟

ال�ضعر كو�ضيلة تعبري قادر عل اأن يحر�ض املخيلة، ولي�ض �ضرورياً اأن تكون ال�ضياغة النهائية 
يف الكلمات دائماً هي مدخل لفهم اأخر يخلقه عندك ال�ضاعر.
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قبل قليل قلت انك مل تكن متوجهًا للفن الإ�صالمي اإل انني األحظ يف لوحاتك تاأثريات 
الألوان املتفرقة ذات التابع الزخريف الإ�صالمي؟

ل ميكن اأن نقول اللون اأو ال�ضكل واإمنا ينبغي اأن ننظر للعمل الفني ب�ضكل متكامل. ثمة 
اأن ي�ضاهد العمل من خالل ما يخلقه من  اإ�ضالمية ومفردات �ضومرية والأف�ضل  مفردات 
اإليها.  بانتمائه  ي�ضعر  العربي  الإن�ضان  جتعل  اأخلقها  التي  الأ�ضكال  نف�ضي،  اأو  فني  مناخ 
فامل�ضاهد هنا ينظر اإىل العمل باطمئنان وي�ضعر باأن هذا العمل ي�ضكل جزًءا منه. ويف الوقت 

نف�ضه تعتمد اللوحة على عنا�ضر متعددة، وجزء منها ماأخوذ رمبا من احلرف.
التجربة  هذه  اأبعد  هي  وما  العربي؟  الت�صكيلي  الفن  يف  احلرف  ا�صتلهام  جتربة  عن  ماذا 

وقيمتها اجلمالية؟

ت�ضري جتربة ا�ضتلهام احلرف العربي يف الإنتاجات الفنية العربية املعا�ضرة اإىل نوع من التمعن 
يف عنا�ضر ودللت ذات ن�ضيج ح�ضاري عريق يف القدم تلك هي تقاليد الكالم، باعتبارها 
واحلروف  العديدة  الأرقام  ا�ضتخدام  اأو عرب  �ضفوياً  كان  �ضواء  للتعبري  وطريقة  اإ�ضارات خطية 
الهجائية اأو الكتابة املختزلة. اإن الدللت وما يخلقها احلرف وما يتيحه من جماليات ب�ضرية 
ك�ضكل مر�ضوم قد تداخل منذ البدء يف هيكل املظاهر املختلفة للح�ضارة العربية - الر�ضم، 
العمارة، ال�ضعر، ومع تقدم الزمن ظلت الأبحاث املتنوعة لطريق ا�ضتخدام احلرف ت�ضتفيد من 
قدرة احلرف نف�ضه على الختزال اأو الإفا�ضة �ضمن وجودها كعن�ضر تعبريي اأوًل وجمايل ثانياً.

اخلّطاط و الر�ّصام
اإذن ثمة عالقة بني اخلطاط والر�صام؟

ر�ضم  لطريقة  التقني  اخال�ضه  مبعنى  ر�ضاماً  منه  اأكرث  خطًة  الفنان  كان  التاريخ،  خالل  من 
احلرف ولعدم حماولته تخطي تلك الطريقة عند خلقه اأية وحدة جمالية ب�ضرية. وحتى عندما 
اأخ�ضع الفنان يف بع�ض حماولته منذ القرن اخلام�ض ع�ضر بع�ض اأنواع اخلطوط اإىل اأ�ضكال ذات 
اأ�ضكال، معمارية فاإنه كان مياًل لتطويع احلرف، لهذا  عالقة بالطبيعة ملحيطه نبات، حيوان، 

ال�ضكل اأو ذاك بدفع زخريف جمايل يقع �ضمن اأماكن تطوير اخلط نف�ضه اآنذاك بعيدة.
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بالن�صبة اإىل جتربتك نالحظ انك تدخل احلظ كعامل فعل يف ت�صكيل اللوحة.

يف حالة كثرية اأجد اأن احلرف لي�ض هو كل �ضيء اإل اإنه عن�ضر من عنا�ضر اللوحة. ورمبا لهذا 
التحديد اختلف مع الكثريين من الفنانني العرب اأو العراقيني يف حماولتهم لإعطاء احلرف 
متطلبات  فللخطاط  الأن   واخلطاط  الر�ضام  بني  كبري ح�ضل  لب�ض  ثمة  الأ�ضا�ضية.  القيمة 
مغايرة لتلك التي الر�ضام، ول ميكن اأن ن�ضمي اأي عمل فني لوحة، فاللوحة لي�ضت عبارة 
اأن جزء منه تدخل فيه اخلطوط والأ�ضكال التي هي  اللون كما  عن خط واحلرف يكمل 
خارج احلرف اأ�ضاًل، احلرف بالن�ضبة اإيل هو حماولة اإيجاد �ضياغة �ضكلية اأو ر�ضمه بحيث 
للخط.  الأ�ضا�ضية  القواعد  جتاوز  اإىل  ذلك  اأدى  ولو  والتكوين حتى  املو�ضوع  مع  يتنا�ضب 
اأحياناً ي�ضتهويني ر�ضم حرف معني ب�ضكل كال�ضيكي، واأحياناً اأخرى اأحاول حتطيم احلرف 
رمبا يكون هنا جزًءا من الوقوف �ضد تراثية اخلط مبفهومه الكال�ضيكي. بالن�ضبة اإيل ل اأريد 

اأن اأكون خطاطاً ي�ضتخدم اللون بل ر�ضاماً ي�ضتخدم اخلط يف ت�ضكيل اللوحة.

ا�صتخدامات اخلط
)املعنى(  الأدبية  الدللة  على  حتافظ  تارًة  لوحتك  يف  العربية  الكتابة  ا�صتخدامات  تتنوع 
احلالت  بعد  ويف  احلرف  �صكل  على  وحتافظ  الأدبي  معناها  من  جتريدها  وتارًة   ، للكتابة 

تتحول الكتابة اإىل عنا�صر هند�صية جمردة . ما هو تف�صري هذا التنوع؟

ما  الأن  اأما  معينة  ومفاهيم  معاٍن  اإىل  توؤدي  كلمات  ا�ضتخدم  اأن  اأحاول  كنت  زمان  منذ 
لعامل  مدخل  هي  لوحاتي  يف  امل�ضتخدمة  والكلمات  احلرف،  اإ�ضتخدام  هو  عليه  احر�ض 
اللوحة. ل ميكن بطبيعة احلال احلكم على جتربة من خالل عمل واحد، انني اأنظر للحرف 
من زاوية خمتلفة، وعرب هذه الروؤيا ميكن اإيجاد وحدات اأ�ضا�ضية تاأخذ مكانها يف عمل اآخر. 
يعني اإن الوحدة التي ا�ضتخدمها بطريقة اأخرى يف لوحة اأخرى. هذا هو اخليط الذي يربط 

بني عمل واأخر. واجلو الذي تخلقه اللوحات هو يف النتيجة جمموعة اأعمال.
جملة الوطن العربي، باري�ض، العدد 176، حزيران 1980
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مبدع ل يتفق
مع ال�صيغ الر�صمية

»غالريي األف« يف وا�ضنطن تعر�ض 35 عماًل جديداً للفنان العراقي �ضياء العزاوي، تتوزع 
بني الر�ضم بالأكريلك على القما�ض واخل�ضب، وبالغوا�ض على الورق.

يفاجاأنا مرة اأخرى بجدة جتربته الفنية، هذا الفنان الذي يعاي�ض ع�ضرنا العربي حتى النخاع، 
هذه املرة يبتعد عنا لريانا يف مدانا الرتاثي ويف عمقنا التاريخي. يبتعد عن التظاهرة العربية 

لكي يرى حركة اجلموع العميقة، ل �ضعارات الالفتات وح�ضب.
يحدث ل�ضياء العزاوي اأن ل يخرج من املحرتف النفي اإل لق�ضاء حاجة �ضريعة، ل يلبث 
بعدها اأن ي�ضتعيد �ضمت العتكاف، هدوء التاأمل وروعة البتعاد. يحدث له، اأحياناً اأن ل 
ي�ضرتي �ضحيفة، واأن ين�ضى موعد ن�ضرة الأخبار املتلفزة. يحدث له اأن ل يرى �ضديقاً مقرباً، 
واأن ميتنع عن الرثثرة يف »البار« اللندين، يحدث له اأن يقف بني لوحاته، واأن يجل�ض بني 
باأن يكون معها يتنف�ض هواء احلنان املتبادل،  ر�ضومه، من دون اأن يبادلها اأية عبارة مكتفياً 
هواء التعارف العميق بينه وبينها، كاأنها مرايا وجهه، ففي كل لوحة زاوية من وجهه. يحدث 
اأو ناقد. ل،  اأن يكتفي مبا يقوم به، واأن ير�ضى عنه. دومنا حاجة اإىل �ضهادة من �ضديق  له 
ال�ضارع  املديد يف  الوقوف  يطيق  عاد  ما  لكنه  نا�ضك يف حمرتفه،  اإىل  يتحول  العزاوي مل 

العربي ول امل�ضي الطويل يف التظاهر!
اإنه يرتاجع من دون  العزاوي ل يعتكف يف برجه الفني العاجي، ول يف مغرتبه الأوربي، 
بل  الأ�ضوات،  اأن  ذلك  منغلقاً،  ولي�ض  حمرتفه،  ينقطع  اأن  دون  من  ويبتعد  ينف�ضل،  اأن 
الأ�ضداء، ما زالت تبلغه، ما زالت تخربه عن هجرة »عبد اهلل« العربي، الذي مل يجد بعد 
بقعة يرفع فوقها علم حريته. ما زال حمرتفه حجرة ال�ضدى، �ضدى التمزق العربي، �ضدى 

ال�ضراخ العربي، والرنني يتجاوب بني اللوحات.
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يراجع، يرتاجع من اخلط الأول، من اخلط الأمامي من خندق املواجهة املبا�ضرة، ل لين�ضحب 
اأو يتخلى عن القيم والق�ضايا التي يدافع عنها، بل لي�ضوب التهديف بتاأٍن واإحكام، ب�ضرب 
واإمعان هذه املرة، ذلك اأن من يقف يف مقدمة التظاهرة قد تاأ�ضره معاين الالفتة امل�ضهورة 
يف طليعة املوكب، من دون اأن يتمكن من روؤية اجلموع، اأو يعرف الت�ضاع يف النظرة، ذلك 
اأن من يقف يف حومة النار يعرف يقيناً معنى الحرتاق من غري اأن يعرف بال�ضرورة معنى 

ال�ضهادة، معنى الت�ضحية.
غريه يندم، يت�ضكى، يقف اأمام اللوحة )اأو الق�ضيدة( مثل حائط املبكى، يتبني اخليبات، 
املوقعة  اإىل  اخللف،  اإىل  ينظر  فال  هو،  اأما  اخلائب.  العربي  الزمن  هذا  بالتح�ضر يف  مكتفياً 
التي تنبعث منها رائحة دمار ورائحة اأوهامه. اأما هو فال يقيم يف الت�ضكي، ذلك اأن �ضفينته 
امل�ضطربة جتد دوماً يف املحرتف الفني �ضاطئاً اأميناً تلقي فيه مر�ضاتها. ذلك اأنه يجد دوماً يف 

اللوحة جدراناً تقيه عن ع�ضف الرياح الهادرة.
اآن معاً،  اأن القرتاب يغوي وي�ضلل يف  يبتعد عنا لريانا، يف امل�ضهد العربي الكامل، ذلك 
مبا يطلقه  اأن يكتفي  ال�ضاربة يف عمق الرتاث. من دون  روؤية جذورنا  يبتعد لكي ي�ضتطيع 

احلا�ضر العربي من م�ضاهد موؤقتة وه�ضة ومهزوزة، اأي غري اأ�ضيلة البتة.
يعود اإىل الرتاث، اإىل امل�ضهد ال�ضرقي، اإىل اجلذور العميقة. يعود لأن عينيه ما عادتا تنبهران 
كفايًة ب�ضحر نار احلا�ضر. يعود اإىل التاريخ مبتعداً عن الزمن. يعود اإىل الأ�ضول مرتاجعاً عن 
التاريخ  العربية، يف مدى  باحثاً يف ال�ضحراء  تائهاً،  الأحداث. يعود فيجد عبد اهلل، يجده 
عن حريته. اإنه عبد اهلل، املهاجر الدائم، اإنه عولي�ض العربي، عولي�ض �ضائر الأزمنة. عبد اهلل 
ل يتوقف اأمام �ضعارات الزمن، واأمام اأحداثه، بل يذهب بعيداً يف البحث عن نف�ضه: ففي 

اأعماق هذه النف�ض وحدها يجد »عربيه«، هويته.
اإليه  تعرفنا  العراقي. كنا قد  الفنان  اأعمال  للمرة الأوىل يف  يعود، ول نكت�ضفه  عبد اهلل ل 
منذ �ضنوات بعيدة، لكنه مع هذه الأعمال، يتخذ ا�ضماً، وينتهج م�ضاراً، هو م�ضار الهجرة 
والبحث. نعرفه، هذا الرجل ذو الراأ�ض ال�ضومري والعينني الكبريتني وال�ضفتني املفتوحتني. 
كنا نلقاه دوماً »كجلمود �ضخر«، ك�ضكل نحتي يتكون فيما يخرج من كتلة احلجر اجلامد. 
يبلغنا �ضراخه  ال�ضمات. فمه املفتوح كان  نلقاه يف ج�ضد عمومي املالمح، غري متبلور  كنا 
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العايل وغ�ضبه العايل، وراأ�ضه ال�ضاهق. كان يخربنا بتوقه اإىل احلرية. كنا نلقاه ك�ضهيد يخرج 
من قربه ملفوفاً بكفنه )لهذا ل نتعرف على ق�ضماته وتفا�ضيل ج�ضمه(.

عبد اهلل ج�ضد متكون ومتبلور، يدرج فوق الأر�ض، ل بل فوق م�ضاحة غري حمددة. األي�ض 
»الن�ضيد  ر�ضوم  يف  اأو  ال�ضبع«  بـ«املعلقات  اخلا�ضة  العزاوي  ر�ضوم  يف  الدائم؟  املهاجر  هو 
اجل�ضدي« كما نلقى التعابري الإن�ضانية مركزة يف الوجه خا�ضًة. اأما يف ر�ضومه اجلديدة، فاإن 
وجع عبد اهلل داخلي. وجه تنم عنه حركة امل�ضي والبحث، اأي حركة القلق وال�ضوؤال. عبد 
اأو فدائياً، بل اإن�ضاناً توؤرقه الأ�ضئلة ول تكفيه  اأو مكافحاً. مل يعد فار�ضاً  اهلل مل يعد �ضهيداً 
»�ضاهد  ر�ضومه  كتاب  يف  كما  فقط،  �ضاهداً  يعد  مل  اهلل  عبد  اجلاهزة.  اأو  املتاحة  الأجوبة 
من هذا الزمان« )1972(. مل يعد ير�ضم فقط متجاوباً ومتفاعاًل مع ق�ضية العرب الراهنة، 
ق�ضية فل�ضطني، كما يف كتاب ر�ضومه »ر�ضوم لأر�ض الربتقال« )1973( و »الن�ضيد اجل�ضدي« 
)1980(. عبد اهلل مل يعد يخو�ض املعرفة يف جر�ض فقط، ول يف تل الزعرت وح�ضب، بل 
يف اأغوار نف�ضه، ويف مدى وا�ضع، تاريخي وتراثي، ل حتده حدود م�ضاكلنا الراهنة وق�ضايانا 

املعا�ضرة.
العزاوي يبتعد، اأي يخفف من اللتزامات )الوطنية، ال�ضيا�ضية، الأخالقية...( التي كان 
يفر�ضها على نف�ضه بنف�ضه. العزاوي يتحرر وين�ضج. اأي يرانا روؤيًة اأعمق واأو�ضع، ويلتقينا يف 

تيارات تراثنا العميقة ويف تدافعات تاريخنا واأمواجه الداخلية.
الزرقاء  والزاهية،  النا�ضعة  باألوانها  حت�ضر  الع�ضفور(  )اأو  احلمامة  كانت  املا�ضية  ر�ضومه  يف 
والبي�ضاء. وحت�ضر بوقفتها الهادئة واحلاملة. يف الق�ضم الأعلى من اللوحة اأو على اأحد جانبيها، 
كما لو اأنها »خارجية« عن اللوحة، ل من �ضلب كتلتها املركزية. كما لو اأنها مرجتاة وبعيدة. 
احلمامة اختفت كعالمة، ك�ضكل، لكنها حا�ضرة يف »مناخ« اللوحة. اختفت لأنها اندرجت 
كـ«حالة نف�ضية« )اإذا جاز التعبري(، اأي كعالقات ت�ضكيلية حرة، بني امل�ضاحات والأ�ضكال.

اللون ما زال  اأو يف جمالية طهرانية و�ضكالنية.  اأن ت�ضيل، يف نعومة،  األوانه ترق، من دون 
ي�ضع، يربق ويلمع، لكنه يندرج مبتعة وراحة، وفق اإيقاعات غري نزقة وغري م�ضدودة. هي يده 
التي ترق وتطلق احلركات بتلقائية اأكرث من دون اأن تكون على عجلة من اأمرها اأو يف مطاردة 
تاأماًل،  اأكرث  لكنه  م�ضى،  عما  ا�ضطراعاً  اأقل  �ضخباً،  اأقل  الر�ضم  تتناوله.  الذي  للمو�ضوع 
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واأكرث ن�ضجاً. خطوطه اأقل ع�ضبية، تلني من دون اأن يعرف امتدادها التوقفات  اأكرث عمقاً 
ال�ضريعة اأو الزوايا احلادة. اأ�ضكاله وخطوطه اأكرث ا�ضتدارًة، اأي اأن يده تتوقف وتتاأنى وترعى 

ما تر�ضمه.
يف ر�ضومه اجلديدة ل يتورع عن اللعب، عن املرح، عن الت�ضلية. يتعرف مرح الألوان وزهوها. 
بعد اأن كان يحّملها غالباً اجلّدية وال�ضرامة واملاأ�ضاوية، كما يف اأ�ضخا�ضه »الدرامية«. العزاوي 

ملون اأكرث من اأي وقت م�ضى يف مراحله الفنية.
احلرف يختفي من ر�ضومه. ي�ضري �ضكاًل من جملة اأ�ضكال، وعن�ضراً يف بنية. اأي اإمنا يحتاج 
اإىل قراءة مقربة جداً لكي نتبني بع�ض الأ�ضكال احلروفية، ذات الأ�ضلوب الكويف. مل نعد 
)كما  اأو حرفاً  كلمًة،  ول  اجل�ضدي«(.  »الن�ضيد  اأو  »املعلقات«  ر�ضوم  )كما يف  نتبني جملًة 
يف عدد من اأعماله الأخرية(، بل بع�ض جمزوؤاء احلروف فقط. اأي اأن احلرف ي�ضري بعداً، 
)اأو  اأي معنى خارجي  اإىل  ي�ضتند  اأو  ي�ضتقوي  العزاوي  يعد  فقط. مل  �ضكاًل  اأي  امتداداً، 
الفنية. بل  اأعماله  تعبريية  ي�ضبط  اأو غريها( لكي  فل�ضطني  �ضيا�ضية معلنة، مثل  اأية ق�ضية 
�ضار يعتمل داخلياً فيما يتعدى الزمن اأو احلدث. وفيما يتعدى الهوية الت�ضكيلية ال�ضهلة 
واملتاحة )كاأن ي�ضري العمل الفني »عربياً مبجرد اأن تندرج فيه عبارات وحروف عربية بينة«(.
اإل اأن ال�ضمة الأكرث متيزاً لأعماله اجلديدة هي التطور الهائل الذي اأحدثه العزاوي يف ت�ضوره 
للتكوين الفني. اإنه يكت�ضف احلدود امل�ضرتكة بني طرق فنية متعددة. اإنه يبني »الت�ضكيلية 
املتعددة« على وزن »الكتابة املتعددة« التي تعرفها الكتابة الإبداعية الختبارية يف دجمها 

لأنواع الكتابة املختلفة.
احلوار مع �ضياء العزاوي يفيدنا اأكرث يف تبني معامل مرحلته الفنية اجلديدة، والتعرف على 

مراجعاته الفنية وغريها:
نالحظ يف اأعمالك اجلديدة تبدًل ملحوظًا يف ت�صورك لتكوين اللوحة الفني، ما الغاية من 

وراء ذلك؟

اأن�ضغل باأعمال ذات اأبعاد و�ضطوح خمتلفة، اللوحة بكاملها هي التكوين الفني. بهذا املعنى 
ولذلك  و�ضياغته.  التكوين  مب�ضاحة  واإمنا  الر�ضم،  م�ضمع  مب�ضاحة  اللوحة  حدود  تتحدد  ل 
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اأ�ضتخدم اخل�ضب لتنفيذ لوحاتي، فهو يعطيني حرية المتداد خارج �ضكل املربع وامل�ضتطيل 
املعروف عن اللوحة. اأحاول اإيجاد اأ�ضكال حرة، تكون مع احلائط الذي تعلق عليه لوحة 

واحدة متكاملة.
هذا البحث قادين اإىل اأ�ضكال و�ضط بني الر�ضم والنحت، منها جمموعة من الأعمال �ضميتها 
ال�ضروط  تلغي  التي  تلك  فنية هي  الآن من جتارب  ي�ضاع  ما  اأف�ضل  اإن  »م�ضالت عربية«. 
بني تعريفات العمل الفني. فالفن ال�ضرياميكي مل يعد �ضكاًل نفعياً يتكرر، بل بات يجمع 
وال�ضكل  التزجيج.  عملية  ال�ضرياميكي يف  من خربة  ال�ضتفادة  مع  والنحت.  الر�ضم  بني 
ي�ضبح بهذه الطريقة اأكرث حرية. وما يقال عن ال�ضرياميك ي�ضح يف النحت وت�ضميم الأثاث 
والت�ضوير الفوتغرايف، حتى يف العمارة التي اأخذت ت�ضتلهم النحت يف �ضياغة عنا�ضرها. 

وذلك كما جرى يف اأوربا يف الثالثينات.
اأ�صكال حروفية حمدودة، ل متيل  احلرف العربي يحتجب تدريجيًا من اأعمالك، ل�صالح 
بال�صرورة اإىل معاٍن حمددة، ول اإىل عبارات وا�صحة املعاين واملباين، اإىل اأين توؤدي بك 

هذه املراجعة؟

جتربة احلرف العربي اأعطت بع�ض النتائج، اإل اأنها حمدودة جداً، على الرغم من ات�ضاعها 
على نحو مل ي�ضبق له مثيل. فقد عرفنا خ�ضو�ضاً فنانني مولعني بنظرة �ضيقة جداً ملا ميكن 
اأن يحققه احلرف العربي. كما قادتنا هذه التجربة اإىل كالم طويل، ي�ضتبق النتائج، ول يدعو 
اإىل الت�ضاوؤل، النقد اجلاد، اأو املعرفة املنهجية للنقد. كان نادراً غالباً بحيث كانت ال�ضاحة 
خالية لأ�ضباه النقاد الذين كانوا يجمعون وير�ضفون يف مقالتهم مقتطفات اأيديولوجية من 
كل حدب و�ضوب، ثم يل�ضقون بها �ضفة البحث الفني. وذرائعية هوؤلء النقاد كانت تقابلها 
لوحة عربية ه�ضة، �ضرعان ما انتهت اإىل متاهات، ل عالقة لها بالإ�ضكالت املعرفية التي 

تواجه حركة الفن احلديث.
من  ال�صتفادة  يف  العربية  للتجربة  تقوميك  اأكرث  بدقة  لنا  حتدد  لو  عمومية.  مالحظاتك 

احلرف يف العمل الفني.

هناك خطاطون وهموا اأنف�ضهم بالر�ضم، وباأنهم ر�ضامون. وجتد هذا التوهم وا�ضحاً يف معار�ض 
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كثرية. فاللوحة لي�ضت اخلط، وتقنيتها لي�ضت حرفة اخلطاط. اللوحة تعتمد على اأ�ضا�ضيات 
ل تتوافر يف �ضناعة اخلط، لهذا كان على اخلطاط الذي يحاول العبور من حرفته اإىل اللوحة 
يتفهم معنى  واأن  يتعرف  اأن  والأ�ضا�ضيات. كان عليه  الأ�ضول  يتمكن من معرفة هذه  اأن 
تكوين اللوحة وح�ضا�ضية ال�ضطح الت�ضويري والقدرة على معرفة اللون، ل من حيث تنوعه، 

بل من حيث كيفية ا�ضتخدامه. والتزويق يف اأي حال ل ي�ضكل لوحة معا�ضرة.
جتربة احلرف العربي قادت اإىل خلخلة موقف الفنان من م�ضاألة انتماء لوحته. يف العراق يف 
فرتة اخلم�ضينات مثال، عرف النتماء من حيث املو�ضوع، وظل ال�ضكل عبارة عن جتميع 
لأ�ضاليب فنية عديدة. اأما حالياً، فقد تزاوج املو�ضوع وال�ضكل. ولأن الأمر كذلك، وجب 
على الفنان اأن يعاين اأ�ضلوبه عن قرب، وهو ينقل احلرف العربي من وجوده كخط، اإىل عن�ضر 
فني يف لوحة معا�ضرة. اإن هذا املوقف اأنتج فعاًل اإيجابياً حتى واإن قادت بع�ض املحاولت اإىل 

م�ضاهد خطية واإىل تاأويالت فنية م�ضحكة.
تدعو اإذن، الفن العربي اإىل م�صافة ما، نقدية بال�صرورة، حيال الطروحات الأيديولوجية 

الرائجة، وهي غري فنية يف غالب الأحيان، وتدعوه اإىل مراجعة ما يقوم به فنيًا.

-التاأويالت الغيبية للعمل الفني وحما�ضة الدعاء الوطني �ضتجعلنا اأمام طابور من فنانني، 
اإىل  يوؤدي  واأن  الطابور �ضيكون م�ضيعة للوقت  قليلي الذكاء واملعرفة. والت�ضدي ملثل هذا 
الفنان  الإبداعي.  العمل  حاجات  على  الأجابة  يف  ي�ضهم  ولن  باحلقد،  مبطنة  نزاعات 
اإىل  النظر  نف�ضه، وهو يبحث بجدية، من دون  اإىل الن�ضجام مع  احلقيقي هو الذي ي�ضعى 
املقايي�ض التي ي�ضيعها املوظفون الذين يديرون املوؤ�ض�ضات الفنية. الفن املبدع ل ميكن اأن 
ين�ضجم مع تاأويالت ال�ضيغ الر�ضمية باأي حال من الأحوال، لأن هذه ال�ضيغ، �ضواء كانت 
اإيجابية اأو �ضلبية، ت�ضعى دوماً لإيجاد عنا�ضر واأدوات تخدم جمموع ال�ضلطة كنظام، ولأنها 
كذلك، ي�ضيح الن�ضباط الوظيفي اأكرث اأهمية من دعم مغامرة العمل الإبداعي. اإنني ل 
مناق�ضة  على  قادرة  غري  املوؤ�ض�ضة  هذه  دامت  ما  باخلري  يب�ضر  ما  فنية  موؤ�ض�ضة  اأية  يف  اأجد 
الأ�ضكال الفنية بحرية دون الرجوع اإىل ت�ضل�ضل املراجع الر�ضمية التي يكون بع�ضها معادياً 

اأ�ضاًل بحكم جهله الفني.
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من هو »عبد اهلل« هذه ال�صخ�صية اجلديدة التي نلقاها للمرة الأوىل يف اأعمالك؟

اأحاول عرب �ضخ�ضية ت�ضمى »عبد اهلل« وتتكرر يف اأعمايل، اأن اأ�ضوغ منوذجاً عربياً. اإنه العربي 
الذي يبحث عن م�ضاحة يف هذا الوطن ال�ضا�ضع، يكون فيها حراً. ولأنه كذلك، فهو مهاجر 
جغرافياً. وتاريخياً النفرى، ال�ضاعر ال�ضويف الذي عا�ض بني بابل والب�ضرة هو التاريخ الذي 
يذكر عبد اهلل بالوطن، بالعالقة معه، يحاوره عرب اخلط الكويف ويح�ضي معه الهزائم والعوائل 

املبعرثة وال�ضهداء الذين دفنوا مع اأحالمهم يف الرمال.
اأجرى احلوار: �ضربل داغر، جملة كل العرب، ني�ضان 1984
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حمرتف العزاوي

اأمر عليك  العزاوي كما كان وعدين، وقال  �ضياء  ات�ضل هاتفياً   1984 اأيلول   20 بعد ظهر 
ونذهب اإىل املحرتف. انتظرته ومل اأكن اأعرف �ضكله. مل األتق به �ضابقاً، يف و�ضط الزحام 
يف �ضارع عري�ض من لندن �ضاهدت وجهاً �ضاحكاً يتجه �ضوبي، �ضعر يتهدل حتى كتفيه، 
حياين وقال من�ضي اإىل ال�ضيارة. خرجنا من و�ضط لندن يف اجتاه ال�ضمال. ي�ضكن العزاوي 
يف هامب�ضتد، منطقة معروفة بحدائقها وجنائنها ومتنزهاتها. عربنا غابًة �ضخمة، يف ق�ضم منها 
م�ضرح ومتحف. منزل العزاوي حمرتفه بعيداً عن قلب العا�ضمة، تلفه حديقة، غرفة اجللو�ض 
كال�ضيكية،  مو�ضيقى  ا�ضطوانة  العزاوي  و�ضع  لوحات.  لوحات،  حيطانها.  ترى  ل  وا�ضعة 
اإ�ضدار  يف  يفكر  اإليه:  ي�ضعى  حلم  على  بالكالم  وبداأ  ال�ضاي  يح�ضر  قام  خافت.  �ضوت 
جملة تعنى بالر�ضم والن�ض، اأي اختيار ن�ضو�ض قدمية اأو حديثة، �ضعراً اأو نرثاً، والبحث عن 
عالقة بني الر�ضم والن�ض. عمل اإبداعي متكامل، حيث الن�ض مرتبط باللوحة. اأعداد مرقمة 

والتوزيع حمدود.
كيف تنظر اإىل فن الر�صم واأين ت�صعه من جملة الفنون؟

فن الر�ضم، �ضاأنه �ضاأن اأي و�ضع ثقايف اأو اإبداعي، ي�ضاعد املرء على التعبري عن اأفكار وعالقات 
األ يكون يف و�ضعه التقليدي، اقت�ضار الر�ضم  اأ�ضا�ضية ب�ضرط  اجتماعية. الر�ضم على مادة 
اأوربا  املعا�ضر يف  الر�ضم  انغالق ثقايف مميت.  اإىل  تقليدية فح�ضب �ضيقود حتماً  على لوحة 
تتداخل فيه اأ�ضاليب النحت واحلفر والطباعة. وهذه و�ضيلة خالقة. على الر�ضام اأن يلتفت 
اإىل ما حوله من جتارب جديدة. ل ميكن اأن يبقى يف كهف اختاره ويفرت�ض اأنه قادر على 
تطوير جتربته. عليه اأن يلتفت اإىل العامل ويختار. يلتقط ويطور. لهذا على الر�ضام اأن يتجاوز 

حدود القاعدة.
هل معنى ذلك اأن ينزل الر�صم اإىل ال�صارع؟
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املق�ضود هو هل هناك مواد مل يجربها الر�ضام؟ لحظ اأن الكتابة: نرثاً و�ضعر، خ�ضعت اأ�ضلوباً 
ولغًة لتغريات جذرية. ملاذا ل ينطبق احلال على الر�ضم؟

اأتخالف نظريات الر�صم الكال�صيكية؟

اإبداعات ل حت�ضى. مفهوم  دنيا  تراثنا  املنطقة.  تراث  التعبري عن  اإىل  اأتطلع عملياً  بالطبع. 
الواقع،  من  جزءاً  كان  الإ�ضالمي،  العمل  خذ  موجودين.  غري  عندنا  واملحرتف  اللوحة 
اأ�ضا�ضية لتطوير التجربة الفنية. بيكا�ضو عاملي، لكن  هل نلغي هذا املفهوم؟ ل. النتمائية 
خ�ضائ�ضه اإ�ضبانية، �ضواء تاأثر باملنمنمات العربية اأم بالأقنعة الأفريقية، بقي اإ�ضبانياً. اإذا ر�ضم 
الفنان العربي كما يفعل نظريه الأوربي فهو مقلد. تقنياً، ي�ضتطيع الفنان ر�ضم لوحة باملعنى 
الإبداع  مغلق.  ثقايف  و�ضع  �ضمن  ل يتوافر  فالإبداع  تنعدم،  الإبداعية  اأن  اإل  الأوربي، 
اإبداعية ظهرت حتت  اإبداع. نعم، هناك مناذج  جزء من حرية الإن�ضان، وحيث ل حرية ل 
اإىل املوت. ميكن لو�ضع  الإرهاب، لكنها لي�ضت ظاهرة عامة. النغالق والتع�ضب يقودان 
ثقايف اأن يبدع خالل خم�ض اأو ع�ضر، لكن احل�ضارة ل تقا�ض بهذه الفرتة الق�ضرية. احل�ضارة 
تقا�ض بقدرتها على خلق اأجيال. ال�ضياب ظهر يف اخلم�ضينات. يف الثمانينات ل جند من 
يحل حمله. يف تراثنا كنوز اإبداعية. على املوقف الفني اأن يناق�ض اللوحة. يجب اأن ل ننقطع 

عما يحدث من اإبداع فني يف اأوربا، ولكن من اخلطاأ اخل�ضوع للتيار الأوربي.
تركز اإذًا على خ�صو�صية التجربة. كيف ينظر �صياء العزاوي اإىل جتربته وما هو طموحه؟

يف بغداد يف نهاية اخلم�ضينات وبداية ال�ضتينات، در�ضت يف فرع الآثار، كلية الآداب. يف 
اآن واحد كنت اأدر�ض فن الر�ضم يف معهد الفنون اجلميلة. الآثار كانت حافزاً. بدل اأن ت�ضع 
القدمية،  العراقية  والأ�ضاطري  ال�ضومري  النحت  اأثر  الرتاث.  ت�ضتلهم  اأوربياً،  منوذجاً  اأمامك 
ل�ضيما ملحمة جلجام�ض. هذا غنى ثقايف. منذ البدء، كان ميلي نحو الرتاث، فانحزت اإىل 
تيار عربي، وقراأت يف الرتاث الأ�ضطوري والفولكلوري. وجدتني �ضمن الو�ضع احل�ضاري. 
ل ميكن اأن اأكون ر�ضاماً عربياً فح�ضب، بل اأن اأكون عربياً. من خالل معار�ضي يف العوا�ضم 
اإقامة  ال�ضعر.  بع�ضنا، كما يف  نعرف  اأن  بالر�ضامني، يجب  اأقمت عالقات �ضداقة  العربية، 

معر�ض اأ�ضبه باإ�ضدار ديوان �ضعر. تثار حوله نقاٌط توؤثر يف تطوير التجربة.
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ما هي موا�صيع لوحاتك؟

ب�ضرياً، كما  الرتاث  اأ�ضتلهم  القدمية.  الن�ضو�ض  اإىل  اأعود  الرتاث.  ت�ضرب يف  جتاربي كلها 
اإىل  انتماءاً  تزداد  اأو  اأوربا  يف  ُت�ضحق  كفنان  اأنت  ال�ضبع.  املعلقات  اأفكار  ر�ضم  يف  فعلت 

اأ�ضولك.
متى قررت اأن تعي�ص يف لندن؟

فرع  للفنون. مدير  امللكية  الكلية  لندن لدخول  اإىل  العراق طوعاً وجئت  1976 تركت  يف 
الر�ضم ن�ضحني بالعدول عن الفكرة بعد اأن �ضاهد لوحاتي. قال ح�ضبك اأن تطور جتربتك. 
ومنذ ذلك احلني اأنا هنا. اأ�ضارك يف معار�ض عربية وهذا يعني يل الكثري. حالياً اأ�ضعى اإىل 
»غرائب  القزويني  كتاب  ن�ضو�ض  تقدمي  اأحاول  حديث.  منظور  من  قدمية  اإبداعات  تقدمي 

املوجودات« عرب ر�ضوم جديدة.
ما هي عالقتك بال�صعر؟

عالقتي بال�ضعر اأ�ضا�ضية. الإبداع م�ضرتك. ل ميكن ف�ضل ال�ضاعر عن فن الر�ضم. فيما م�ضى 
ر�ضمت جمموعات ال�ضياب وغريه. حالياً اخرتت اأحد ع�ضر �ضاعراً عربياً يف ق�ضائد منوعة. 
 500 نحو  حمدود:  التوزيع  اأوربا.  اإىل  موجهة  الرتجمات  هداوي.  ح�ضني  الق�ضائد  ترجم 
اأنا  وخيالت.  اأفكار  من  الق�ضائد  اأوحته  ما  ر�ضمه  تبقى.  عدة ح�ضارية  هذه  فقط.  ن�ضخة 

ر�ضام، ومن اخلطاأ اأن اأقدم نف�ضي �ضاعراً.
ما هي املوؤثرات الفنية عليك؟

جتربة  اآخر  ويف  معينة،  جتربة  ما  ر�ضام  يف  يعجبني  بيكون.  والإنكليزي  بيكا�ضو  البدء،  يف 
الطبع  اإىل  اجنرفت  حالياً  الأخرية.  النحتية  والأعمال  املعار�ض  م�ضاهدة  يهمني  خمتلفة. 
واحلفر والنحت. ا�ضتخدم مادة الورق. عجينة الورق مادة اللوحة. تتحول عجينة الورق اإىل 
متثال اأو �ضكل ذي ثالثة اأبعاد. اأهمية العمل الفني ا�ضتعمال مادة الر�ضم ل�ضاحلك، ومادة 
النحت ل�ضاحلك. لكل مادة خ�ضائ�ضها. التمثال النحتي اإذا احتاج اإىل �ضالبة وموؤثرات 
كان ا�ضتخدام اخل�ضب م�ضيعة للوقت. احلاجة اإذاً اإىل الربونز. لكل مادة خ�ضائ�ضها. متى 

عرفت اخل�ضائ�ض، تك�ضب الوقت وتطور التجربة. الإبداع قائم يف ال�ضيطرة على املادة.
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ماذا عن الر�صامني العرب؟

يف التجربة العراقية كان يف اخلم�ضينات جمموعات، الآن هناك اأ�ضماء اأ�ضا�ضية، �ضاكر ح�ضن 
يربط الثقافة الفنية والر�ضم، اإ�ضماعيل فتاح نحت بارز، رافع النا�ضري جتربة هامة. يف �ضوريا 
فاحت املدر�ض ومروان ق�ضاب با�ضي، ويف م�ضر اآدم حنني ويف لبنان �ضفيق عبود، وعبود فنان 

بارز.
هل يوؤثر الأدب يف ر�صمك؟

ال�ضعر والرواية هما احل�ضيلة الثقافية التي تربطني بالعامل العربي. اأقراأ الأجانب لأقف على 
راأيهم يف تراثنا. اأتعلم من جتارب الر�ضامني الغربيني ل اأ�ضتخدم معرفتي ملا اأح�ضله يف اأوربا 
بع�ض  والفقر يف  احلرمان  و�ضاهدت  وتراثي.  �ضعبي  واأعرف  نف�ضي  اأعرف  نف�ضي.  لتغريب 
املناطق النائية. هذه م�ضادر اأ�ضا�ضية يل. هناك ن�ضو�ض تراثية ت�ضخذ اخليال، كما فعل هادي 
العلوي مع مواقف وخماطبات للنفرى، ن�ضو�ض مهملة من وجهة تقدمية. التاأثري علي ياأتي 
ملحمي  نف�ض  على  اعتمد  الذي  ماركيز  غار�ضيا  كتابات  مثاًل  تاأ�ضرين،  جتريدية  �ضور  عرب 
اأ�ضطوري يف ال�ضرد. هذا ما اأحاوله يف اللوحة. اللوحة تنمو اأمامك اإذا كانت تت�ضمن نف�ضاً 
زخرف جامد.  اإىل  تتحول  فاإنها  النف�ض،  ذلك  افتقدت  اإذا  اأما  رونقها.  تفقد  فال  ملحمياً، 

احلالة امللحمية جتعل اللوحة جزءاً منك.
ماذا عن الكتابة العربية؟

منيف  الرحمن  عبد  كتابات  اأثارتني  ندر.  ما  اإل  الإبداع  على  حتفز  عربية  كتابة  توجد  ل 
»الأ�ضجار واغتيال مرزوق« و«�ضرق املتو�ضط«. ال�ضياب قمة. يعجبني عبد اللطيف اللعبي، 

ح�ضا�ض ومرهف.
هل لنا بلمحة عن حياتك؟

ولدت يف 1939 يف حي قدمي من بغداد، در�ضت الآثار واحل�ضارة يف كلية الآداب، جامعة 
بغداد، ويف الوقت نف�ضه الر�ضم يف معهد الفنون اجلميلة. اأنهيت درا�ضتي يف 1963، ولأ�ضباب 
�ضيا�ضية بقيت خارج الوظيفة احلكومية حتى 1968، حني عملت يف دائرة الآثار يف متحف 
العراق. يف 1976 ا�ضتقلت بعد اأن اأم�ضيت �ضنتني يف اجلي�ض، اأر�ضلوين اإىل �ضمال العراق. 
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احلرب كانت �ضر�ضة. هذا خلل. اأنا ر�ضام، ما يل وق�ضوة احلرب. عدت من اجلبهة وتركت 
العراق يف 1976 وما زلت هنا يف لندن.

املعار�ض. لوحات ومتاثيل  واأجانب، ي�ضرتيها من  لر�ضامني عرب  بلوحات  العزاوي  يحتفظ 
ديوان  كتب.  رفوف  خ�ضب،  �ضور،  األوان،  وا�ضع،  حمرتف  الثالث  الطابق  نظرت.  اأينما 
يو�ضف  املطر« مهداة من  »اأن�ضودة  العرب،  �ضعر احلداثة  املتنبي، ديوان اجلواهري، دواوين 

اخلال. 
يعمل العزاوي حالياً على تطوير بحث ت�ضكيلي يعتمد على �ضياغة جديدة لبع�ض الكتب 
الثابتة«  »الكواكب  وكتاب  املوجودات«  »غرائب  القزويني  كتاب  مثل  املعروفة  الرتاثية 
املقامات  تعتمد  التي  العود  ب�ضرية مبو�ضيقى  تاأ�ضي�ض عالقة  اإىل  يتطلع  اإىل ذلك  وغريهما. 
العربية. يقراأ عبد اللطيف اللعبي ويعجبه يف حماربته العزلة، �ضواء كان يف ال�ضجن اأم يف 

اللغة التي يكتب بها وهي الفرن�ضية. يقراأ املاغوط واأدوني�ض والتكريل والعروي.
اأجرى احلوار: حممود �ضريح، جريدة النهار، بريوت، 29 ت�ضرين الثاين 1984
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عمل اإبداعي متكامل

اللوحة م�ضوار من الفكر والعمل.

والذين  العربي،  عاملنا  يف  املتميزين  القالئل  الفنانني  من  واحد  العزاوي  �ضياء  الفنان 
ا�ضتطاعوا اأن يغر�ضوا املفهوم احلديث للفن العربي املعا�ضر، حيث ا�ضتطاع اأن يربط الأ�ضالة 
العربية عرب مراحلها التاريخية املختلفة بتجربة ت�ضكيلية ذات خ�ضو�ضية تعتمد على الرتاث 
امل�ضتجدين على نهجه.  الفنانني  اأ�ضلوب مميز وا�ضح، �ضار الكثري من  الوطني، مما جعله ذا 
وعلى �ضفحات »الراأي« نحاول اأن ن�ضلط بع�ض ال�ضوء على حياة ون�ضاط الفنان حيث كان 

هذا احلوار.
هل يخربنا الفنان �صياء العزاوي عن البداية الفنية التي مر بها عرب م�صواره الطويل؟

اإن رغبتي بالر�ضم كانت معي منذ الطفولة، لكن ما كان مهماً، هو عند دخويل كلية الآداب 
الر�ضم.  الفنون اجلميلة لدرا�ضة  نف�ضها دخلت معهد  ال�ضنة  العراق لدرا�ضة الآثار، ويف  يف 
كنت يف الواقع بني معرفة تاريخ الفن نظرياً وتطبيقياً، وخا�ضة تاريخ الفن يف املنطقة، العراق 
و�ضوريا وم�ضر، وبني ممار�ضة الر�ضم. وبالطبع كانت مل�ضاهمة اأ�ضاتذة الر�ضم مثل فائق ح�ضن 

وحافظ الدروبي عامل مهم يف معرفة البدايات ال�ضحيحة.
هل كان للمدار�ص الفنية تاأثري على توجهك الفني، وخا�صة باأنك �صاحب اأ�صلوب خا�ص 

مميز وكثريون يحاولون ال�صري باجتاهك؟

اإن اأي فنان عربي لبد واأن ا�ضتفاد من جتارب املدار�ض الفنية العاملية، لكن ال�ضتفادة هذه لن 
تقرر قيمة خربته املكت�ضبة ما مل يكن للفنان موقف فني وثقايف متما�ضك اإزاء هذه املدار�ض، 
واإل فاإنه �ضيكون جمرد تقليد ل قيمة له. اإن جتربتي الفنية، وب�ضبب انحيازي الثقايف لهوية 
عربية، قد اأوجدت نوعاً من احلوار الذي ي�ضكل مع خربات فنانني اآخرين، نزعة فنية جتد 
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�ضدًى عند بع�ض الفنانني الذين مل تكّون خربتهم بعد، وهذا لي�ض بال�ضيء املهم، املهم هو 
اأن حماولتي مع حماولت فنانني اآخرين، ا�ضتهدفوا تاأ�ضيل الفن العربي، حتى متكنت اأن 
توجد نوعاً من الظروف الثقافية والفنية التي �ضاهمت دومنا �ضك يف ن�ضر هذا التوجه وجعله 
هّماً عربياً، بعك�ض ما جنده يف اخلم�ضينات مثاًل، عندما كان الفنانون منحازين لتاأ�ضي�ض فن 

م�ضري، كاملختار واآخرين، اأو فن عراقي كما اأ�ضاعته جماعة بغداد يف العراق.
لل�صكل يف لوحة �صياء العزاوي م�صمون واحد، وامل�صمون هنا هو املتعة، واملتعة لن تاأتي 

اإل من ال�صكل نف�صه. هل تو�صح ذلك؟

واأن  الرتاث لبد  هذا  تطوير  اإ�ضهام يف  اأي  واإن  ب�ضري،  تراث  بالن�ضبة يل هي  اللوحة  اإن 
ي�ضتهدف تطوير ال�ضكل. اإن املتعة التي تتحدث عنها ل ميكن اأن يخلقها ال�ضكل لوحده، 
واإمنا هناك اللون، املوقف الفني اإزاء اختيار ال�ضكل والتكوين، ثم ما ميكن لهذا ال�ضكل من 

عالقة بامل�ضمون والذي ل اأجده دائماً كن�ض اأدبي، اأو ينبغي اأن يقدم حكاية.
هل تعتقد باأننا نعي�ص يف عامل الت�صميم اجلرافيكي؟

هذا �ضحيح عندما نتحدث عن احل�ضارة العربية واليابان. اأما عربياً فلي�ض هناك هذه الأهمية 
للت�ضميم اجلرافيكي. وللتاأكيد على ذلك ل يوجد هناك خربة مهمة يف حقل اإنتاج الكتب 
واملجالت با�ضتثناء قليل جداً مثل املجالت التي �ضممها ع�ضام �ضنبور. اأما ت�ضميم املل�ضق 

اجلداري اأو الطوابع وو�ضائل الإعالن، فهي ل زالت ب�ضكل عام جتارب اأولية اأو غري مهمة.
كيف تنظر اإىل احلركة الت�صكيلية العربية، وما هي اآمالك فيها؟

فردية،  جتارب  عن  حديثاً  يكون  اأن  اإل  ميكن  ل  العربية  الت�ضكيلية  التجربة  عن  احلديث 
وبالتايل فالآمال لبد واأن تكون فردية. وهذا بالطبع جانب �ضلبي ل يخدم هذه التجربة التي 
ل زالت جديدة ب�ضكل من الأ�ضكال. اإن اخلربات اجلماعية التي تكونت يف اخلم�ضينات وما 
اأنتجته من حماولت يف اأكرث من قطر، مل تتمكن اأفكارها من تعميق هذه النزعة للو�ضول 
اإىل هوية متميزة للفن العربي، مما �ضاهم يف دفع هذه الأفكار اإزاء حماولت فردية متوزعة يف 
الوطن العربي، حماولت ذات م�ضتوى فني متقدم، دومنا �ضك، لكن تقدمها �ضيبقى مرهوناً 
مبدى قدرتها على تفجري الوعي اجلماعي. مبعنى البحث لتاأ�ضي�ض خربة ت�ضكيلية وت�ضميمية 
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على اأكرث من �ضعيد. اإن الفن العربي لي�ض اللوحة فقط، ينبغي اأن يكون هناك وعي متجدد 
لقبول م�ضاهمات متنوعة اأكرث واأكرث. فالنحت ل زال غائباً عندما نتكلم على �ضعيد التجربة 
العربية، وكذلك ال�ضرياميك والت�ضميم اجلرافيمي. ول زال الفن غري م�ضاهم يف احلياة كما 
نراه يف الكثري من التجارب العاملية. اإنني اأمتنى اأن يكون الفن الت�ضكيلي جزءاً من الثقافة 
العامة للمواطن العربي، اأن يكون يف ال�ضوارع، كما يف املتاحف والبيت، واأن يتدخل فيما 
ال�ضكل  املعماري يف خلق  املهند�ض  اإىل جانب  يتدخل  اأ�ضياء، كما  املواطن من  ي�ضتعمله 
اجلمايل للمدينة، ل اأن يكون مزيناً لهذا احلائط اأو ذاك، واإمنا اأن يكون فاعاًل بحق، بتوفري 

اأعمال على �ضعيد الت�ضميم والنحت اأو الر�ضم، قادرة على خلق ال�ضعادة واملعرفة.
الت�صكيلي يعمل منفردًا، ومنفردًا ي�صوغ عامله واأحا�صي�صه وابتكاره،  الفنان  باأن  اإننا نعلم 
من  ال�صحيح  مكانه  ياأخذ  مل  لكنه  والأعظم،  الأقدم  فهو  لذا  الأخرى،  الفنون  بعك�ص 

الإعالم العربي. ملاذا بت�صوركم؟

اإن توطيد مكانة الفن الت�ضكيلي لن تتحقق ما مل تكن هناك عوامل م�ضاعدة مثل املجالت 
ي�ضبح حاجة  واأن  الربيدية،  البطاقة  اأو  املل�ضق  ب�ضيغة  الفنية  الأعمال  و�ضيوع  املتخ�ض�ضة 
يومية مثل املو�ضيقى والكتاب. اأما تق�ضري الإعالم، فهذه ظاهرة معروفة لأن الإعالم ل يجد 
يف الفن الت�ضكيلي غري مادة دعائية ي�ضتخدمها عندما يحتاج اإليها، ولهذا تغلب على هذه 

الفعاليات �ضفة العجالة والالمهنية.
كيف ميكن خلق فن ذا خ�صائ�ص عربية يتخطى احلدود املحلية وينطلق اإىل العاملية؟

العاملي  والرتاث  جهة  من  تراثنا  يف  امل�ضتمر  بالبحث  اإل  تتم  لن  عربية  جتربة  تاأ�ضي�ض  اإن 
العاملية. لكن ل يعني  اإىل  التي تقود  الفنية والثقافية هي  اإىل هويتنا  اإن النحياز  املعا�ضر. 
هذا اأن نفهم الهوية جمرد رافد واحد من تراثنا ونعممه، مثلما جند الآن يف �ضيوع ا�ضتخدام 
النفتاح  اإن  فو�ضى خطية.  ذات  اللوحة جمرد عالمات  اأ�ضبحت  بحيث  العربي،  احلرف 
الثقايف �ضيغني التجربة الفنية ويجعلها بعيدة عن �ضوء الفهم، بحيث تكون بحق فعاًل فنياً 

وثقافياً فيه الكثري من التاأين واجلهد.
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ما راأيكم باملثقف العربي، واأين يقف الآن. وهل ا�صتطاع اأن ير�صم خطًا وا�صحًا وم�صتقيمًا 
ل�صخ�صيته؟

ل ميكن للمثقف العربي اأن يكون �ضخ�ضية يف الفراغ. اإنه جزء من بناء اجتماعي و�ضيا�ضي 
مرتابط، ولذلك لبد لل�ضخ�ضية من التاأثر مبا تقرره ال�ضيا�ضة، لأنها هي التي ت�ضرّي الو�ضع 
الثقايف يف اأكرث البلدان العربية، وهي التي تقرر القيم الثقافية ال�ضائدة. اإن اأي مثقف خارج 
هذه الدائرة لبد اأن يواجه الكثري من امل�ضاكل، وعليه اأن ي�ضحي كثرياً لكي يتما�ضك ثقافياً 
وفنياً، ومتا�ضكه هذا هو الذي يقود اإىل طريق م�ضتقيم ويجعله م�ضتهدفاً تلبية �ضرورات ثقافية 
واإبداعية حقيقية، بدل اأن يكون تياراً ملتحقاً بالإعالم الذي يتبدل بتبدل حاجات الدولة 
و�ضروراتها ال�ضيا�ضية. اإن املوؤ�ض�ضات الثقافية والفنية ل تخلق ثقافًة وفناً طليعياً، اإنها ت�ضهم 
فقط يف عملية ت�ضهيل الو�ضع الطبيعي لالإبداع، وهذا يعني اأن يكون يف و�ضع حمايد اإزاء 
املبدعني احلقيقيني. عك�ض ذلك ل ميكن اإل �ضيطرة القيم الوظيفية والبريوقراطية التي تدفع 

الفن اإىل زاوية كمالية.
كيف تقيم الفن الأردين؟

اأمتنى اأن اأتعرف على التجربة الفنية يف الأردن عن قرب اأثناء تواجدي الآن، لأنني اأعرف 
اأعمالهم ولي�ض الطالع  اأعرفه عن قرب من م�ضاهدة  نتاجات فردية قليلة، وقليل منها ما 
عليها باملجالت ال�ضحفية. تعجبني الأ�ضكال احلرة ل�ضرياميك حممود طه، وجتريدات منى 

ال�ضعودي، وبع�ض اأعمال مهنا الدرة.
اأجرى احلوار: خ�ضر نعيم، جريدة الراأي، عمان، 21 كانون الأول 1985
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لي�ص من ال�صهولة اأن تكون فنانًا متميزًا

الد�ضتور التقت بالفنان يف هذا احلوار:
قبل �ضفري من العراق، كانت هناك عدة حماولت منها ما بداأت به بعد تخرجي من معهد 
النف�ضية  املناخات  بتوفري  العربي..  الهوية املميزة للفن  اأنا وزمالئي، جتربة  الفنون، حماوًل، 
وال�ضكلية التي ميكن اأن ترثي التجربة العربية. على �ضعيد الرتاث الوطني للعراق واحل�ضارة 
العربية. يف حماولت اخلم�ضينات، مثاًل، وهي املحاولت التي كونت اخللفية الثقافية والفنية 
للعديد من الفنانني ال�ضباب، والتي ظهرت ثمارها فيما بعد يف ال�ضتينات، كانت جميعها 
ت�ضتهدف خلق ما ي�ضمى بفن عراقي. وقد كانت يف اأغلبها تعتمد على التجربة الفردية اأو 

الرتاث الإ�ضالمي، ويف بع�ضها الآخر على الرتاث ال�ضومري والآ�ضوري.
اأما بالن�ضبة جليلي.. هذا اجليل الذي بداأ ي�ضاهم بالأعمال الفنية يف ال�ضتينات، واحلقيقة اأننا 
كنا نفكر يف اأن تكون حماولتنا ذات تاأثري اأبعد من حدود العراق، ولعل جتربتنا من خالل 
اأعمايل، مثاًل، واأعمال اإ�ضماعيل فتاح، رافع النا�ضري، وكاظم حيدر، كانت هي املحاولت 
الأوىل التي غادرت العراق اإىل بع�ض الدول العربية املجاورة، وهناك مت اأول حوار بيننا وبني 
الفنانني العرب الآخرين. وبهذا املعنى كان هناك نوع من معرفة مدى خربة اأو تطور التجربة 
العراقية، اأو جتربتهم على �ضعيد جتارب الفنانني العرب. �ضمن هذه املحاولت كنت اأحد 
امل�ضاهمني بالعودة اإىل م�ضاهدة الرتاث، ومعاينة هذا الرتاث ب�ضكل معا�ضر يدفع اإىل تطوير 
كنا  التي  التقليدية،  اأو  التزيينية  العملية  حدود  من  اأبعد  اإىل  اللوحة-  -تكوين  التكوين 

ن�ضاهدها يف بع�ض اأعمال الفنانني العراقيني.
العراقي  الرتاث  اكت�ضاف  من خالل  هي  الواقع-  -يف  لتجربتي  الأوىل  البدايات  وكانت 
وبالتدريج  العراقي.  املتحف  ثم يف  الآثار، ومن  القدمي. وذلك من خالل عملي يف حقل 
بداأت معرفتي برتاث الفنون الإ�ضالمية تزداد من املخطوطات اإىل احلياة اليومية خارج حدود 
املدينة، وب�ضكل خا�ض الرتاث ال�ضعبي. كل هذا �ضاهم يف اإيجاد خمزون روحي و�ضكلي ل 
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ين�ضب، لتطوير جتربتي التي اأ�ضبح لها �ضكل خا�ض، �ضمن اأ�ضلوب له متيزه و�ضط الفنانني 
العراقيني. لكن هذا ل يعني اأن هذا الأ�ضلوب هو الأ�ضلوب الوحيد، واإمنا الواقع اأنه كانت 
توجد تيارات فنية غري متكاملة، اإل اأن كل واحد منا كان يبحث قدر اإمكانياته املتوفرة لديه 
وخرباته ال�ضابقة، نحو اإيجاد �ضيء ما، ومن املمكن اأن يو�ضف الواحد منا بعدم التكامل يف 

حماولته نحو اإيجاد نوع من اخل�ضو�ضية احلرة، غري املنغلقة للوحة العربية.
ويف  املنا�ضبة  ال�ضبل  لإيجاد  نبحث  الآخرين،  الفنانني  بع�ض  مع  البداية،  منذ  كنت  فاأنا 
اأبعد من حدود كون اللوحة هي قما�ض م�ضمع مر�ضوم، واإمنا  اإىل  باللوحة  حماول النتقال 
تكون يف م�ضاهمتها يف تطوير احلاجات الفنية الأخرى. ولذلك �ضاهمت، كما �ضاهم بع�ض 
الفنانني الآخرين، يف ت�ضميم الكتب وكذلك املل�ضقات، وكانت هذه املحاولت يف الواقع 
هي بهدف اعتبارها حماولة لدفع العمل الفني ليدخل اأو لي�ضمل اأكرث من جمال.. حيث 
اأعمال تقرب  العراق-  ال�ضعرية والأدبية يف  الرغم من تطور احلركة  ل توجد هناك -على 
كانت  اأنه  غري  القطيعة.  من  كنوع  هنا  كانت  حيث  بع�ضاً.  بع�ضهم  من  والأدباء  الفنانني 
هناك اأعمال اأو حماولت فردية، و�ضخ�ضية، وهي قليلة، قد بداأها جواد �ضليم. اأما بالن�ضبة 
ملحاولتنا اخلا�ضة- يف بداية ال�ضبعينات- متكنت مع جمموعة من الفنانني من اإيجاد حركة 
هناك  اأ�ضبح  لقد  الواقع،  هذا، يف  اإىل جانب  املل�ضقات.  ت�ضميم  وا�ضح يف جمال  ب�ضكل 
املل�ضقات.. كما حاولنا يف  ال�ضارع، خا�ضة يف جمال  اإىل  التي خرجت  املحاولت  بع�ض 
بداية ال�ضبعينات نقل جتربة ال�ضعر اإىل ال�ضارع، عرب ت�ضميم مل�ضقات خا�ضة بال�ضعر. واأقمنا 
يف ذلك الوقت اأول معر�ض من نوعه لفن املل�ضق العراقي، �ضاهم فيه جمموعة كبرية من 
الفنانني. وكان هذا املعر�ض من اأهم املعار�ض يف تاريخ احلركة الفنية التي اأقيمت يف ذلك 
جمال،  من  اأكرث  يف  م�ضاهمتهم  اإمكانية  اإىل  ينتبهون  الفنانني  من  الكثري  وجعلت  احلني، 
فالإبداع الفني لي�ض مق�ضوراً على اللوحة الزيتية اأو على النحت. ومن ثم جعلتهم جتربة 
املل�ضق يخرجون اإىل ميادين اأخرى خارج امليدان الأ�ضا�ضي، األ وهو اللوحة والنحت، ويف 
ذلك الوقت قمت باإ�ضدار كتاب عن املل�ضق العاملي واملل�ضق العراقي �ضمن نف�ض املحاولة 
لتوثيق جتربة املل�ضق. ولفت النتباه اإىل �ضرورة دخول الفنان اإىل جمالت جديدة وتوفري 
اأي�ضاً- �ضاهمت مع بع�ض الفنانني  –و�ضمن هذا املجال  الت�ضميم الفني املتقدم. وبعدها 
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الأعمال،  اأعمالها. وهذه  تقدمي  املجموعات حتاول  فنية، وكانت هذه  اإيجاد جمموعات  يف 
لقد كانت هذه  فردية.  متثل خربة  ما كانت  بقدر  متثل خربًة جماعيًة،  الواقع، مل تكن  يف 
اأنه  املعروف  اأنه من  العراقي، حيث  الفن  نعرفه يف  ملا  الأ�ضكال مغايراً  التجربة �ضكاًل من 
توجد جمموعات فنية تلتقي لإقامة املعار�ض، ويف بع�ض الأحيان تّدعي باأنها جمموعات لها 
موقف فل�ضفي واحد، بينما هي يف الواقع جمموعات فردية تلتقي �ضمن حدود ال�ضداقات 

اأو �ضمن حدود الظروف الجتماعية التي تتوفر لها.
يف ذلك الوقت كنا نحاول التاأكيد على الختالف بيننا، لأن الختالف هو الذي �ضيقودنا 
اإىل احلوار.. واحلوار التايل هو الذي �ضيمهد الطريق، ومن ثم الو�ضول اإىل �ضيغ فنية جديدة. 
يف ذلك الوقت متكنا اأي�ضاً من اإقامة معار�ض بني جمموعات يف �ضوريا، وبني جمموعات يف 
العراق، ثم منها اإىل لبنان اإىل بريوت، ولقد اأ�ضبحت بريوت بالن�ضبة لنا املحطة الأ�ضا�ضية 

لنقل جتربتنا.
ويف منت�ضف ال�ضبعينات التحقت باجلي�ض مع خدمة الحتياط. وكانت جتربة جديدة علّي 
التي  الفرتة  متكاماًل عن جتربتي يف  اأقمت معر�ضاً  الع�ضكرية  انتهاء اخلدمة  ومثمرة. وبعد 
خدمت فيها يف اجلي�ض، وكانت بالن�ضبة يل مرحلة مهمة، جعلتني اأقرب مل�ضاهدة الواقع عن 
قرب، بدًل من معرفته عرب الآثار اأو عرب الدرا�ضات. وبعد اإقامة معر�ضي هذا بفرتة تركت 
العراق. وكانت جتربة هذا املعر�ض الذي اأقمته، واأعتقد اأنه كان حتت عنوان »ال�ضرخة« اأقرب 
ما تكون اإىل اليوميات، وهي بهذا املعنى توثيق ب�ضري ون�ض اأدبي للفرتة التي ق�ضيتها مع 
اأقوم بها من قبل  اأو جلو القرية. ولقد جاءت هذه التجربة مع الأعمال التي كنت  اجلنود 
تعبريياً يف كل  اأ�ضا�ضاً  ي�ضكل  فيها  الدرامي  فالعن�ضر  ماأ�ضاوية،  فيها من حوانب  مبا  مغايرة 

اللوحات.
وبعد اأن تركت العراق اإىل اأوربا، اإىل الغرب.. كنت اأريد يف البداية اأن اأدر�ض تاريخ الفن، 
لكني تركت هذه الفكرة، وقررت واأنا هناك يف اأوربا، اأن اأ�ضتغل كفنان.. لي�ض كفنان موجود 
يف الغرب فقط.. بقدر ما تكون فناناً موجوداً �ضمن الو�ضع الفني الغربي، ولكن تبقى على 
دولة  يف  معر�ضاً  اأقيم  اأن  �ضنة،  بعد  �ضنًة  دائماً،  لهذا حاولت  العربي.  بعاملك  وطيدة  �ضلة 
عربية، على الرغم من الكلف املادية. واملعار�ض التي اأقيمها لي�ضت معار�ض دعوة اأو معار�ض 
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ر�ضمية، بقدر ما تكون معار�ض �ضخ�ضية، اأحتمل م�ضوؤوليتها، وهي العامل الأ�ضا�ضي والوحيد 
الذي يجعلني اأح�ض اأن لدي هدف معني، واإل اأ�ضبح وجودي يف الغرب، مهما اأكون قد 
الأ�ضا�ضية  القيمة  هو  فانتمائي  كفاية،  بذات  لي�ضت  فهي  الغرب،  حققت من جناحات يف 
اأي�ضاً يف عالقتي برتاثي وح�ضارتي، حيث ميكنني ذلك من اأن اأحافظ على  لعملي. وهو 
متا�ضكي الداخلي كفنان عربي. لأنه من ال�ضهولة اأن تنجرف مع التيار املوجود يف اأوربا. ومن 
ال�ضهولة مبكان اأن تكون اأي�ضاً جزءاً من احلركة الفنية يف اأوربا، لكن لي�ض من ال�ضهولة اأن 

تكون فناناً متميزاً.
اأجرى احلوار: عياد النمر، جريدة الد�ضتور، عمان، 1 كانون الأول 1985
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اإحلاق الر�صم بال�صعر ينتج ال�صطحية!

عندما  ثراءاً  اأكرث  العزاوي  �ضياء  لندن  يف  حالياً  املقيم  العراقي  الفنان  مع  احلوار  يبدو 
يتطرق الأمر اإىل العالقة بني الرتاث والفن، الأدب والفن، احلرف العربي والت�ضكيل، اإذ 
من  ان�ضغال  اأنه  اأعتقد  كما  العزاوي،  اأفق عمل  تر�ضم  ب�ضورة خا�ضة،  العالقات،  هذه  اأن 
فاإذا  املختلفة،  الثقايف  الإبداع  عنا�ضر  بني  للعالقة  �ضمولية  بروؤية  يت�ضل  اإذ  طبيعة خا�ضة، 
كانت اخلم�ضينات وال�ضتينات يف الوطن العربي قد ج�ضدت اهتمامات م�ضرتكة، متداخلة 
يبدو،  العزاوي، كما  �ضياء  فاإن  املختلفة،  والفنون  املعرفة  فروع  املبدعني يف  بني  ومت�ضابكة 
باخلط،  الكلمة  لوحته  يف  متتزج  حيث  اللوحة،  اأر�ضية  على  لكن  التداخل،  هذا  ي�ضتعيد 
اإقامته  خالل  »الأفق«  معه  اأجرته  الذي  العزاوي  مع  احلوار  وهذا  الرتاثي.  بالرمز  وال�ضعر 

ملعر�ضه يف عمان موؤخراً يثري اإ�ضكاليات اأ�ضا�ضية تتعلق بالفن الت�ضكيلي العربي املعا�ضر.
الأفق: معروف اأنك در�صت علم الآثار، ويبدو اأن الرتاث الأثري العراقي حا�صر ب�صورة 
فاعلة يف اأعمالك الفنية يف �صورة رموز اأو ك�صٍرٍ من اأ�صكال معمارية اأو اأثرية. ما الذي يخلقه 
توظيف الرتاث يف عملك الفني؟ ولنكن اأكرث دقة، كيف يوؤثر ذلك يف توجيه دللة هذا 

العمل؟

العزاوي: اإن ح�ضور الرتاث يف اأعمايل هو حماولة لتحويل الوعي اجلماعي لالأمة اإىل عنا�ضر 
وحداتها  بتنوع  ويجعلها  والروحي،  التاريخي  بعدها  اللوحة  تعطي  بحيث  فنية،  ووحدات 
ذاكرٌة حتاور املا�ضي واحلا�ضر يف الوقت نف�ضه، وبهذا اأجد اأن انتماء اللوحة لن يتحقق عرب 

ال�ضكل الفني فقط، بل مبجموع عالقات متحركة دللتها تتغري بتغري املو�ضوع.
لقد �ضاعد الغنى الروحي للرتاث على تنمية نوع من العالقة بني العمل الفني واجلمهور، 
وقد تكون هذه العالقة يف بع�ض الأحيان حيادية املوقف، اإل اأنها، وعلى اأقل تقدير، �ضتقودنا 
بالت�ضميم  ملحقة  كمالية  مادة  كونها  اللوحة عن  يبعد  الذي  الفعال  احلوار  من  املزيد  اإىل 

الداخلي للبيت.
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الأفق: اأنت ر�صام مو�صوعات، مبعنى اأنك ل تنتج لوحة مفردة ذات مو�صوع حمدد، بل 
تنتج �صل�صلة من اللوحات ذات مو�صوع مرتابط ومتالحم. هل تقوم بالتاأليف يف الر�صم؟ 
اأي هل تعمل على تف�صيل مو�صوع ودرا�صته ب�صورة �صمولية بحيث يتاألف لديك �صل�صلة 

من اللوحات ذات املو�صوع الواحد اأو اجلو العام الواحد؟

دور  تعزيز  من  جزء  هو  ب�ضرية،  واأ�ضكال  كن�ض  امللحمية،  لل�ضيغة  انحيازي  اإن  العزاوي: 
التاريخ يف اأعمايل. ولذلك غالباً ما اأجد نف�ضي بحاجة اإىل التعبري عن �ضروراتي النف�ضية 
والروحية عرب جمموعة اأعمال. من هنا تبداأ عملية البناء الفني وت�ضبح اللوحة مثل مقطع 
�ضعري ل يتكامل اإل مع مقاطع اأخرى. اإن منو املو�ضوع، مبقدار ما هو ك�ضف عن جانب منه، 
هو اأي�ضاً عملية بناء جديدة لالأ�ضكال واملفردات الفنية، لذلك اأجد يف بع�ض الأحيان اأن 
النف�ضية  الروابط  عن  النف�ضال  يف  امل�ضاهد  ي�ضقط  ا�ضتباق  هو  واحدة  لوحة  على  احلكم 

والب�ضرية التي تتجمع عرب جمالية ال�ضكل املتناثر.
الأفق: ملاذا تهتم الآن باللون اأكرث بحيث ي�صتاأثر اللون باهتمام امل�صاهد وي�صرق عينه؟

العزاوي: اللون بالن�ضبة يل عن�ضر اأ�ضا�ضي للدخول يف اللوحة، �ضواء كان ذلك بتنوعه اأو 
ال�ضكل  ملقاي�ضة  مناذج  يقدم  لن  املعار�ض  الآخر يف  بع�ضها  مع  اللوحة  اإن �ضدية  اختزاله. 

وخلق حركة العنا�ضر الداخلية التي تنمي حركة العني يف متابعة التكوين الفني.
الأفق: يقال دائمًا اأنك واحد من الفنانني احلروفيني العرب، اأي اأن احلرف عن�صر اأ�صا�صي يف 
لوحتك. هل هذا ما دفعك اإىل ر�صم املعلقات ال�صبع، وق�صائد حممود دروي�ص واأدوني�ص..

الخ؟

الثقايف  انحيازي  عن  تعرب  فنية  كوحدة  العربي  احلرف  با�ضتخدام  اهتمامي  اإن  العزاوي: 
ولأنني  الوطني،  وموروثنا  لتقاليدنا  تعود  ذات خ�ضو�ضية،  لوحٍة  بناء  يف  ورغبتي  والفني، 
يكن  ومل  اللوحة.  جمموع  على  احلرف  �ضيطرة  �ضد  جتدين  عام  كبناء  املوروث  اأ�ضتخدم 
الوعي  لعملية ح�ضور  تعزيزاً  اإل  ال�ضعر  ق�ضائد  بع�ض  اأو  ال�ضبع  املعلقات  ر�ضم  اإىل  اجتاهي 
ون�ض  مقروءة  مادة  من  بال�ضعر  اخلروج  عملية  اإن  والأدبي.  ال�ضكلي  بعن�ضريه:  التاريخي 
من  خمتلفة  ومب�ضتويات  ب�ضرية  عنا�ضر  اإىل  ودللت،  رموز  جمموعة  من  يتكون  �ضفاهي 

courtesy of the artist presented in pdf. copy to www.ibrahim
icollection for publishing on the site



289

اأن تكون الأعمال على  الفنية، �ضرط  التجربة  الن�ض وقراءته، هي حماولة �ضتغني  و�ضوح 
ال�ضد من ال�ضكل التو�ضيحي اأو التف�ضريي. اإن اإحلاق الر�ضم بال�ضعر، وجعله تابعاً له، لن 
يفرز اإل اأعماًل �ضطحية، كما جندها يف اأعمال بع�ض الفنانني العرب الذين توجهوا ملعاجلة 

ال�ضعر.
بالن�ضبة يل، اإن اإقامة العالقة مع الن�ض الأدبي بتنوعه، �ضعراً كان اأو رواية، هي عملية حتقيق 
العمل وفهمه  ب�ضري لن�ض موجود. وبهذا تكون عملية تكوين موقف من دللت ذلك 
بال�ضكل الذي ي�ضاعد على اإغنائه. هي العملية التي �ضوف تقود اإىل املزيد من احلوار اخلا�ض.
اإنني �ضد فكرة احلروفيني، ول�ضت معنياً الآن بهذه التجربة لأنني �ضد عملية اإ�ضقاط املفاهيم 
على اللوحة. اإن اأ�ضخا�ض النحات جاكوميتي، مثاًل، ل ميكن اأن تكون حرف الألف، كما 
افرت�ض بع�ض الفنانني. اإن جدية العمل الفني تعك�ضه خربة الفنان وتب�ضره واختياره امل�ضبق 
للدخول يف بناء اللوحة من عنا�ضر ووحدات معروفة، و�ضيوع جتربة احلرف العربي يف اللوحة 
ت�ضميمي  ك�ضكل  احلرف  بني  الفرق  واعياً  الفنان  يكون  اأن  �ضرط  اإيجابية  جتربة  املعا�ضرة 

وكوحدة فنية يف اللوحة.
الأفق: هل تعتقد اأن للحرف يف لوحتك دللة تاأ�صي�صية: روحية، ت�صويرية، ثقافية.. الخ؟

تاأخذ م�ضتويات خمتلفة، ومع ذلك  قيمة متحركة  اأعمايل،  قيمة احلرف، يف  اإن  العزاوي: 
تبقى يف الوقت الراهن ذات دللة تاأ�ضي�ضية، لأن احلرف ي�ضهم يف بناء العمل الفني �ضمن 
مبعناها  لوحة  يخلق  اأدبي ل  ن�ض  اأو  العربي كوحدة خطية  اإن احلرف  فني حمدود.  توجه 
الفني، وكذلك النظريات ل تخلق لوحة. اإن الفل�ضفة تن�ضاأ بفعل متحقق ومتطور واإل تكون 

النظريات جمرد كالم.
اأن  منتبهاً  يكون  واأن  الر�ضم  عملية  من  والتمكن  اللوحة  بتنمية  اأوًل  مطالب  الر�ضام  اإن 
ير�ضم لوحته ل اأن يكتبها، بحيث يجعل امل�ضاهد ي�ضمع بعينه دللت العمل الفني وغناه 

الداخلي.
باحلروفيني(  ي�صمون  )الذين  العرب  الفنانني  بع�ص  عن  تختلف  يجعلك  الذي  ما  الأفق: 

كمال بالطة مثاًل، اأو الفنانني املغاربة اأو العراقيني الذين ي�صتخدمون احلرب؟
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العزاوي: يكمن اختالف جتربتي عن جتارب فنانني عرب اآخرين يف اختالف موقفي عنهم. 
كرافيكية  كوحدة  احلرف  ت�ضميمية  يف  يوؤكد  لعمله،  متابعتي  خالل  من  بالطة،  فكمال 
تتجاوز  بحيث  غنية،  ب�ضريًة  مادًة  الهند�ضي  بنائها  بفعل  حتقق  اجلمال،  رائعة  )ت�ضميمية( 
مع  يتعامل  بالطة  فاإن  ذلك  جانب  اإىل  مقروءاً.  ن�ضاً  يكون  ما  غالباً  وهو  املكتوب،  الن�ض 
احلرف كوحدة كلية، تخلق كلية العمل الفني. ولعل جنا مهداوي يف بع�ض اأعماله يقرتب 
وكّلية  احلرف  بكرافيكية  يهتمون  لأنهم  بالطة  كمال  مع  يلتقيان  وكالهما  القري�ضي،  من 
تواجده. اإن احلرف لديهم عن�ضر اأ�ضا�ضي يف اللوحة، ولي�ض عن�ضراً يف جمموع عنا�ضر كما 
لأنني  العرب،  الفنانني  اأعمال  بع�ض  التي جندها يف  اخلطاط  �ضد حرفة  اإنني  اأعمايل.  يف 
اأعتقد باأن بناء اللوحة لي�ض مثل بناء عمل خطي، ولهذا اأف�ضل اأن اأر�ضم احلرف العربي يف 

اللوحة على اأن اأخطه.
الأفق: هل ت�صعر واأنت بعيد يف الغرب بالوح�صة، فتقوم با�صتدعاء ذاكرتك فرت�صم؟ اأريد 
اأن اأ�صاألك عن فعل الغربة يف عمل الفنان. كيف يوظف املنفى يف حترك اأعماقك، فرت�صم؟

العزاوي: اإن وجودي خارج وطني العراق قد عزز انتمائي وجعلني اأكرث اإح�ضا�ضاً ب�ضرورات 
يخلق  ل  وطنه  داخل  الإن�ضان  وجود  اإن  وطنية.  جتربة  لتاأ�ضي�ض  اجلدي  والعمل  التميز 
ت�ضادات كثرية، مثلما تفعل الغربة، التي جتعل املرء ميتلك اإح�ضا�ض الزائر. والفرق كبري بني 

زائر ي�ضكن بلداً وبني الذي يعي�ض فيه باإح�ضا�ض املواطنة.
اإن الغربة قد دفعتني اأكرث فاأكرث للبحث عن منطلق غري منغلق، فاأنا اأتعامل مع جمهور ممتد 
ووا�ضع، وله خلفيته الثقافية املختلفة، اإن مل تكن م�ضادة. ولكي اأكون موجوداً كان علي اأن 
اأمتا�ضك داخلياً واأن اأحاول انتقاء الأ�ضياء. ل اأجد يف الغرب ح�ضارة كاملة، بل اأجدها مثل 
وحدات ثقافية اأختارها لتنمية موقفي وجتربتي الفنية، ولأنني اأمتلك روابط قوية مع الوطن 
العربي، ثقافية وفنية، واأح�ض بنف�ضي عند الأزمات مندفعاً بحما�ض لتحقيق اأعمال جيدة. 
وكاأنني اأحاول النكاية باأولئك الذين يزّورون وجودنا ويتعاملون معنا كموجودات فولكلورية.
مب�ضتوى  ومنفذة  الوطني  الرتاث  اإىل  بحق  منتمية  لوحة  بناء  اأن  علمتني  قد  اأي�ضاً  الغربة، 
اإليه الغرب  اأ�ضكال الن�ضال الثقايف الفعال. لأن اأكرث ما يطمح  تقني عاٍل، هو �ضكل من 
هو اأن يفجر النتماء الثقايف الوطني، ويلغي هويتنا، ومن ثم تندفع الثقافة اإىل زاوية كمالية 
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وا�ضتهالكية غري �ضرورية.
اإن القائد ال�ضيا�ضي بدون وعي ثقايف وطني، ل ميكن اأن يقود اجلماهري اإىل حياٍة متطورة، 

بل �ضيجعلها حيوانات �ضيا�ضية تبارك اأي عمل وتهتف لكل �ضيء. ومن هنا تبداأ الكارثة!
اأجرى احلوار: فخري �ضالح، جملة الأفق، قرب�ض، العدد 90، �ضباط 1986
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حوار متجدد مع الوطن..

فنه.  لتطوير  والجتهاد  البحث  ودائم  ومتحرك  ن�ضط  العرب.  الت�ضكيليني  اأبرز  من  واحٌد 
التقيته يف عمان، وكنت اأنتظر هذا اللقاء منذ زمن بعيد. اإنه �ضياء العزاوي، ذلك العراقي 
املفتون بالألوان. بالتقائها وتناق�ضها، توهجها وميلها لالأ�ضود، وهو الذي يحمل هم الوطن 
�ضراع  العرب،  لأر�ض  القوي  وانتماءه  ا�ضمه  اأعماله حتمل  كانت  اخلليج.  اإىل  املحيط  من 
العرب من اأجل احلياة، وهو الذي يعي�ض الأحداث الكبرية ويقدم فناً مده�ضاً، فيه بهجة 
احلياة وفرحها. يف عمان عر�ض موؤخراً وقد التقته »احل�ضاد« فتحدث عن جتربته التي قدم 

فيها اأعماًل �ضافية، باحثاً يف اللون وال�ضكل.
ال�صنوات  مدار  على  اأعمال  من  �صياء  الفنان  قدمه  وما  املا�صية،  التجارب  اأقامت  لقد 
املا�صية، حوارًا حارًا مع الق�صايا العربية املعا�صة، وقد اأخذ هذا احلوار بعدًا مو�صوعيًا غا�ص 
يف احرتاق الإن�صان العربي وبحثه عن الف�صاء والهواء الطازج، يف التجربة املعرو�صة، هناك 
انهماك ما يف احلوار ال�صكلي، والبحث داخل حدود اللون، اإىل اأين تف�صي هذه التجربة 

اجلديدة يف اأعمال الفنان �صياء العزاوي؟

اإن تكوين اللوحة لبد واأن يعتمد على عنا�ضر متداخلة، منها ال�ضكل واللون. واأعتقد اأن اأي 
تكوين اأو �ضكل يهدف اإىل معاجلة موا�ضيع جديدة اأو ثورية، لبد واأن يكون جديداً وثورياً. 
امل�ضتخدمة  الفنية  الوحدات  اأو  العنا�ضر  ال�ضكل وعالقة  اأويل  ما  غالباً  اأنني  املعنى  وبهذا 
وكذلك اللون، اأهمية بارزة. ولذلك ل اأجد يف بع�ض الأحيان لوحة ما، قادرة على تقدمي 
حدود لتجربتي، بل العك�ض، اأجد اأن بع�ض اللوحات هي جمرد و�ضيلة لل�ضعود اإىل جتربة 
اأف�ضل. اإن معاينة جمموعة الأعمال قد تتفاوت يف متا�ضك وحداتها اأو عنا�ضرها الداخلية، 
لكنها تظل اإحدى الو�ضائل التي اأعتمدها لتطوير جتربتي �ضخ�ضياً، واأية خربة لبد اأن تكون 
خربة جتريبية، اأي اأنها قادرة على اإلغاء بع�ض ما فيها حل�ضاب بع�ض التدخالت اأو العنا�ضر 
اجلديدة. ل اأجد نف�ضي مع اأية جتربة تلغي جتربة �ضابقة بالكامل، لأن اخلربة الفنية لأي اإن�ضان 
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لي�ضت باملادة الكمالية التي تكون قابلة لال�ضتغناء عنها. هناك يف العديد من اأعمال الفنانني 
العرب جند عودة لبع�ض العنا�ضر القدمية، هذا يعني اأن الفنان لبد واأن يعاين هذا املا�ضي 

وهذه العنا�ضر بروح جديدة.
اأدوني�ص، وكان يف ذلك  لقد بداأ احلديث يف ال�صكل والأدب الثوري، كتاب عرب منهم 
يرى اأهمية، بل حتمية اأن ي�صحب التغيري الثوري يف البنية الجتماعية ل�صعب ما، تغيري 
ثوري يف منط جديد من الأدب، وعلى ذلك اأن موقف اأدوني�ص من اأ�صعار دروي�ص و�صعراء 
اأ�صعار غري ثورية ما دامت حتافظ على منط كتابي ل يتعدى ثورية  واأنها  الأر�ص املحتلة، 

احلا�صر الطبقي والجتماعي؟

ت�ضبح  وبهذا  مغلقة،  مغامرة  اإىل  اإل  يقود  لن  لل�ضكل،  الق�ضوى  القيمة  اإعطاء  اأن  اأعتقد 
هذه  من  لأكرث  يتعر�ض  واأن  ليد  ال�ضكل  تطوير  لكن  موؤقتة.  تظاهرة  مبجموعها  املغامرة 
احلالت كي يتحمل الت�ضورات اجلديدة، التي يكت�ضبها الفنان من خربته الفنية اليومية 
املعا�ضة. وبهذا اأجد اأن التعبري عن الثورة ل يعني بال�ضرورة اأن يكون هذا التعبري �ضراخاً 
واأ�ضكاًل مبا�ضرة. واأنا اأجد العك�ض يف اإمكانية تعزيز الفنان بالثقافة واخلربة، ت�ضاعده على 
�ضغوطاً  اأكانت  �ضواء  املختلفة  ال�ضلطة  �ضغوط  املختلفة،  ال�ضغوط  اإزاء  الداخلي  متا�ضكه 
جتارب  مع  العراق  جتربة  �ضمن  اأعمايل  مقارنة  اأن  واأعتقد  اجتماعية.  اأو  �ضيا�ضية  اأو  ثقافية 
يف اخلم�ضينات وال�ضتينات لبد واأن جتد يف هذه الأعمال بع�ض التغيري اأو التجديد الذي 
يجعلها اأكرث حيوية من اأعمال تلك الفرتة. هذا ل يعني اإلغاء الدور لتلك الفرتة، لأن اأية 
هو  بل  الفراغ،  من  ين�ضاأ  اأن  ميكن  تاريخ ل  اأي  واأن  تاريخ،  لها  يكون  واأن  فنية لبد  جتربة 
اإن حتقيق  التاريخ.  بناء مرحلة معينة من  ت�ضهم ككل يف  فردية متنوعة،  جمموعة خربات 
بع�ض الأ�ضكال لبد اأن يقود اإىل �ضرورة معرفة نواة جديدة، وبهذا املعنى اأجد ولأكرث من 
ثالث �ضنوات، باأن الر�ضم على القما�ض اأ�ضبح، ب�ضكل من الأ�ضكال، عائقاً يف حتقيق بع�ض 

التغريات يف بناء اللوحة وال�ضكل الذي اأراه جديداً.
يف  خ�صو�صية  حقق  من  منهم  عرب،  فنانني  قبل  من  كثريًا  العربي  اخلط  ا�صتخدم  لقد 

اخل�صوع بهذه التجربة، ومنهم من اأثقل كاهل اخلط. ماذا تعلق؟

courtesy of the artist presented in pdf. copy to www.ibrahim
icollection for publishing on the site



294

الدللة  لهذه  اأن  العربي دللة �ضحة. على  الوطن  العربي يف عموم  ا�ضتخدام احلرف  اإن 
جوانب �ضلبية عديدة ومنها ما جتعل من عملية النتماء الثقايف والفني عملية �ضهلة. كما اأن 
هناك نوعاً من عدم التفريق بني اخلطاط والر�ضام. اإذ اأن هناك اأعماًل فنية عربية الآن، هي 
جمرد اأعمال خطية لها عالقة بجمالية احلرف العربي، فيما اإذا تعاملنا معها �ضمن منطق 
اخلط. اأنا اأجد يف اخلط العربي مادة غنية لإثراء اللوحة ول اأعتربه اجلزء الأ�ضا�ضي يف هذا 
البناء. كما اأنني اأقف على النقي�ض مع اأية جتربة جتعل من اللوحة جمرد مترين خطي. ولهذا 
اأعتقد اأن احلرف العربي لن يكون اإل مرحلة من مراحل البحث عن لوحة عربية، منتمية 
اإن  التجربة.  لهذه  الأهمية  اإعطاء  يف  نتوا�ضع  اأن  ينبغي  لهذا  املنطقة.  وثقافة  لرتاث  بحق 
و�ضع القيمة الفل�ضفية والنظريات قبل حتقيق العمل الفني هو جمرد عمل تخريبي ل يقود 
ثقافته ومعارفه حتت  قدرته على و�ضع  الفنان احلقيقية هي يف  اإن مهمة  اإىل النغالق.  اإل 
ت�ضاعده يف  ب�ضرية  ثقافة  اإىل  الثقافة  قدرته على حتويل هذه  املعنى  وبهذا  الفني.  التطبيق 
خلق املناخ الروحي للوحة العربية. ففي جتربة اليابان، وحتديداً جتربة املل�ضق هناك، جند حتيزاً 
وا�ضحاً للمل�ضق الياباين دون �ضرورة للكتابة اليابانية. اإنني بب�ضاطة اأجد اأن ا�ضتخدام بع�ض 
الفنانني للخط العربي وب�ضيغته الرتاثية املعروفة، ما هو اإل عملية تدمري للوعي املعا�ضر للفن. 
اإن الرتاث ل ميكن اأن يكون مادة حية ما مل يكن هناك موقف اإزاءه، اإذ اأن نقل الرتاث كما 
هو، عملية خطرة بخطورة تقليد التجارية الأوربية، لأن كالهما يتعامالن مع وحدات وعنا�ضر 

فنية اإما معزولة عن جمتمعنا اأو اأنها ل متتلك اأية عالقة معه.
كيف يكون التعامل مع الرتاث، هل ناأخذه من اجلانب ال�صكلي ال�صطحي، اأم بالتعامل معه 

كواقع مو�صوعي قائم بذاته؟

الرتاث  معاينة  لتعزيز  اأوىل  كمرحلة  �ضرورياً  كان  ك�ضكل،  الرتاث  مع  التعامل  اأن  اأعتقد 
�ضوف  الأوىل  مرحلته  و�ضمن  ال�ضكل  بهذا  الرتاث  مع  بالتعامل  والكتفاء  معه،  واحلوار 
ي�ضر باحلركة الفنية اأكرث مما يفيدها. اأعتقد اأن امل�ضرح قد ا�ضتفاد اأو جتاوز الفن الت�ضكيلي يف 
بع�ض الأحيان يف عملية جتاوز الرتاث ككل. اإن عملية ال�ضتفادة من الرتاث كن�ضو�ض اأو 
دللت، لبد واأن يكون لها القيمة الأ�ضا�ضية يف اأية مرحلة قادمة من الفن الت�ضكيلي. واأنا 
�ضخ�ضياً اأعمل على جمموعة اأعمال فيها حتقيق لكتاب بعنوان »عجائب املخلوقات وغرائب 
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املوجودات«. بهذا املعنى اأنني اأحاول ا�ضتخدام ن�ض اأدبي معروف يف تراثنا العربي، يف خلق 
دللت ورموز معا�ضرة. بالإ�ضافة اإىل ذلك، اأحاول مثاًل حتقيق بع�ض الأعمال التي ترتبط 

باملو�ضيقى وب�ضكل خا�ض باملقامات العراقية.
الن�ص املكتوب، كيف تقيم حوار اللون واخلط مع الن�ص، دللته وتوهجه، األكي ُيقراأ من 
جديد، اأم حماولة امتداد حلوار تكاملي، وا�صتقراء منف�صل لتجربتني لكٍل خ�صو�صيتها يف 
اخلامات والأدوات، والتقائهما يف »الهم« ور�صد احلياة، و�صمن هذا ال�صياق كانت جتربة 

الن�صيد اجل�صدي واملعلقات؟

للفنان يف عمله،  الروحي  اجلانب  اإغناء  يف  مهماً  عاماًل  يكون  واأن  الأدبي لبد  الن�ض  اإن 
التاريخية  الرتاثية  الن�ضو�ض  قيمة هذه  ال�ضتفادة من  مثاًل، حاولت  ال�ضبع  املعلقات  ففي 
وح�ضورها يف ذاكرة الأجيال العربية، لتحقيق نوع من التوا�ضل مع هذا الن�ض الذي هو 
موجود يف الكتب ل غري. وبهذا حاولت اأن اأزاوج بني الأ�ضكال الفنية والن�ض مع التاأكيد 
على مقاطع معينة قابلة لأن تكون مقبولة الآن. بالإ�ضافة لذلك، حاولت اإعطاء �ضكل اأقرب 
اإىل �ضيغة املخطوطات القدمية حتى بروحية و�ضع الهوام�ض والتف�ضريات لبع�ض الكلمات 
متكامل  مناخ روحي  ما هو خلق  بقدر  املعلقات كما هي،  ر�ضم  اأحاول  اأكن  ال�ضعبة. مل 

لعموم الن�ض ال�ضعري، كذاكرة وثائقية تدعم الر�ضوم ولي�ض العك�ض.
هذا الرحيل من الوطن والنتقال من اأر�ص ال�صراع واملتغريات اليومية اإىل �صراع من نوع 
اآخر، لن�صل ح�صاري، هل ي�صتطيع الفنان اأن يظل بعيدًا عن زمانه ومكانه الأليفني حيث 
الطفولة، وبدء احلياة يف زمان ومكان يظل احلوار فيهما �صمن جتربة الرحتال وعدم الثبات؟

الوطن موقف  مع  التوا�ضل  اإن عملية  اأي مغرتب.  التي تالحق  النار  الوطن جذوة  يبقى 
اأِ�ضعر وكاأنني  ثقايف و�ضيا�ضي يف نف�ض الوقت. وهو اإجناز خل�ضو�ضية التجربة. اأنني غالباً ما 
على  ت�ضاعدين  التي  الت�ضهيالت  من  الكثري  وجود  من  الرغم  على  لندن  يف  موؤقت  زائر 
الإبداع. ومن هنا جتدين دائماً اأحر�ض على اإقامة معار�ض �ضخ�ضية يف الوطن العربي بني 
�ضنة واأخرى، وحري�ضاً على اإقامة عالقة ما مع امل�ضاهد العربي وبنف�ض الوقت، توطيد جتربتي 
باملقارنة مع جتارب الفنانني العرب. اإن العراق بالن�ضبة يل، لي�ض نافذة اأتطلع منها اإىل العامل، 
واإمنا هو اللحظة واملكان الذي ميكنني ويجعلني دائماً داخل اإح�ضا�ض الوجود فيه. غالباً ما 
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اأجد نف�ضي متورطاً يف تداخل املكان، اإذ اأنني يف بع�ض الأحيان اأح�ض واأنا يف �ضوارع لندن، 
وكاأنني يف بغداد على الرغم من اختالف املحيط الب�ضري لكال البلدين. وهذا الإح�ضا�ض 
هذا  الثقايف.  النتماء  جتربة  بتطوير  التم�ضك  اإىل  دائماً  ويقودين  قادين،  الذي  هو  بالوطن 
ب�ضفة عامة، وبطرح مو�ضوعات ذات عالقة بالعراق )جمموعة حب اإىل بغداد( واأخرى حتت 

ا�ضم )ما قاله النفرى اإىل عبد اهلل( ولوحات حتت عناوين خمتلفة.
اأجرى احلوار: حممد اجلالو�ض، جملة احل�ضاد، عمان، كانون الثاين 1986
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القيمة الإبداعية للحرف

اأقيم معر�ض الفنان �ضياء العزاوي من 27 اأيار وحتى 21 حزيران يف »كالريي فار�ض« الكائن 
يف �ضارع »لينفر�ضتي« يف الدائرة ال�ضابعة من باري�ض. وت�ضمن 39 لوحة متنوعة بني لوحات 
زيتية ومائية. والفنان العزاوي غني عن التعريف، فقد اأقام حلد الآن 13 معر�ضاً، اأولها عام 
1965 يف قاعة الوا�ضطي يف بغداد، واآخر معر�ض قدمه يف العراق عام 1979 يف قاعة الرواق. 

اإ�ضافة اإىل املعار�ض امل�ضرتكة يف بريوت وروما وفيينا ومدريد ودم�ضق والقاهرة وبلدان اأخرى. 
التجريبي،  الجتاه  عرب  وجمالية  لغٍة ح�ضارية  عن  باحث  اإىل  لوحاته  يتحول يف  فالعزاوي 
وهو ل يوؤ�ض�ض هذا الجتاه يف الفراغ، واإمنا يتجه اإىل تراثنا الغني. اإن رحلة الفنان تبداأ من 
األف ليلة وليلة واأ�ضاطري وادي الرافدين واأ�ضطورة جلجام�ض والرتاث العربي القدمي، بدءاً 

باملعلقات وانتهاءاً بالزخارف الإ�ضالمية.
واملواد  الزيتية  لأعماله  تطويراً  لنا  قدم  باري�ض،  يف  الفنان  اأقامه  الذي  الأخري  املعر�ض  يف 
واإمنا  املو�ضوع،  قيمة  واإعطائه  اللون  اختزال  على  التطوير  هذا  يف  يعتمد  ل  وهو  الأخرى. 
اللوحة،  ت�ضكيل  فّعال يف  تعبريية، كعامٍل  فيه من طاقة  مبا  العربي،  باإدخال اخلط، احلرف 
ال�ضوء على  الفنان  يلقي  اإبداعية دائيمة لالكت�ضاف. ويف هذا احلوار  قيمًة  فهو مينح اخلط 
ولأن  املعا�ضر.  العربي  الت�ضكيلي  الفن  وم�ضكالت  والرتاث  العربي،  للحرف  ا�ضتخدامه 

الفنان ل ميكن اأن ينعزل عن التجارب الفنية املرتاكمة، بداأنا حوارنا معه بال�ضوؤال التايل:
باعتبارك اأحد فناين اجليل الذي اأعقب الرواد، ما هي حلقة الو�صل بينك وبينهم؟

جتربة  ل�ضياغة  ال�ضباب  الفنانون  اإليها  ي�ضعى  التي  املحاولت  بالتاأكيد  هي  الو�ضل  حلقة 
من  اأبعد  �ضيغة  اإيجاد  على  القدرة  هو  الآن  احلا�ضل  الختالف  اأن  ولرمبا  متميزة.  وطنية 
احلدود املحلية التي ُطرحت يف بداية اخلم�ضينات ب�ضكل خا�ض. فعلى �ضبيل املثال، فاإن 
»جماعة بغداد للفن احلديث« عندما طرحت مقولة املدر�ضة العراقية، فاإن اأكرث حماولتها 
اختط  جيلنا  باأن  اأعتقد  اأنني  اإل  امل�ضادر.  املتنوع  الإ�ضالمي،  الفن  على  اآنذاك  اعتمدت 
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توجهات مغايرة. اأ�ضبحت الآن التجربة عربيًة، اأو لنقل وطنية تخ�ض هذه املنطقة مبا تتمتع 
به من تاريخ وثقافات، حتى بجانبها الب�ضري هي �ضياغات موحدة. اأي اأن اأكرث التجارب 

اأخذت تنزع نحو هذا التوجه.
هل ميكن اعتبار فنك مكماًل، ب�صكٍل اأو باآخر، ملا قدمه الرواد؟

ل ميكننا القول مكماًل بقدر ما تعرب جهودي عن حماولة للذهاب اأبعد مما ذهب اإليه الرواد. 
ومن الوا�ضح، اأن الواقع الجتماعي اآنذاك كان يختلف عما هو عليه الآن. مثاًل، جتد الآن يف 
اأوربا اأكرث من ثالثني فناناً عراقياً يعمل اأو يدر�ض. رمبا لي�ض كلهم فنانني جيدين، لكن على 
اأقل تقدير، اأن تواجدهم يف اأوربا هو حماولة الفنان العراقي للذهاب اإىل اأبعد. اإنها حماولت 
لتاأ�ضيل اأ�ضلوب معني بالن�ضبة لنا. اأعتقد اأن جتربتي اأو جتربة الآخرين، متكنت اأن تتخطى 
اأ�ضبحت اأكرث الأعمال الفنية لهذا اجليل مقبولة ب�ضكل اعتيادي يف  ال�ضياغات املحلية. 

بلدان عربية متعددة مثل لبنان، واملغرب، وتون�ض والكويت.
نالحظ هيمنة الجتاه التجريبي يف لوحاتك؟

اأي  اأن  ذلك،  معنى  جتريبية،  كونها  هي  العراقية  للمحاولت  ال�ضحية  العالمة  اأن  اأعتقد 
�ضخ�ض يتحدث عن اأ�ضلوب عراقي اأو مدر�ضة عراقية، فيه الكثري من الدعاء، اإنه ل ميكن 
النظر اإىل هذه املقولة عرب حمليتها، لكن عندما جند اأعماًل فنية متميزة يف الوطن العربي، 
ميكن اأن نقول باأنها عربية. املهم اأن تتمكن هذه التجربة اأن تقف يف اأي مكان من العامل، 
وي�ضري اإليها النقد باأنها ذات �ضيغة عربية. فالجتاه التجريبي عبارة عن عملية بحث م�ضتمرة 

لإيجاد ال�ضيغة. كما واأن عدم ال�ضتقرار ما هو اإل حماولة لإيجاد �ضياغة اأكرث تكاماًل.
بحثك ين�صب على اإيجاد لغة جمالية، ما هي هذه اللغة وما هي اأبعادها؟

بطبيعة احلال، اإن البحث عن ال�ضكل اجلمايل هو اإحدى املكونات الأ�ضا�ضية للعمل الفني، 
اإىل  يقودنا  اأن  ميكن  ل  الأدبية،  الناحية  من  الوثائق  �ضيغة  الفني  العمل  اإعطاء  فمحاولة 
حا�ضل جتربة هي اأ�ضاًل ب�ضرية. فال�ضكل اجلمايل هو اأ�ضا�ضاً �ضكٌل ب�ضري. ثمة تعبري �ضائد 

يف اأكرث الكتابات النقدية هو »قراءة اللوحة«.
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هل هو تعبري خاطئ؟

القراءة هي فعل  الفني، لأن  العمل  ا�ضتخدام خاطئ مل�ضاهدة  اللوحة هو  قراءة  اإن  اأجل. 
اأدبي، اأما امل�ضاهدة فهي الثقافة الب�ضرية التي ميتلكها الإن�ضان. بالتاأكيد اأن اأي عمل فني 
اأو اجلمايل هو  الب�ضري  ال�ضكل  الروؤية، لكن  للتف�ضري ح�ضب  قابلة  اأ�ضياء داخلية  يتحمل 

بداية لدخول اللوحة.
ينظر بع�ص النقاد اإىل اأعمالك على اأنها اأ�صكال جمالية لي�ص اإل. ما هو راأيك؟

يتحدث كثري من النقاد عن ال�ضكل الزخريف يف الفن العراقي، اإل اأنهم يتنا�ضون باأن اأكرث 
التقني.  باملعنى  زخريف،  اأ�ضا�ضها  العامليني،  الفنانني  لأ�ضهر  كالتجريدية  احلديثة  التجارب 
فاملقولت النقدية كثرياً ما اأ�ضبحت مقولبة وجاهزة. واإنها �ضياغات غري معروفة بدقة لدى 
باأن يكون  باأية غ�ضا�ضة  اأ�ضعر  بالن�ضبة يل، ل  اإ�ضاءة.  وكاأنها  املقولة  اأ�ضبحت هذه  الكثري، 
عملي جمالياً. فطاملا اأمتكن من خلق اأ�ضكال جمالية متميزة، متتلك مفرداتها، وقابلة للعودة 
بي اإىل تراث وطني الذي اأنتمي اإليه، فذلك بالن�ضبة يل ما اأعتربه �ضيئاً من النجاح. بالتايل، 

فالقيمة اجلمالية لهذا الأ�ضكال تكمن يف حماولة خلق اأ�ضكال تنتمي اإىل واقعنا.
كيف تنظر اإىل ثقافتنا الب�صرية؟

من  جند  العامل،  يف  مطار  اأي  اإىل  تدخل  فلو  لدينا.  معدومة  تكون  تكاد  الب�ضرية  الثقافة 
الإ�ضارات والأ�ضكال الب�ضرية ما يحل حمل الكلمة املكتوبة، بحيث اعتاد الفرد الأوربي 
عليها. وهكذا بالن�ضبة للبو�ضرت الذي اأ�ضبح اأكرث اختزاًل، حيث يوؤكد على اأ�ضكال جمالية 
اجلمايل  فالبحث  اأي�ضاً،  لدينا  موجود  غري  هذا  اأخرى.  مفاهيم  اإىل  للدخول  املفتاح  هي 

بالن�ضبة لنا هو اإ�ضافة.
والتجريد، كيف يتج�صد يف اأعمالك؟

الفني  العمل  التي حتكم  فالقواعد  الأكادميي.  بال�ضكل  مقارنته  التجريد ميكن  اأن  -اأعتقد 
الأكادميي معروف، لعل واحداً منها هو الغمو�ض. عندما اأر�ضم �ضكاًل اأو اإن�ضاناً، يبقى دائماً 
على �ضكل م�ضطح. ل توجد عندي العالقة املوجودة يف الفن الأكادميي مثل ال�ضريالية التي 
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ملا حققته  التميز  نوع من  اإيجاد  اأفهمه، هو حماولة  التجريد، كما  التال�ضي.  تت�ضمن منظر 
�ضابقاً.

اإذ ي�صتهويك  اللون يتميز مبناخ احتفايل،  اأن  اأي  اللون قيمة املو�صوع،  يف لوحاتك، متنح 
�صحر اللون وترفه!

اللون عن  اللوحة، حيث ل ميكن ف�ضل  اأ�ضا�ضية يف  اللون مثل اخلط، قيمة  اأن  اأعتقده  ما 
اللوحة باأي �ضكل من الأ�ضكال. اأحياناً ن�ضاهد بع�ض الأعمال ذات اللون الواحد، الأبي�ض 
مثاًل، هذا نوع من املحاولت لإيجاد �ضيغة جمالية من خالل اللون الواحد. اأنني اأهتم كثرياً 
باللون لأنه اأحد العنا�ضر الأ�ضا�ضية يف لوحاتي، لكني ل اأميل اإىل تعبري الرتف يف اللون. 
يت�ضمن  اإىل ذلك،  اإ�ضافة  املقارنات.  من  نوعاً  امل�ضاهد  يعطي  الفنية،  با�ضتخداماته  فاللون، 
جانباً نف�ضياً، فامل�ضاهد الأوربي مثاًل، غري متعود على الألوان احلادة، لأن هذه الوحدة اللونية 
مغايرة، كاللون الأحمر وم�ضتقاته. بالن�ضبة يل، هناك نوع من ال�ضياغة لهذه الوحدات اللونية 
التي تتميز عن الأ�ضكال الأخرى. اللون مثل اخلط، ففي الوقت الذي ي�ضتخدم التخطيط 

اخلط فقط، جند اللوحة هي عبارة عن لون وخط.
ما هي ا�صتفادتك من الأ�صاطري، وعلى وجه اخل�صو�ص األف ليلة وليلة، اأ�صطورة جلجام�ص، 

واأ�صاطري وادي الرافدين، وكذلك الرتاث العربي القدمي؟

الأ�ضكال  من  لال�ضتفادة  حماولتي  مع  الرتاث  على  العتماد  حماولة  بداأت  الواقع،  يف 
اأعرف  اأنني  ذلك،  فبف�ضل  اآثار.  دار�ض  باعتباري  ال�ضومري، خا�ضة  الفن  مثل  التاريخية، 
ما هو موجود يف هذا التاريخ. بع�ض الفنانني، درا�ضتهم بعيدة.. هذا �ضيء ثانوي. اإن جواد 
�ضليم ا�ضتخدم الأ�ضاطري بحكم عالقته ببع�ض ال�ضعراء مثل بدر �ضاكر ال�ضياب واآخرين. 
كانت  حماولتي  اأوىل  ودرا�ضية.  ثقافية  كخلفية  عندي  متوفرة  الرتاث  مادة  يل،  بالن�ضبة 
املحاولت  هذه  باقر.  طه  الأ�ضتاذ  لبحث  اللوحات  من  العديد  ر�ضمت  جلجام�ض، حيث 
ال�ضومري.  الفن  اأ�ضاهده يف  الذي  ال�ضكل  اإىل  ينتمي  مبفهوم  الأ�ضاطري  اإىل  اأنظر  جعلتني 
اإىل الفن الإ�ضالمي، واإمنا اإىل الفن ال�ضومري. جلجام�ض قادين اإىل األف  مل اأكن متوجهاً 
ليلة ولية، حيث قدمت 45 عماًل لألف ليلة ولية. هي عبارة عن خلق اأ�ضكال تف�ضر هذه 
الأ�ضاطري واحلكايات. ولي�ض خلق �ضياغة ب�ضرية اأو جمالية. فهو عمل حتول اإىل حلقة و�ضل 
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بني امل�ضاهد وتاريخه. وكذلك حماولتي مع املعلقات. فلو اأردت عمل لوحات للمعلقات، 
فامل�ضاألة  غزيرة.  ب�ضرية  عنا�ضر  على  حتتوي  لأنها  كامل  مبعر�ض  تخرج  معلقة  كل  لكانت 
الب�ضرية  والأ�ضكال  اإيجاد عالقة بني احلرف، مثاًل،  الرتكيز على  بالن�ضبة يل، هي  كانت، 
مل  جداً.  بعيدة  ذاكرة  اإىل  املدخل  من  جزء  واإمنا  حرف،  جمرد  اللوحة  لي�ضت  الأخرى. 
اأحاول تذكري امل�ضاهد باإنها كل املعلقات، رمبا اأن ثمة �ضطر واحد يف املعلقة، يجعلك يف مناخ 

ع�ضري وممتلئ لهذه التجربة.
هل لديك حماولت اأخرى للعمل مع الرتاث؟

ال�ضعر  من  خمتارات  ال�ضعراء  فعل  كما  الرتاث،  من  خمتارات  لتقدمي  حماولت  لدي 
الكال�ضيكي. وهي حماولت لإيجاد ال�ضياغات الإيجابية يف الرتاث التي ميكن اأن ت�ضبح 
مادة اأ�ضا�ضية بالن�ضبة لنا. وهكذا اأعمل لإيجاد الر�ضم ولي�ض اجلانب الأدبي، لأن جتربتي 

تعتمد على اجلانب الب�ضري من هذا الرتاث.
واختيارك للمعلقات، هل جاء م�صادفًة اأم عن وعي م�صبق؟

يف احلقيقة، كان الختيار م�ضادفة. من خالل حياتي يف اأوربا يف ال�ضنوات الأخرية، حاولت 
اإيجاد نوع من الوحدات تبني عالقتي بالتاريخ، وتخلق يل، يف الوقت ذاته، نوعاً من امل�ضافة 
اكت�ضفت  الأوربية.  ال�ضياغات  يقلدون  الفنانني  التجربة احلديثة -الأوربية- كثري من  عن 
املعلقات من خالل القراءات، فخلقت عندي مناخاً نف�ضياً خا�ضاً. فاأنني بهذا التوجه اإذا ما 

حققت %5 من عمل متكامل، فاأنني اأكون �ضعيداً.
لذلك نالحظ امتزاج ال�صعر بلوحاتك؟

ال�ضعر كو�ضيلة تعبري قادرة على اأن حتر�ض املخيلة. فلي�ض من ال�ضروري اأن تكون ال�ضياغة 
النهائية يف الكلمات، واإمنا هي عبارة عن مدخل لفهم اآخر يخلقه عندك ال�ضاعر.

تاأثريات الألوان  األحظ  اأنني  اإل  باأنك مل تكن متوجهًا للفن الإ�صالمي،  قبل قليل قلت 
املتفرقة ذات الطابع الزخريف الإ�صالمي؟

متكامل.  ب�ضكل  الفني  للعمل  ننظر  اأن  ينبغي  واإمنا  ال�ضكل،  اأو  اللون  نقول  اأن  ميكن  ل 
هناك مفردات اإ�ضالمية ومفردات �ضومرية. والأف�ضل اأن ي�ضاهد العمل من خالل ما يخلقه 
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من مناخ فني اأو نف�ضي. الأ�ضكال التي اأخلقها جتعل الإن�ضان العربي ي�ضعر بانتمائه اإليها. 
فامل�ضاهد هنا ينظر اإىل العمل باطمئنان، وي�ضعر باأن هذا العمل ي�ضكل جزءاً منه. يف الوقت 

نف�ضه، تعتمد اللوحة على عنا�ضر متعددة، رمبا جزء منها ماأخوذ من احلرف.
ما هي جتربة ا�صتلهام احلرف يف الفن الت�صكيلي العربي؟ وما هي اأبعاد هذه التجربة وقيمها 

اجلمالية؟

ت�ضري جتربة ا�ضتلهام احلرف العربي يف النتاجات الفنية العربية املعا�ضرة اإىل نوع من التمعن 
يف عنا�ضر ودللت ذات ن�ضيج ح�ضاري عريق يف القدم. تلك هي تقاليد الكالم، باعتبارها 
اإ�ضارات خطية وطريقة للتعبري، �ضواء كان �ضفوياً اأو عرب ا�ضتخدام الأرقام العددية واحلروف 
الهجائية اأو الكتابة املختزلة. اإن الدللت وما يخلقه احلرف وما يتيحه من جماليات ب�ضرية 
ك�ضكل مر�ضوم، قد تداخل منذ البدء مع هيكل املظاهر املختلفة للح�ضارة العربية: الر�ضم، 
العمارة، ال�ضعر. ومع تقادم الزمن، ظلت الأبحاث املتنوعة لطريقة ا�ضتخدام احلرف ت�ضتفيد 
اأوًل  تعبريي  كعن�ضر  وجودها  �ضمن  الإفا�ضة  اأو  الختزال  على  نف�ضه  احلرف  قدرة  من 

وجمايل ثانياً.
اإذًا هناك عالقة بني اخلطاط والر�صام؟

من خالل التاريخ، كان الفنان خطاطاً اأكرث منه ر�ضاماً، مبعنى اإخال�ضه التقني لطريقة ر�ضم 
اأية وحدة جمالية ب�ضرية. وحتى  الطريقة عند خلقه  احلرف، ولعدم حماولته تخطي تلك 
اخلطوط  اأنواع  بع�ض  ع�ضر،  اخلام�ض  القرن  منذ  بع�ض حماولته  الفنان، يف  اأخ�ضع  عندما 
اإىل اأ�ضكال ذات عالقة بالطبيعة ملحيطه –نبات، حيوان، اأ�ضكال معمارية- فاإنه كان مياًل 
لتطويع احلرف لهذا ال�ضكل اأو ذاك، بدافع زخريف جمايل يقع �ضمن اإمكانية تطوير اخلط 

نف�ضه نحو اآفاق بعيدة.
بالن�صبة لتجربتك، نالحظ باأنك تدخل اخلط كعامل فّعال يف اللوحة؟

يف حالت كثرية، اأجد باأن احلرف لي�ض هو الكل، اإل اأنه عن�ضر من عنا�ضر اللوحة. رمبا لهذا 
اإعطاء احلرف  العراقيني يف حماولتهم  اأو  الفنانني العرب  اأختلف مع الكثري من  التحديد، 
القيمة الأ�ضا�ضية. ثمة خطاأ كبري حا�ضل بني الر�ضام واخلطاط الآن، فاخلطاط له متطلبات 

courtesy of the artist presented in pdf. copy to www.ibrahim
icollection for publishing on the site



303

مغايرة عن الر�ضام. ل ميكن اأن نطلق على اأي عمل فني لوحة، فاللوحة لي�ضت عبارة عن 
هي  التي  والأ�ضكال  اخلطوط  فيه  يدخل  منه  جزءاً  اأن  كما  اللون،  يكمل  واحلرف  خط. 
خارج احلرف اأ�ضاًل. احلرف بالن�ضبة يل هو حماولة اإيجاد �ضياغات �ضكلية اأو ر�ضمه بحيث 
للخط.  الأ�ضا�ضية  القواعد  جتاوز  اإىل  ذلك  اأدى  لو  والتكوين. حتى  املو�ضوع  مع  يتنا�ضب 
اأحياناً ي�ضتهويني ر�ضم حرف معني ب�ضكل كال�ضيكي، واأحياناً اأخرى اأحاول حتطيم احلرف. 
رمبا يكون هذا جزءاً من الوقوف �ضد تراثية اخلط مبفهومه الكال�ضيكي. بالن�ضبة يل، ل اأريد 

اأن اأكون خطاطاً ي�ضتخدم اللون، واإمنا ر�ضام ي�ضتخدم اخلط يف ت�ضكيل اللوحة.
قيمة اخلط يف لوحاتك مزدوج من الناحية احلرفية والدالة. يف الوقت نف�صه، يتحول احلرف 

العربي عندك اإىل رمز ت�صكيلي.

وحتى  الثانية  العاملية  احلرب  منذ  الت�ضكيلي  الفن  يف  العربي  احلرف  ا�ضتخدام  تتبعنا  لو 
الوقت احلا�ضر، لراأينا اأ�ضكاله املتنوعة عند الفنانني. فكل فنان ينظر اإىل احلرف من زاويته 
اخلا�ضة. وهذا يدل على اأن احلرف العربي يحتوي على غنى كبري. واحلرف قادر على اأن 
يخلق عالقة نف�ضية، اإ�ضافة اإىل الب�ضرية، مع امل�ضاهد. ل اأريد اأن اأجعل لوحاتي مقروءة. ل 
واإمنا ذات  اأن تكون جماليًة،  اأريدها كذلك  اأن تعك�ض اجلانب الأدبي، ول  للوحاتي  اأريد 
اإيقاع نف�ضي. القراآن الكرمي مثاًل، يحتوي على كلمات وخط ومعاين وزخرفة. لكن عندما 
هذه  اإيجاد  على  اخلطاط  قدرة  وفيه  اجلمايل،  ب�ضكله  اأ�ضا�ضية  متعة  فهناك  القراآن،  ن�ضاهد 
الوحدات اجلميلة وموازنتها. فالقراءة ت�ضبح فعاًل اآخر.. اإن خطاط القراآن له عالقة بالر�ضام.
تتنوع ا�صتخدامات الكتابة العربية يف لوحاتك، فتارة حتافظ على الدللة الأدبية »املعنى« 
للكتابة، وتارة جتردها من معناها الأدبي وحتافظ على �صكل احلرف. ويف بع�ص احلالت 

تتحول الكتابة اإىل عنا�صر هند�صية جمردة. ما هو تف�صري هذا التنوع؟

منذ زمن كنت اأحاول اأن اأ�ضتخدم كلماٍت توؤدي اإىل معاين ومفاهيم معينة، اأما الآن، فاإن 
عن  عبارة  هي  لوحاتي  امل�ضتخدمة يف  والكالمات  احلرف.  ا�ضتخدام  هو  عليه  اأحر�ض  ما 
مدخل لعامل اللوحة. ل ميكن بطبيعة احلال احلكم على جتربة ما من خالل عمل واحد. 
اأ�ضا�ضية تاأخذ  اإيجاد وحدات  اأنظر للحرف من زوايا خمتلفة، وعرب هذه الروؤيا، ميكن  اإنني 
مكانها يف عمٍل اآخر. يعني اأن الوحدة التي ا�ضتخدمت يف هذه اللوحة ميكن ا�ضتخدامها 
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بطريقة اأخرى يف لوحة اأخرى. هذا هو اخليط الذي يربط بني عمل واآخر. واجلو الذي تخلقه 
اللوحات هي جمموعة اأعمال.

هل تعتقد اأن احلرف العربي له طاقة تعبريية ل ت�صتنفد؟

ل ميكن اإعطاء اأحكام قطعية، حيث اأن كل جتربة قابلة للتطور. ونظرة كل فنان اإىل جتارب 
الفنانني الآخرين خمتلفة، فما يراه �ضحيحاً رمبا يراه غريه خطاأ. اإن ا�ضتخدامات هذا العن�ضر 

تختلف من فنان اإىل اآخر ح�ضب تكوينه الثقايف ووعيه.
مما هو وا�صح اأن الفن الإ�صالمي ا�صتخدم الكتابة على جدران امل�صاجد والق�صور والأواين 

اخلزفية والكتب. هل اأنك تعيد �صياغة ذلك ال�صتخدام؟

اأعتقد اأن التجربة العربية هي حماولة و�ضع اخلط يف مكان اآخر. والكتابة العربية، بقدر ما 
كانت موجودة يف العمارة القدمية، نراها تنعدم يف العمارة احلديثة. فما مييز الفنان الت�ضكيلي 
عن فناين النحت والعمارة، هو حماولة انتزاع اخلط من الأمكنة الكال�ضيكية التي ا�ضتخدم 
فيها. ملاذا ل يوجد احلرف ب�ضكل جتريدي، باأية �ضيغة من ال�ضيغ؟ يف فن العمارة، ثمة خطاأ 
اأعترب احلرف  بالن�ضبة يل  معا�ضرة.  اإمكانيات  فيه  اأنهم مل يجدوا  رمبا  اإليه.  النظر  معني يف 
باأية و�ضيلة قادرة على اإيجاد هذه الوحدة الع�ضرية. ثمة  عن�ضراً، وبالتايل فاإن ا�ضتخداماته 
اآخرون ا�ضتخدموا  لوحات كثرية تبداأ بنف�ض الطريقة التي ا�ضتخدمت يف العمارة. فنانون 

احلرف مبفهوم الفن الب�ضري.
احلرف  اأعطوا  وهل  اإ�صافاتهم؟  هي  ما  العربي؟  احلرف  الأوربيون  الفنانون  ا�صتخدم  هل 

العربي قيمًة اإبداعية؟

الذي  الر�ضام  عندما حاولها  اإل  تتم  التقليدية مل  ر�ضمه  طريقة  احلرف من  ر�ضم  اإن حترير 
يحتاج بطبيعة ت�ضوراته اإىل العديد من ال�ضرورات والعنا�ضر كالتكوين، ال�ضكل، اللون. واإذ 
يلتقي اخلطاط مع الر�ضام يف بع�ض الأحيان، فاإنهما يختلفان فيما يحاولنه عرب هذه العنا�ضر. 
لقد حاول العديد من الفنانني العامليني ا�ضتخدام احلرف كعنا�ضر ت�ضكيلية، وبحكم عدم 
اإىل جمالية ر�ضم احلروف، ومن هوؤلء  معرفتهم م�ضمون احلرف فاإنهم كانوا منحازين كلياً 

الفنانني، »بول كلي« و»روبني دين« وغريهم.
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ما هو اختالف الفنانني العرب يف ا�صتخدامهم للحرف؟

الفنانون العرب واجهوا احلرف كعن�ضر ت�ضكيلي بطريقة خمتلفة، فهم بحكم انت�ضابهم اإىل 
النت�ضاب من  وقد ك�ضف هذا  للحرف.  ال�ضوتي  اجلانب  مب�ضتطاعهم جتاوز  اللغة مل يكن 
الناحية العملية عن بع�ض الق�ضايا. الأوىل حر�ض الفنان على اأن تكون الكلمات اأو احلروف 
عنا�ضر ا�ضتدللية مل�ضمون عملي، ويف هذا ما جعل امل�ضاهد �ضديد اللت�ضاق باللوحة عند 
حماولته فك عنا�ضر التكوين ومنها الكلمات. والثانية ن�ضوء رغبة حادة تدافع عن احلرف 
كقيمة جمالية بحتة، ل عالقة لها باأية ا�ضتدللت خارج الثقافة الب�ضرية. اأما الثالثة فهي 
باملا�ضي. الفنان العربي اأعطى اللوحة  اأن احلرف اأخذ يزداد ح�ضوراً مبقدار الت�ضاقه كثرياً 

انتماءاً.
جتربة  يخ�ص  ما  وخا�صة  احلا�صر،  الوقت  يف  العربية  الت�صكيلية  بالتجارب  راأيك  هو  ما 

ا�صتلهام احلرف العربي؟

اأعتقد اأن للعرب الآن جتربة واحدة هي احلرف العربي. لكن هذا ل يعني اأن نعطي اأحكاماً 
بيانات  الغالب على  اأنها تعتمد يف  اإل  فالتجربة، رغم متيزها،  الفنية.  ق�ضرية على الأعمال 
اللتبا�ض  من  نوعاً  توجد  اأنها  اأو  والنقاد.  امل�ضاهد  على  فر�ضها  حتاول  م�ضبقة،  وتف�ضريات 
بني اخلطاط والر�ضام. فالتجربة ميكن اأن تنمو وتتطور اإذا ما تخطت النظريات امل�ضبقة، لأن 
التنظري ياأتي عادًة بعد العمل الإبداعي. يف الوطن العربي هناك الدعاءات التي لي�ضت 
ل�ضالح العمل الفني. اأ�ضبح الفنان العربي، لالأ�ضف ال�ضديد، ينظر اإىل اأعماله عرب عالقات 
ال�ضعيد  على  نف�ضها  اأثبتت  عديدة  فنية  جتارب  عن  نتحدث  اأن  ن�ضتطيع  جداً.  حمدودة 
العاملي، وخلقت ميزاتها اخلا�ضة مثل التجربة اليابانية يف املل�ضقات، اأو التجربة املك�ضيكية 
يف الر�ضم اجلداري. لكن حلد الآن ل توجد خ�ضو�ضيات لتجربتنا العربية. يف الوقت نف�ضه 
العربية تتمكن من  تاأ�ضيل هذه التجربة. املدر�ضة  الفردية يف  اأن ننكر املحاولت  ل ميكن 
اأملانيا، على  الفنية »باو هاو�ض« يف  اأن ت�ضبح مثل احلركة  اإذا ما ا�ضتطاعت  اإر�ضاء قواعدها 
والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  احلياة  جوانب  بكل  الكاملة  عالقاتها  عندما خلقت  املثال،  �ضبيل 
اإىل  اآل �ضعيد من الفنانني القالئل الذين تنبهوا  والجتماعية. جواد �ضليم و�ضاكر ح�ضن 
تقاليدنا، حيث متكنا من خلق فجوة ميكن اأن تتو�ضع وت�ضبح قاعدة اأ�ضا�ضية للتجربة العربية.
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وم�صكالته  الجتماعي  الواقع  عن  بلوحاتك  تعرب  اأن  حاولت  مدى  اأي  اإىل  واأخريًا، 
املت�صعبة؟

بالتاأكيد، ل ميكن للفنان اأن ينعزل عن واقعه الجتماعي، رغم اأنني اأعي�ض منذ �ضنوات يف 
اأوربا، الوطن العربي يبقى عبارة عن نا�ض واأ�ضدقاء وتاريخ وثقافة. واأنني اأعتقد اأن احلركة 
الت�ضكيلية يف العراق تعترب من اأغنى التجارب، رغم اجلانب ال�ضلبي الذي يتمثل يف نزوع 
العذوبة  تلك  توجد  املثال، ل  �ضبيل  الآن على  فردية.  اإىل حماولت  الفنانني  الكثري من 
التي كانت موجودة عند جماعة بغداد. رمبا ب�ضبب تغري العالقات الجتماعية. من املحزن 
اأن تكون اأغلب التجمعات هي من اأجل عر�ض الأعمال، اإذ ل تتوفر بينهم تلك الروابط 
وال�ضمات الفكرية. بالأحرى، ل يوجد منو للخط اجلماعي كما كان عليه يف اخلم�ضينات. يف 
نظري اأن تاأ�ضي�ض اجلماعة يعني البحث عن تاأ�ضي�ض وحدة فنية وفكرية جتمع الفنانني. لكن 
رمبا عر�ض الأعمال امل�ضرتكة يوؤدي اإىل خلق روابط فكرية بني الفنانني، وبالتايل تكون نواة 
لتاأ�ضي�ض جماعة. واملالحظ اأن النظريات والكتابات تطرح قبل اأن توجد الروابط الفكرية 
ي�ضعون  اإنهم  النظرية،  بياناتهم  ت�ضري  17« كما  املثال »جماعة  �ضبيل  للجماعة على  والفنية 
اإىل تاأ�ضي�ض فن قومي، وي�ضتلهمون الرتاث العربي. هذه يف الواقع مقولت قدمية موجودة 
منذ اخلم�ضينات. من اخلطاأ الفادح حتميل اجلماعة كل البيانات، ما مل حتققها بعد �ضنوات. 
لذلك ينبغي اأن ي�ضتمر كل فنان بعمله.. ويوجد كل واحد معادلته الفنية والفكرية اخلا�ضة 

به، وبعدها ي�ضعى لإيجاد وحدة عمل جماعية.
اأجرى احلوار: �ضاكر نوري، باري�ض، جملة اآفاق عربية، بغداد، 1986
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األوان 274 ليلة

الف�ضيف�ضاء كلما كورهما تعبرياً لأقواله.  كفاه امللطختان بفوارق الأزرق، هما قب�ضتان من 
�ضياء العزاوي جمع يف حمرتفه اللندين مراحل عمٍر ومناذج من حا�ضٍر واآٍت. وعلى الكفني 
امل�ضطحتني اأو املقوقعتني تبدو اللط�ضات الزرقاء و�ضماً اأبدياً لأر�ض واأ�ضطورة من العراق ومن 

الرتاث الآ�ضوري.
الأزرق طاٍغ ب�ضائله على الطواطم الواقفة هنا وهناك حرا�ضاً على عتبة احللم وجنوداً يف قلب 
الولدات  مراآتها  تعك�ض يف  واقعية  الغربة. خرافية،  اأر�ض  اإبداع يف  ولدة  وتلك  احلدث. 
مل  جويف  ماٍء  من  قطرات  اأو  اأبعد  حلماً  كجملة،  كلوحة،  اإليها  وت�ضيف  تكملها  الأوىل. 

ت�ضتغل طاقتها بعد.
طواطمه هي احللم املتج�ضد، الناتئ من اللون، واأي�ضاً من تلك الأ�ضطورة املتجذرة يف ار�ض 
ا�ضمها العراق، ويف هوية ا�ضمها واقع، و�ضوؤال اأكرث جواباً من اجلواب عن حياة فنان. ابتداءاً 
منها، يحلو التنقل يف الزمان واملكان، ل�ضتنبا�ض ما غفلنا عنه منذ �ضافرت يف لوحة �ضياء 

العزاوي خارج زمننا ومكاننا وذاكرتنا.
يف حمرتفه ور�ضة قائمة، م�ضاريع، اأ�ضاليب متنوعة، ر�ضوم على اخل�ضب، طواطم من الطني، 

اأكريليك على الورق، موؤلفات حتمل و�ضمه وجميعها ت�ضب يف الذاكرة الرتاثية عينها.
وفار�ضية،  هندية  اإيحاءات  من  راأيناه  ملا  مغايراً  جديداً،  بعداً  بثه  وليلة«  ليلة  »األف  كتاب 
فاأ�ضطورة األف ليلة وليلة كتبها العزاوي مبلوانته، واأحياها بكتابته. اأمامي راح يقلب ال�ضفحات 
املاردة كمن يقلب دهوراً من اخلرافات. يرويها باألوانه الطاغية اأو باخلط الأ�ضوط الرفيع الذي 
يف داخله فراغ وبيا�ض ف�ضيح. دوماً ذلك القمر الربتقايل.. الدموي، احلامل يف اأرجوانيته 
ماأ�ضاة احلكاية و�ضحرها. اآخر معر�ض له يف بريوت �ضنة قبل الأحداث، ومنذ 1974 اأخباره 

من البعيد نتتبعها حتى ا�ضتقراره يف لندن �ضنة 1976.
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 الغربة؟ ل للغربة، لأين ما زلت اأ�ضعر باأين زائر ول�ضت مقيماً. هنا اأنا كتلميذ يدر�ض ويّطلع. 
ذاتي يف العراق. وهنا ويف بغداد، ا�ضتغلت مبو�ضوع حموري فل�ضطيني، وهنا يف الفكرة ذاتها، 
والهموم ل تختلف. بيد اأين اأ�ضعر يف اإنكلرتا بالتطور املتوا�ضل على النحو التقني، وحتقيق 
النفعالت وال�ضكل الفني القابل لحتواء هذا النوع من املاأ�ضاة. ويف املناخ، اأعترب اإنكلرتا 
اأتع�ض بلد يف الدنيا، اإذا ما ق�ضناها ب�ضوء ال�ضرق. اإنها خالية منه، لكن جمالت العمل هائلة، 

ومنها اأرى ال�ضرق ب�ضموليته وتفا�ضيله.
يف معهد العامل العربي يف باري�ص كان لك، لأول مرة، جمموعة نحتية هي تلك الطواطم 

املتفرقة هنا وهناك يف حمرتفك كمجموعة ب�صر تقا�صمك امل�صاحة والهواء...

هذه الطواطم من الطني. فيها مزجت جتربتني: الر�ضم والنحت. جتربة فنان يعي�ض يف اخلارج 
ُعٍد عّدة، ل �ضيما الت�ضورات املحلية. من مكاين هنا  ويتمتع باإمكانات تخوله العمل على �ضُ
البحث م�ضتمر للو�ضول اإىل ال�ضيغة العاملية، ول اأغايل اإن قلت اأن الأعمال الفنية يف العامل 
العربي ل تقل �ضاأناً عن الأوربية. وهناك عائق اأ�ضا�ضي اأمام اجلمالية واملو�ضوعات املوجودة 
املطروحة. ما اأعنيه هو اأن الفنان يف اخلارج يتمتع باإح�ضا�ض بال�ضمولية اأكرب، يجعله يحمي 
نف�ضه، ويبقي وطنه اأداة ات�ضال باخلارج. والغياب يف وجود و�ضائل الت�ضالت يبدو ج�ضدياً، 

وما توافر من كتب ومواد ومتاحف يحل حمل النق�ض.
ما هو همل الأ�صا�صي واأنت تنظر اإىل الوطن من البعيد؟

اأنا مهتم لإيجاد هوية لأ�ضلوبي. هنا يف لندن كل امل�ضادر على جميع ال�ضعد الب�ضرية والعربية 
القدمية واملخطوطات والآثار. املتحف الربيطاين اإحدى اأهم موجوداته القاعة الآ�ضورية. لها 
الربيطاين  املتحف  اأدخل  عندما  العراقية.  احل�ضارة  الأ�ضا�ضية يف  بعالماتها  �ضخم  ح�ضور 
اأق�ضد الق�ضم الآ�ضوري لالطالع على جتارب ما حدث يف العامل العربي. والندها�ض اأقوى 
واأقوى، واثقاً اأن ح�ضارتنا حتوي ذلك النبهار الذي يبحث عنه فنان، ل�ضيما من املنتمني 

اإىل الفن العاملي.
م�ضاألة  اأوربا  نعانيها، ووجودهم يف  التي  ال�ضيغة  بنف�ض  توجد م�ضكلة هوية،  ولالأوربيني ل 

�ضهلة، والفنانون كرث، اأما الفنانون العرب، فيعدون على اأ�ضابع اليد.
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وملاذا الطوطم؟

فكرت يف اأ�ضكال غري واقعية، ب�ضبب قراءتي لكتاب »عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات« 
وهو خمطوطة قدمية من القرن الثالث ع�ضر، مر�ضومة بري�ضة ر�ضام من مدينة وا�ضط القريبة من 
احللة. والكتاب عن العجائب وال�ضماء والأبراج واملالئكة والأر�ض والنباتات ومو�ضوعات 
اأنرتوبولوجية متخيلة. اأثارتني املخطوطة الأ�ضلية عندما توفرت يل فر�ضة يف املانيا لالطالع 
 700 قبل  ملا  ميثولوجية  ولأ�ضكال  املو�ضوع  لغرابة  الت�ضورات  من  الكثري  اأعطتني  عليها. 

�ضنة، وح�ض �ضعبي �ضمن الظروف املتاحة يل.
كم مرحلة منذ بداية مهنتك الفنية؟

للوطن. يف  وانتمائية  متميزة  اإيجاد �ضيغة  العراقيني،  الر�ضامني  الأ�ضا�ضي يف جتربة  ال�ضيء 
ال�ضتينات كانت امل�ضادر العراقية ب�ضرية انطولوجية، توحي اإىل الفنان املوا�ضيع التي ت�ضتاأثر 
بهمومه واهتمامه. بعد ال�ضتينات ركز الفنانون ال�ضباب على اإقامة املعار�ض يف قاعات فنية 
يف لبنان وكانت يل معار�ض يف بريوت ويف الكويت والرباط، وهذا اأعطاين جماًل اأو�ضع من 

بغداد.
اأجد يف حمرتفك نحتًا ي�صبه الر�صم، ور�صمًا نافرًا كاأنه منحوتة، والأزرق غالب؟

مرتبط  الأزرق  الأزرق.  بال�ضرياميك  املزخرفة  العراقية  بامل�ضاجد  يذكرين  الأزرق.  اأع�ضق 
بالذهب. اأما يف النحت والر�ضم، فاأتاأرجح بني اللوحة واملنحوتة. اأحب النحت امللون، اأجد 
فيه ر�ضماً. وكفن، اأحب الر�ضم اأكرث من النحت. واهمامي ب�ضطح اللوحة والذهاب اأبعد، 
الفنان ير�ضم  اأن  اأذكر  تاأخذ ميزات النحت. يف بغداد،  اأخرى  يكمنان يف ا�ضتعمايل مواد 
بالزيت على القما�ض. هنا الر�ضم ي�ضتغل كل �ضيء، وعلى اأي �ضيء. اأعطيت فر�ضة للعمل 
وهذه  الزنك.  على  والعمل  والليثوغرايف  كال�ضرييغرايف  احلجر  على  الطباعة  الطباعة:  يف 
واإغناء  اللوحة  اإىل تطوير  يوؤدي  اللوحة، وهذا  املعطيات، تختلف عن �ضناعة  لتوافر  املواد، 

اأعماقها.
ليلة  »األف  جمموعتك  اإىل  بنا  ي�صل  اأن  لبد  لندن  يف  املقتب�صة  التقنيات  عن  احلديث  رمبا 

وليلة«؟
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جمموعة »األف ليلة وليلة« نابعة من هو�ض بهذه الأ�ضطورة من �ضبعة وع�ضرين عماًل حمفوراً 
منها خم�ضة  واأ�ضدرت  النحا�ض،  على  واحلفر  الليثوغراف،  بتقنية  ومطبوعاً  النحا�ض  على 

وع�ضرين ن�ضخة.
ملن الن�ص الذي اأوحى اإليك ال�صبعة والع�صرين؟

اللوحات ا�ضتوحيتها من ن�ض عربي لألف ليلة وليلة. اأول ن�ضخة علمية لهذا العمل اجلبار، 
ن�ضو�ض  رافقته  هنا  والن�ض  بريل  اأ. ج.   .1984 ون�ضره يف  مهدي  الربوف�ضور حم�ضن  كتبه 
نقدية وو�ضف لكل جزء، و�ضوف يكتمل مبوؤلف يحتوي على ملخ�ض للمقدمة الإنكليزية، 
كما يرتكز على امل�ضادر الأوىل املعروفة، ل �ضيما خمطوطة مملوكية من القرن الرابع ع�ضر، 
�ضوريا  اإىل  احلقبة  تلك  ميزات  اإىل  حتيلنا  التي  والرتاثية  اللغوية  املوا�ضفات  على  حافظت 

وم�ضر.
من هو حم�صن مهدي؟

اأ�ضتاذ الدرا�ضات اجلمالية يف هارفرد. ا�ضتغل ع�ضرين �ضنة على خمطوطات األف ليلة وليلة 
واأنه مكتوب  الن�ض الأ�ضلي،  اأن ما بني يديه هو  املتوفرة يف متاحف العامل، وطلع بنتيجة 
يتعدى احلكايات  ليلة، وم�ضمونها ل   274 تتخط  الليايل مل  اأن  ويعتقد  �ضوريا.  �ضمال  يف 
ال�ضعبية، وتلك ت�ضوراته. اأخذت مقاطع من هذا الن�ض، اأ�ضطورًة وحلماً، وابتداأت ببورتريه 
احليوانات.  وقربه  امللك  للهنود حيث  والتي حتال  املتخيلة  كالر�ضوم  و�ضهريار، ل  ل�ضهرزاد 
حاولت اأن اأبني م�ضرحاً بر�ضومي، والغالف من مادة ليفية و�ضمغ قوي وبودرة ذهب وف�ضة.

يف اأية خانة من الر�صم ت�صع ر�صومك هذه؟

اإنها ر�ضوم متخيلة، اأ�ضكال وخطوط من وحي واحد. ومن ت�ضوراتي �ضهريار فار�ضاً جباراً، 
و�ضهرزاد ملكة بزخارف واألوان. اأخذت الأكرث اإثارة من ناحية ال�ضكل الب�ضري وبنيت على 

قاعدته ت�ضوراتي.

)ومل يكتف ب�ضرد احلكاية ال�ضورية باللون والري�ضة الرفيعة، فراح اإىل اإطار الورق الأبي�ض 
الذي يحيط اأ�ضواراً باللوحة، ويف لّبه كتابات نافرة مدموغة من ن�ضيج الورق ومن ن�ضخه.(
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كاأنك جعلت الوقر يتكلم بلغته البي�ضاء، بدل اأن تلقحه بالكالم امللون...
بالفعل ا�ضتعملت الو�ضائل الب�ضرية املتعددة على امل�ضاحة، و�ضوًل اإىل خارج اللوحة، فكان 

لالإطار دوره.
واأنت تقلب ال�صفحات، اأت�صاءل عن الأ�صلوبني املختلفني يف عمل واحد: الألوان املكثفة 

واخلطوط املركبة على م�صاحة، ثم اخلط املفرغ العاري على الثانية...

اأدنة  اإذ يتطلب قدرة ويرف�ض  اأ�ضعب،  تقنية  املفرغ دون الألوان  التخطيطي  ال�ضم  اأجد يف 
خطاأ. اللون يكون اأحياناً مادًة وطرفاً لتحديد العالقة بني اللوحة وامل�ضاهد. والإمكان الذي 
هنا  فاملقدرة  الزنك.  لوح  على  مبا�ضرة  اأر�ضم  وغام�ض.  مغٍر  األوان  دومنا  الأ�ضود  الر�ضم  يف 

�ضرورية لأن اأي خطاأ غري قابل للت�ضحيح.
مولدة  كاأنها  اأو  ي�صريها،  هواًء  كاأن  نغاًل،  تنغل  متحركة  امللونة،  غري  الر�صوم  اأو  األوانك 
ذلك الهواء امللمو�ص يف كل عمل من األف ليلة وليلة. فهل فكرت يف عالقة بني ت�صوراتك 

الت�صكيلية وامل�صرح؟

لو عندي اإمكانات جلعلت األف ليلة وليلة م�ضرحاً باأحداث متحركة. ذات مرة اطلعت على 
ومنها  واأحداث،  �ضخ�ضيات  اأ�ضكاًل وجعلها  اأعماله  اأخذ من  الذي  م�ضرحي ملريو،  عمل 
بنى م�ضروعه. واألف ليلة وليلة �ضمن الأحداث تخلق اأ�ضخا�ضاً غري واقعيني يحر�ضون على 
األف ليلة وليلة وملحمة كلكام�ض  اأن يحققه، ففي  احللم ال�ضعيد. وهذا احللم يتمنى املرء 

ومالحم اأخرى رائحة ال�ضرق واحللم الدائم.
واأنت اأعطيت األف ليلة وليلة حجمًا خمتلفًا!

حولتها من �ضيغة اإىل اأخرى. ذلك يتوقف على روؤية الفنان وحتويل حلمه اإىل مادة لونية 
الإبداع  على  حتر�ضه  فهي  ا�ضتيعابها.  على  املرء  قدرة  وهنالك  معروفة،  امل�ضادر  و�ضكلية. 

واإنتاج اجلديد. احلدث موجود، لكنه خمتلف يف منظار كل واحد.
ما هو �صعورك واأنت تتخيل األف ليلة وليلة ب�صيغتك اأنت؟

ا�ضتغلت قرابة �ضنة. العمل كان مبا�ضراً دون حت�ضري. �ضبق يل اأن ا�ضتغلت جمموعة األف 
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ليلة وليلة يف ال�ضتينات، ويف ا�ضتطاعتي ال�ضتنتاج اأن لكل مرة اختبارها الإنتاجي و�ضكلها 
�ضرقية  فاأجدين يف حديقة  اأق�ضد املحرتف  كنت  يومياً  �ضعادة خمتلفة.  اجلديد. وكل مرة 
دافئة، ملونة، مالأى بالنور، فاأن�ضى اأن خارج الباب برداً وثلجاً. ذلك فعل م�ضاد للزمن الذي 
اأعي�ض فيه. ترين نتاجه يف الألوان النارية احلارة. لكن اأوربا اختربت جمالتنا منذ زمن بعيد، 
فكان لها األف ليلة وليلة ب�ضيغ عديدة... الأوربيون اعتقدوا اأنهم و�ضعوا اأ�ضاطرينا يف اإطارها، 

والإنتاج احلقيقي هو لنا ما دمنا تناولناه عن املخطوطات العربية القدمية.
اأجرى احلوار: مي من�ضي، جريدة النهار، بريوت، 13 ت�ضرين الأول 1989
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يعود اإىل بريوت
حاماًل تاريخ الطني

احتفايل خا�ض،  طابع  لها  كان  الغياب  من  عاماً   15 بعد  بريوت  اإىل  العزاوي  �ضياء  عودة 
متثل يف املعر�ض ال�ضخم الذي نظمته كالريي »50/70« يف �ضالتها و�ضالة فندق الكارلتون، 
لتقدمي مناذج من النتاج الأخري لواحد من كبار الفنانني العراقيني، الذين اأدوا دوراً بارزاً يف 

تطوير اللغة الت�ضكيلية العربية املعا�ضرة.
الإجنازات الت�ضكيلية التي ج�ضدتها جتارب العزاوي يف ال�ضنوات الأخرية )1991-1989( 
كانت يف معظمها اأعماًل جدارية )37 لوحة اأكريليك( ولوحات اأخرى مبتكرة هي جم�ضمات 
خ�ضبية ملونة ذات ثالثة اأبعاد، بالإ�ضافة اإىل جمموعة من الر�ضوم ملجموعات �ضعرية ليو�ضف 
اخلال وناديا تويني وطالل حيدر، ور�ضوم عن بريوت من وحي كتابات خليل حاوي وبلند 
احليدري واأدوني�ض وحممود دروي�ض ونزار قباين واجلواهري. ور�ضوم األف ليلة وليلة ولوحات 

غوا�ض على الورق حتية للفنان جواد �ضليم.
حول  اأ�ضئلة  تطرح  ما  بقدر  الأخرية،  املرحلة  يف  العزاوي  نتاج  متيز  اأ�ضا�ضية  حتولت  ثمة 
عالقاتها باجلذور والرتاث واملوروث ال�ضعبي واخلط العربي وال�ضكل الزخريف، فالر�ضامون 
انتهجه  الذي  الأ�ضا�ضي  اخلط  عن  وا�ضحاً  انحرافاً  احلديثة  اأعماله  يف  يجدون  احلروفيون 
وتفاعله  لندن  يف   1976 منذ  اإقامته  بحكم  الأوربية،  اللوحة  باجتاه  ال�ضبعينات،  بداية  منذ 
مع التيارات الجتاهات الفنية احلديثة. اأما النقاد الأوربيون، فيجدون يف لوحاته بع�ض نقاط 
الت�ضابه مع فن كورناي، ولكنه يتميز بعنا�ضر ومناخات لونية �ضرقية حادة. كما يوؤكد كورناي 
�ضديدة  نورانية،  منها  تنبعث  مثرية  بواحة  �ضبيهة  »اإنها  العزاوي،  لوحات  قدم  نف�ضه، حني 
الإ�ضعاع، �ضديدة ال�ضرقية، قوية الإيحاء. ولكن خلف عمارة الأ�ضكال والألوان ذات النربة 

الإيقاعية، بل املو�ضيقية، هنالك رجل يتحدث عن بالده.. ل بل يغنيها.«
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واأ�ضئلتها  وقلقها  احتمالتها  اأق�ضى  اإىل  العزاوي  جتربة  يدفع  والغرب،  ال�ضرق  �ضراع  اأهو 
لإقامة  اأن  اأم  الأ�ضياء؟  روؤية  يف  والن�ضوج  املرتاكمة  اخلربة  انعكا�ضات  هي  اأم  وجتاربها؟ 

العزاوي يف لندن تاأثريات غري واعية يف اإنتاج اأعمال جمهورها هو املثقف الأوربي؟
يف م�ضرية العزاوي نلتم�ض لغة اللون املنغم�ضة بال�ضعر، وكاأنه يبحث عن عالقة حميمة تربط 
بني فعلني: الكتابة والر�ضوم. واإذا كانت هذه العالقة رائجة يف الغرب، فاإنها تبدو غريبة عن 
الو�ضط الثقايف العربي، علماً اأن العزاوي اكت�ضفها لدى املوؤرخني العرب يف خمطوطات جتمع 

بني الن�ض والت�ضوير.
التي  الكلمة  اإيجاد  من  باللون  التعبري  يتغذى  اإذ  احلديث،  بال�ضعر  عالقته  اأهمية  هنا  من 
اإىل  ك�ضارة،  اأو  كرمز  اأو  موروث  اخلط ك�ضكل جمايل  التعبري عن  من  النتقال  اإىل  دفعته 
البحث عن معنى هذا احلرف من خالل الن�ض ال�ضعري. الإ�ضياء لديه ل تاأخذ اأبعاداً ثابتة 
ونهائية ومطمئنة. فعالقته القلقة بعمله الفني وانعكا�ضات اإدراكها من قبل جمهورها، تدفعه 
اإىل الت�ضاوؤل والبحث والتحليل، وبالتايل اإىل التجريب والتغيري، كاأنه يبحث عما هو اأبعد 
من ال�ضكل الظاهري، اأي عن الطاقة النفعالية الداخلية وعن بواعث املخيلة واإ�ضقاطات 

الذاكرة وتدعيات العي�ض.
من هنا انفتاح لوحة العزاوي على معطيات الع�ضر التقنية والفنية، يوكبه انفتاح اآخر على 
املا�ضي لكت�ضاف مدى مالءمته للحا�ضر. هكذا راح الر�ضام يعيد اكت�ضاف اأ�ضرار الطني، 
للرقم  اخل�ضن  امللم�ض  ناقاًل  قولبتها،  ويعيد  القدمية،  احل�ضارات  و�ضكل يف  وملم�ض  كمادة 
بعنفها  املتميزة  العراقية  الروح  خ�ضائ�ض  اإليها  جتذب  التي  اللوحة،  م�ضطح  اإىل  الطينية 
البناء  يف  احلداثة  ملفهوم  اخلا�ضعة  التعبريية  ومبالغتها  الدامية،  وح�ضا�ضيتها  و�ضالبتها 
الت�ضكيلي. فالعزاوي يتقدم بلغة حتمل كل تداعيات تراثها القدمي البابلي وال�ضومري، يف 
جت�ضيد الوجوه بعيون كبرية فيها الكثري من احللم والكثري من الريبة. كما اأن احلروفية التي 
اإيقاعات لونية تذكر  ذابت حدودها واأطرها اخلارجية، حتولت اإىل اأبجدية لونية متفاعلة مع 
الفنان،  اإىل نقطة مركزية هي ذات  العراقية، والكتل املرتا�ضة واملتجاذبة  الب�ضط  بتنويعات 
باتت تبحث عن متنف�ض اآخر، خارج احلدود ال�ضيقة للوحة. وبعيداً عن الإطار الذي يحيط 
بها، وعن الروؤية امل�ضطحة التي تاأ�ضرها، لكي تتحول اإىل جم�ضمات اأو لوحات ذات ثالثة 
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اأبعاد ت�ضمح للم�ضاهد بروؤيتها من خمتلف الزوايا.
اأ�ضئلة حول جتربة فنية مت�ضلة بالرتاث  اإىل طرح  اأنه حتري�ضي يدفع  اأهمية معر�ض العزاوي 
التي  وال�ضعر والأدب، لذا فاحلوار معه مت�ضعب، يعك�ض جانباً من الطرافة واجلدة والنقد 

تتميز بها �ضخ�ضيته. �ضاألناه:
يف العام 1975 كان اآخر معر�ص لك يف بريوت يف غالريي »كونتاكت« بعد 15 عامًا من 

احلرب كيف اكت�صفت بريوت؟

اأ�ضبت بالذهول. �ضيء ل ي�ضدق. حني كانت الطائرة تنخف�ض وت�ضتعد للهبوط، نظرت من 
لي�ضت بريوت.  املت�ضدعة. قلت هذه  الرمال والأبنية  التنك وكثبان  بيوت  راأيت  النافذة. 
�ضعرت كاأنني اآتي اإىل بنغالد�ض. رمبا لأنني ما زلت اأحتفظ بال�ضورة اجلميلة لبريوت كما 

عرفتها يف اأوائل ال�ضبعينات، فاحلرب اأوجدت طريقة خا�ضة يف ال�ضكن وك�ضب العي�ض.
انطالقاً من جتربة بريوت.  اأت�ضور اخلراب فيها  اأن  اأ�ضتطيع  اأزر بغداد بعد احلرب، لكن  مل 
�ضحيح اأنني ر�ضمت خراب بريوت يف اأعمال فنية عدة، بعد قراءتي ن�ضو�ضاً �ضعرية تتحدث 

عنها، لكن تبقى روؤية الواقع خمتلفة.
هناك تغريات كبرية طراأت على اأعمالك الفنية. يف اجتاهها نحو التعبريية والتجريد اللوين 
ال�صايف، ويف طريقة معاجلة اللوحة وتكوينها وقما�صتها وملم�صها. كيف حتدد طبيعة هذه 

التغريات؟

اللون قيمتي الأ�ضا�ضية، لذلك تبدو الأهمية اأكرث يف طريقة ال�ضتخدام اللوين عرب اأكرث من 
مادة. هذه الأعمال اأتت امتداداً لتجارب �ضابقة لها، قادتني اإىل التعرف على طبيعة املادة 
الطينية يف النحت، مما فتح اأمامي اإمكانات التجريب واختبار التلوين على الفخار، وكنت 
اللوحة  م�ضطح  معاجلة  طريقة  على  انعك�ضت  التجربة  هذه  ر�ضاماً.  اأبقى  اأن  على  حري�ضاً 

باحل�ضا�ضية اللونية املطلوبة.
احل�صارات  فنون  واكت�صافك  لالآثار  درا�صتك  بتاأثريات  �صلة  الطني،  مادة  لختيارك  هل 

القدمية؟
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رمبا... لأنها ذات �ضلة وثيقة بالأر�ض وبيد الفنان بال و�ضائط، فالطني لني وقابل للت�ضكيل 
التي  اجلمالية  تكون هذه  قد  يعك�ض جمالية خا�ضة.  اأنه  اإل  العطب،  �ضريع  اأنه  رغم  على 
تعرفت اإليها من خالل درا�ضتي لالآثار. على اأي حال، فاإن توجهي اإىل درا�ضة احل�ضارات 

القدمية وفنونها قد اأثر على توجهي الفني منذ البداية.
اإيجاد  يف  �صاهم  العربي،  احلرف  �صيما  ل  الرتاث  ا�صتلهام  يف  الجتاه  هذا  اأن  تعتقد  وهل 

مالمح لوحة عربية متميزة؟

اأعتقد اأن الزخرف هو لإيجاد عنا�ضر ب�ضرية ميكن ا�ضتخدامها يف اللوحة كمادة اأولية. قد 
اإن ت�ضبح  اأ�ضا�ض بنية اللوحة. ل ميكن،  اأن تكون هي  يكون اخلط العربي من �ضمنها، ل 
من  املوؤلفة  اخلا�ضة  هويتها  متثل  اأن  لبد  العربي.  اخلط  ا�ضتخدمت  ما  اإذا  عربية  اللوحة 
كانت  وا�ضنطن،  يف  اأقمته  معر�ض  ويف  وحدها.  الزخرفة  ول  احلرف  ل  عنا�ضر،  جمموعة 
بع�ض الن�ضو�ض املن�ضورة يف الكاتالوغ تتحدث عن اأهمية احلرف العربي يف جتاربي الفنية. 
اأحد النقاد املعروفني اأ�ضار يف مقال ن�ضره يف جريدة »وا�ضنطن بو�ضت« اإىل اأنه مل يجد ما يقله 
ببنائها الفني  اأعمايل تتميز  اأهمية احلرف العربي يف تكوين لوحتي، واإمنا وجد  النقاد عن 
وقدرتها التعبريية وطريقة ا�ضتخدام اللون. فاحلرف بالن�ضبة اإىل الأوربي اأو الأمريكي، جمرد 
�ضكل حروف  اأو يف  مقروءة  بكلمات  مكتوباً  احلرف  كان  اإذا  له  يعني  وبالتايل ل  اإ�ضارة، 
متوزعة، بينما الكلمة املقروءة بالن�ضبة اإىل العربي ن�ض له معنى. وهذه امليزة اأتاحت املجال 

لظهور نوع من ال�ضهولة يف التجربة اأدت اإىل ظهور اأ�ضماء ل عالقة لها بالفن.
ناأتي اإىل ال�صعر. كيف تتعامل ت�صكيليًا مع الن�ص ال�صعري؟

ل اأر�ضم الق�ضيدة نف�ضها، بل اأحاول اأن اأ�ضل اإىل عمل فني متكامل. يف »اأن�ضودة املطر« لبدر 
�ضاكر ال�ضياب، ل ميكن اأن نف�ضل الن�ض عما يحيطه. يف احلقيقة اأحاول اأن اأعرب عن املناخ 
اإذا مل تكن  الب�ضري بطريقة ب�ضرية، رمزية مليئة بالإ�ضارات. ل ميكن اأن اأنتج عماًل جيداً 
يل معرفة جيدة فيه. فعالقتي بال�ضعر لها جذور تعود اإىل اكت�ضايف ملحمة جلجام�ض التي 
�ضورتها مبناخها امللحمي وامل�ضهدي. مما دفعني اإىل قراءة احلالج وا�ضتلهامه، ثم اجلواهري 

وال�ضياب واأدوني�ض وحممود دروي�ض وكل ال�ضعراء احلديثني.
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اإن حماولة اإيجاد عنا�ضر ب�ضرية مبفردات عامة �ضتكون م�ضطحة عملياً، اإذا مل جند لها دعماً 
ثقافياً عميقاً يوفره ويحتويه الن�ض ال�ضعري اإلزاماً، بالتايل اأجد اأن ال�ضعر اأقرب اإىل الر�ضم يف 
غري جانب، ل �ضيما القوة الإيحائية، والق�ضائد هي الركائز الأ�ضا�ضية يف العملية الت�ضكيلية. 
ل�ضيما  الإ�ضالمية،  املخطوطات  على  اطلعت  حني  والر�ضم  الن�ض  ارتباط  اأهمية  وجدت 
خمطوطة »عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات« للقزويني. راأيتها للمرة الأوىل يف لندن، 
ملا هو  الأبرز  اإحداهما  تعترب  الوطنية هناك مبخطوطتني،  املكتبة  ثم يف ميونيخ حيث حتتفظ 
»الفني-ال�ضعري«  للكتاب  الوحيدة  الن�ضخة  ا�ضتوحيت فكرة  هنا  الن�ض. من  لهذا  متوفر 

الذي هو اأ�ضبه مبخطوطات ملونة وغري مرقمة اأي تهمتي الن�ضخة الواحدة.
اأجرى احلوار: مهى �ضلطان، جريدة احلياة، لندن، 13 كانون الأول 1991
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حتية لبريوت

التي  احلديثة  الت�ضكيلية  الإجنازات  اأبرز  على  بانورامية  اإطاللة  جوهره  يف  ي�ضكل  املعر�ض 
فنية  حتية  توجيه  خاللها  من  حاول  والتي  الأخرية.  ال�ضنوات  يف  العزاوي  �ضياء  حققها 
لبريوت. بحيث �ضيحتوي املعر�ض على جمموعة متنوعة من الأعمال موؤلفة من 17 لوحة 
للوحات  اإ�ضافة   )»70×50« �ضالة  يف  )تعر�ض  لوحة  و30  الكارلتون(  يف  )تعر�ض  جدارية 
مبتكرة ذات ثالثة اأبعاد )متزج بني املج�ضمات اخل�ضبية والتلوين( اإىل جانب ر�ضوم �ضعرية 
لثالثة كتب )ن�ضخة واحدة( لكل من: يو�ضف اخلال )من نتاج العام 1990( وناديا تويني 
)العام 1990( ونزار قباين )العام 1990( اإ�ضافة اإىل جمموعة اأخرى )من الر�ضوم( لكتاب 
نزهة الزمان )ن�ض طالل حيدر من نتاج العام 1991( وجمموعة بريوت )حتية فنية: ر�ضوم 
احليدري،  بلند  كتابات خليل حاوي،  من  بريوت  ال�ضعرية عن  الن�ضو�ض  من  وخمتارات 
اأدوني�ض، حممود دروي�ض واجلواهري - من نتاج العام 1991( وجمموعة ر�ضوم »األف ليلة 
للفنان  »حتية  ور�ضوم   )1989 نتاج  )من  اجلواهري  كتاب  ور�ضوم   )1989 العام  )من  وليلة« 
الفناين كورناي بكلمة )ن�ضرت  1989(. وقد قدم لهذه الأعمال  العام  �ضليم« )من  جواد 
يف »كاتلوغ« املعر�ض(. اأبرز ما جاء فيها و�ضفه للوحات ور�ضوم العزاوي باأنها اأ�ضبه »بواحة 
مثرية... تنبعث منها نورانية �ضديدة الإ�ضعاع.. �ضديدة ال�ضرقية، قوية الإيحاء..« واإنه »خلف 
عن  يتحدث  رجل  يكمن  املو�ضيقي،  بل  الإيقاعي،  النرب  ذات  والألوان  الأ�ضكال  عمارة 

بالده، ل بل يغنيها.«
تر�ضد  والتي  الهامة،  الت�ضكيلية  الإطاللة  هذه  تنويعات  على  اأ�ضواء  لإلقاء  حماولة  يف 
بعد غياب طويل عن معار�ض بريوت  فنه  التي طراأت على  التحولت  يف جوهرها مظاهر 

)معر�ضه الأخري اأقيم يف غالريي كونتاكت يف العام 1974( اأجرينا احلوار التايل:
بعد غياب طويل، تعود لتعر�ص يف بريوت. ماذا تعني هذه العودة؟

عالقتي ببريوت ت�ضبه عالقتي ببغداد، لأن اأول معر�ض �ضخ�ضي اأقمته كان يف بغداد العام 
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1965، وثاين معر�ض اأقمته كان يف غالريي »وان« يف بريوت العام 1966. لقد كانت بريوت 

بالن�ضبة يل اأكرث من اإطاللة فنية لإقامة معر�ض كل �ضنتني. كانت نافذة للتعرف على فنون 
كانت  بغداد.  العر�ض يف  يداوم على  كان  �ضبقنا  الذي  اجليل  العربي. لأن  الوطن  وثقافة 
هناك نزعة حملية رائجة. وقد كنت من اأوائل الفنانني الذين �ضكلت لهم بريوت حمطة حوار 
وانفتاح. والعر�ض يف بريوت الآن، هو حماولة للعودة اإىل املركز، اأو اإىل بوؤرة الثقافة العربية، 
وهو بنف�ض الوقت ي�ضكل حتية لهذه املدينة بعد حمنتها وحروبها الأهلية. وتكاد ت�ضبه عودتي 

لبريوت عودتي لبغداد بعد دمارها يف احلرب الأخرية.
يف معر�صك اأكرث من حتية لبريوت، جت�صدت يف ر�صومك للمجموعات ال�صعرية...

بعمل   ،1989 العام  بداأتها يف  الواحدة، هي جزء من جتربة  الن�ضخة  ُكتب  ر�ضوم  جمموعة 
ديوان �ضعري متكامل. وقد نفذت منها حوايل 12 دفرتاً �ضعرياً ل�ضعراء من اأمثال اأدوني�ض، 
احليدري، البياتي، الفيتوري، عبد ال�ضبور وطوقان. وت�ضكل هذه الر�ضوم جزءاً اأ�ضا�ضياً من 
اأما املجموعة التي نفذتها لهذا املعر�ض،  اإىل مادة ب�ضرية.  جتربتي بتحويل الن�ض ال�ضعري 
فقد كانت جمموعة »نزهة الزمان« مع طالل حيدر وجمموعة »بريوت«، وهي اأعمال مطبوعة 
عربي،  ثقايف  كمركز  لبريوت  اأهمية  لإعطاء  حماولة  �ضكلت  والأخرية  احلريرية.  بال�ضا�ضة 
وا�ضتخدمت لهذا الغاية بع�ض الن�ضو�ض لأبرز ال�ضعراء العرب الذين عا�ضوا يف هذه املدينة 

وانطلقوا منها.
ماذا عن عالقة الن�ص ال�صعري بالن�ص الت�صكيلي احلديث؟

بداأت هذه العالقة منذ اختياري يف جتاربي الفنية ملحاولت العتماد على الرتاث الوطني 
وعلى ا�ضتخدام الإ�ضارات والنماذج املاأخوذة من الفنون ال�ضومرية والإ�ضالمية وال�ضعبية. 
وكان لبد من مزاوجة هذه الإ�ضارات الب�ضرية مبادة معرفية. اأذكر منها يف ال�ضتينات تنفيذي 
ملجموعة من الر�ضوم املتنوعة م�ضتوحاة من ملحمة جلجام�ض، وقد ن�ضرت ق�ضماً منها دار 
وليلة  ليلة  األف  من  م�ضتوحاة  لر�ضوم  نفذت جمموعات  ال�ضبعينات. كما  مطلع  النهار يف 
وملحمة مقتل احل�ضني. وهذا النوع من العالقة مع الن�ضو�ض الأدبية اأوجد يف حينه حماولة 

للدخول يف رحاب املناخ ال�ضعري، وكانت بدايتها ر�ضوم احلالج.
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ماذا تعني بالدخول اإىل املناخ ال�صعري. هل هو مقاربة اأو تف�صري للن�ص اأو حماولة لإيجاد 
روؤى ت�صكيلية متداخلة معه؟

يف البداية، كانت املحاولة جمرد تف�ضري للن�ض. وقد ظهر ذلك يف الر�ضوم التي نفذتها لبع�ض 
ما تطورت يف  التجربة �ضرعان  اأن  اإل  العراق.  ال�ضبعينات يف  ال�ضعرية يف مطلع  الن�ضو�ض 
املعلقات  جمموعة  يف  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  بداأت  والتي  العراق،  خارج  اأجنزتها  التي  الأعمال 
)امل�ضتوحاة  اجل�ضدي  الن�ضيد  ور�ضوم  ال�ضبعينات(  اأواخر  لندن  يف  �ضدرت  )التي  ال�ضبع 
من جمازر تل الزعرت ومرفقة بن�ضو�ض �ضعرية للطاهر بن جلون وحممود دروي�ض ويو�ضف 
ال�ضائغ، وقد �ضدرت يف بريوت يف اأواخر ال�ضبعينات(. واأحدث ما اأجنزته يف هذا امليدان هو 
الدفرت ذا الن�ضخة الواحدة لأبرز �ضعراء احلداثة العرب، واأي�ضاً اأعمال ذات ثالثة اأبعاد )يف 

املعر�ض اأكرث من عمل من وحي ق�ضائد اأدوني�ض(.
هل يعني هذا فتح الن�ص الت�صكيلي على احتمالت الن�صو�ص ال�صعرية؟

يف البداية حاولت خلق اأجواء ت�ضكيلية م�ضاعدة لقراءة الن�ض ب�ضيغة اأخرى. كنت اأعتمد 
يف بع�ض الأحيان على كلمة واحدة لبناء اللوحة، ويف اأحيان اأخرى على مناخ الق�ضيدة 
الب�ضرية التي تتداخل مع الن�ض وتتكامل وتتجان�ض معه. يف  الرموز  اأو مو�ضوعها لإيجاد 
مراحلي احلديثة انفتحت اأكرث فاأكرث على عن�ضر الرواية )كما يف جتربة »طائر احلوم« حلليم 
بركات(. يف ال�ضابق كنت اأ�ضتخدم الن�ض ال�ضعري كنقطة انطالق يف عملية بناء التجربة 
الت�ضكيلية، ثم حتولت نحو م�ضائل جديدة فتحت املجال الت�ضكيلي على خمتلف ال�ضيغ 
الروائية وال�ضعرية والرتاثية والأدبية.. بحيث اأ�ضبح هاج�ضي منذ �ضنوات اإجناز كتاب ب�ضري 
ملخطوطة »عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات« للقزويني. اإنه ن�ض تراثي، واأعتقد اأن هذا 

الن�ض قد يقودين اإىل ن�ضو�ض اأخرى مثل ن�ض طوق احلمامة.
هل ي�صكل الن�ص نقطة ال�صتلهام واحلوار والتفاعل؟

الن�ض متوفر دائماً يف احلياة الرتبوية يف املدار�ض واجلامعات. والفكرة الرئي�ضية التي تتمحور 
حولها اأعمايل تكمن يف اإمكانية حتويل هذه الن�ضو�ض اإىل اأِ�ضكال ب�ضرية تعلق على اجلدران، 
لت�ضبح اأكرث فاأكرث على عالقة متوازية مع حياتنا اليومية كمجمل املوا�ضيع الفنية الأخرى. 
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وعلى �ضبيل املثال، ملاذا ل اأر�ضم من منطلقات اإيحائية متنحني اإياها ن�ضو�ض اأدوني�ض بدًل 
من ر�ضم الطبيعة والنماذج ال�ضامتة اأو املوديل يف املحرتف.

بحيث  التعبريية،  الجتاهات  نحو  وانحياز  انعطاف  مرحلة  �صكلت  الأخرية،  جتاربك 
تخلت يف بع�ص مظاهرها عن املنطلقات الرتاثية؟

اأعتقد اأنه ل ميكن لأية جتربة فنية عربية متميزة اأن حتتل مكانتها يف الت�ضكيل العاملي ما مل 
تكن جتربة اإن�ضانية. فاملحلية ل ميكن اأن تكون مادة عاملية اإل مبقدار رموزها الإن�ضانية. وعلى 
دون  العربية،  الفنية  الهوية  لإ�ضارات  الأ�ضا�ضية  املادة  العربي  احلرف  �ضكل  املثال،  �ضبيل 
الت�ضاوؤل، ماذا لو اأن فناناً بريطانياً اعتمد يف ر�ضومه على احلرف العربي؟ هل يكون هذا اأي�ضاً 
من تنويعات الفن العربي؟ من هذا املنطلق، بداأت اأفرت�ض اأن احلرف العربي هو جزء من 
تركيبة اللوحة، ولي�ض تكوينها الأ�ضا�ضي. مبعنى اآخر، اإن قيمة اللوحة تكمن يف قدرتها على 
التوا�ضل مع ثقافات خمتلفة وتقنيات خمتلفة. ويف معر�ض اأقمته يف وا�ضنطن، كانت بع�ض 
الن�ضو�ض املن�ضورة يف »الكاتالوغ« تتحدث عن اأهمية احلرف العربي يف جتاربي الفنية. اأحد 
النقاد املعروفني اأ�ضار يف مقاله ن�ضره يف جريدة الوا�ضنطن بو�ضت باأنه مل يجد ما يقوله النقاد 
بنائها  اللوحات تتميز يف  اأن هذه  واإمنا وجد  العربي يف تكوين لوحتي،  اأهمية للحرف  من 
الفني ويف قدرتها التعبريية على ا�ضتخدام اللون. وبهذا املعنى، فاإن الإن�ضان الذي ل يتقن 
العربية، ل يجد يف احلرف العربي غري الإ�ضارة. وجناحنا يكمن يف عملية ا�ضتخدام احلرف 
كاإ�ضارات، ودفع هذه الإ�ضارات نحو مناخات جديدة مغايرة لالأطر التقليدية ال�ضابقة. اأما 
عن م�ضاألة التحول نحو الجتاهات التعبريية، فقد ظهر هذا التحول ب�ضكل عفوي يف لوحتي، 
وذلك نتيجة لظروف اإقامتي ومعي�ضتي يف اخلارج، وحلواري املتوا�ضل مع الثقافات املتنوعة، 
لي�ض عرب املجالت وال�ضحف، واإمنا عرب احلياة اليومية واملعار�ض. فقد غادرت العراق بروؤى 
فنية وا�ضحة، وكان لبد اأن تتطور هذه الروؤى من خالل تفاعلها الوثيق مع العنا�ضر الإيجابية 

التي عرفناها يف التجارب الفنية العاملية.
والرجتال  احلرية  من  نفحة  فنك  منحت  ال�صعرية  للمجموعات  ر�صومات  اأن  الوا�صح 
التج�صيد  )يف  التعبريية  الجتاهات  نحو  النحياز  عنا�صر  من  بالتايل  وزادت  والتلقائية، 

ال�صكلي والتلوين(.
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بالطبع، لقد منحتني هذه الر�ضوم هذا اجلانب العفوي من التعاطي احلر مع ال�ضكل واللون. 
وبالأخ�ض حني اأجنزت ر�ضوم الدفاتر )ذات الن�ضخة الواحدة(.

لوحتي.  يف  والنف�ضي  الدرامي  البناء  ركائز  بلورة  اأثر  جاء  للتعبريية  انحيازي  اأن  واأعتقد 
فاللوحة ل ميكن اأن حتتفظ مبناخها اخلا�ض ما مل حتتو على ُبعٍد نف�ضي، على �ضلة وثيقة بثقافة 
الفنان ومعرفته.. فاللوحة امل�ضطحة ميكن اأن تقودك اإىل بهجة اللون واندها�ض ال�ضكل، لكن 
ل ميكن اأن متنحنا النفعال النف�ضي احلاد.. واأنا �ضخ�ضياً ل اأجد، على �ضبيل املثال، كارثة 

مثل كارثة العراق، اإل وتكون اللوحة فيها تعبريية.
اأجرى احلوار: في�ضل �ضلطان، جريدة ال�ضفري، 28 ت�ضرين الثاين 1991
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اأبحث بالألوان عن الدراما الداخلية

من �ضمن املعار�ض املقامة يف رواق احل�ضن الثاين للملتقيات الدولية يف اإطار مو�ضم اأ�ضيلة 
الثقايف اخلام�ض ع�ضر، معر�ض للفنان العراقي �ضياء العزاوي الذي �ضي�ضتمر اإىل نهاية ال�ضهر 
اجلاري. ي�ضارك الفنان بـ26 لوحة متفاوتة الأحجام، وخمتلفة يف موا�ضيعها، واأجنزت ما بني 
ال�ضنوات 1989 و 1992. وقد �ضبق للفنان العراقي �ضياء العزاوي اأن زار املغرب مراراً منذ 
العربية  والثقافة  معر�ضه  وحول  هذا.  معر�ضه  يف  بها  ي�ضارك  اأعماًل  فا�ضتلهم  ال�ضبعينات، 

والنظام العاملي اجلديد، كان لنا معه هذا اللقاء:
اأود اأن اأبداأ حواري هذا مع الفنان الت�صكيلي �صياء العزاوي ب�صوؤال يرتبط بالعنوان الكبري 
العاملي اجلديد«  والنظام  العربية  »الثقافة  ال�صيفية:  بن عباد  املعتمد  الأوىل جلامعة  للندوة 
يف اإطار مو�صم اأ�صيلة الثقايف اخلام�ص ع�صر. ما دام الفنان �صياء العزاوي ي�صارك يف فعالياته 
مبعر�ص افتتح مع افتتاح املو�صم و�صي�صتمر اإىل غاية نهاية ال�صهر اجلاري. اأ�صاأله عن راأيه يف 

موقع للفنون العربية، �صمن املجال الوا�صع للثقافة، يف النظام العاملي اجلديد.

ما ت�ضفه بالنظام العاملي اجلديد هو بالن�ضبة يل نظام �ضيا�ضي اأوًل واأخرياً. وهو نظام مقرتح 
من قبل القوى ال�ضيا�ضية بقيادة اأمريكا والقوى التي حتالفت معها ل�ضرب العراق. اإن نظام 
من هذا الطراز، ل يعنيني يف �ضيء، ول ميكن اأن يوؤدي باملدى البعيد، اإىل تاأ�ضي�ض م�ضلحة 
تطوير الثقافة العربية. اإن اأي نظام يقرتح، ينبغي اأن يكون له عالقة بتطوير وتعميق احلوار 
يقرتح عك�ض  نظام  واأي  والجتماعية.  ال�ضيا�ضية  اأنظمته  بتنوع  العربي  الوطن  الفعال بني 

ذلك يكون بالتايل نظاماً فا�ضاًل اإن مل يكن معادياً لطموحات الأمة العربية ومثقفيها.
هل ميكن لنا اأن نتكلم عن الفنون الت�صكيلية يف ظل هذا النظام العاملي اجلديد باعتبار الفن 

و�صيلة ح�صارية للفوا�صل، ول يعرف لغة اجلغرافية واحلدود؟

قلت اأن هذا النظام نظاٌم �ضيا�ضي، وبالتايل ل تدخل الفنون �ضمن تركيبة من هذا الطراز. 
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اإذا كان هنالك وعي باأهمية الفنون، وهي عملياً جزء من الثقافة العربية، ينبغي اأن تكون نحو 
تعميق احلوار بني الفنانني واملثقفني العرب، لي�ض على قاعدة اأفكار و�ضيا�ضات وطموحات 
تعزز الإقليمية لكل بلد من البلدان العربية، واإمنا على اأ�ضا�ض وحدة الثقافة وفنون هذه الأمة.
انطالقًا من جوابك اإذن ميكن اأن اأفهم باأنه لي�صت هناك خ�صو�صيات يف الثقافة العربية رغم 
اأن جمتمعاتنا تعرف يف حياتها الجتماعية خ�صو�صيات ل ميكن اإنكارها، �صواء يف امل�صرق 

العربي اأو مغربه.

مل اأقل باأنه لي�ضت هناك خ�ضو�ضيات بالثقافة العربية، بل اأقول ينبغي العمل انطالقاً من 
قاعدة اأ�ضا�ضية، وهي وحدة الثقافة والفنون العربية، وبالتايل كل نظام �ضيا�ضي واجتماعي 
واقت�ضادي يدعو اإىل تعزيز املحليات. تعزيز الإقليمية، هي بالتايل وعلى املدى البعيد، م�ضاد 
العامل. كنموذج على ذلك الوحدة الأوربية، على  ن�ضاهدها يف  التي  للتحولت الطبيعية 
العربي،  الوطن  يف  الوحدة.  هذه  اإن�ضاء  حتاول  التي  البلدان  وتنوع  الختالف  من  الرغم 
توجد وحدة كاملة ثقافية اجتماعية، وهناك تنوعات الأنظمة ال�ضيا�ضية، اأما ما يتعلق بالفن 

والثقافة، كما قلت �ضابقاً، ل اأوؤمن بتجربة ل تنطلق من وحدة ثقافة الوطن العربي.
اأخاف اأن اأ�صدم الفنان �صياء العزاوي بالقول اأن راأيه هذا الذي تبنته فئة من املثقفني خالل 
عقود طويلة، كان وراء تخلف الثقافة العربية وفنونها مبطالبتها اأن تكون وحدة متجان�صة 
الأل�صنة  وكذا  املختلفة  والتقاليد  والتاريخية  الجتماعية  اخل�صو�صيات  تخيفها  ل  مطلقة 
اأن هذه النظرة الأحادية والعمودية للثقافة، عادة ما تكون  املتباعدة. لقد اأكدت التجربة 
�صابقًا،  ال�صوفياتي  الحتاد  واحدة، كما ح�صل يف  ثقافة  لتهيمن  ثقافات حملية  قتل  وراء 
حيث �صادت الثقافة الرو�صية على ح�صاب الثقافات، وعليه ل ميكن القول بالفكر الواحد 

املتجان�ص واملكتمل..

واأنظمة  نظام �ضيا�ضي حاول توحيد �ضعوب  ال�ضوفياتي هو جتربة  اإن ما كان ي�ضمى الحتاد 
اجتماعية واأفكار خمتلفة. وهذا خمتلف عن الوطن العربي الذي يجمع �ضعباً عربياً واحداً. 
تعرف  ل  موحدة  اأفكار  �ضيوع  بال�ضرورة  لي�ضت  والثقايف  الفني  العمل  وحدة  اأن  كما 
النظام  اإزاء  العربي  الوطن  خ�ضو�ضية  مبداأ  من  تنطلق  الأ�ضا�ضية  الفكرة  اإن  الختالف. 
اأو يف العراق، لي�ض هو ما ن�ضاهده  اأو يف م�ضر  العاملي املوجود، لأن ما ن�ضاهده يف املغرب 
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يف فرن�ضا اأو اأمريكا اأو بريطانيا، ل�ضبب ب�ضيط هو انتماء البلدان الأوىل و�ضعوبها، اأعني بها 
ن�ضاهده يف  عما  منف�ضلة  ولغوية،  وتاريخية  وثقافية  و�ضيا�ضية  اجتماعية  قاعدة  اإىل  العربية، 
اأمام  للوقوف  دعوة  بالعك�ض،  هي  التجربة،  خ�ضو�ضية  اإىل  فالدعوة  وعليه  اأخرى.  منطقة 
للوقوف  التكنولوجية،  الت�ضال  و�ضائل  تطور  ب�ضبب  الآن  نعي�ضها  التي  الثقافية  الهجمة 
لتعزيز الذات الوطنية لهذه ال�ضعوب، وحتقيق اأفكارها واآمالها مبعزل عن ح�ضارة عامة، كما 

ن�ضاهدها الآن م�ضيطرة لالأفكار والثقافة الأمريكية.
الفني. ولبد من  اإىل اجلانب  ننتقل  املبا�صر يف حوارنا هذا لكي  ال�صيا�صي  لنرتك اجلانب 
اأن معر�صك احلايل، املقام برواق مركز احل�صن الثاين للملتقيات الدولية، قريب  الإ�صارة 

اإىل الت�صكيل املغربي.

اللوحة، باملفهوم املوجود عليه يف العامل العربي الآن، هي مبفهوم الغرب بدون �ضك. اإل اأن 
الأدوات لي�ضت بال�ضرورة غربية. ما اأحاوله �ضخ�ضياً اإزاء هذه التجارب املوجودة يف العامل 
هي حماولة لإيجاد نوع من اخل�ضو�ضية التي تنتمي اإىل جتربتي الثقافية ولتاريخي الوطني. 
ومبقدار ما اأ�ضتطيع من حتقيق من عنا�ضر فنية وب�ضرية تنتمي لهذا التاريخ �ضمن مناخ متفتح 
على جتارب العامل، تكون قد جنحت هذه التجربة. اإي�ضال هذا النجاح اإىل امل�ضاهد العربي، 

اأو حتى الأجنبي، هو جناح للفنان نف�ضه ولإخفاقاته.
لوحاته  خالل  من  العربي  امل�صاهد  اإىل  بنقلها  حمددة،  ر�صالة  العزاوي  �صياء  للفنان  هل 
تختلف عن التي يوجهها للم�صاهد الغربي، اأم اأن اللوحة الواحدة ميكن اأن تت�صمن اأكرث 
ال�صخ�صية حول خطابك  �صوؤايل هذا من مالحظتي  اإن  اجلميع؟  اأمام  مفتوحة  ر�صالة  من 
ال�صفوي واللغوي الذي يركز كثرياً على الهتمام بالثقافة العربية ومواجهة الثقافة الغربية. 
اأمام اللوحة عاجزين عن تف�صريها  كما األحظ كثريًا من امل�صاهدين املغاربة الذين يقفون 

وما تعك�صه!

النوع  لهذا  ثقافية  فبدون خلفية  الق�ضيدة،  اأو  الكتاب  للقراءة مثل  بدورها تخ�ضع  اللوحة 
نفهم  كما  حديث  ل�ضاعر  ق�ضيدة  تفهم  هل  مثاًل،  ب�ضهولة،  تفهم  اأن  ميكن  ل  القراءة  من 
ق�ضيدة �ضعبية اأو ل�ضاعر قدمي؟ اإذ اأن نف�ض ال�ضيء ي�ضري على م�ضاهدة اللوحة، اإذ توجد 
مفاهيم اأولية لفهمها، والتي هي يف اأغلب الأحيان لي�ضت متوفرة عند امل�ضاهد العربي نظراً 
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لغياب ثقافة فنية وب�ضرية متطورة، كما هي موجودة يف الثقافة الأدبية، اأو نظراً لعدم �ضيوع 
الن�ضو�ض النقدية التي ميكنها م�ضاعدة اجلمهور، اأو امل�ضاهد، على فهم اللوحة. ما اأحاول 
�ضواء كان من  الوطني،  لتاريخي  وب�ضرية  ثقافية  اإيجاد وحدة  هو  لوحاتي  اأعرب عنه يف  اأن 
الرتاث ال�ضعبي، اأو الرتاث العراقي، اأو الإ�ضالمي القدمي، واإي�ضالها ب�ضكل م�ضتحدث اإىل 
اجلمهور. لكن وجود فجوة بني اجلمهور اللوحة ل يعني بال�ضرورة اأن اللوحة هي امل�ضكل، 
واإمنا العك�ض �ضحيح، فذلك يرجع اإىل م�ضتوى وعي وثقافة امل�ضاهد للوحة. لهذا اأعترب اأن 
املهرجانات وامللتقيات، من نوع اأ�ضيلة، تعمل على تقريب حماولت الفنانني، الت�ضكيلية اأو 
امل�ضرحية اأو غريها، وكذا الأعمال الثقافية الأدبية وال�ضعرية، اإىل اجلمهور الوا�ضع والعري�ض، 
املتو�ضطة يف معارفها وال�ضعبية يف موقعها الجتماعي. وهذا النفتاح الذي اأمتناه اأن يتو�ضع 

قدر الإمكان لكي يح�ضل احلوار احلميمي بني اجلمهور والفنان، واإنتاج هذا الأخري.
بالفن  الفنان �صياء العزاوي  األ يوؤمن  اأن تكون للوحة ر�صالة نحملها؟  هل من ال�صروري 

املجرد الذي يعنى باجلمالية بالدرجة الأوىل، اأكرث من اهتمامه باملو�صوع امل�صحون؟

هناك جتارب حتاول اأن تعطي اللوحة ر�ضالة اجتماعية اأو �ضيا�ضية، وهناك اأي�ضاً جتارب حتاول 
اأن تعزز اأو تطور ثقافة املتفرج، وتعزيز نظرته للعامل من منطلق جمايل بحت. اأما بالن�ضبة يل، 
فاأحياناً اأركز على موقف �ضيا�ضي معني يف اللوحة، ويف اأحيان اأخرى اأعمل على اإبراز الثقافة 
لالإن�ضان  املعا�ضرة  الثقافة  من  جزءاً  لتكون  الب�ضرية  الأ�ضكال  تطوير  خالل  من  الرتاثية 

العربي.
والأ�صود  والأحمر  الأزرق  اأ�صا�صية:  األوان  اأربعة  لوحاته  على  تطغى  احلايل  معر�صك  اإن 
والأبي�ص، فيما �صاعت الألوان الأخرى. فهل من خا�صية لرتكيزك على الألوان املذكورة؟ 
هل ميكن تاأويلها من خالل ا�صتخال�صها من الرمز العراقي: علمه؟ و�صمن نف�ص ال�صوؤال، 
اأريد اأن اأعرف ملاذا اختيار منوذجني للوحة الكبرية احلجم »مثل اجلدارية« وال�صغرية احلجم 
يف الوقت الذي تغيب من املعر�ص اللوحة املتو�صطة احلجم؟ ما هي خ�صو�صية جتربتك يف 

هذه الأحجام؟

اإن الألوان التي حتدثت عنها تعود اإىل �ضيئني: اأوًل، اأحاول فيها العتماد على ت�ضاد اللون، 
يعني مثاًل الأبي�ض �ضد الأ�ضود، اأو هذا الأخري مقابل الأحمر. هذه املقابلة توجد نوعاً من 
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الدراما الداخلية للوحة. وثانياً، �ضيوع الأزرق اأو الأ�ضود هو جزء من احل�ضارة الإ�ضالمية. 
فالأزرق هو لون �ضائد يف امل�ضاجد الإ�ضالمية، اإنه يف الواقع جزء اأ�ضا�ضي من البعد الفني 
الإ�ضالمي يف امل�ضرق. اأما فيما يخ�ض تنوع اللوحة بني احلجم الكبري وال�ضغري، فلكل حجم 
اأمام  نف�ضه  الفنان  يجد  اأحياناً  اللوحة.  اأو مو�ضوع  بعد جمايل وت�ضكيلي ل عالقة ب�ضنف 
اللوحة كم�ضاحة  وبالتايل حجم  يتمحور حولها عمله،  التي  تطوير فكرته  اأو  لتعميق  رغبة 

للتحرك التي تعطيه املدى واحلرية يف الت�ضكيل.
يف  الفنان  العزاوي  �صياء  يفكر  فهل  باجلداريات،  تعرف  ت�صكيلية  فنية  جتربة  اأ�صيلة  يف 
التاأريخ مل�صاركته يف املو�صم الثقايف للمدينة باإجناز اإحدى اللوحات اجلدارية، كما فعل من 

�صبقوه من الفنانني، هدية منه للمدينة، ملاذا يكتفي �صياء العزاوي باملعر�ص؟

مل يطلب مني اأحد امل�ضاهمة بجدارية. رمبا لأن الوقت الذي اأمكثه هنا يف اأ�ضيلة غري كاٍف 
لإجنازها. اأنا اأعتقد باأن على املهرجان اأن يطور هذا العمل ما دام قد بداأه منذ �ضنوات، وذلك 
بالبحث عن و�ضيلة تبقي اجلدارية اأطول مدة واإنقاذها من الزوال بعد �ضنة من اإجنازها. علماً 
اأن امل�ضاهمات التي حتققت يف هذا النوع كانت من ظرف فنانني مغاربة وعرب لهم مكانتهم 
يف ال�ضاحة الفنية، وجتدين اأتاأ�ضف اأن اأغلبها اأجنزت بطريقة فيها الكثري من احل�ض املوؤقت، 

ف�ضاعت ومن ثم خ�ضرت املدينة اأعماًل اأ�ضلية كان يجب اأن تبقى.
تت�صدر بع�ص اأعمالك الفنية اأغلفة املجالت الثقافية كـ«الناقد« اللندنية مثاًل، وكذا الكتب 

الأدبية، فهل اأنت را�ٍص عن التجربة؟

يوجد نوعان من التعامل، لكل منهما خ�ضو�ضيته، فاإما تختار اإحدى املجالت، اأو دار الن�ضر، 
مني  يطلب  واإما  بي،  لها  عالقة  ل  جمالية  منطلقات  من  توظفها  ثم  اللوحات  من  لوحة 
اأن اأعمل على ت�ضميم الغالف واإجنازه. ولالإ�ضارة، فقد بداأت العمل يف ت�ضميم  �ضخ�ضياً 
اأغلفة الكتب واملجالت منذ ال�ضبعينات حني كنت يف العراق، كما عملت مع عديد من 
الكتاب وال�ضعراء حيث اأجنزت ت�ضاميم كتبهم و�ضاهمت بلوحات. وهذا يعني اأن عالفة 
الفن بالأدب عالقة وطيدة وحميمة، اأ�ضبحت جميع الإنتاجات الإبداعية جتمعهما، بل هي 

الآن من ال�ضرورة مبكان.
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اأعتقد باأن للفنان الت�صكيلي �صياء العزاوي جتربة يف الكتابة، وخا�صة ال�صعر، فاإىل اأين مدى 
و�صلت جتربتك منه؟

ل اأكتب الق�ضيدة ال�ضعرية باملفهوم ال�ضعري، بل ن�ضو�ضاً نرثية اأقرب اإىل روحية ال�ضعر. اإن 
اأحيان  اإىل اللوحة، ويف  الكتابة، كما ذكرت يف �ضوؤالك، تكون يف بع�ض الأحيان مدخاًل 

اأخرى، ل اأجد نف�ضي عاجزاً، واإمنا اأكرث حريًة يف التعبري بالكلمة من اللوحة.
�ضكرته يف نهاية احلوار وودعته ذلك ال�ضباح الذي كان ي�ضتعد فيه لل�ضفر، فدفعني ف�ضويل 
النظام  اإىل حيث  »�ضاأ�ضافر  رده،  اإليها، كان  �ضيتوجه  التي  املنطقة  اأ�ضاأله عن  اأن  ال�ضحفي 

العاملي اجلديد، رغم اأين ل اأرى نظاماً جديداً.«
اأجرى احلوار: اأحمد بوغاية، اأ�ضيلة، 1992
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تاأ�صي�ص خ�صو�صية متفتحة

نيويورك »هارمل«
تالحمي يا اأ�ضياء التعب

زرقة.. �ضفرة.. ورد يا�ضمني!
وال�ضوء ي�ضن تبابي�ضه

ويف الوخز تود ال�ضم�ض.
هل ا�ضتعلت اأيها اجلرح املختبئ؟

هارمل يتح�ضر اأو اأنت ال�ضاعة؟
اأملح نارك تتقدم حتت الأ�ضفلت!

خطوات منبوذة تتعجل تاريخاً
اأين املمحاة لتمحو وجه نيويورك؟

دخلت بهو قاعة املنار، القاعة اخلجولة واملتوارية على ا�ضتحياء معماري جميل، واأنا اأتاأمل 
لوحات �ضياء العزاوي. تطالعني األوان لوجوه مدماة. لبك كما لو اأنها ت�ضت�ضلم اأو ت�ضتغيث. 
اأي�ضاً الألوان حتل حمل الكالم، ال�ضعر يتداخل يف ت�ضاكن حقيقي مع اللون.. كان �ضياء 

على جانبي، التفت اإليه اأ�ضاأله:
ال�ضرنقة  نار وكفى! بربك كيف تت�ضع لنارين؟ داخل هذه  اأنك تقب�ض على  اأعتقد  كنت 

ال�ضعرية اللونية يبداأ احلوار بيننا.
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جند الفن الت�صكيلي ينمو يف العراق مبوازاة مع جتارب كتاب الق�صة وال�صعراء املبدعني.. 
العربي«  الوطن  الت�صكيلي يف  »الفن  كتابه  الربيعي يف  �صوكت  يقول عنهم  هوؤلء جميعًا 
اأن  غري  لآخر،  فنان  من  تختلف  جتريبية  �صياغات  عن  يبحثون  كانوا  »اإنهم  �ص60: 
الأحداث ال�صيا�صية والقت�صادية مل تنعك�ص يف اأعمالهم.« واحلديث عن فرتة ال�صتينات. 
األ جتد يف نتاج بدر �صاكر ال�صياب ما يبطل هذا الزعم، فق�صيدة »اأن�صودة املطر« بقدر ما هي 
طوق للمثال، هي اأي�صًا مراآة عاك�صة للو�صعني القت�صادي وال�صيا�صي، »مطر.. مطر.. ويف 

كل عام جوع..«؟

املتابع لتاريخ الفن الت�ضكيلي العراقي، يعرف مدى العالقة بني و�ضائل الإبداع الفني وبني 
منو الوعي الجتماعي وال�ضيا�ضي. واإذا كان ال�ضعر، ب�ضكل خا�ض والق�ضة الق�ضرية ب�ضكل 
عام م�ضاهمة فّعالة بحكم وجود تاريخ طويل لها، كان دور الفن الت�ضكيلي احلديث على 
البناء الجتماعي العراقي، دوراً وا�ضحاً يف حماولت الفنان حممود �ضربي والفنان جواد 
�ضليم، وخا�ضة الأول الذي اأ�ضهم يف تنمية الوعي الجتماعي وتعميقه �ضيا�ضياً. اإن تاريخ 
الثقافة والفن العراقي مل يكن تاريخاً تابعاً للتاريخ ال�ضيا�ضي، بل كان متفاعاًل بقدر ما كانت 

ت�ضمح له الظروف الجتماعية وال�ضيا�ضية.
ل�صياء  الآثارية  الرموز  ا�صتعارة  حماولة  »اإن  يقول:  �ص63  اأخرى  مرًة  الربيعي  �صوكت 
اإىل التاأكيد  اإينانا، مل تك�صبه �صيئًا من مادة امل�صمون، ف�صعى  اآبو، وعيون  اأنف  العزاوي: 
على مو�صوع الإن�صان، فهل ترون معه اأن ا�صتعارة الرموز الآثارية ل ميكنها اأن ت�صافر عرب 

هموم الإن�صان.. نبتة جلجام�ص وتوظيف الأثر ب�صكل من الأ�صكال مثاًل؟

لقد ارتبط تاريخ احلركة الت�ضكيلية العراقية، وب�ضكل خا�ض الر�ضم، مبحاولت متنوعة يف 
حاول  فنان  من  اأكرث  هناك  وكان  الوطني،  التاريخ  على  مفتفحة  فنية  خ�ضو�ضية  تاأ�ضي�ض 
اأو  ال�ضعبية  امليثولوجية  اأو  الآثاري  الرمز  با�ضتخدام  ذلك  كان  �ضواء  العالقة،  هذه  تطوير 
الأ�ضكال الإ�ضالمية ومنها احلرف العربي.. ومع كل حماولة تاأ�ضي�ضية ميكن اأن يربز جوانب 
�ضلبية اأو اإيجابية، لكن املهم يف احلا�ضل النهائي والذي كان اأن اأعطى احلركة الت�ضكيلية 
العراقية خا�ضية التميز والنتماء الثقايف والفني اإذ ما قورنت مبحاولت فناين الأقطار العربية 

الأخرى.
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اجلزئيات  اعتماد  اإىل  امليثولوجيا  رموز  دور  ا�صتعادة  ثم  الهند�صية  املب�صطة  بالر�صوم  بدءاً 
اأو  الفكري  ال�صراع  عتبة  على  الثمانينات  يف  وقوفكم  ثم  بالتزينية،  مروراً  الزخرفية، 
باحلروب  تاأثرها  بالذات، كيف كان  الأخرية  املرحلة  الإن�صاين. هذه  الرتاث  الكوين يف 
احل�صارية الأخرية التي مير بها العامل بدءًا بحرف اخلليج اإىل مذابح البو�صنة وقوفًا على عتبة 

امل�صهد يف فل�صطني املحتلة؟

اإن من اأ�ضا�ضيات حماولتي الفنية هو عالقتها بالرتاث الوطني والقومي، ومن هذا املنطلق 
ارتبطت هذه املحاولت بق�ضية التحرر الوطني، وب�ضكل خا�ض ق�ضية فل�ضطني. اإن عالقة 
العمل الفني مبا يحيطه من ظروف اجتماعية و�ضيا�ضية لبد واأن تقوده اإىل التعبري عن ذلك.. 
اخلالف الذي جنده هو يف مدى حتديد هذه العالقة وقدرتها على امل�ضاهمة يف تطوير الوعي 

ال�ضيا�ضي والثقايف يف جمتمع يتطور �ضمن عوامل �ضعبة.
اإن حرب اخلليج مل تكن حرباً باملفهوم الع�ضكري البحت، بل هي حتٍد ح�ضاري عميق ي�ضع 
املجتمع العربي على تنوعه اأمام ت�ضاوؤلت عديدة تنتهي مبجموعها عند قدرته على احتمال 
التغريات العميقة عاملياً، وثباته على تاأكيد حقه يف تطوير ثرواته الوطنية وقيم جمتمعه على 

اأ�ضا�ض م�ضاد لال�ضتالب والتبعية ال�ضيا�ضية والثقافية.
هذا العامل املرئي هو ما هو، وعملنا املوجه نحوه ل ميكن اأن يجعله عاملًا اآخر متامًا.. عندئذ 
تفكر يف كوٍن اأكرث �ص�صاعًة، ونكت�صف ذلك املكان ال�صري واحلميمي داخل نفو�صنا.. اإنها 
مغامرة التوحد بالداخل، مبعزل عن كل املوؤثرات اخلارجية، ذلك لنقب�ص على ما �صيبقى 
من الأن�صنة بعد هذا املخا�ص. هل يحتاج اإىل جذاذة قبلية يبداأ عليها لينه�ص الت�صور على 

القما�ص عند �صياء العزاوي، اأم اأنه يولد عليها وب�صكل مبا�صر ودومنا ت�صميم قبلي؟

تكون  هنا  ومن  فعلياً،  تتحقق  لكي  متنوعة  مبراحل  متر  اأن  لها  لبد  اإبداعية  عملية  اأية  اإن 
اخل�ضو�ضية الفردية، اإذ لكل مبدع ثقافته وتراكماته احل�ضارية وحالته النف�ضية التي تنعك�ض 
على هذه العملية. اإن حتديد �ضروط الإبداعية ل تقود اإل اإىل تاأطريها ب�ضكل قد ل ي�ضمح لها 
بالتطور، لذا ل اأفكر ب�ضروط حمددة للعمل الفني، ول اأ�ضمح لل�ضدفة اأن تكون متحكمة يف 
عملي، اإذ لكل فنان طاقة معرفية ت�ضمح له اأن يتحكم بال�ضدفة التي قد حتدث عر�ضاً. اأما 

اإذا �ضاء اأن يتبعها ف�ضيكون يف النهاية النتاج ملتب�ضاً.
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اللون على القما�ص، هل فيه ما يحمل على معنى خا�ص عندكم؟ هل هو �صيء معول عليه 
قبل الولوج اإىل عوامل اللوحة اأم اأن اللوحة، اأثناء الإجناز، وحدها تنادي اللون املطلوب؟

-منذ بدء جتربتي كان اللون عاماًل اأ�ضا�ضياً يف اللوحة. اإن حتديد عالقته بال�ضكل اأو املو�ضوع 
يتاأتى من �ضرورة  الأول  اهتمامي  اإن  بالن�ضبة يل.  متاأخرة  تاأتي  القما�ضة هي حتديدات  اأو 
التعامل املهني اجلامع مع بناء اللوحة، بحيث يكون با�ضتطاعتي القدرة على تطوير عنا�ضرها 
الب�ضرية اأو اللونية. يف بع�ض الأحيان يكون للمو�ضوع انعكا�ض مبا�ضر على ذلك، ويف اأحيان 

اأخرى ياأتي اللون من �ضرورات فنية ومهنية بحتة.
هل  عامًة،  والأدبي  خا�صة،  ال�صعري  املنجز  خالل  من  الغالف  مع  تعاملتم  اأنكم  اأعرف 

ترون اأنه اأحد وجوه الإبداع الت�صكيلي، كان اأمام الآن فقد اأوليتم ظهركم لهذه املرحلة.

العديد من  وهناك  والروائي،  منه  ال�ضعري  الأدبي  الن�ض  مع  جزء من جتربتي هو عالقتها 
الأعمال التي اأجنزتها تقع �ضمن هذه العالقة، منها ب�ضيغ جمموعات حمدودة للجواهري اأو 
جان جنيه، ومنها ب�ضيغ كتب فنية حمدودة لأدوني�ض وحليم بركات واألف ليلة ولية. م�ضعاي 
يف هذا الجتاه هو يف تطوير الن�ض املقروء اإىل عالمات واأ�ضكال ب�ضرية حتتفظ بخ�ضو�ضيتها 
امل�ضتقلة، فاأنا ل اأميل اإىل �ضرح الن�ض ب�ضرياً، بل اأحاول اإيجاد حالة موازية ت�ضمح للم�ضاهد 

تاأملها دون اأن ي�ضع الن�ض يف املرتبة الثانية.
يف اعتقادكم، هل و�صل الفنان العربي اإىل حد من الوعي يوؤهله للدخول يف توحيد اخلط 

الروؤيوي من اأجل راهنه؟

اإن وعي الفنان العربي هو جزء من وعي الثقافة العربية ب�ضكل عام. هناك خط وا�ضح، واإن 
كان حمدوداً، ي�ضري يف هذا الجتاه. وهي مهمة لي�ضت �ضهلة، بل حتتاج اإىل عمل دوؤوب كي 
ميكن للمبدعني العرب، على تنوعهم، اأن يوؤ�ض�ضوا هذه الظاهرة، والتي هي جزء من قدرة 

الثقافة والفن العربي على التطوير والنفتاح على املوؤثرات العاملية.
اأعرفه عن القرن الع�صرين« �صاألت بيكا�صو  يقول املفكر الفرن�صي بياردي�صك يف كتابه »ما 
»لكنهم  قلت،  ير�صموا.«  اأن  املهم  ير�صمون.  »دعهم  قال،  نا�صئني،  لر�صامني  تقييمه  عن 
اأو ماهية  فلي�ص مهمًا كثريًا م�صتوى  الفن،  اإنتاج  »املهم حماولة  قال،  تفاهات.«  ير�صمون 
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ذلك الفن، فاملجتمع والزمن كفيالن باإجراء الفرز الالزم.« ما تعقيبكم اأ�صتاذ �صياء؟

اإن لكل زمن ظروف خا�ضة به، وما يطلق عليه بالتفاهات اليوم يكون غداً حتت حكم اآخر.. 
اإن عملية الفرز غالباً ما تكون مهمة الباحثني املتابعني للتجربة الفنية وكذلك النقاد اجلادين 

الذين باإمكانهم اأن يتعرفوا على البذرة اخلالقة �ضمن تراكمات وفو�ضى التجارب.
معروف عن �ضياء العزاوي توا�ضعه وخجله اجلم، ورمبا كنا جنهل اأنه �ضاعر اللون وال�ضعر، ماذا 

اأريد، هل دليله على النارين معاً؟
اأجرت احلوار: اأزهرة زيراوي، جريدة العلم املغربية، 7 اآذار 1993
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الفنان الت�صكيلي العراقي �صياء العزاوي

يف حديث ملجلة دفاتر

جتربتك  يف  اأ�صا�صي  حمور  عن  للحديث  هذا  لقاءنا  �صنكر�ص  العزاوي  �صياء  الفنان 
الت�صكيلية، والأمر يتعلق هنا بعالقة الت�صكيل لديك باحلرف واجلملة العربية؟

توظيفي للحرف العربي ت�ضكيلياً يعّمق احلوار مع العملية الإبداعية
�ضمن املحاولت التي حاولتها منذ بداية اأو منت�ضف ال�ضتينات، هي ربط عالقة بني الن�ض 
والر�ضم، هي حماولت جزء منها يرتبط باإيجاد نوع من الهوية، باعتبار اأن الثقافة العربية هي 

ثقافة كلمة اأو ثقافة ن�ض بالأ�ضا�ض ثم اأن الفن الب�ضري مل يكن اإل ثقافة ت�ضميم كتب.
هناك  اأن  كما  وغريها  وليلة  ليلة  واألف  كلكام�ض  ملحمة  الأوىل  اخلليقة  حماولت  هناك 
حماولت معا�ضرة متثلت يف اأعمال �ضاكر ح�ضن اآل �ضعيد يف العراق عرب اأعماله الفنية يف 
األف ليلة وليلة خالل فرتة ال�ضتينات. كما اأن هناك حماولت الرائد جواد �ضليم كما اأن 
هناك حماولت عربية ب�ضكل خا�ض، حاولها �ضفيق عبود من لبنان، وغريها من املحاولت 
ن�ضخ  بوجود  اأوربية �ضائعة جداً  تقاليد  التجربة هي يف احلقيقة  اإنها غري م�ضتمرة، هذه  غري 

حمدودة لن�ض ور�ضوم.
حماولت الت�ضاكل والتناغم بني الكلمة والت�ضكيل جاء اأكرث مما جاء من عدد من الفنانني 

املقيمني باخلارج ولعل ذلك ياأتي من توفر فر�ض تقنية ومادية للطباعة يف اخلارج.
احلرف  با�ضتخدام  اهميت  البدء  يف  اأٍا�ضية  عالقة  هي  بال�ضورة  الن�ض  عالقة  يل  بالن�ضبة 
مقروءة،  ن�ضو�ض  با�ضتخدام  التجربة،  هذه  يف  بعيداً  ذهبت  ثم  الب�ضري  بال�ضكل  العربي 
وبع�ض الأحيان ن�ضو�ض ملتب�ضة يف قراءتها، يف الوقت احلا�ضر اأين اأميل اإل ىاإعطاء الن�ض 
ال�ضكل املر�ضوم، لعل يف  الن�ض مدخاًل لهذا  الن�ض وا�ضتخدام  اأكرث من  �ضكاًل مر�ضوماً، 
هذه املحاولة اإغناء للتجربة الت�ضكيلية العربية، مبعنى اأن الت�ضكيل العربي لي�ض هو الذي 
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مر�ضوم على القما�ض.
العملية  مع  احلوار  لتعميق  كبرية  فر�ضاً  يوفر  الن�ض  اأن  جانب  اإىل  وا�ضعة،  اآفاقاً  هناك  واإمنا 

الإبداعية �ضواء اأكانت �ضعراً اأم ر�ضماً اأم م�ضرحاً.
لفنان �صياء العزاوي اأود اأن اأ�صاأكل عن �صروط الن�ص امل�صتوحى بالن�صبة لأدائك الت�صكيلي. 
هل هي من درا�صة وتاأمل، اأم عن تاأثر وانفعال ثم اأيهما اأقرب اإىل خميالك الت�صكيلي ال�صعر 

اأم النرث؟

العبارات امل�ضكلة يف لوحاتي.. مدخاًل ل�ضتيعاب العمل الإبداعي
اإختياراتي ذاتية عقالنية، اأعول كثرياً على قدرة ما مينحه الن�ض من ف�ضاءات ب�ضرية قادرة 
اأن تتحقق ب�ضكل م�ضتقل عن الن�ض. اإنني ل اأتعامل مع الن�ض ب�ضكل ب�ضري جمرد، اإنني 
ل اأ�ضكل ر�ضوماً تو�ضيحية للن�ض، اأو اأ�ضعى اأن اأترجم الن�ض حرفياً ت�ضكيلياً ولهذا اأقرتب 
كثرياً من الن�ضو�ض ذات الرتاث امللحمي، اأو جانباً من م�ضهد ق�ض�ضي، من خالله ميكن اأن 
اأطور ال�ضكل يتطور الق�ضيدة وبالتايل ميكننا اأن ن�ضاهد الأعمال مبعزل عن الن�ض، قد يكون 
امل�ضكلة على  العبارات  فت�ضبح  قبل،  قراءته من  له  يتي�ضر  اأو مل  الن�ض،  عن  غائباً  املتلقي 

ج�ضد اللوحة كافية لتكون مدخاًل ل�ضتيعابا لعمل الإبداعي.
بعد عملية النتهاء من ت�صكيل الن�ص امل�صتوحى، هل اأح�ص�صت اأنك عجزت عن ا�صتلهام 
اأنت من هاتني  اأين  نف�صه،  املبدع  روؤيا  اأنك جتاوزت كثريًا  اأو  للن�ص،  الب�صرية  الروؤيا  قيم 

الإ�صكاليتني؟

وجدت �ضعوبة كبرية يف ا�ضتلهام ن�ض اجلواهري الكال�ضيكي
واأبعاده هو  ا�ضتلهام م�ضامينه  الوحيد الذي وجدت �ضعوبة كبرية يف  الن�ض  باأن  لأعرتف 

ن�ض دجلة اخلري للجواهري الكبري.
اأوًل لأنه ن�ض كال�ضيكي متني، وثانياً اأ�ضكل علّي فهم الن�ض كما ا�ضتوعبه ال�ضارع العراقي 
يف حينه، ذلك ان الن�ضو�ض التي اخرتتها منه، هي ن�ضو�ض �ضعبية �ضائعة على اأبعد تقدير 
لقد تعاملت مع هذا الن�ض الكال�ضيكي تعاماًل ع�ضرانياً حمدثاً اأو قل اأن روؤيتي ل�ضتلهامه 

�ضارت بهذا الجتاه.
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رمزيته  بع�ض  واإ�ضعاف  م�ضامينه  ا�ضتيعاب  عرب  جتاوزته  قد  كنت  اإذا  فيما  بالن�ض  عالقتي 
هذا  الدالة،  رموزه  ا�ضتيحاء  يف  �ضرت  قد  اأكون  قد  اأنني  حيث  جتاوزتي  اأو  مثاًل،  املغلقة 
باإجماله يعود للم�ضاهد اأو املتلقي وبالأخ�ض اإىل الناقد الت�ضكيلي القادر على ر�ضد مدى 
مقاربتي لتلك الن�ضو�ض اأو اإبتعادي عنها، الإ�ضكال الأ�ضا�ضي املطروح، هو اأن الر�ضم دائماً 
ياأخذ ال�ضدارة يف حالت من هذا الطراز، ب�ضبب اللون، ال�ضكل، وقوة احلركة يف اخلط فما 
يدعو يف بع�ض الأحيان وخا�ضة لم�ضاهدين املتو�ضطي الثقافة لالهتمام بال�ضورة اأكرث من 
الكلمة، يف واقع احلال اأن الذاكرة الفعلية لالإن�ضان هي ذاكرة كلمة، وبالتايل فاإن الن�ض هو 

الذي يبقى اأكرث من ال�ضورة.
فدجلة اخلري لل�ضاعر اجلواهري، ميكنك، اأن تتمتع باخليالات الرائعة التي ير�ضمها لك هذا 

الن�ض وقتاً طوياًل على حني اأن اللوحة ل ميكنك اأن حتتفظ بتفا�ضيلها على املدى البعيد.
الفنان �صياء العزاوي، اأين و�صل بحثك امل�صتمر وتعاملك مع اجلملة العربية؟

بحثي هو جزء من حماولة بداأتها منذ �ضنوات عديدة، وهو ما مييز اأعمايل يف البداية كنت 
�ضمن جتارب  متيزاً  اأكرث  اأ�ضبحت  اأعمايل  الآن  هوية لألتم�ض طريقي خاللها،  اأبحث عن 
عربية وعاملية لأن جملة اأعمايل وكثري من فعالياتي موجودة اليوم خارج الوطن العربي، اإين 
اأي�ضاً  اأنها  اأن هاته الأعمال قادرة للوقوف مع التجارب املعروفة عاملياً،  اأ�ضعى للربهنة على 

حماولة للتعريف ولتقدمي ثقافتنا عاملياً.
معر�صك الأخري يف الدار البي�صاء مار�ص 93 وخا�صة لوحتيك عن طائر حوم حليم بركات 

داخلة يف هذا الت�صور؟

بالطبع اإن العملني املعرو�ضني، هما جزء من كتاب، ومنقاة من ع�ضرة اأعمال كنت ن�ضقت 
فيها مع الكاتب حليم بركات، تتعر�ض هاته الأعمال لت�ضورات خمتلفة من الن�ض، اخرتت 
الوقت حماولة لإقامة  نف�ض  والوطن، وهو يف  والعائلة  للهجرة  الرواية كرمز  طائر احلوم من 
الكاتب  حلياة  بيبيوغرافية  �ضرية  هو  بكليته،  الروائي  الن�ض  لأن  واملنفى  الوطن  بني  حوار 
فهذا  احلوم  طائر  مع  �ضرياً  ت�ضاكاًل  خ�ضياً  وجدت  لقد  وال�ضعرية،  الفنتازية  بع�ض  تتخللها 
اأي�ضاً، ولقد وظفت رمز هذا الطائر يف اأعمايل منذ منت�ضف  الطائر �ضائع ومعروف بالعراق 
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ال�ضبعينات وقد ا�ضتخدمته كرمز للحرية. والهجرة، والعودة للوطن اأي�ضاً.
املهجر  يف  واأنت  اأعمالك  يف  الوطن  �صورة  ملعاينة  وقفة  من  هل  العزاوي  �صياء  الفنان 

الأوروبي؟

جنحت جتربتي الت�ضكيلية عاملياً لأن مو�ضوعاتي ا�ضتلهمتها من ق�ضايا لعراق
لقد غادرت وطني العراق واأنا يف عمر ل ي�ضمح يل اأن اأن�ضى وطني، لقد در�ضت عميقاً تاريخ 
العامليني قبلي هذا الرتاث  الفنانني  ااآلف  واآثار وح�ضارة وطني، وا�ضتلهمت كما ا�ضتلهم 

لعراقته وقدمه وتنوعه.
مو�ضوعي  اأن  هو  اأوروبا  يف  وخا�ضة  كبرياً  و�ضدى  متميزاً  مدى  اأعمايل  لتاأخذ  جناحي  اإن 
تفا�ضيل ومعرفة ذات عالقة  اإن جتربتي وثقافتي مبنية على  العراق،  واألواين هو  واأ�ضكايل 

بالثقافة الوطنية.
هل متلك ت�صورًا من امل�صهد الت�صكيلي املغربي راهنًا؟

معرفتي باحلركة الت�ضكيلية املغربية معرفة بداأت منذ ال�ضبعينات، اأعرف اأن هناك حماولت 
عديدة تعترب من اأبرز حماولت الفن الت�ضكيلي العربي اإىل جانب حماولت الت�ضكيليني 
العراقيني يف املغرب هناك اجتاه ذو روؤيا حمدودة، مبعنى اأو�ضح هو غياب حركة حتتية فعالة 
كما جندها يف الر�ضم، عدم وجود حركة لل�ضرياميك كما جندها يف الر�ضم، وهذا يوؤثر على 

غنى وتنّوع احلركة الت�ضكيلية املغربية.
جملة دفاتر، الرباط، العدد ال�ضابع، حزيران 1993
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اأنا وال�صابي: �صرخة احلياة
يف مواجهة املوت املجاين

للو�ضول اإىل اأبي القا�ضم ال�ضابي يف لوحات الر�ضام العراقي �ضياء العزاوي، ل بد من املرور 
عرب »ج�ضر متحّرك« وح�ضا�ض يف حياة العّزاوي.. مما جعله ي�ضافح ال�ضابي وي�ضّد على يديه 
من اأجل اأن يطاّل معاً على ال�ضاحة العربية بكافة تقّلباتها الراهنة واهتزازاتها يف �ضكل ثنائي 

موّحد ي�ضتنطق هذه ال�ضاحة ويحّفزها من اأجل التجاوز والإرادة.
ال�ضابي من  يدي  بني  اأقع  التي جعلتني  العزاوي هي  يقول  الأخرية« كما  اخلليج  »حرب 
خالل ق�ضيدته »اإرادة احلياة« وهو ما جعلنا يف هذا احلوار منّر عرب هذه البوابة يف حياة الر�ضام 

ويف �ضعر ال�ضابي.
ال�ضابي  يوؤكد  كما  وبال�ضرورة  دائماً  املنت�ضرة  ال�ضعوب  اإرادة  اإىل  وانتهينا  باحلرب...  بداأنا 

والعّزاوي يف كل النهايات وحتى البدايات.
لو نتعّرف يف البداية على �صياء عّزاوي.. كيف يتحدث عن نف�صه مليًا وباإيجاز؟

اأقمت  كما  معار�ض..  عدة  فيها  واأقمت  بغداد  يف  اجلميلة  الفنون  در�ضت  عراقي..  ر�ّضام 
معار�ض اأخرى يف عدد من عوا�ضم الوطن العربي بالإ�ضافة اإىل حمطات اأخرى كثرية باأوروبا 

واأمريكا.
اأ�ضتغل كفنان متفّرغ،  غادرت العراق منذ عام 1976 اإىل لندن وا�ضتغلت هناك وما زلت 
اأحاول بني احلني والآخر زيارة اأحد البلدان العربية، مع الإبقاء يف ذات الوقت على عالقتي 
الثقافية بالغرب التي تندرج �ضمن ن�ضيج التبادل الثقايف بني ال�ضعوب يف كافة اأنحاء العامل، 

واأنا اأحاول قدر الإمكان اأن اأمّثل نافذة للفنانني واملثقفني العرب يف العامل.
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اإذن اأنت تدفعنا اإىل احلديث مبكرًا عن العالقة بالغرب، هذا الذي نوّد اأن نعرف كيف كان 
جميئك اإليه.. هل كان مبنيًا على خيار اأ م بال�صدفة.. نحن نعلم مثاًل اأنك جئت يف البداية 

كمدير للمركز الثقايف العراقي يف لندن؟

كانت الفكرة يف البداية اأن اأذهب لدرا�ضة علم املتاحف يف لندن، وقد ا�ضتغلت يف �ضنتي 
ثالث  طيلة  العراقي  الثقايف  باملركز  املعار�ض  تنظيم  عن  م�ضوؤول  فني  كم�ضت�ضار  الأوىل 
�ضنوات، ثم تفّرغت على اإثر ذلك للعمل يف جملة فنون عربية التي كانت ت�ضدر من لندن 
اأي�ضاً، مت هذا ملدة �ضنة، انقطعت على اإثرها عن العمل متاماً من اأجل التفّرغ لالإبداع الفني، 
فر�ضة  اأ�ضتغل  اأن  اأردت  اإين  ثم  والإبداع،  العمل  بني  التوفيق  ال�ضعب  من  اأنه  راأيت  اإذ 
اإقامتي يف لندن من اأجل تعميق جتربة ل ميكن اأن تتوفر ب�ضهولة يف اأّي مكان اآخر واأعني بها 
جتربة اإقامة الفنان يف مدينة متّكنه من ال�ضتفادة من ف�ضاء تلتقي فيه كل الثقافات العاملية 

تقريباً وتتفاعل وتتالقح.
هذه  مثل  يف  الفنان  اندماج  م�صاألة  عن  حتدثنا  نراك  كيف  التجربة..  هذه  خالل  ومن 
العادي  العربي  املهاجر  عن  ن�صمع  نحن  غالبًا..  واملتناق�صة  املختلطة  الغربية  املجتمعات 
الذي يالقي �صعوبات جمة.. فكيف يا ترى يكون و�صع املهاجر احل�صا�ص والفنان وخا�صة 

مع التقّلبات ال�صيا�صية والجتماعية الأخرية؟

م�ضار  اأحدد  باأن  يل  ي�ضمح  ثقايف  م�ضتوى  يف  كنت  لندن  اإىل  هاجرت  عندما  بالن�ضبة يل 
اندماجي يف الثقافة الغربية وذلك انطالقاً من اإنتمائي الوطني والقومي ودون ال�ضقوط يف 
ب�ضفة عامة  العربي  املثقف  فاإن  اأخرى  ناحية  ناحية ومن  اأو ال�ضتيالب، هذا من  التف�ّضخ 
عندما يهاجر يكون باإمكانه اأن يندمج يف املجتمعات الأوروبية ب�ضهولة وذلك لتمّكنه من 
لغاتها ونظراً لطالعه على معارفها وثقافاتها، وذلك على الرغم من اأن تركيبة املجتمعات 
الغربية هي خمتلفة جداً كما نعلم عن نظريتها باملجتمعات العربية. وهذا الختالف رمبا هو 

الذي �ضيدفع اإىل مزيد من حوار الثقافات بني خمتلف �ضعوب العامل.
هذه النربة العاملية التي نح�ّصها يف خطابك.. هل هي من الأٍباب التي جعلتك تنقطع متامًا 

عن العراق؟
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مغادرتي للعراق كانت بهدف الدرا�ضة كما اأ�ضرت اإىل ذلك يف البداية ثم تطّورت لأ�ضباب 
عديدة، منها الظروف التي ن�ضاأت من جّراء احلرب العراقية الإيرانية طيلة ثماين �ضنوات.. 
اأن هناك و�ضائج عالقات  اأرى  فاأنا كفنان �ضد احلرب ب�ضفة عامة ومن حيث املبداأ، ثم اإين 
قوية بني ال�ضعبني العراقي والإيراين، واأن هذه احلربا لتي رفعها اجلانبان كل بتعّلة الدفاع عن 
م�ضالح �ضعبه، مل توؤّد يف النهاية اإل اإىل دمار م�ضالح ال�ضعبني عرب الإ�ضرار برثواتهما واأبنائهما.

وهذا املوقف من احلرب، هل كان �صيتبلور بهذه ال�صورة.. لو مل تكن يف اخلارج.. اأي لو 
كنت يف العراق مثاًل اأما كنت �صتحمل ال�صالح وتذهب اإىل اجلبهة مقاتاًل مثلك يف ذلك 
لدى  ورائج  �صهل  حديث  هي  احلا�صمة  واملواقف  املبادئ  اآخر..  عراقي  جندي  اأي  مثل 

املثقفني العرب.. عندما يكونون يف املهجر بعيدين عن كل �صيء؟!

للحديث عن مدى اإمكانية اتخاذ مثل هذه املواقف بالداخل، ل بد من الطالع على طبيعة 
احلياة يف املجتمع العراقي، فاأنا مثاًل وبعد تخّرجي، التحقت باخلدمة الع�ضكرية �ضمن جي�ض 
الحتياط ووّجهت للقتال يف ال�ضمال العراقي �ضد احلركة الكردية، وذلك على الرغم من 
اأن يل �ضداقات مع الأطراف الكردية وهو ما جعلني اأقوم بواجبي ك�ضابط يف اجلي�ض، لكن 
اخلا�ض  فهمي  وح�ضب  اأوؤمن  اأين  ذلك  ومقا�ضها،  ال�ضداقات  هذه  بطبيعة  اأم�ّض  اأن  دون 
ف�ضائهم  �ضمن  بلغتهم  التعامل  يف  بحّقهم  يتعلق  ما  يف  وخا�ضة  الكردية  املطالب  ببع�ض 

ال�ضكاين بالعراق..
لكن كيف توؤمن بهذه املطالب من جهة وت�صغط على الزناد �صد اأ�صحابها من جهة اأخرى؟

اأنا مل اأ�ضغط على الزناد اأبداً.. كنت �ضابطاً يف اجلي�ض �ضحيح... لكن كما قلت لك كنت 
اأهاليها يرتاحون يل  اأحافظ على عالقتي الإن�ضانية مع �ضكان القرى الكردية وهو ما جعل 
اأنزل للتجول بينهم ب�ضفة طبيعية وهذا كان يعترب من الأمور ال�ضعبة بل امل�ضتحيلة  عندما 
بالن�ضبة لأي ع�ضكري عراقي.. واأنا اأعترب اأنه من ال�ضروري كفنان بل من واجبي اأن اأتبع هذا 
ال�ضلوك الأخالقي مع ال�ضكان.. اإذ اأين كنت اأعترب اأن دوري يتمّثل اأ�ضا�ضاً يف املحافظة على 
اأمن هوؤلء ال�ضكان وتلبية بع�ض مطالبهم احلياتية واليومية.. وقد عك�ضت هذا الواقع الذي 
ع�ضته يف ال�ضمال العراقي يف اأعمايل يف ما بعد. اإذ اأين اأتذّكر اأنه يف اأحد معار�ضي ببغداد.. 

زارين رجل، فتاأّمل يف اأحد لوحاتي وعندما عرف اأين كنت يف ال�ضمال العراقي.. بكى!
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وكيف تنظر الآن اإىل احلركة الكردية.. و»الآن« اأق�ضد بها فرتة ما بعد حرب اخلليج الثانية؟
بطبيعة احلال اأنا �ضد اأي تدخل اأجنبي يف �ضوؤون بالدي.. وبالتايل �ضد اأي ت�ضّرف كردي 
هذه  اأن  اأرى  واأنا  اأرا�ضيه.  و�ضالمة  الوطن  وحدة  تفكيك  اإىل  اأو  التدخل  هذا  اإىل  يوؤدي 
التدخالت الأجنبية احلا�ضلة الآن عرب احلركة الكردية اإمنا هي حت�ضل من اأجل خدمة م�ضالح 
ت�ضاعدهم  اأمريكا  اأن  يت�ضورون  عندما  جداً  خمطئون  وهم  �ضيئاً..  الأكراد  منها  يجني  لن 
لإميانها بحقوق الإن�ضان.. فاملعروف عن الغرب ب�ضفة عامة اأنه غري خمل�ض باملرة لكل ما يقوله 
هنا وهناك.. هو خمل�ض فقط مل�ضاحله البعيدة املدى.. والظرفية اأي�ضاً يف بع�ض الأحيان.. وهنا 
�ضاأروي لك طرفة حدثت يف بريطانيا حول الق�ضية الكردية، فعلى اإثر حرب اخلليج وعندما 
اندفعت بريطانيا اإىل التدخل يف �ضمال العراق، اإحتج بع�ض املعار�ضني للحكومة بالقول اإن 
بريطانيا هي التي �ضّلحت العراق ل�ضرب الأكراد يف وقت �ضابق فمالها تتدخل الآن للدفاع 
عنهم، فما كان من امل�ضوؤولني احلكوميني اإل التدليل بحجة »امل�ضالح« اأن بريطانيا كانت يف 
حاجة اإىل بيع الأ�ضلحة للعراق لأن كثريا ًمن معامل هذه الأ�ضلحة كانت �ضتغلق لو مل يتم 

ذلك.. اإذن فاأين حقوق الإن�ضان واأين حقوق الأكراد من هذا الواقع؟
ن�صل الآن اإىل حرب اخلليج الأخرية ونتمنى اأن تكون الأخرية فعاًل كيف ع�صتها واأنت يف 
لندن اأوًل.. ثم كعراقي معار�ص.. ثم كعربي ت�صّوهت وت�صّو�صت �صورته اإعالميًا ودعائيًا 

ثالثًا؟

مل يكن الأمر �ضهاًل بالن�ضبة يل واأنا اأ�ضاهد بغداد تق�ضف وتدّمر.. ب�ضكل وح�ضي وع�ضوائي.. 
يتحدث عن  وكاأنه  الق�ضف  يتحدث عن هذا  بغداد  يق�ضف  الذي  الربيطاين  الطيار  كان 

مهرجان اأو ف�ضحة لعب وترفيه.
وغزو العراق للكويت؟

اأعتربه من الأخطاء ال�ضرتاتيجية والتاريخية الكبرية.. ذلك اأن تق�ضيم احلدود الذي اأحدثه 
ال�ضتعمار بني كافة البلدان العربية اأرى اأن م�ضكلته ل حتّل بالو�ضيلة الع�ضكرية.. هذه التي 
ل تفعل �ضيئاً اإل مزيد تعميق اجلفوة بني ال�ضعوب وهو ما ح�ضل بني العراقيني والكويتيني 
الآن الذين كانوا يف وقت �ضابق ميثلون �ضعباً واحداً تقريباً.. اأنا مثاًل جزء من بيت عّمي يف 
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الكويت.. احلرب ن�ضفت كل هذا التقارب والتالحم القائم بالقوة وبالفعل.
ونتائج هذه احلرب كيف تبدو لك كفنان؟

كفنان اأو كاإن�ضان عادي.. هذه احلرب خ�ضر منها لجميع ومل يربح منها اإل الغرب وخا�ضة 
تدار  ونظيفة،  نقية  حرب  اأنها  على  و�ضّورتها  وقادتها  احلرب  خا�ضت  التي  فهي  اأمريكا.. 
بالأزرار والتلفزيون، واحلقيقة هي عك�ض ذلك متاماً فهي حرب دمار �ضامل للمنطقة ونهب 
لرثوتها النفطية باخل�ضو�ض.. وهو ما تفّطن اإليه من البداية كثري من معار�ضي هذه احلرب مبن 

فيهم من وقفوا �ضدها وحاولوا ك�ضف حقيقتها من الغربيني والأمريكيني اأ�ضا�ضاً.
مل تتطّرق اإىل احل�صار امل�صروب على العراق وهو من نتائج احلرب اأي�صًا؟

هو ح�ضار ب�ضع وعمل اإجرامي يف حق �ضعب له من املقومات احل�ضارية والثقافية ما ميكنه 
من اأن يكون فوق كل اعتبار �ضيا�ضي.. وخا�ضة اإذا تعّلق ذلك بحقه يف العي�ض واحلياة.. 
اأنا كنت اأخرياً بالعا�ضمة الأردنية عمان وراأيت اأن ما يلحق بال�ضعب العراقي من جّراء هذا 
احل�ضار لي�ض الإذلل والتجويع وتدمري املعنويات فح�ضب، بل تدمري تراثه وثرواته التاريخية 
اأي�ضاً.. هناك �ضبكات تهّرب التحف والآثار وغريها من الكنوز العراقية وهذا كله ب�ضبب هذا 

احل�ضار الذي مهما ا�ضتمر فاإنه لن يحّل اأي م�ضكلة من امل�ضاكل القائمة باملنطقة.
لكن هل �ضاهمت اأنت مثاًل ب�ضيء ما من اأجل �ضعبك يف هذه املحنة؟

بطبيعة احلال قّدمت م�ضاعدات كثرية.. لكني ل اأظن اأنها �ضت�ضل لأن الغرب يحكم املراقبة 
حول هذا احل�ضار ول ي�ضمح حتى بو�ضول الأدوية واأدنى م�ضتلزمات احلياة.

باأبي القا�صم ال�صابي.. فكيف مت  اأي�صًا التي جعلتك تقف وتلتقي  حرب اخلليج هذه هي 
ذلك؟

فعاًل اأنا من خالل معاناتي اخلا�ضة من جراء هذه احلرب مل اأجد اخلال�ض اإل لدى ال�ضاعر 
التون�ضي الكبري اأبي القا�ضم ال�ضابي وخا�ضة يف ق�ضيدته »اإرادة احلياة« لكن عالقتي كر�ضام 
بال�ضعر هي اأقدم من تاريخ هذه احلرب، فقد ا�ضتغلت على املعلقات وعلى ن�ضو�ض احلالج 
فيها  اأرى  التي  الن�ضو�ض  و�ضاتيال« جلان جينيه وغريها من  وليلة و»�ضربا  ليلة  األف  ون�ض 
وقيمها  املوؤلفات  هذه  عالقات  اأهم  ينقل  اأن  يهمه  كر�ضام  يل  بالن�ضبة  والإثراء  البالغة 
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اجلمالية والفنية اإىل معان يوقيم اأخرى ب�ضرية وم�ضهدية.. ولعلي الآن اأنخرط يف مت�ض جديد 
ي�ضمح يل باأن اأتعامل مبا�ضرة مع ال�ضاعر اأي اأتفق معه واأتناق�ض حول م�ضروع م�ضرتك نهيء 
له م�ضبقاً حيث يكتب هو ق�ضيدته حول مو�ضوع نتفق عليه ب�ضفة م�ضبقة �ضمن ت�ضورات 
ت�ضكيلية متكنني من اإغناء الن�ض يف ما بعد والتعامل معه ب�ضفة اأف�ضل.. اأنا الآن اأقوم بهذه 
التجربة مع ال�ضاعر املغربي حممد بني�ض حول ن�ض »طوق احلمامة« لإبن حزم الأندل�ضي.. 

ومع �ضاعر اآخر بحريني حول »جمنون ليلى«.
نبقى مع ال�صابي.. هل اأنك مل تتعّرف عليه اإل اأثناء حرب اخلليج؟

بالطبع ل.. كلنا يف العامل العربي نعرف ال�ضابي منذ ال�ضغر.. وخا�ضة من خالل ق�ضيدته 
»اإرادة احلياة«.. بل لعّلني �ضاأروي عليك طرفة حدثت يل مع اأحد رجال القمارق يف املغرب، 
فهو عندما اأخذ يتفح�ض كتبي باحلقيبة وقعت يده على الكتاب الذي اأعددته حول ال�ضابي 
بعنوان ق�ضيدته »اإرادة احلياة« فقال يل ما هذا الكتاب؟ قلت له اإنها ر�ضوم عن اإرادة احلياة 
لأبي القا�ضم ال�ضابي فاأخذ مبا�ضرة يقراأ علّي مطلع الق�ضيدة التي كان يحفظها عن ظهر قلب 

»اإذا ال�ضعب يوماً اأراد احلياة« اإلخ...
الق�ضيد  ان�ضغايل على هذا  اأما عن �ضبب  ال�ضي وقع يل مع رجل قمارق تون�ضي..  ونف�ض 
اأثناء حرب اخلليج فهو لأين اأح�ض�ضت اأنه ينطبق متاماً على ما هو جار على ال�ضاحة العربية. 
»اإرادة احلياة« وعلى الرغم من اأنه ق�ضيد غنائي.. فاإنه �ضيظل كمعا�ضراً اإىل الأبد و�ضرورياً يف 
مثل هذه الظروف باخل�ضو�ض.. فعندما يقول مثاًل »ومن ل يريد �ضعود اجلبال.. يع�ض اأبد 
الدهر بني احلفر« جند اأنه ي�ضدح بحكمة ل ميكن اأن مّتحي من الذاكرة الثقافية العربية وذلك 
ف�ضاًل على عامليتها وجتذرها �ضمن بعد اإن�ضاين وكوين اأ�ضمل.. باإيجاز ال�ضابي بالن�ضبة يل هو 
ال�ضاعر العربي الوحيد الذي ي�ضّخ�ض بو�ضوح الآن ما هو جار عربياً من املحيط اإىل اخلليج.. 
ولعل ال�ضدفة وحدها هي التي جعلتني اأقّدم هذا العمل لأول مرة يف تون�ض اأثناء اإحياء 

ذكرى ال�ضتني لوفاة ال�ضاعر التون�ضي الكبري.
جريدة الراأي العام التون�ض، 26 ني�ضان 1993
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�صهرزاد يف تون�ص
الفنان �صياء العّزاوي: حتديث املوروث العربي

زار تون�ض يف الأ�ضبوع املا�ضي الفنان الت�ضكيلي العراقي �ضياء العزاوي املقيم يف لندن منذ 
عام 1980 بدعوة من رواق فنون باملنزه الذي قام مديره ال�ضيد ر�ضا العموري بتنظيم معر�ض 
للفنان العزاوي لعر�ض حمفوراته احلجرية امل�ضتلهمة من ق�ض�ض األف ليلة وليلة، اإ�ضافة اإىل 

اإلقائه حما�ضرة ي�ضلط ال�ضوء فيها على جتارب من الفن العراقي املعا�ضر.
موفقاً  الفني والفكري كان اختياراً  النتاج  الفنون اجلميلة لعر�ض هذا  ولعل اختيار معهد 
وي�ضري ر�ضا العموري يف هذا ال�ضدد: )لقد حر�ضنا على عر�ض هذا الن�ضاط يف اأروقة معهد 
الفن  يف  وجدية  جديدة  جتارب  م�ضاهدة  اإىل  املتطلع  الفني  الو�ضط  حيث  اجلميلة  الفنون 
الت�ضكيلي، ولعل العزاوي الفنان املحرتف خري من ميثل هذا الجتاه وبالنتيجة فاإن ال�ضتفادة 

من جتاربه �ضتكون موؤثرة يف امل�ضتقبل الفني لطلبة املعهد(.
ا�ضت�ضافته  الأمريكية حيث  العا�ضمة  يف  هذه  عر�ض حمفوراته  العزاوي  للفنان  �ضبق  لقد 
اإىل احلرف الأول يف الأبجدية العربية وقد كتب املحرر بوكالة الإعالم  �ضالة »األف« رمزاً 
الأمريكية وليم اأمني عن هذا املعر�ض: )انق�ضمت الأعمال املعرو�ضة التي تدور كلها حول 
�ضهرزاد وق�ض�ض األأف ليلة وليلة اإىل ثالث جمموعات رئي�ضية: ع�ضر لوحات اأ�ضلية جميعها 
باألوان العوا�ض، 12 لوحة م�ضتن�ضخة، وثماين لوحات طبع ليتوغرايف، لقد اتبع الفنان ثالثة 
اأ�ضاليب خمتلفة التعبري: وجوه يغلب عليها اللون الأبي�ض والأ�ضود ومتثل �ضهريار اأو غريه 
اأبطال األف ليلة وليلة، حتف بها عادة رموز ونقو�ض عربية وت�ضكيالت ب�ضرية تعرب عن  من 
باألوان مت�ضاربة مثل الأحمر والربتقايل والأزرق  »لقطة« من ق�ضة معينة، وهي حتفل عادة 
والأ�ضفر، ثم ا�ضكت�ضات تعتمد على خطوط رئي�ضية تقل فيها الألوان والتفا�ضيل وت�ضور 

هي الأخرى لقطة اأو �ضخ�ضية خمتارة.
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واأعمال العزاوي التي عر�ضت م�ضتوحات من ق�ض�ض األف ليلة وليلة، ول يق�ضد بها �ضرح 
هذه الق�ض�ض اأو اإي�ضاح ما جاء فيها، وهو ما يتيح للفنان اإنطالقاً وحترراً يف التعبري عن قيم 
فنية وجمالية جديدة ي�ضت�ضعرها دون اأن يتقيد بن�ض معني. وقد بدت لهذا ال�ضبب بعيدة 
اأو الهندي التي ت�ضمنتها بع�ض  متاماً عن الر�ضوم التو�ضيحية الفجة ذات الطابع الفار�ضي 

طبعات األف ليلة وليلة املتداولة يف العامل العربي.
وقد متيز اجتاه العزاوي يف ا�ضتيحاء ق�ض�ض األف ليلة وليلة باخليالية واحلداثة والتجريد اأحياناً 
وخا�ضة يف ت�ضميم الوجوه التي تبدو خالية يف التفا�ضيل وكاأنها كتلة خمتومة، اإل اأنه يلجاأ 
اإىل تطعيم لوحاته مبقتطفات وردت فعاًل يف ق�ض�ض األف ليلة وليلة ومت�ضلة مبو�ضوع اللوحة 

لكي ي�ضد املتلقي اإىل جوهرها وينفي عنها امل�ضحة التجريدية املطلقة(.
من جانب اآخر األأقى الفنان �ضياء العزاوي اأول حما�ضرة يف حياته على طلبة واأ�ضاتذة معهد 
الفنون اجلميلة بتون�ض �ضلط ال�ضوء فيها على جتارب بع�ض الفنانني العراقيني ممن عا�ضرهم 

وفيما يلي ن�ض املحا�ضرة:
تاأملنا لتجربة الفن املعا�ضر يف العراق وامل�ضكالت التي واجهها، يقودنا منذ البداية اإىل حما�ض 
متطور لتكوين جتربة متميزة وبخ�ضو�ضية ل تخطئها العني. اإل اأن هذا التميز اأخذ اجتاهني، 
�ضنجد  الجتاه  هذا  املظهر، يف  معربه  واأ�ضلوبية  بتقنية  باملو�ضوع  فعني  مفهوم حملي  الأول، 
عناوين كالقرية، اأعراب يف املقهى ومظاهر متنوعة يف حياة البدو هو ال�ضاغل الأبرز لهوؤلء 
ف�ضل  الأول  للفنان  ويعود  عبو  فرج  ال�ضيخلي،  ا�ضماعيل  ح�ضن  فائق  اأمثال  من  الفنانني 
تاأ�ضي�ض معهد الفنون اجلميلة اإىل جانب زميله جواد �ضليم. كان ح�ضور فائق ح�ضن ح�ضوراً 
متميزاً يف فرتة التاأ�ضي�ض هذه، و�ضنجد ب�ضماته يف اأعمال العديد من الفنانني ال�ضباب خالل 
اخلم�ضينات وبداية ال�ضتينات. واإذا ما جتاهلنا مرحلة ق�ضرية جداً يف ان�ضغالته الفنية عندما 
غادر مو�ضوعاته الفولكلورية املحببة لنف�ضه وجلمهور عري�ض من جامعي اللوحات الأجانب 
والعراقيني اإىل جتريدية غريبة عن تكوينه الباري�ضي. �ضنجده متمتعاً بقناعة عجيبة وباطمئنان 
نراه يف ال�ضنوات الأخرية من حياته فنان  اأن  ل يتالئم مع فنان بقدرته وطاقته، فال عجب 
اأعماله هذه والتي تنوعت بني مو�ضوعات  اإل الإبداع، و�ضتبقى  ميتلك كل �ضيء يحتاجه 
اخليل والبدو �ضاهداً على منو ذوقية الأغنياء اجلدد، نتاج حرب الثماين �ضنوات. هذه الذوقية 
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التي اإن دلت على �ضيء فاإمنا تدل على انعطاف �ضلبي وحمزن �ضي�ضاع خاللها ح�ضور طابور 
من فناين �ضيئ املخيلة والتقنية، لكي يتم اإر�ضاء هذه ال�ضوق التي جتاوزت يف حينها اإىل اأبعد 
منطقة يف اخلليج العربي. وعندما �ضنقارن بني الفنانني ال�ضباب لهذه املرحلة وبا�ضتثناءات 

حمدودة مع ما �ضبقها قبل اأربعون �ضنة، �ضنجد مدى تراجع الأحالم والطموحات.
لي�ضت نهاية فائق ح�ضن الرائد املغامر على خالف من نهاية الع�ضرات من الفنانني الغري 
ال�ضد كان جواد  »الزاوية«. على  ثم  »الرواد«  يتحلقون حوله �ضمن جماعة  املوهوبني وهم 
البحث  عن  تكل  ل  وبطاقته  باملعرفة  م�ضكون  تلميذ  جانبه  واإىل  الثاين  لجتاه  ممثل  �ضليم 
ال�ضعب، هذا التلميذ هو �ضاكر ح�ضن الذي ل يزال كما كان يف اخلم�ضينات �ضاباً عنيداً 
من  لأعماله  امل�ضاحبة  ن�ضو�ضه  يف  اأجد  كنت  واإن  والإبداعية.  الب�ضرية  جتربته  تطوير  يف 
اإن�ضائية تلتب�ض بني جمالية اللغة وبني معرفة حمدودة يف  تاأملية وحروفية، ن�ضو�ض  بيانات 

علم اجلمال احلديث وفل�ضفته يف الزمن الرباعي.
جواد و�ضاكر ح�ضن اإحدى املحطات الأكرث اأهمية يف تاأ�ضي�ض وتطوير التجربة الفنية املعا�ضرة يف 
العراق، ولهما وحدهما يعود جدوى جتمع بغداد للفن احلديث واإليهما يعود »تاأ�ضي�ض فن عراقي 
على  جتاوزتها  بل  فقط،  العراقية  اللوحة  و�ضناعة  التقنية  خالل  الفنانني  اأكرث  �ضاغل  معا�ضر، 
تنمية ذوقية رفيعة معززة بالنتماء الثقايف الوطني، هو ما �ضيبقى يف ر�ضيد الكثري من الفنانني 
من الأجيال التي جاءت بعده، بحيث �ضار هذا الر�ضيد اإحدى م�ضلمات احلركة احلديثة يف 
الثقايف  تكوينه  ب�ضبب  ذلك  جواد،  و�ضديقه  اأ�ضتاذه  عن  املميز  موقعه  ح�ضن  ل�ضاكر  العراق. 
اأن  بعد  اخلم�ضينات  نهاية  ففي  ال�ضويف.  ثم  الإ�ضالمي  بالرتاث  املعرفية  وخلفياته  التعليمي 
�ضدمته حداثة املجتمع الباري�ضي حينما ق�ضى هناك اأربعة �ضنوات يف الدرا�ضة، عاد �ضاكر معني 
بالدين وطقو�ضه على ال�ضد مما كان يعرف عليه و�ضار منغم�ضاً اأكرث فاأكرث يف الرتاث ال�ضويف ومع 
هذا النغما�ض بداأت جتربته الت�ضخي�ضية الزخرفية اأجمل موروث اخلم�ضينات ترتاجع ل�ضالح 
ب�ضاطة يف ال�ضكل واهتمام ب�ضطح العمل الفني وما تتطلبه املادة حيث اأعطى كل حماولة حقها 
فهو يف تخطيطاته باحلرب ل يقرتب من ان�ضياب وتخالت األوانه املائية يف اإجنازاته الأخرى وهي 
لي�ضت كذلك لوحاته املكونة مبواد متنوعة من اخل�ضب وال�ضمغ من الزيت والأكريلك واحلرق. 
اأف�ضل فنانني العراق يف �ضناعة اللوحة احلديثة لي�ض مبعنى تف�ضيالتها  لعل �ضاكر ح�ضن من 
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واإمنا بعملية بناءها املتكامل، لذا اأجد اأن اأهميته الفنية يف طليعته ترتبط باحلروفية كما هو �ضائع 
وكما يحلو له هو اأن يعرف به، بل بتلك احل�ضا�ضية الهائلة يف معرفة قيمة ال�ضطح الذي ين�ضئ 
عليه تكويناته ووحداته الب�ضرية املتنوعة والتي تتمايز بني طفولية التخطيط وبقايا حروف عربية 
اأو وحدات متلثية وب�ضمات عاجلة، وهو يف كل جتاربه يبقى يف �ضياق فني ومعريف اأحد. من 
نف�ض �ضجيل �ضاكر ح�ضن كان كاظم حيدر من�ضغاًل بلوحة من طراز اآخر ولرمبا جتربته يف معر�ضه 
اأعمال  فهي  ال�ضتينات، دللة على ذلك  منت�ضف  وكان ذلك  ال�ضهيد«  »ملحمة  عنوان  حتت 
ملحمته  كون  من  الرغم  وعلى  ال�ضعبي  املوروث  على  يقام  الذي  النف�ضي  املناخ  ببناء  تعتني 
اأ�ضاًل ذات جذور دينية فقد حاول اأن يتجنب ذلك على ال�ضد منه كان ا�ضماعيل فتاح اأحد 
حاول  الر�ضم  يف  والنحت،  الر�ضم  يف  ان�ضغالات  يف  مندفعاً  �ضليم  اجلواد  املوهوبني  التالميذ 
يف  كان  واإذا  الفعلية.  قيمته  لل�ضطح  واأعطى  باخل�ضية  عالقته  يلغي  اأن  دون  اأ�ضكاله  يجرد  اأن 
ال�ضتينات من�ضغاًل بالب�ضاطة اللونية واأحاديتها نراه الآن مندفعاً نحو عامل م�ضطرب بالألوان واأن 
نبقي على نف�ض وحداته الب�ضرية. لعل عودته للر�ضم بعد قطيعة ثالثون عاماً دللة على عنفوان 
واأ�ضالة هذا الفنان الذي �ضغلته كل تلك ال�ضنوات اأعمال حتتية حمافظة، قيمتها يف حرفتها ل 
مبناخها الإبداعي، ويبقى �ضمن اإجنازاته الأكرث اإبداعاً ومتيزاً هو ن�ضب ال�ضهيد وفكرية متميزة 
تاأخذ تاأثريها املبا�ضر كان ذلك ب�ضبب الو�ضع ال�ضيا�ضي امل�ضطرب وما نتج عنه من خلخلة يف 
القيم الثقافية وال�ضيا�ضية يف نف�ض الوقت. يف حينها جاءت جماعة املجددون باأفكار وحماولت 
جعلت من مو�ضوعات القرية وال�ضوق والخ من مو�ضوعات واأفكار �ضاعت يف مرحلة التاأ�ضي�ض 
مو�ضوعات ل تاريخ لها فكانت حماولة هوؤلء اإرباك ملقتني اللوحات الأجانب املتعودين على 
مقولة الفن واملو�ضوع ال�ضعبي الذي هو اأقرب اإىل النطباع ال�ضياحي منه اإىل البحث اجلاد، كما 
اأربكت اأي�ضاً الكثري من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هوؤلء الفنانني الإ�ضالمي ال�ضائع.. �ضار فنانون جماعة 
املجددين وجماعة الروؤية اجلديدة هم الأكرث حما�ضاً وحظوراً يف امل�ضهد الفني واأ�ضبح لالأفكار 
املجردة تاأثريها البارز يف مو�ضوعات اللوحة فال غرايبة اأن يكون لهوؤلء الفنانني عالقات اأكرث 

حميمية واأكرث تورطاً مع ال�ضعراء واملوروث الن�ضي العربي.
وعلي طالب  اجلميعي  و�ضالح  الدين  مهر  النا�ضري وحممد  رافع  كان  الفنانني  هوؤلء  من 
بتجربته بحيث �ضار  منهم  ان�ضغال كل  وا�ضحاً  واأ�ضبح  العزاوي.  و�ضياء  فتاح  وا�ضماعيل 
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البحث الفردي هو اخلا�ضية ال�ضائعة.

رافع النا�صري
من  الرغم  على  العربي  للحرف  متنوع  ح�ضور  فيه  جتريدي  بعامل  النا�ضري  رافع  ان�ضغل 
تكوينه الت�ضخي�ضي املحافظ والذي ح�ضل عليه يف ال�ضني ولرمبا �ضاعته معرفته يف الطباعة 
يف  املعدن  على  الطباعة  يف  حديثة  معرفة  من  عليه  ح�ضل  ما  ثم  اخل�ضب  على  التقليدية 
ل�ضبونة وما تتطلبه من �ضرب وتقنية عالية يف اإمكانية اإنتاج جمالية متميزة يف حداثتها، يغادر 
النا�ضري موقعه كفنان كرافيكي بني احلني والآخر اإىل اإنتاج لوحات حتمل تاأثريات الطباعة 
اإل اأننا ن�ضاهد يف جتاربه يف ال�ضنوات الأخرية نزوعاً حلرية وح�ضا�ضية فنية بداأت يف تكوين 

عامل منف�ضل للوحته عن مطبوعاته.

حممد مهر الدين
ببغداد  اجلميلة  الفنون  الدرا�ضية يف معهد  �ضنواته  الدين عندما كان يف  مهر  جمع حممد 
بني موؤثرات اأ�ضتاذه فائق ح�ضن وما اطلع عليه من بيكا�ضو وعندما غادر اإىل بولندا لإكمال 
معني  بغداد  اإىل  عاد  البولونية،  التجارب  طليعية  اأثارته يف حينه  مبا  ان�ضغل  الفنية  درا�ضته 
النحت  بني  يجمع  كان  الأعمال  بع�ض  ويف  خا�ضة  اأهمية  اللوحة  ل�ضطح  تويل  بلوحات 
والر�ضم معاً على �ضطح لوين متميز، اإل اأنه �ضرعان ما ذهب اإىل ما يعرف بالواقعية احلديثة 
ومعها �ضاهدنا الكثري من املوؤثرات الأوروبية وجه املوناليزا ونحت ملايكل اأجنلو وغريها واإذا 
كان لهذه الأهمية الأعمال من اأهمية فهي اأهمية يف التقنية والأ�ضتاذية لهذا الفنان ولي�ض 
يف طاقتها الإبداعية بالتميز الذي يحول املوروث الأوروبي اإىل موروث اإن�ضاين يثري اهتمام 
املجتمع العربي. يف حماولته الأخرية والتي ل زالت حتمل القليل من تلك التجربة والكثري 
من املغامرة الإبداعية اجلديدة على انحيازاته الثقافية والفنية جتمع رائع الوحدات الب�ضرية 
هذه  احلديثة  اأعماله  بع�ض  ات�ضمت  واإذا  متميزة.  مكانة  احلروفية  ل  العربية  الكتابة  تاأخذ 
بالعجالة فاإنها ظلت تعك�ض قدرته يف الر�ضم وح�ضا�ضيته يف اللون، كما تثري اإىل مرحلة مثرية 

توؤ�ض�ض عالمة جديدة يف الفن املعا�ضر يف العراق اإذا ما متكن هذا الفنان من تطويرها.

courtesy of the artist presented in pdf. copy to www.ibrahim
icollection for publishing on the site



349

علي طالب
واأ�ضبحت مناخات  على موروثه ووحداته  فنانني جماعة جيله، ظل حمافظاً  تبقى من  ما   
لوحاته املتميزة باحل�ض املاأ�ضاوي والدرامي اأكرث عتمة واأكرث غنى وهو من الفنانني العراقيني 
للموروث  مرجعية  بدون  وتبدلتها  العراقية  احلياة  نب�ض  لوحاته  يف  نح�ض  الذي  القالئل 

الب�ضري العراقي والذي �ضاع ا�ضتخدامه بني العديد من فناين مراحلته.

�صالح اجلميعي
حققه  مبا  ال�ضتينات  منت�ضف  منذ  اللوحات  وجامعي  النقاد  اأنظار  اجلميعي  �ضالح  لفت 
اأ�ضا�ضياً يف حتقيق  املتنوعة بني اجلب�ض وال�ضمغ والأملنيون عاماًل  اأعمال فكان للمادة  من 
خيالته. وعندما بداأ ممار�ضة الطباعة على املعدن. ظل، مولياً �ضطح املطبوعة اأهمية خا�ضة.. 
اإىل  العراق  ملغادرة  ظروف  ا�ضطرته  متميز،  باإجناز  وعداً  يحمل  وهو  بداأ  الذي  الفنان  هذا 
بريوت ومنها بعد اأن بداأت احلرب الأهلية فيها اإىل اأن يغادرها اإىل الوليات املتحدة، ومل 
نعد ن�ضاهد له ح�ضوراً متميزاً بعد اأن عودنا عليه يف ال�ضتينات وال�ضبعينات ل على �ضعيد 
الفعاليات العراقية فقط، ل بل على ال�ضعيد العربي اأي�ضاً يف غيابه الفني املوؤقت كما اأمتنى، 
يف كل الأقطار العربية من املحيط اإىل اخلليج ل تزال الثقافة ظل لالإعالم وهو اأمر مربك 
معنية  الأوىل  لأن  الثقافة،  اأوليات  لي�ضت  ال�ضيا�ضية  فاأوليات  ومدمر.  خطري  يكن  مل  اإن 
متبدل  وثقايف  زمن علمي  املا�ضوية يف  والأحالم  ال�ضريع،  الك�ضب  وا�ضرتاتيجية  باملناورة 
يعتمد على تراكم املعرفة  اإبداعياً  اإجنازاً  العام  الثقافة مبعناها  بينما تبقى  ب�ضكل مذهل... 
والنجاحات ذات العالقة بالع�ضر.. اإجنازات ل تكون النتهازية طرفاً فيها.. ومع كل قاعدة 

ا�ضتثناء، وبحدود العراق..

الفنانون ال�صباب
امل�ضالك. اإذ رغم  ومتنوع  مثري  ب�ضكل  تت�ضكل  واأخذت  ال�ضباب  الفنانني  جتربة  برزت 
�ضعوبات ال�ضنوات الع�ضرة الأخرية متكن هوؤلء الفنانني اأن يعطوا للعراق وعداً مفرحاً اأذكر 
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منهم ويف حدود معرفة متوا�ضعة الر�ضام كرمي ر�ضن، ندمي حم�ضني، علي املندلوي والر�ضامة 
اإميان علي خالد والنحات حممد ح�ضني عبداهلل.

حتديث املوروت
تطوير  ول زلت اأحاول  الوطنية  بالثقافة  ذات عالقة  لتجربة  بالن�ضبة يل بداأت منحازاً 
مداخالتها باملوروث القومي، ل بل اأ�ضبحت مقولة عاملية الفن، مقولة م�ضجرة ل�ضت معني 
بها.. �ضعر ال�ضياب ومظفر النواب والذي �ضغلني يف ال�ضتينات وال�ضبعينات ف�ضح املجال 
وما  الغزويل.  طقو�ض  ترافق  �ضارت  حلالج  و�ضوفية  جتاربهم،  متايز  رغم  وال�ضابي  لدروي�ض 
عادت األف ليلة وليلة والتي ل زلت مفتوناً بها كافية لإ�ضالمي، �ضار طوق احلمامة يف الألفة 
والإيالف لبن جزم الأندل�ضي نافذة اأخرى ملوروث ن�ضي وب�ضري هائل.. واعرتف.. باأن 
اإقامتي الطويلة يف اخلارج ورغبتي الدائمة يف اأن ل تكون  ذلك مل يحدث يل اإل ب�ضبب 

جلغرافية املكان �ضطوتها علي بعد اأن جئتها زائراً ثم �ضرت مقيماً.
ان�ضغلت يف حتديث املوروث �ضواء كان ذلك ن�ضاً اأو اأ�ضكاًل ب�ضريية، وكان للحروفية مكانتها، 
اإل اأين ومنذ كنت اأتعامل مع هذه املوروثات جتزء من وحدة متكاملة هي اللوحة. لذا ل 
اأن التب�ض يف هذه التجربة بني اخلطاط  اأغادر طقو�ض احلروفية بعد  اأن  اأجد نف�ضي حمرجاً 
اللوحات.  جامعي  على  املوروث  لغواية  والطمئنان  املخيلة  القليل  والر�ضام  التقليدي 

للحروفية كما لالأبحاث الفولكلورية تاأثريها الأخاذ حملياً وعاملياً دومنا �ضك..
والتناق�ض يف ذلك اأن امل�ضاهد العربي يرى فيها انتماءه ب�ضهولة.. بينما يرى فيها الآخر من 
الثقافة العاملية غواية وجمال ثقافة وفن »من املتحف الإن�ضاين القدمي«... ل�ضت �ضد هذه 
الأبحاث واإن كنت خارجها الآن ب�ضكل من الأ�ضكال.. اإل عندما ل تكون طاقة خالقة 
جتعل من موروثنا املحلي رغم اإمداده ال�ضا�ضع جزء فعال يف تطوير واإغناء الثقافة العاملية.. 

اأعرتف باأن ما اأقوله كالم �ضهل.
جريدة الراأي العام التون�ض، 28 ني�ضان 1993
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عمارة اللوحة املعا�صرة

»لوماند« يف  �ضالة  الأخري يف  معر�ضه  رحال  يحط  لوحاته،  مع  اأبداً  امل�ضافر  العزاوي  �ضياء 
باري�ض، من 1995/3/16 اإىل 1995/6/17. يبلغ فناننا ال�ضاد�ضة واخلم�ضني من عمره، ق�ضى 
عقدين منها مرحتاًل ما بني البالد العربية والغربية، جاعاًل حمرتفه اللندين قاعدة انطالق 
اأكرث منه موئل ا�ضتقرار، اأما بريوت، ف�ضكلت يف ال�ضبعينات حمطة كرمية امتدت ما يقرب 
)كونتاكت(،  �ضالة  وان( ويف  )غالريي  اخلال  يو�ضف  لدى  اأثناءها  يعر�ض  كان  العام،  من 
بالرباط  بريوت  ا�ضتبدال  الأهلية  احلرب  اإثر  حاول  وقد  واملحفورات.  الطباعات  وي�ضمم 
)والدار البي�ضاء(، فلم ت�ضتقر به احلال كما كان الأمر يف لبنان. لعل هذا يف�ضر اإخال�ضه 
الدائم للعر�ض يف هذين البلدين. لي�ضت املرة الأوىل التي يعر�ض فيها العزاوي يف العا�ضمة 
معار�ض  ثالثة   1982  ،1981  ،1980 الأعوام  خالل  فار�ض  �ضالة  �ضهدت  فقد  الفرن�ضية، 
�ضخ�ضية له، اأدت اإىل متثيله يف مهرجان »الفياك« العاملي. وبعد اإغالق �ضالة فار�ض، ا�ضتمر 
العزاوي يعر�ض يف �ضالونات باري�ض اإىل اأن افتتح معهد العامل العربي، ف�ضارك يف معر�ضه 
الأول اإىل جانب مروان والقا�ضمي والكامل، ف�ضاًل عن م�ضاركته يف �ضالة »تانتورري«. ما 
هي الإ�ضكاليات اجلمالية اجلديدة التي يطرحها معر�ضه الأخري، وبعد عام فقط من اإقامته 
وا�ضحة،  بعناية  اللوحات  جمموعة  اخريت  وعّمان؟  ودم�ضق  بريوت  يف  املتزامنة  ملعار�ضه 
لي�ض فقط من ناحية قرابتها اللونية، واإمنا اأي�ضاً من خالل تكامل م�ضاكلها اجلمالية اجلريئة. 
اإثارًة وجّدًة كانت اللوحة العمالقة التي تبلغ اأبعادها 2,5×1,5م، �ضّيد ن�ضفها  لعل اأ�ضدها 
الأمين من �ضظايا اإن�ضان �ضياء البطويل الرافدي، بع�ض من اأع�ضائه وا�ضح الدللة املاأ�ضاوية، 
من مثال اليد املقطوعة البي�ضاء. اأما الن�ضف الأي�ضر، فخ�ض�ض حلقل خم�ضب باألوان ال�ضفق 
والآجر والدم. زرع يف و�ضطه متثال اأثري )مل�ضق كما هو( ميثل الرمز ال�ضومري اإنانا. وعلى 
الرغم من تلوين التمثال بلون الأر�ضية، فقد حافظ على غرابة ا�ضت�ضافته يف مادة لونية ل 
متت اإىل طبيعته الأثرية والنحتية ب�ضلة. ي�ضري العنوان اإىل ختم األ�ضنة الرمز بال�ضمع الأحمر، 
جتربة  عريقة يف  �ضبوة  )وهي  احل�ضارية  الذاكرة  مع  التوا�ضل  اإىل  �ضريحة  م�ضمونية  اإ�ضارة 
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ع�ضر  لإدانته  مبا�ضرة  اأي�ضاً  واإ�ضارة  بغداد(.  متحف  يعمل يف  كان  اأنه  العزاوي، خ�ضو�ضاً 
ال�ضمت وال�ضكوت املزمن على ال�ضمت. اأما ما اأثاره ل�ضق التمثال من التبا�ض ت�ضكيلي، 
فقد دفعنا ل�ضتنطاق العزاوي، بعد ا�ضتنطاق لوحاته، وكانت حماورة ل تخلو من املماحكة 
الطبيعي يف  تنوعهم  )بحكم  واحد  هاج�ض  على  يجتمعون  ل  الذين  الفنانني  بني  املاألوفة 

اخل�ضائ�ض(.
جابهناه منذ البداية بال�صوؤال حول ال�صرعية الت�صكيلية التي تربر ل�صق هذا التمثال يف و�صعه 
امللتب�ص مع ن�صيج اللوحة، فقال، »من ي�صتطيع اأن يّدعي باأن الت�صادات املادية والب�صرية ل 

ت�صكل جزءًا من فل�صفة اللوحة املعا�صرة؟«

قد يكون من ال�ضرعي البحث -مهما كانت احلال- عن التمف�ضل الفكري والروحي الذي 
اأن ح�ضا�ضية هذا  املحتمل  األي�ض من  اأجزاوؤه.  تنوعت  مهما  املعا�ضر  العمل  �ضتات  يجمع 
املل�ضق امللتب�ض، ت�ضربت من ح�ضا�ضية مواد »البوب« و »الدادائية املحدثة« وغريها، خ�ضو�ضاً 
تانتوروي« علبة ملونة حتمل اللتبا�ض نف�ضه، وهنا تبدو  اأنك عر�ضت يف »�ضالة  واأننا نذكر 

�ضرورة ت�ضخي�ض هذا التمف�ضل الفكري امل�ضمر.
طاملا اأين، كما تعرف، ومنذ فرتة طويلة، اأرف�ض الف�ضل بني فني الت�ضوير والنحت، فاأنا اأ�ضعى 

اإىل حتويل ال�ضطح الت�ضويري اإىل حقل منحوت.
هذا يذكرنا بتجاربك التي كانت ت�صتخدم املل�صقات من �صفائح اخل�صب امللونة، اأو اخلزف 
هذه  يف  امل�صكلة  واملنحوت،  امل�صطح  بني  جتمع  ل  املحاولت  هذه  لكن  امللون.  واجل�ص 
بقية  املع�صلة معزولة عن  واأن هذه  امل�صطحات، خ�صو�صًا  التمثال عن  اللوحة، هي عزلة 

اللوحات.

املهم اأوًل واأخرياً، هو اأن البناء املركزي للفراغ يحمل م�ضوؤولية جمع العنا�ضر املتباينة، �ضواء 
كانت غرافيكية م�ضطحة اأم نحتية حمجمة.

لكن البناء املركزي لديك يرتبط باللون وحواراته امل�صرقية ال�صاطعة؟

ولكن هذه احلوارات -وهو الأهم- تعتمد يف الأ�ضا�ض على الإيحاء بالعمق واحلجم والُبعد 
الثالث ورف�ض الت�ضليم بالعالقة الن�ضجامية البحت، التي جتري بني ال�ضطوح امللونة.
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يف معنى اآخر، اأنت منحاز اإىل منهج جواد �صليم وبيكا�صو، اأكرث من مو�صيقية ماتي�ص، ما 
يتناق�ص مع ح�صا�صيتك اللونية املرهفة والعالقات املو�صيقية التي كتب عنها زميلك امل�صور 

كورناي. مع ذلك، فماذا تق�صد ب�صبكة البناء الفراغي؟

اأق�ضد اخلطوط التي حتدد اخل�ضائ�ض البنائية للفراغ، والتي ت�ضمح مبعاجلة التفا�ضيل �ضمن 
نواظمها.

هل ترتبط هذه ال�صبكة اخلطية باملحاولت املعمارية الأوىل التي تغطيها امل�صاحات اللونية، 
اأم باخلطوط ال�صوداء التي ترتاكم فوق هذه ال�صطوح، متحررة من خرائطها؟

اإىل  الت�ضريح العام الذي يتطور ر�ضمه مع التقدم يف العمل، والذي يحّول الفراغ  اأق�ضد، 
مركزية  حتفظ  ال�ضبكة  هذه  لأن  املل�ضقة.  اأم  امللونة  �ضواء  الأ�ضكال،  �ضمنه  تتحرك  نظام 
الهتمام الب�ضري، وتتجنب اإرباك العني، خ�ضو�ضاً واأن هذه اخلطوط باأنواعها تر�ضم �ضلوك 

العني وتقودها يف اأرجاء التكوين.
األ تنتمي -يف اأغلب احلالت- �صبكة اخلطوط ال�صوداء برمتها اإىل الأر�صية ال�صوداء؟

ي�ضكل الأ�ضود والأبي�ض لدي، جمالياً، مبداأ التكوين الأول. لذا تبدو اخلطوط كم�ضارات 
بنائية تالية، ملتحمة مع التكوين.

مثل هذا البناء للخط واللون وامل�صاحة والكتلة، يحمل طابعًا غرافيكيًا؟

ومل ل؟ اأنا اأعترب اأن الغرافيزم يقع يف �ضلب التجارب املعا�ضرة. واأوؤكد لك باأنه يثريين غالباً 
معر�ض للر�ضم ال�ضناعي واملل�ضق اأكرث من املعار�ض الت�ضكيلية الرتيبة.

األ تخ�صى من تداخل ح�صا�صيتك الغرافيكية )خ�صو�صًا واأنك تعمل يف ت�صاميمها ب�صكل 
كثيف( بل اأن املعر�ص الراهن ت�صمن اآخر بورتفوليو طباعيًا ملجموعة »اأبي القا�صم ال�صابي« 
مع ح�صا�صيتك الت�صكيلية يف اللوحة؟ اأرى اأن هناك دائمًا خطر ما، من اختالط امليدانني، 

اأعاين منه �صخ�صيًا.

هناك جوانب م�ضرتكة بني امليدانني: بنائية ال�ضكل والبحث عن مفرداته املعا�ضرة، وجوانب 
يف  الن�ضخ،  وتعددية  بالطباعة  مرتبط  الأ�ضا�ض  يف  فالغرافيزم  الختالق.  تقبل  ل  اأخرى 
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حني تقوم فل�ضفة الت�ضوير على اأحاديته. كثرياً ما األون مبا�ضرة يف جتارب ال�ضا�ضة احلريرية 
)ال�ضرييغرايف الطباعي(، وهذا يعني اأين اأحاول اأن اأخ�ضع الغرافيزم ملفاهيم الت�ضوير، ولي�ض 
العك�ض. كذلك الأمر بالن�ضبة اإىل »البورتفوليو« الأحادي الن�ضخة، فهو اأ�ضبه بكرا�ض من 

الر�ضم والت�ضوير، يتغري مع كل ن�ضخة.
اأي معر�ص  اأكرث من  اأن معر�صك الراهن يوؤكد  اإىل �صوق مثل هذه الأمثلة طاملا  ل حاجة 
املنحوتة يف  واجلينية  املادية  املوا�صفات  ب�صبب  الغرافيزم. وذلك  انف�صاله عن  �صابق على 
طبيعة  خامته،  اللون،  ن�صيج  تنويع  على  املرة  هذه  املركز  اهتمامك  لحظنا  لقد  اللون. 
ملم�صه،  طبيعة  وفق  متعددة  اأداءات  ميلك  الواحد  اللون  اأن  مبعنى  الب�صري.  اهتزازه 

خ�صونته، �صقله. بعك�ص مق�صو�صات الفنان ماتي�ص من الألوان الورقية الأولية.

يف  الن�ضجامي.  اختياره  يعادل  اأ�ضا�ضياً  هاج�ضاً  اأ�ضبحت  وحتته  اللون  فمادة  �ضحيح،  هذا 
املنا�ضبة، لقد اعرتفت �ضابقاً باخل�ضائر الت�ضكيلية التي منيت بها لوحتي، ب�ضبب ال�ضرت�ضال يف 
اآلية الكتابة، واخل�ضوع لإغراء غرافيكية احلرف العربي، التي تقنع ب�ضكل احلرف دون الهتمام 

بخامته الع�ضوية. تك�ضف الفرتة املدعاة باحلروفية انحيازاً ل حمدوداً للجانب الغرافيكي.
لذا فقد اأعلنت تخليك عن هذه احلروفية و�ضتى اأنواع الكتابة دفعًة واحدًة خالل معر�ض 
امليثولوجي  1992. لقد ت�ضاقطت احلروف من وجه ع�ضتار، ثم اختفى هذا الوجه  املغرب 
الأ�ضا�ضية  البنائية  بال�ضبكة  اأنت  ت�ضميه  مبا  التم�ضك  لعله  اخلجولة.  اأناملها  خملفاً  نف�ضه 
لوحات  من  اخلط  األغينا  اإذا  املطلق.  التجريد  من  املتدرج  القرتاب  اأ�ضميه:  اأنا  املركزية. 
اخلطاطني، كما يف اأعمال جنا مهداوي، تقع يف هاوية الفراغ. عندما تغيب الكلمة واحلرف، 
اأ�ضا�ض �ضبكته البنائية. وهذا  تبقى الورقة لوحدها، لأن الفراغ يف الأ�ضا�ض مل يعّمر على 
اأو الإ�ضارة حتمل  اأو الكورية املحدثة. فاحلرف  عك�ض ما يجري مثاًل، مع احلروفية اليابانية 
الطبيعة ال�ضوئية نف�ضها، املتناغمة مع احليز ال�ضدميي البخاري اأو ال�ضبابي. خطاطنا عندما 
يهتم بالأر�ضية يزوقها بالزخارف، امل�ضور يبتدئ من عمارة الفراغ قبل الدخول يف تفا�ضيله.
هو  واألوانك  خطوطك  طبيعة  ينا�صب  الذي  الفّعال  املدى  اأن  اإىل  الأ�صا�ص  يف  هذا  يرجع 
اأن  اأ�صار قيا�ص �صفحة مطبوعة. وكثريًا ما نالحظ  الفراغ الكبري للوحة، وهو ل يحتمل 
نف�صك  اأنت  منها.  اأ�صغر  فراغ  �صمن  حم�صورة  مطبوعاتك  يف  والألوان  اخلطوط  بع�ص 
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تعرتف باأن بع�ص الأعمال الطباعية يبدو وكاأنه ت�صغري لعمل كبري.

�ضحيح، اأنا اأميل اإىل العمل الكبري يف الت�ضوير، لأن م�ضاحته الرحبة متلك خمزوناً ثرياً من 
التعبري.

اإىل  الفيزيائي،  الفراغ  اإىل  اللوحة والإطار  اأجد لديك رغبة جاحمة يف اجتياز حدود  بل 
اجلدار والعمارة، فقد ابتداأ اهتمامك بالإطار بالذات من املغر�ص املغربي امل�صار اإليه لتو�صيع 
�صلطة الفراغ ومتدد توقيعاته وم�صاحاته املو�صيقية. ما هو دوره اليوم؟ مناخ ب�صري متو�صط 
بني اجلدار واللوحة؟ اأم ل يزال امتدادًا للتاأليف البنائي والنغمي املركزي؟ وملاذا انقطعت 

عن فر�ص اللوحة على الإطار وا�صتمرارها يف اأعتابه وحوا�صيه؟

كان الإطار -كما تذكر- جزءاً ل يتجزاأ من بناء اللوحة، ثم عاد اإىل دور الو�ضيط. لكن هناك 
العديد من التجارب غري املعرو�ضة، يحافظ فيها الإطار على دوره الذي ذكرته، كجزء ملتحم 

من التاأليف، ولي�ض اإطاراً لتقدمي طبق اللوحة.
هل تعود هذه الرغبات يف المتداد خارج اللوحة من جديد اإىل تراث املعلم جواد �صليم، 
–كما نرى- اإىل  فم�صريتك ابتداأت كابن �صرعي تعبريي جلموحاته املاأ�صاوية، وانتهيت 
خمترب فردو�صي مو�صيقي مغتبط؟ هل جتد اليوم اأن التعبري عن التمزق العام والهم الداخلي 
خرج من الوظيفة التعبريية للوحة؟ كيف تنتج لوحة �صعيدة مطربة يف عامل منهار مغلف 

بالقهر وال�صمت، كما تقول؟

اأثبت الفن امللتزم تدمريه ملفهوم الإبداع منذ اخلم�ضينات. لذا فقد تطورت مفاهيمه. لناأخذ 
مثاًل الفنان غرومري الأ�ضيل وامللتزم يف اآن. حني زالت اأ�ضباب احتجاجه، اأمعنت بناءاته يف 
اإ�ضاءاتها الت�ضكيلية، وهذا املثال نادر. اأنا اأميل اإىل العبور اإىل هذا الحتجاج من خالل املناخ 

النف�ضي اأو الإ�ضارة امللتب�ضة، اإن مثل هذه الإ�ضارات تعترب اأكرب اإدانة لعبثية العامل وانهياره.
اأبلغ من  ينقطع احلوار، فمعر�ضه  اأن  اللندين من دون  اإىل حمرتفه  اإثر حديثنا،  عاد �ضياء، 

ثرثرتنا هذه لأن اأبلغ ما فيه: ال�ضمت.
اأجرى احلوار: اأ�ضعد عرابي، جريدة احلياة، العدد 11783، لندن، عام 1995
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موؤ�ص�صاتنا الثقافية ل حت�صن غري املاآدب

»اإذا ح�ضرنا »جلجام�ض« يف هويته العراقية، لن يكون اأكرث من بطل حكاية قدمية. على الفنان 
الذي يتعاطى مع الرتاث اأن يركز على ُبعده الإن�ضاين«. هكذا يلخ�ض �ضياء العزاوي نظرته 
اإىل الفن، معترباً الإبداع ح�ضيلة جهد جماعي يتعار�ض حكماً مع »فن املمكن«. والفنان 
العراقي املتعدد الآفاق، الذي يحتفل هذه الأيام مبيالده ال�ضتني، يعترب اليوم من اأبرز رموز 
متاأثراً  بداأ  والتحولت.  بالإجنازات  حافاًل  تاريخاً  وراءه  يجر  اإذ  العربية.  الت�ضكيلية  احلركة 
اإعادة  اإىل  التجارب، وها هو يدعو  بجواد �ضليم، ودخل جماعة النطباعيني، ثم تنقل بني 
النظر ببع�ض امل�ضلمات التاريخية، راف�ضاً نظريات �ضاكر ح�ضن اآل �ضعيد، واإجنازات »جماعة 

بغداد« ال�ضهرية. يف لندن حيث يقيم منذ �ضنوات طويلة، التقيناه.
عندما يتحدث الفنان �ضياء العزاوي عن جتربته، ن�ضتطيع اأن جنر املقايي�ض اإىل اأبعاد اأو�ضع مما 
يرد يف �ضياق احلديث، فهو حا�ضر يف حمطات اأ�ضا�ضية يف الفن الت�ضكيلي العراقي والعربي، 
وبني تلك املحطات يجّد يف البحث والكت�ضاف، ويكر�ض مفاهيم ومعايري ب�ضرية تخت�ضر 
الكثري مما اأحاط بالفن الت�ضكيلي العربي. فنان مولع بال�ضخب، تكت�ضفه يف حركة عابرة على 
اللون وتعيد تركيب الأ�ضكال مبنطق يجعل ما عداه حم�ض  اللوحة، ت�ضعل حرائق  �ضطح 
ي�ضكلها وفق  اأي�ضاً  ك�ضل ورتابة التاريخ، الغرافيك، الن�ض الأدبي. املج�ضمات واللوحات 

مزاجه اخلا�ض بح�ضاب دقيق بني احلذر واملغامرة.
اأنه  لو  للك�صف  اأبقى  وماذا  له؟  بقي  ماذا  اأت�صاءل..  اأعماله  اأ�صاهد  مرة  كل  يف  املغامرة.. 

اختار جماًل اآخر غري الفن؟

هو يقول اأن امل�ضادفة قادته اإىل الفن. رمبا تكون م�ضادفة ذكية قادت هذا امل�ضاك�ض العنيد 
اإىل املزيد.. جتربة جديدة.. اكت�ضاف  بعيداً عن القواعد والأرقام. هنا وجد من ي�ضتدرجه 

جديد، ومعه اأي�ضاً كالم جديد.
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حدثنا عن بداياتك. ما هي امل�صادر الأوىل والعوامل املوؤ�ص�صة لتجربتك ال�صخ�صية؟

البداية املهنية التي تعني عندي القناعة بجدوى الفن، كانت عندما دخلت كلية الآداب 
وتعرفت على الفنان حافظ الدروبي الذي كان يدير مر�ضماً حراً يف الكلية. هناك التقيت 
جمموعة من ال�ضباب، يتمتعون بحيوية نادرة وي�ضعون بجد اإىل حتقيق اأفكار وم�ضاريع جديدة. 
�ضمل  يلّمنا  وكان  متفاوتة.  واإبداعية  ثقافية  مب�ضتويات  احلاملني  الطالب  من  جمموعة  كنا 
الرتيب.  املدر�ضي  املنهج  عن  بدياًل  الدروبي  حافظ  الفنان  اأ�ضتاذنا  اأ�ضاعها  التي  ال�ضداقة 
دفعني هذا املناخ اإىل دخول معهد الفنون اجلميلة عندما كنت يف ال�ضنة الثانية من درا�ضتي 
يف كلية الآداب. يف ذلك الوقت كان لكل اأ�ضتاذ اأ�ضلوبه ومنهجه التعليمي الذي يتع�ضب 
معهد  يف  الفن  اأدر�ض  وجدين  عندما  الدروبي  حافظ  يعرت�ض  مل  ذلك،  رغم  ولكن  له، 
الفنون، وكان قد جاء ليحل حمل الفنان فائق ح�ضن موؤقتاً. كنت قريباً من اأ�ضلوب الفنان 
جواد �ضليم، وكذلك فائق ح�ضن وكاظم حيدر. دخلت يف جماعة النطباعيني لعتبارات 
ال�ضداقة فقط، وكان التاأثري احلا�ضم جلواد �ضليم منذ البداية، واهتمامه بالرتاث حول درا�ضتي 
لالآثار من الواجب الأكادميي اإىل الإبداع. يف تلك الفرتة جتد تاأثري الفن ال�ضومري وا�ضحاً يف 
اأعمايل. وقد كان �ضغف جواد �ضليم بالرتاث الب�ضري ل يخ�ضع لن�ضق تاريخي دقيق، ففي 
اخلم�ضينات اأجنز مل�ضقاً جمع فيه »نابو« وزوجته وتكويناً اإ�ضالمياً من فرتة متاأخرة. لفت هذا 
املل�ضق نظري اإىل م�ضادر جمالية غاية يف التنوع والفرادة. واإذا ما عدنا اإىل اأعمال جواد �ضليم 
التي مل تدر�ض ب�ضكل واٍف، جند اأن الكالم الذي قيل يف »ف�ضول من احلركة الت�ضكيلية 
يف العراق« ل�ضاكر ح�ضن، فيه الكثري من الرغبة يف اإعادة كتابة تاريخ احلركة الت�ضكيلية. فهو 
يعترب توجه جواد �ضليم للرتاث و�ضيلة لإيجاد اأ�ضلوب مميز، ملجرد عمله الق�ضري يف املتحف 
ولي�ض  بالأ�ضا�ض  �ضيا�ضي  توجهه  اأن  اأي  احل�ضري،  �ضاطع  اإدارة  حتت  كان  الذي  العراقي، 
اإبداعياً. كما يعترب اأن تاأ�ضي�ض جماعة بغداد يعود الف�ضل فيه اإىل احل�ضني و�ضاكر ح�ضن، يف 
حني يّدعي اأن جواد �ضليم كان مرتدداً.. بينما ي�ضري التاريخ ويوؤكد اأن اجلماعة بعد وفاة جواد 

مل يعد لها احل�ضور الفّعال الذي كانت عليه عندما كان حياً.
اأما اندها�ض جواد �ضليم بالوا�ضطي عرب بع�ض الأعمال -لأن اأعمال الوا�ضطي مل تن�ضر كاملًة 
بالكت�ضاف، على  وولعه  اإىل ح�ضا�ضيته  يعود  فهو  �ضيء-  وب�ضكل  ال�ضبعينات،  اإل خالل 
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الرغم من علمه اأن الوا�ضطي ر�ضام كتب ل لوحات.
ماذا عن املوؤثرات الأخرى املعا�صرة مثاًل، وهل اقت�صر الهّم على مو�صوع الرتاث فقط؟

اخلال�ضة ب�ضرية. لناأخذ الأمور بنتائجها. لقد عم هاج�ض الرتاث حتى اأ�ضبح عن�ضراً اأ�ضا�ضياً 
يف العديد من اأعمال الرواد، وانتقل ذلك اإىل تالمذتهم يف ال�ضتينات. لقد كانت للما�ضي 
�ضطوة هائلة، تقابلها نزعة الأخذ مبدار�ض عاملية متنوعة. وكان لقاء هذه التجارب يف املعار�ض 
اجلماعية التي نظمت من قبل جمعية الفنانني اأو نادي املن�ضور، وفيها بدت املالمح العامة 
لها ح�ضور  فنية مل يكن  مبوؤثرات  الرواد جاءوا  اأكرث  اأن  الرغم من  لبدايات احلداثة، على 
فّعال يف التجربة العاملية، كما كانت تلك املوؤثرات اأقرب اإىل البلد الذي در�ضوا فيه، منها اإىل 
البانوراما الوا�ضعة للفن العاملي، واإل كيف ميكن جتاهل فنانني اأ�ضا�ضيني جتّلت لدى بع�ضهم 
نزعة �ضرقية مثل كليمت؟ اأو تاأثريات اأ�ضطورية مثل جماعة »الكوبرا« وغري ذلك؟ رمبا ب�ضبب 
حمدودية ما نقل لنا، مل يتمكن الفنان العراقي من جتاوز مناخات اأ�ضاتذته يف حينها. وزاد 
ذلك يف حمدودية ما وفره معهد الفنون اجلميلة من عالقات مع العامل اخلارجي. واإذا ما 
توقفنا عند تلك الفرتة، �ضنجد جمموعات من الفنانني يدورون يف فلك اأ�ضماء معينة.. ولكن 
يف منت�ضف ال�ضتينات، قادت التبدلت ال�ضيا�ضية الكبرية اإىل تفكيك تلك احللقات، وقد 
قدم معر�ض املجددين الأول الإ�ضارة اإىل اخرتاق احلدود القائمة، �ضواء على �ضعيد العمل 
الفني اأو قواعد تكوين اجلماعة، حيث عر�ض الفنانون ال�ضباب اأعماًل بدت للو�ضط الفني 
املحيط  على  اإل خروجاً  الواقع مل تكن  اإن مل تكن غريبة، وهي يف  املاألوف،  خارجة عن 

الذي ر�ضمه الرواد.
ولكن الفن الت�صكيلي العراقي عرف اجتاهات اأخرى؟

بعد معر�ض املجددين خرج الإبداع عن دائرة اجلماعة واحلزب وال�ضلطة. يف تلك الفرتة، 
بداأ يت�ضح ال�ضلوك الإبداعي الفردي، حدث هذا يف ال�ضعر والر�ضم. كان اأغلب املجددين 
من خارج بغداد، ومل يكن هذا معهوداً، وقد جاوؤوا باأفكار وم�ضاريع وتطلعات خارجة عن 
�ضياق الثقافة ال�ضائدة واملتمركزة يف بغداد. وتزامن ظهورهم مع عودة جمموعة من الفنانني 
الرتك  فتاح  واإ�ضماعيل  حيدر  كاظم  عاد  العامل.  من  خمتلفة  اأماكن  من  جاوؤوا  ال�ضباب، 
والحتاد  وال�ضني  واإ�ضبانيا  فرن�ضا  من  ال�ضعودي  وغازي  النا�ضري  ورافع  ال�ضعدي  ومريان 
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ال�ضوفياتي.. وكان لكل منهم جتربة خا�ضة وخمتلفة. كما �ضاعت ظاهرة املعر�ض ال�ضخ�ضي. 
وكل هذا �ضاعد على اخلروج من منط التجمعات القدمية، التي مل تكن يف الواقع اأكرث من 
حلقة متلقية حتيط باملعلم. فجماعة بغداد مثاًل -اإذا ا�ضتثنينا �ضاكر ح�ضن- مل تقم �ضوى 

على جواد �ضليم، رغم كل ما ُكتب وقيل.
هل كانت النتائج »ب�صريًا« مب�صتوى ما قيل وكتب؟

الإجناز الب�ضري جتاوز البحث، ومل ياأت منه، بل جاء مب�ضادره اخلا�ضة، واأنا مقتنع باأن البحث 
الب�ضري اأو ما يرتتب عليه من نتائج هو الذي يدفع اإىل الك�ضف النظري. �ضاكر ح�ضن اآل 
خطاأ  وهذا  يقول،  فيما  الفنان  قيمة  باأن  قناعة  ب�ضببه  تكر�ضت  ولقد  العك�ض،  فعل  �ضعيد 
فاح�ض. يف الفن العاملي نتائج مذهلة مل تتاأ�ض�ض على بحث نظري، بينما جند عندنا، على 
اأ�ضا�ض  للبحث  يكون  اأن  دون  من  فوقها،  وما  بعدها  وما  احلداثة  يف  بحوثاً  جتربتنا،  ب�ضاطة 
واقعي. تقراأ ن�ضو�ض �ضاكر ح�ضن، تعجب بها اأو ل، لي�ضت هذه هي امل�ضكلة، ال�ضوؤال هو 
ما عالقتها مبو�ضوعها؟ لقد كتب عن احلائط دون اأن ياأتي على ذكر تايبي�ض، ونحن نعرف 
ما تو�ضل اإليه هذه الفنان يف هذا املجال. لي�ض ثمة عيب يف اأن تت�ضل هذه التجربة بتلك، 
املهم هو اأن ل تتحول اإىل جتارب كيميائية. العمل الإبداعي ح�ضيلة جهد جماعي، والبحث 
اجلاد هو الذي ي�ضل العنا�ضر بع�ضها ببع�ض ويعممها. هنا جند يف اأعمال هوكني الكثري مما 
اأجنزه بيكا�ضو، ول �ضري يف اأن يتداول الفنان ما يتاح له من جتارب، فالبحث اجلاد ي�ضع كل 

هذا يف ن�ضابه ال�ضحيح.
متى خرجت عمليًا واإبداعيًا من حدود الهوية العراقية؟

دائرة  من  وخرجنا  ال�ضخ�ضية  املعار�ض  بداأت  عندما  اأي�ضاً.  ال�ضبعينات  منت�ضف  يف 
اأعمايل يف  �ضاهد  اأن  بعد  اخلال  يو�ضف  بدعوة من  بريوت،  معر�ضاً يف  اأقمت  التجمعات. 
بغداد. ليو�ضف اخلال اأثر كبري يف الثقافة العربية، يف ال�ضعر والفن، وهو الذي فتح لنا نافذة 
بريوت. اأقام اإ�ضماعيل فتاح معر�ضاً له هناك، كما اأقيم معر�ض لفن الكرافيك العراقي.. بعد 
بريوت فتحت لنا نافذة اأخرى يف الكويت، ومن هنا حتقق لنا التوا�ضل مع جتارب الفنانني 
الفنانني  جمعية  اإدارة  ت�ضلمت  بعدما  حدثت  حا�ضمًة  نقلًة  اإن  نقول  اأن  ن�ضتطيع  العرب. 
الت�ضكيليني جمموعة �ضمت مكي ح�ضني، اإ�ضماعيل فتاح، جودت ح�ضيب، واأنا. كنا نعمل 
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ثالثة  خالل  واأقمناه  له  ح�ضرنا  الوا�ضطي،  مهرجان  اأقمنا  كبرية.  مل�ضاريع  ونخطط  بحيوية 
اأ�ضهر، يف الوقت الذي طلبت فيه املوؤ�ض�ضات الر�ضمية مهلة �ضنتني لإجنازه، التقينا الفنانني 
العرب من كل الأقطار العربية. عّمق التقاء التجارب بحثنا يف �ضميم الإبداع. ما �ضاعد 

على تقوي�ض ما تبقى من اأ�ض�ض قامت عليها التجمعات الفنية ال�ضابقة.
ملاذا؟

معر�ضه  اإقامة  باإمكانه  �ضار  اأعماله.  لعر�ض  للجماعة  حاجة  يف  العراقي  الفنان  يعد  مل 
ال�ضخ�ضي يف العراق اأو خارجه، ما اأتاح له حرية العمل على هواه. خذ مثاًل معر�ض كاظم 
حيدر )ملحمة ال�ضهيد( الذي دار حول »ثيمة« واحدة ا�ضتمدها من املا�ضي، لكنه اأ�ضقط 
اأوربية مل  نقل فيه جتارب  اإ�ضماعيل فتاح معر�ضاً  اأقام  نادرة. وكذلك  عليها احلا�ضر بجراأة 
عرفت  التي  التجمعات  حتتمله  ل  ال�ضريع،  بالتغيري  ناهيك  التنوع،  هذا  اآنذاك..  نعهدها 
بولئها املدر�ضي. لقد ترك فائق ح�ضن جماعة الرواد، و�ضّكل مع كاظم حيدر واإ�ضماعيل 
فتاح جماعة الزاوية التي مل ت�ضمد اأكرث من �ضنة على الرغم من اأهميتها. باخت�ضار، ميكننا 
القول اأن منت�ضف ال�ضبعينات كان ع�ضراً ذهبياً للفن الت�ضكيلي العراقي، قبل اأن تتدخل 

املوؤ�ض�ضات الر�ضمية وتفر�ض منطق املنا�ضبات.
املوؤ�ص�صة الر�صمية واملوؤ�ص�صة ال�صيا�صية، ما دورهما يف حركة الفن الت�صكيلي العراقي؟

التكوين ال�ضيا�ضي والجتماعي اأي�ضاً، مل يوؤ�ض�ضا يف العراق ملنطق العمل اجلماعي ب�ضكل 
�ضليم، حيث جند الفنان يف اأ�ضفى حالته بعيداً عنهما. يطور جتربته ويدفع بحدودها اإىل اأبعاد 
تعجز عن الو�ضول اإليها املوؤ�ض�ضة، ر�ضمية كانت اأم اجتماعية. يف حني اأن املنطق ال�ضحيح 
وامل�ضرح  املعمار  اإىل جمع عملي مع  اأ�ضعى  اأنا  الأفراد.  املوؤ�ض�ضات ل  اإن هذه مهمة  يقول 
والت�ضميم ال�ضناعي. هذه هي تخوم الفن، ومن دونها ين�ضب. بينما جند املوؤ�ض�ضات جمرد 

واجهات تتغا�ضى عن الإبداع ب�ضكل فج.
املمكن«.  فن  »ال�ضيا�ضة  �ضعار  وهو حامل  الإبداع،  باملنا�ضبة على ح�ضاب  يهتم  ال�ضيا�ضي 
النظرية ت�ضقط يف  التعار�ض مع ما هو جامد. كما جند بع�ض الدعاءات  بينما الإبداع هو 
هذا الفخ، خذ مثاًل جتربة الُبعد الواحد، لقد حاولها �ضاكر ح�ضن على �ضاكلته نظرياً، وحتت 
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خيمته ارتكب جنايات كثرية بحق الإبداع. فهذه الدعاءات �ضجعت على ظهور اأعمال 
هابطة بحجة احلرف والهوية والرتاث، من دون اأن يو�ضح اأ�ضحابه ماذا يعني اأن ي�ضتخدم 

فنان اأندوني�ضي اأو عربي حرفاً عربياً يف لوحته؟ وهل يكفي هذا العاء لتربير اللوحة؟
الفن يقوم على مرجعية كاملة، تت�ضل باحلياة التي نعي�ض. اأن تعتمد اللوحة على ا�ضتعمال 
احلرف، لي�ض هذا قوامها وحجتها، ب�ضرياً اأو نظرياً. احلرف اإ�ضارة لي�ض اإل، فاللوحة ُت�ضاهد 
ول ُتقراأ.. املهم هو كيف تتعامل مع الرتاث. اإذا ح�ضرنا »جلجام�ض« يف هويته العراقية، لن 
يكون اأكرث من بطل حكاية قدمية، على الفنان الذي يتعاطى مع تلك الأ�ضطورة اأن يقدم 

قراءته )ونظرته( لأبعادها الإن�ضانية.
وهل �صارك النقد الفني يف �صياغة مفاهيم متقدمة مثل هذه؟

كال لالأ�ضف. نقادنا جاوؤوا من الأدب، وحتديداً من ال�ضعر. حتدثوا كثرياً عن الفن الت�ضكيلي 
وكاأنهم يقراأون ن�ضاً مكتوباً.. ولأننا ل منلك مكتبة فنية عربية -اأو مرتجمة- مل يبق اأمامنا 
�ضوى هذا، ل معايري نهتدي بها ول لغة م�ضرتكة. ولو عدت اإىل تاريخ الفن العراقي احلديث، 
جتده مكتوباً على هوى جماعة بغداد، من �ضاكر ح�ضن اآل �ضعيد، اإىل نزار �ضليم، مروراً بجربا 
اإبراهيم جربا. وهوؤلء يرّدون حماولت التجديد مبجملها اإىل جواد �ضليم اأو جماعة بغداد. 
هكذا ُكتب تاريخنا الفني، فهل ت�ضتغرب بعد ذلك مثاًل، ملاذا مل تعط مديحة عمر حقها 
يف اأدبيات هوؤلء املعروفني بانحيازهم للحرف، مع اأنها من اأوائل الذين اأدخلوا احلرف يف 

اأعمالها.
اأوربا منذ زمن طويل، هل خرجت ب�صيغة ما جتمع بني ر�صيدك وما توافر لك  تعي�ص يف 

هنا؟

اأ�ضتطيع القول باأنني حمظوظ بخروجي من الدائرة ال�ضيقة التي يعي�ض فيها الفنان العربي، 
فهنا تختفي احل�ضانة التي حتيط بالفنان وجتعل له مقاماً مميزاً هو يف الواقع عزلة. ول اأدري 
كيف يبدع الفنان عندما ت�ضبح �ضفته م�ضدر اإبداعه. هنا تتداخل م�ضادر الإبداع بحيوية 
احلياة اليومية للمدينة، اإذ اأجد يف معر�ض لت�ضميم ال�ضيارات ما ل اأجده يف معر�ض ت�ضكيلي 
عربي. هنا ير�ضم الفنان بقلم الر�ضا�ض وي�ضجل مالحظاته على دفرت �ضغري، ينحت وي�ضمم، 
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وكل هذا يعني ما يعنيه يف جتربته من دون تكّلف اأو ادعاء.
يف الغرب، يعي�ض الفنان حياته م�ضتمداً من تفا�ضيلها اليومية، مادته التي تت�ضل باملعمار 
وامل�ضرح وال�ضينما والنا�ض.. اأما نحن، فنن�ضغل بالكالم، كالم كبري ولكن لي�ض له معنى. 
فال�ضعراء مثاًل، وهم الأقرب اإىل الفنان الت�ضكيلي العربي، يخ�ضون لوحته، اإذ يعتقدون اأنه 
مفاهيم عثمانية، كل  قائمة على  الثقافية  وموؤ�ض�ضاتنا  الق�ضيدة!  الإبهار من  ت�ضرق عنا�ضر 
ما تفعله هو اإ�ضهار جائزتها، ودعوة الفنانني اإىل عر�ض الب�ضائع امل�ضاركة.. ثم تنظيم ماآدب 
الع�ضاء. زرت معر�ض الكتاب الأخري يف فرانكفورت، عندما ت�ضاهد ما يعر�ض هناك، وكيف 

تنظم التظاهرة، ل ميكنك �ضوى اأن ت�ضتغرق يف الأ�ضى املديد على حالنا.
املعاهد  مهمة  هذه  األي�صت  الر�صم؟  لتعليم  دورة  بتنظيم  فنية  موؤ�ص�صة  تهتم  اأن  يعني  ماذا 
والأكادمييات الفنية؟ وماذا يعني اأن تهتم املوؤ�ص�صات الفنية العربية التي تنظم التظاهرات 
واملعار�ص، بعدد الدول امل�صاركة يف فعالياتها، وعدد الأعالم املرفوعة، اأكرث من اهتمامها 
بقيمة الفنان الذي جاء حتت هذا العلم اأو ذاك؟ وماذا يعني اأن تتعامل املوؤ�ص�صات الفنية، 
يف املعار�ص الدولية، وفق املنطق املدر�صي الذي يغّيب اجلانب الإبداعي يف جتربتنا؟ وكيف 
ميكن للفنان اجلمع بني الكر�صي )اأي املن�صب( والإبداع، يف موؤ�ص�صات ل حتتمل الختالف 

وامل�صاك�صة؟

تلك  اأن  بل  اأجلها.  من  اأن�ضئت  التي  باملهمات  القيام  عن  موؤ�ض�ضاتنا  معظم  عجزت  لقد 
املوؤ�ض�ضات اأ�ضاعت اأحياناً مفاهيم خاطئة عن الثقافة والفن. اإننا اأحوج ما نكون اليوم اإىل 

قلب طاولة الأفكار التقليدية، لكي ن�ضّرع للحركة الفنية العربية اآفاقاً جديدة.
ويف مثل هذا املناخ، كيف اأجنزت كتبك عن ال�صعر؟

الثقايف  الن�ضاط  التي يعرفها  اأي من دون احلوافز  الفردية،  اأجنزتها بجهد �ضخ�ضي، بطاقتي 
واحدة.  ن�ضخة  منه  مغاربية  دولة  تقنت  مل  مثاًل،  ال�ضابي  كتاب  املتح�ضرة.  املجتمعات  يف 
واملوؤ�ض�ضات الثقافية العربية جميعها مل تقنت ن�ضخة من كتاب »األف ليلة ولية«. اأما كتاب 
»جمنون ليلى« فقد اأجنزته بالتعاون مع ال�ضديق ال�ضاعر قا�ضم حداد، وما ح�ضل مع كتبي 
عمل  به  اأقوم  ما  باأن  ذلك،  مع  مقتنع،  لكني  اأي�ضاً.  »املجنون«  كتاب  مع  ح�ضل  ال�ضابقة 
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ح�ضاري اأجد فيه ويف اللوحة واملنحوتة واملج�ضمات ما ل اأجده يف البحث النظري.
تدعو اإذن اإىل نوع من »القطيعة« مع املوؤ�ص�صة؟

عليها  القّيمون  يعتني  التي  تلك  الأقل  املوؤ�ض�ضات، على  ت�ضنعه  الإبداع ل  باأن  مقتنع  اأنا 
باملنا�ضب واملظاهر والوجاهة الجتماعية، اأكرث مما يعتنون مب�ضادر الإبداع. واأنا مقتنع اأي�ضاً 
بقدرة الفنان على جتاوز منطق املنا�ضبات، وطنية كانت اأم اأيديولوجية. وبقدرته على حت�ضني 
نف�ضه من الإهانات املهذبة، وتفادي القبول مبنطق النحناء الفطري الذي ي�ضوغه بع�ضهم. 
اإننا بحاجة اإىل مبدعني ولي�ض اإىل موظفني و�ضيا�ضيني حتكمهم القوانني الع�ضائرية. ونحتاج 
اإىل نقاد يتابعون حركة الفن ويخاطبون احل�ض والذوق والهّم املعريف لدى اجلمهور والفنانني. 
ملبداأ  مغاير  مبنظور  تعمل  ر�ضمية،  موؤ�ض�ضات  اإىل  نحتاج  املوؤ�ض�ضات.. كما  ويك�ضفون خلل 

ال�ضداقات الإقليمية واملباهاة الجتماعية، ول تعترب ما تقدمه للفنان مّنًة.
يف العامل ما يكفي من الأمثلة عن التقاليد الراقية والقواعد احل�ضارية يف التعامل، ومن ل 

يريد اأن يرى ويتعلم، ي�ضع نف�ضه حتت طائلة التاريخ الذي ل يجامل يف حكمه.
اأجرى احلوار: هاين مظهر، جملة الو�ضط، لندن، 22 ت�ضرين الثاين 1999
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معر�ص ا�صتعادي

�ضياء العزاوي، فنان موجود داخل اللوحة وخارجها، داخل الرتاث وخارجه، داخل ال�ضيا�ضة 
وخارجها، ورمبا يوجد بني دفتي كتاب فريد من نوعه، ل توجد منه �ضوى ن�ضخة واحدة قابعة 
املت�ضوفة الأوائل الذين  بالن�ضاخني  اآن، يذكرك  الرطبة واملنع�ضة يف  ال�ضراديب  اإحدى  يف 
ين�ضجون الكلمات بعذابات اأرواحهم. هو فنان يتوحد مع لوحته واألوانه اإىل حد التماهي 
معها والدفاع عنها ب�ضرا�ضة اإذا اقت�ضى الأمر، ويوؤمن باأن الفنان ل ميكن اأن يكون اأداة بيد 
ال�ضلطة اأية �ضلطة كانت وبجميع اأ�ضكالها، ولعل نزوعه اإىل اآفاق التجارب الكونية ال�ضمولية 
هو الذي دفعه اإىل الهجرة من بلده وموطن ذكرياته، لين�ضر األوان وادي الرافدين الزاهية، 
والتي اأ�ضبحت لالأ�ضف ال�ضديد كئيبة بفعل احلروب واحل�ضار، على اأ�ضقاع العامل، كاأمنا 
يريد اأن يتقم�ض جلجام�ض يف رحلته، ليدرك يف النهاية اأن اخللود ل يتج�ضد اإل عن طريق 

اللوحة والعمل الفني واللون. 
الأوىل  وللمرة  لندن،  يف  املقيم  العراقي  للفنان  يقام  املدينة،  هذه  يف  عديدة  معار�ض  بعد 
معر�ض ا�ضتعادي بهذا احلجم وال�ضخامة والتنوع يف معهد العامل العربي يف باري�ض اإذ متتد 
اللوحات والقطع الفنية التي اأبدعها هذا الفنان من عام 1968 حتى عام 2000، تت�ضمن 
والطباعة  والأكلريك  التخطيط  بني  متنوعة،  جمموعات  من  واختيارات  الفني  اللوحات 
واأعمال اأ�ضلية نفذها مع عدد من اأمثال ال�ضعراء، اأدوني�ض وال�ضياب والبياتي وبلند احليدري 
وحممود دروي�ض و�ضركون بول�ض واأجمد نا�ضر. ول يعرف غالبية اجلمهور ما هو مطبوع منها 
وما هو غري مطبوع، بع�ضها يعود اإىل ع�ضر �ضنوات م�ضت، وهي اأعمال اأ�ضلية ول توجد منها 

�ضوى ن�ضخة واحدة. 
مرور  بعد  احلوار  هذا  اأجرينا  دائمة،  ب�ضورة  اأعماله  بع�ض  يعر�ض  الذي  كلود،  غالريي  يف 

ع�ضرين عام على حوارنا الأول معه. 
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�ص: ل حظنا عندك توجه جديد نحو �صياغة الكتاب الفني الذي ل يتوفر اإل على ن�صخة 
واحدة، وهو عمل فني يخرج عن اإطار الكتاب التقليدي، هل اأنت رائد يف هذا املجال ؟ 

ج: هناك تنوع يف طريقة تقدميها، ق�ضم منها على �ضكل دفاتر اأو معلقة اأو �ضكل مطوي ويتم 
العمل  ولتقدير هذا   . بذاته  الكتاب كاأي عمل فني م�ضتقل  تقدميها كمادة خارج منطق 
بالن�ضخة  اهتمام  ثمة  والن�ض.  ال�ضورة  بني  معينة  معرفة  توفر  من  بد  ل  جمالياته  وتقدير 
الواحدة يف الغرب ونحن لنا اهتمام باملخطوطة، كثري من املخطوطات العربية توجد اأكرث من 
ن�ضخة، عندما كان يعجب بهذه املخطوطة اأو تلك، يتم نقل ن�ضخة منه ، كما هو احلال مع 
الوا�ضطي، يف، مقامات احلريري، الذي توجد منها حوايل ثمانية خمطوطات معمولة من قبل 
فنانني اآخرين لكن الوا�ضطي مل يعمل �ضوى ن�ضخة واحدة وهي اأ�ضهرها، وهذه املخطوطات 
موزعة يف ليننينغراد وثالثة منها يف �ضوريا واملتحف الربيطاين. تكون يل مبداأ عمل ن�ضخة 
واحدة، متاما مثل ن�ضخة من خمطوطة اأدبية اأو من خمطوطة القراآن، واأبيعها كن�ضخة واحدة، 
اأن جزء  اأعتقد  ولأول مرة جتد ن�ضخة واحدة من الكتاب، هو تقليد مل نعتاد عليه، لأنني 
من جمالها اأن تبقى كمجموعة يف مكان واحد. ول اأخذنا موؤ�ض�ضات كبرية مثل العوي�ض 
التي تقوم بتقدمي جوائز لل�ضعراء، ل تقوم بتقدمي منوذج فني للكتاب. التقيت بابن املرحوم 
البياتي، له  اأو  نزار القباين  اأو  الفائزين مثل اجلواهري  اأحد  العوي�ض، ف�ضاألته، فيما لو كان 
وثيقة جميلة بعد اأخذ اجلائزة، فاأجابني بالنفي. واأقرتح طبع كتاب فني للفائز مبائتي ن�ضخة. 
لأننا ل منتلك �ضوى ال�ضكل التقليدي للكتاب لكن الطموح اأن يتوفر الكتاب غري العادي، 
ويتم تروجيه يف ال�ضوق. ومن املوؤ�ضف اأن ل جند م�ضوؤول موؤ�ض�ضة منذ اأكرث من مائة �ضنة 
اخلطاطني  من  اأحد  يوجد  ل  كما  جديد.  قراآن  يعمل  اأن  فنان  من  يطلب  �ضنة،  مائتي  اأو 
قام بتنفيذ عمل من هذا الطراز، لأنه عمل مكلف ويتطلب وقتا لإجنازه، ونف�ض املبداأ لا 
توجد موؤ�ض�ضات تتبني هذا امل�ضروع اأي تقدمي الكتاب ب�ضكل جميل، ولديهم فقط ال�ضيغة 

التقليدية العادية.
اأنت تعي�ص يف الغرب منذ قرابة ثالثني عاما لكنك مازلت ترتكز يف لوحاتك على  �ص: 

العنا�صر الب�صرية املحلية وت�صتلهم مفردات الفلكلور.. كيف توازن اجلغرافية والإبداع؟ 

وعندما  الفني،  بعملي  وعي  على  فيه  كنت  عمر  يف  العراق  غادرت  �ضيء  كل  قبل  ج: 
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غادرت العراق قررت بعدم العودة منذ البداية، وبالتايل احتفظت بعالقة ما باملنطقة العربية 
بالغرب.  تعميق عالقتي  على  نف�ضه عملت  الوقت  ويف  بالن�ضبة يل،  اأ�ضا�ضية  كمرجعيات 
ومبرور الزمن �ضار عندي اعتقاد كامل اأنه ل ميكن تقدمي اأنف�ضنا كقطع متحفية، لأن ذاكرة 
املتحف هي ذاكرة ميتة، بينما نحن حي كاأي �ضعب موجود يف العامل، له احلق يف الإبداع، 
اأ�ضوة بالآخرين، واأن ربط عالقتنا بالرتاث والتاريخ �ضيقودنا اإىل مناخات مغلقة واإىل عالقات 
اأتو�ضل اإىل هذه القناعة دون العي�ض يف  ل تقيم حوارا مع احل�ضارات الأخرى. ومل اأكن 
اخلارج. لدي اهتمام اأكرث من قبل اأن اأنتج اأعمال ميكن اأن تكون مقبولة ملجتمعات اأخرى 
حتى لو تكون ذات ثقافات مغايرة، هذا يعني رفع م�ضتوى العمل وحتويل العن�ضر املحلي اإىل 
عنا�ضر اأكرث اإن�ضانية. يعترب جزء من الذاكرة الكونية وال�ضمولية ولكن هذا ل يعني تخلي 
الفنان عن الذاكرة الأ�ضا�ضية التي ميتلكها. ا�ضتخدام اجلوانب املحلية يف املوروث العراقي 
نافذة  العامل من خالل  املوجودة يف  اأو احل�ضارة  الثقافة  باب  ما فتح  ب�ضكل  العربي هو  اأو 
ومعا�ضرتها  ثقافية لكن حمليتها �ضيء  قيم  نقدم  اأن  ما حتى  ب�ضكل  �ضغرية جدا. وميكن 
اآخر. نحن نعرف باأنه كان للفن الأوروبي يف فرتة الثالثينات ح�ضور كامل لعنا�ضر  �ضيء 
العمارة امل�ضرية الفرعونية التي ا�ضتخدمت يف كثري من البنايات . لكننا ما زلنا ل منتلك 
هذه املرجعية لأن النفتاح الأوروبي الغربي جاء نتيجة حلوار بني الغرب واحل�ضارة امل�ضرية، 
وبنف�ض الطريقة ل اأريد اأن اأقدم ما اأمتلكه عن م�ضر والعراق واملنطقة العربية بنف�ض عقلية 
الأوروبي اأو الغربي الذي يقدم جتربة معينة ملجتمعه الذي هو جمتمع منفتح للحوار. وعندما 
اأقدم معرفة حملية يجب اأن تكون معرفة ذات عالقة بتعزيز احلوار الإن�ضاين واجلانب املعا�ضر 
يف املجتمعات العربية ولي�ض للنظر اإليها كمجتمعات فلكلورية اأو تنتج اأعمال ت�ضلح ملنطق 

ال�ضياحة والذكريات، وتعلق على جدران البيوت. 
�ص: وهل ترى بع�ص اجلوانب املنغلقة يف تراثنا ؟ 

اأن دعوة  اأراها �ضخ�ضيا، واأجد  اأ�ضياء يف ثقافتنا القدمية فيها جوانب مغلقة، هكذا  ج: ثمة 
اآنذاك، هكذا  �ضيئة جدا  العراقي يف فرتة اخلم�ضينات كانت دعوة  الفن  اإىل جتربة  العراق 
اأراها الآن، ويف ال�ضابق كنت اأ�ضفق لها. اأجد اأن هذه الدعوة قللت من جتربة الفن العراقي، 
وقللت من قيمة الإبداع ب�ضكل اأكرب، على �ضبيل عمل جلواد �ضليم، �ضجني �ضيا�ضي، كان 
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من بني �ضبعة نحاتني عامليني �ضاركوا يف هذا املعر�ض، عندما ت�ضعه يف داخل اإطار حمليته 
يفقد الكثري من اأهميته. كنت اأتكلم مع �ضديق و�ضاهد يل عمال عن جلجام�ض فقال يل، اأما 
زلت تعمل �ضيئا عن جلجام�ض؟ بالن�ضبة يل هذه هي �ضورة الكثري من املثقفني، هم ب�ضكل 
ما يعتقدون اأنها مو�ضوعات منتهية وم�ضتهلكة، يف الوقت الذي يوجد فيه اأكرث من ثالثني 
قطعة مو�ضيقية عن جلجام�ض يف اأوروبا. واأنني اأت�ضاءل، هل ثمة عمل مو�ضيقي عربي واحد 
عن جلجام�ض؟ امل�ضاألة هي الوعي بقيمة هذا العمل قبل كل �ضيء. وم�ضاألة تغري الرتاث 
كل �ضنة لأن معرفتنا به تتغري واأدوات العمل اأي�ضا وبالتايل ينتج الفنان اأعمال مغايرة كليا. 
اأنه اخرتاع له  اأ�ضا�ض  التعامل معه على  ال�ضائع هو  الفن عبارة عن تراكم خربات، واخلطاأ 
يف  الفن  تاريخ  يف  العربي  الفن  على  الأوروبيني  الفنانني  تاأثريات  اإىل  ي�ضار  قلما  اأ�ضلوبه. 
العامل العربي . نحن نقول العك�ض وكاأننا خمرتعني. بينما الفن لي�ض نبتة يف ال�ضحراء بل 

له حميطه وتاأثرياته . ول اأجد اأي �ضري يف التاأثريات ما دام الفن هو تراكم خربات. 
الت�صكيلي لأن ذلك  للفنان  ال�صجن  نوعا من  ي�صكل، يف نظرك،  األ  الفولكلور  �ص: مثل 

يحجب عنه روؤية اآفاق اأبعد ؟ 

ج: بالتاأكيد، كنت قد عملت كثريا مع احلرف العربي وقمت بتطويره يف اللوحة. واأتذكر 
عندما قام املتحف الربيطاين بجمع لوحات لفنانني عرب حديثني، حاولوا اأن يجمعوا اأعمال 
فنانني لهم كتابة، خط حرف عربي. لكني حاولت اأن اأ�ضرح لهم باأنه ل ميكن التعامل مع 
الإبداع بهذه النظرة املحدودة، اأي اأنهم يعتربوننا ننتمي اإىل ح�ضارة ميتة ب�ضورة غري مبا�ضرة. 
على �ضبيل املثال، يف معر�ض لندن الذي عر�ض فيه فنانون من �ضمال اأفريقيا، يتعاملون مع 
احلرف العربي، اأطلق عليهم النقد ت�ضمية، اخلطاطون اجلدد .. معنى ذلك اأن هوؤلء الفنانني 
مل يتمكنوا اأن يو�ضلوا لالآخر ،اأدوات اللوحة بل اأدوات اخلط، ونتيجة لهذا الق�ضور ي�ضعنا 
يف �ضجن معني، وهذا ينطبق على املعر�ض احلايل الذي تقيمه )املكتبة الوطنية الفرن�ضية( 
عن الكتاب العربي التي اختارت الكتب املرتبطة باخلط، واعتربت الكتاب الذي ل يتوفر 

على اخلط العربي هو كتاب غري اإبداعي. 
�ص: بينما اأنت طرحت احلرف ب�صكل مغاير لأنك فجرت الطاقة الإبداعية الالنهائية فيه، 

ما هو راأيك ؟ 
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التي  للمقدمة  قراءته  اإثر  بو�ضت( على  )وا�ضنطن  ناقد يف  اإحدى معار�ضي  ج: كتب عن 
تت�ضمن اإ�ضارات للحرف العربي، هو بالن�ضبة يل كاأوروبي ل يعرف القراءة العربية وبالتايل 
ل يراها كحرف، فالنقطة مثال بالن�ضبة لنا يعتربها هو �ضكال مربعا. قال يل بعد النتهاء من 
م�ضاهدة اللوحات اأنه مل يكن يعرف اأن هذا هو حرف عربي، يعني اأن قيمة اللوحة مل تاأت 
من وجود هذا احلرف، �ضماها )ال�ضارة( لأن املهم هو بناء اللوحة وا�ضتخدام اللون، واملوؤثر 
ياأتي جناحها لأننا قد نعطي قيمة  اأنها تنتمي اإىل ثقافة مغايرة عندهم، ومن هنا  الأخري هو 
اإحدى  احلرف  اأعترب  كنت  الأوىل  بداياتي  منذ  اأنني  الكل.  لي�ض  ولكنه  معني،  لتف�ضيل 
اللوحة لي�ض اإل، مل ي�ضعوين يف خانة اخلطاطني. و يف حماولة ك�ضر رتابة �ضيء  مكونات 
معني اأعتقد وهو �ضيء غري مربر، قاموا بجمع اأعمال القرن الع�ضرين وعر�ضوها معر�ضا يف 
املتحف الربيطاين. وكتابي الذي عملته مع اأدوني�ض يف الت�ضعينات مبنا�ضبة بلوغه ال�ضتني، 

حاولت اأن اأجعل الن�ض قريبا من طبيعة منطق اللوحة.  
�ص: ما دمنا نتحدث عن احلروفية هل تعتقد باأنها ا�صتهلكت يف الفن العربي؟ 

ج: من املعروف اأن اللوحة هي منتوج اأوروبي، مبعناها التقني والفكري اأما تراثنا احلقيقي 
فهو تراث املخطوطة والكتب يف الإ�ضالم واإذا ما ذهبنا اأبعد فهناك النحت وتراث الر�ضم 
على اجلدران اأي املوزاييك، لي�ض لدينا ل مفهوم اللوحة ول مفهوم املتحف. لذلك يجب 
الفرتة  يف  لدينا  املوجودة  الفنون  كل  اللوحة.  عنا�ضر  من  كعن�ضر  احلروفية  مع  التعامل 
الإ�ضالمية كانت منتجات ت�ضتخدم يوميا ولي�ض مبعزل عن احلياة اليومية. وهذا ما هو موجود 
يف الثقافات الأخرى حيث اأ�ضبحت اللوحة عبارة معرفة. وهناك حماولت لفنانني متنوعني 
عالقته  وانعدام  الفن  باإن�ضانية  يوؤمن  اآخر  وق�ضم  )الن�ضية(  ي�ضتخدمون  العربية  املنطقة  يف 
بالهوية. اأ�ضبح اجلانب الإن�ضاين الذي ل هوية متداول يف الغرب ول يعني �ضيئا. اأما الذين 
ل يرون تراثهم بعني حرة، �ضيتولد نف�ض املردود، و نف�ض العائق. والفنان الذي يرى اللوحة 
كما هي منتجة يف الغرب لن يراها. واإذا نظر اإليها بطريقة تراثية تتحول اإىل عائق ومعناها ل 
ن�ضل اإىل اأي �ضيء. ا�ضبح هوؤلء الر�ضامني املعروفني ب�ضكل اأو باآخر خطاطني اأو هكذا يطلق 
عليهم.. معنى ذلك اأن لديهم ق�ضور بعدم اإي�ضال م�ضتوى اإنتاجهم ب�ضكل يقنع امل�ضاهد. 
العمل اخلطي يف كل تكويناته وعالقاته مغاير كليا عن تكوين اللوحة لأن اللون فيها ي�ضكل 
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اللون الأ�ضود  اأن ي�ضتخدم حتى  اأ�ضا�ضيا ولي�ض مبعناه املتعدد. الر�ضام اجليد ميكن  عن�ضرا 
ب�ضكل مبدع، وا�ضتخدامه يختلف كليا عن العمل اخلطي )الغرافيك( لأن ال�ضطح ل قيمة 

له بينما نحن منتلك هذه الأدوات للو�ضول اإىل عمق ثقايف متقدم. 
�ص: والنزعة الزخرفية ؟ 

ج: من املوؤكد اأن الزخرفة جزء من تراثنا وهي تعترب بطريقة ا�ضتخدامها اإ�ضاءة. يعترب الفنان 
اللبناين اأهم من قام بالتجارب الفنية العربية يف هذا اجلانب، لو تنظر اإىل مثل هذه اللوحات 
حديثة  ولغة  معا�ضرة  لوحة  تخلق  اأن  متكن  اأدواته  هو  لكن  الزخرفة،  مثل  تراه  قرب  عن 
تنت�ضب اإىل هذا الع�ضر بنف�ض الوقت لها مرجعيات واإ�ضارات ما اإىل هذه النزعة. ل ميكن 
اأن نهمل اجلانب الزخريف اإذ اأنه موجود يف املالب�ض والأزياء العربية، ويف اجلدران والكتب، 
وهو جزء من جمتمع وعقيدة موجودة، لكن الأهم من ذلك هو قدرتنا على فتح مغاليق هذه 

الأ�ضياء وحتويلها اإىل عنا�ضر اإن�ضانية معا�ضرة مقبولة من قبل الثقافة الأخرى. 
�ص: كانت مرحلة وادي الرافدين كما يطلق عليها النقد، م حا�صمة يف ت�صكيالتك الفنية، 

ما هي مقومات طرح هذا املو�صوع القدمي ب�صكل معا�صر؟ 

ج: هناك �ضيئان هامان اأود قولهما لك، اأن اأي حماولة لتقدمي جلجام�ض كجزء يف ا�ضطورة يف 
تراث حملي اأو تقدمي ملحمة احل�ضني كموروث ديني حمدود، كالهما ل يوؤدي اإىل النفتاح 
الثقايف الذي حتدثنا عنه. عندما تقدم جلجام�ض وحماولة البحث عن اخللود واخلوف من 
املوت، واحل�ضني ك�ضهيد مبعناه الإن�ضاين العام تتحول كالهما اإىل رمز اإن�ضاين موجود يف كل 
الثقافات. وعندما تقدم هذه املحاولة اأو هذه ال�ضورة على �ضعيد مهني �ضادق ت�ضبح جزء 
من الثقافة الن�ضانية ولي�ض من الثقافة املحلية. هناك كثري من الفنانني الذين تاأثروا بالفرتة 
ال�ضومرية يف اأوروبا، قدموا ذلك بطريقة اأقرب اإىل احلياة اليومية املعا�ضرة املوجودة يف اأوروبا، 
وعائقنا الأ�ضا�ضي، نحن اأولد هذه الثقافة، هو حماولة التحرر منها، وهذا يتطلب وقتا كثريا 

وثقة بالنف�ض واأدوات فنية متطورة، اإذا من اأجل تقدميه كجزء من الرتاث الإن�ضاين. 
التعامل مع الرتاث بطريقة ع�صرية، هل  اأنت تطرح م�صاألة جوهرية وهي كيفية  اإذا  �ص: 

وجدت الفنانني يخفقون يف هذا اجلانب ؟ 
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على  اأعمل  ومثلما  الرتاث.  هذا  روحية  من  التقاط جزء  يجب  بالن�ضبة يل  لكن  نعم  ج: 
ر�ضم دفاتر الر�ضم، هو يف جزء منه ياأتي من اهتمامي باملخطوطة، من خالل الطالع عليها 
اإنتاج  واإيجاد حتقيق عياين جديد لها كما يف جتربتي مع حممد بني�ض. كانت يل رغبة يف 
وبالن�ضبة يل  ب�ضكلها احلديث وبطراز معا�ضر،  )طوق احلمامة ( وهو حقق هذه املخطوطة، 
عملت ال�ضيء ذاته. وعندي التجربة ذاتها يف املخطوطات ،عندما ترجع اإىل هذه الأ�ضياء قد 
ل جتد اأمامك مرادفات معا�ضرة. على �ضبيل املثال )األف ليلة وليلة( وجدت تاأثرياتها عند 
بورخي�ض بينما مل يفكر به الكتاب العرب. هذا النوع من الأدوات اأي املفردات العيانية 
وحتى ن�ض موجود يف الرتاث القدمي، يتم اختياره اأو يعاد تنظيمه ب�ضكل اآخر ميكن اأن يقدم 
حياتنا اليومية املعا�ضرة يف الوقت احلا�ضر، كما فعلت مع املعلقات، فبدل من وجودها يف 
املكتبات ويف بطون الكتب، ت�ضبح جزءا من حياتنا اليومية. ل يعرف النا�ض �ضوى مقاطع 
من املعلقات وهي ل توجد ب�ضكل عياين، هذا معناه اإننا نتغا�ضى عن �ضيء اأهم ما كان ميثل 
الفنون القدمية وهو ال�ضتخدام اليومي. ال�ضرياميك كان جزءا من الفن الإ�ضالمي يف احلياة 
اليومية وكذلك الكتاب، نحن ل منتلك ذلك، ل نطبق هذا املوروث، على �ضبيل املثال، 

موروث الكتاب، الن�ضخة الواحدة موجود يف فرن�ضا ول يوجد يف املنطقة العربية. 
�ص: كانت ال�صبعينات مرحلة حا�صمة يف عملك الفني يف مرحلة ، تنوعت فيها خياراتك 
اأ�صلوبك، هل  اإىل تركيز  الو�صول  التجريب قبل  اإىل مرحلة  الت�صخي�صية  يف النتقال من 

ميكن اأن تف�صر لنا هذه النتقالت يف حياتك كفنان؟ 

ج: كانت ال�ضبعينات بالن�ضبة يل فرتة خ�ضبة وعلى اخل�ضو�ض يف العراق ب�ضكل اأ�ضا�ضي 
لتوفر النفتاح الثقايف وال�ضيا�ضي بحيث اأعطيت مديات متنوعة وكثرية، وتولدت عالقات 
بني الر�ضامني وال�ضعراء وبني امل�ضرحيني والر�ضامني اأي فيه مناخ كان من املمكن اأن يوؤدي 
اإىل منو ثقايف �ضخم وكبري. اأنني ،اأميل اإىل الت�ضخي�ضية ب�ضكل كبري دائما واأجد اللوحة التي 
ل متتلك بعدا اإن�ضانيا وتنعدم فيها احلياة ت�ضبح لوحة مثل جدار ول تقيم حوار مع ال�ضخ�ض 
من  امل�ضتوى  نف�ض  والت�ضخي�ضية يف  التجريب  اأعمل يف  ولهذا  ي�ضاهدها،  اأو  يقتنيها  التي 
العمل، واأحاول اأن اأجمع املفردات بني التقنيتني، وهذا ل ي�ضكل جانبا �ضلبيا، لأنني اأعتقد 
بالآخر.  اأن تكون عالقته  العمل قبل  نف�ضي يف هذا  اأكون �ضادقا مع  اأن  اأن ما يهمنى هو 

courtesy of the artist presented in pdf. copy to www.ibrahim
icollection for publishing on the site



371

وعندما يتم حما�ضبتي فيتم ذلك على اأ�ضا�ض م�ضتوى اآلية الأداء. على �ضبيل املثال، جتد 
ملون،  نحتي  عمل  وهو  ال�ضحراء(  )زهرة  ا�ضمه  طويلة،  اأ�ضهر  قبل  نفذ  عمال  املعر�ض  يف 
كبري )4 يف 5( اأمتار اإىل جانبه يوجد عمل اأ�ضمه، بالد ال�ضواد، وهو عمل ت�ضخي�ضي، وقد 
اإىل  اأعود  �ضاهده بع�ض الأ�ضخا�ض مل يجدوا الفرق بني اللوحتني. وهناك ظروف جتعلني 
اإىل  العودة  �ضوى  اخلليج  فاجعة حرب  يالئم  اأن  ذاكرتي ميكن  اأجد يف  الت�ضخي�ضية، ومل 
وثقة  غنائي،  فيها جانب  املوقف  بنف�ض  ت�ضخي�ضية كثرية،  اأعمال  نفذت  الت�ضخي�ضية كما 
الن�ض  اأن هذا  الرغم من  ال�ضابي، على  القا�ضم  )اإرادة احلياة( لأبي  بامل�ضتقبل يف ق�ضيدة 
بالن�ضبة لي�ض هذا ن�ضا اأ�ضا�ضيا وحديثا لكنه ي�ضكل جزءا من ذاكرة املنطقة باأكملها، حتى 
اأن كثريا من التون�ضيني قالوا يل ب�ضكل ما لو اأن ال�ضابي ي�ضاهد هذا العمل، ل ير�ضى به. 
هذا �ضحيح لأنني ا�ضتخدمته كاإ�ضارة ل�ضيء كنت اأعاين منه، و�ضرتى الكتاب. وعملت يف 
الوقت نف�ضه دفاتر يومية وبدل من الكتابة كنت اأنكب على ر�ضم ما اأعانيه واأ�ضاهده على 
تلفوين، على  نداء  الفنان،  يثري  اأن  �ضيء ميكن  ال�ضحف. كل  واأقروؤه يف  التلفزيون  �ضا�ضة 
�ضبيل املثال، قد ي�ضبب انفعال يوميا، ول طريق اأمامي �ضوى اللجوء اإىل الت�ضخي�ضية التي 

اأ�ضعر معها بال�ضدق مع نف�ضي. 
�ص: قبل قليل قلت باأن اللوحة لي�صت منتوجا عربيا بل منتوج غربي، هل تاأثرت بفنانني 

اأجانب ؟ 

مبرور  تتاأ�ض�ض  ومعارف  خربات  تراكم  هو  الت�ضكيلي  الفن  اأن  اأعتقد  اأتاأثر،  زلت  وما  ج: 
اإىل مواطن  الفنانون الأجانب هم الذين  ي�ضريون  ال�ضنوات، وتكون هناك ب�ضمة وا�ضارة. 
التاأثريات بينما نحن نعتربه نوعا من النقل وال�ضتن�ضاخ، نتيجة عدم توفر ثقافة غزيرة، بينما 
قال يل اأحد الفنانني الأنكليز )انتهيت الآن من بيكا�ضو لأنه كان جال�ضا فوق راأ�ضي. لدي 
احرتام كبري لفران�ضيز بيكون، وفنانني يف الت�ضميم، ولدي عمل على الت�ضميم �ضواء كان 
باأننا  اأو اأي �ضيء ،لأنني اأجد فيه طاقة لها عالقة بذاكرة الإن�ضان، واأعتقد  اأثاث  اأو  �ضيارة 
يجب اأن ل ننظر اإىل اللوحة كعمل نهائي، وهذا خطاأ، لأن الفنان املبدع هو الذي يتمكن 
حتويل حياته اليومية اإىل نتاجات فنية، �ضواء كانت نتيجة اللوحة اأو الكتاب، لأنها جزء من 
حياته اليومية، ولكن يف عاملنا العربي ل يجدون الفن �ضوى عرب اللوحة املر�ضومة بالزيت 
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على القما�ض، ول يتوجهون اإىل الكولج اأو مواد اأخرى. ولو نعود اإىل الفنان العراقي ل جند 
�ضخ�ضا يتوازي مع جواد �ضليم مبا قدمه من ر�ضومات على الورق، لأنه كان مهو�ضا بالأ�ضياء 
الفنان هو  اللوحة فقط. مهمة  يقت�ضر على  الفني ل  اأن عمله  ت�ضميم احللي، معناها  مثل 
اأ�ضياء اأخرى. عتلى �ضبيل املثال،  اإنتاج  اإغناء اجلانب الب�ضري من احلياة، اأي احلاجة اإىل 
جتد عندي ت�ضميمات مثل امليني بار، اأو الكر�ضي، اأو قطعة من الأثاث، تك�ضف عن �ضلتي 
باحلياة. امل�ضالة تخ�ض التعود الب�ضري وهديف من عمل الأ�ضياء خارج اللوحة هو حتري�ض 

امل�ضاهد على اأ�ضياء مغايرة من اأجل تفعيل خميلته بالروؤية الب�ضرية املتجددة. 
�ص: ن�صتطيع اأن نقول اأن مفهومك عن اللوحة يتعدى حدود اللوحة اإذا؟ 

ج: هذا مفهوم �ضائع يف الغرب كله، مبعنى اأن الفنان املبدع هو الذي يتمكن من اإنتاج اأعمال 
وروحيته  ب�ضماته  يحمل  يظل  ينتجه  �ضيء  واأي  واحد،  مهني  م�ضتوى  يف  ولكن  متنوعة 
عرب تنويع م�ضادر معرفته وم�ضادر ما يقدمه من انتاج، على �ضبيل املثال، مو�ضوع الن�ضخة 
الواحدة من الكتاب مفهوم �ضائع يف اأوروبا لكن القليل ينتج خارج فرن�ضا. اأعتقد اأن من 
كيف  التلميذ  يتعلم  والكادميية، حتى  الفنون  معاهد  املخطوطات يف  تدر�ض  اأن  املفرت�ض 
ي�ضاهد الأ�ضياء املوجودة . لي�ض لدينا معرفة �ضوى اأن الفن الأوروبي ب�ضفة حمدودة و�ضغرية 
يرتبط باإنتاج اللوحة. الكل يتحدث عن الوا�ضطي ، من جواد �ضليم اإىل الآن، والوا�ضطي 
مل ينتج ب�ضكل �ضحيح حتى ميكن التعرف عليه، ول توجد عنه �ضوى عدة �ضور، والكتاب 
الذي اأ�ضدره عنه مدبويل كان �ضيئا للغاية. ل اأحد يعرف �ضيئا عن كتاب، الكواكب الثابتة، 
الذي هو من اأجمل الكتب واملخطوطات. وما اركز عليه هو اجلانب الب�ضري، عالقة الر�ضم 
بالكلمات، هذا غري موجود وكتاب )احليوان( للجاحظ، وهو من اأجمل الن�ضو�ض، ل يوجد 
اإن �ضح التعبري.  اليومية  اإيطاليا. هذا كله ل يوجد يف املكتبة  منه �ضوى ن�ضخة واحدة يف 
معناها اأننا نتحدث عن الرتاث ولكن لي�ض لدينا معرفة حقيقية به، وميكن اأن يكون لدينا 
معرفة بالن�ض، اأكرث مما عندنا معرفة باجلانب الب�ضري. اإذا راأيت توت عنخ اآمون، ما قدموه 
عنه يف املتحف امل�ضري، وهو من اأجمل االنتاجات املوجودة من النعال اإىل الكر�ضي اإىل 
الفنان  يتعلم  الفنية حتى  الفنية ل تدر�ض يف الأكادمييات  ال�ضندوق، ولكن هذه التحف 

كيف يرى تراثه وكيف ي�ضتخدمه. 
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�ص: لو قدر لك اأن تبقى يف العراق، هل كان تطورك الفني يكون على ما هو عليه الآن؟ 

ج: ميكنني اأن اأقول لك األف باملائة ل، لأنه �ضمن حدود العراق، وهو لي�ض بعدا جغرافيا 
الآن عن كثري من احلركات  نتحدث  املثال  �ضبيل  املوجودة. على  ت�ضابك احلياة  فقط بل 
الفنية يف املنطقة العربية لكن اأغلبها ظهرت يف اخلارج. اأت�ضاءل، هل تتعاقد املتاحف العربية 
مع املتاحف الأوروبية لعر�ض اأعمالها الفنية؟ فرن�ضا هي التي اأقامت معر�ضا يخ�ضنا مثل، 
ميكن  فكيف  بذلك،  نفكر  ل  نحن  عربية.  دولة  اأية  باإقامته  تفكر  ومل  املغرب،  يف  ماتي�ض 
للفنان ال�ضاب اأن يطور اأدواته الفنية؟ على �ضبيل املثال، اأن الفنان ال�ضاب يريد اأن يتطور 
ويح�ضن اأدواته الفنية، ل بد له اأن يرى املتاحف ونحن لي�ض لدينا متحف بطريقة �ضيحة 
الفنون يف  اإطالعه على  بد من  لدينا كتاب �ضحيح، لذلك ل  ولي�ض  توثيق �ضحيح،  ول 
اللغات الأخرى وعندما يراها ل يفهمها. يف جتربة �ضموها )الفن ال�ضيء( هناك جمموعات 
مالية كبرية اأرادت اأن تقيم �ضيء من الأبهة باأن جعلت الفنانني التجاريني ير�ضمون لوحات 
ورمبا  اللوحات  هذه  جوهر  هو  ما  يعرف  ل  العربي  العامل  يف  يعي�ض  الذي  الفنان  كبرية. 
يعتربها حركة فنية لها قيمة. وعدم التطور احلا�ضل لدينا لي�ض انتقا�ضا ملنطقة جغرافية بل 
اننا نتحدث عن  املنطقة والتي و�ضعتنا يف حدود �ضيقة.  املوجودة يف  املحلية  انتقا�ض من 
الأنرتنيت ولكن جوهره لي�ض جهاز كومبيوتر فقط، اإذا مل تكن تفهم اللغة الثانية ل تفهم 
�ضيئا من هذا الأنرتنيت. يجري احلديث عن تقدمي املتنبي من خالل الأنرتنيت معناه اأنت 
تنقل كتاب ااملتنبي اإىل جهاز الكومبيوتر لي�ض اإل . وجتربة، كتاب يف جريدة، �ضاهمت يف 
العددالأول منه ، اأعتقد باأن ت�ضجيع القراءة من خالله، ما هو اإل كذبة، لأن الذي ل يقراأ ل 
يهمه نوع الكتاب وطباعته. هناك قراء ل يطلعون اإل على اأخبار الريا�ضة، والعاملني يف هذا 
امل�ضروع بالأ�ضا�ض عالقتهم بالفن حمدودة جدا، لذلك حولوا الر�ضامني اإىل جمرد مزوقني، 
اإىل �ضخ�ض يزين ويزخرف،اأنه ت�ضويه، �ضخ�ضيا عملت كتاب املتنبي، كل النا�ض  والفنان 
اأن يظهر  افرتا�ض، ومعنى  باأحجام خمتلفة على  يقدمونه لكني قدمته عرب خم�ضني عمال 
املتنبي ب�ضكل ت�ضميمي �ضيئ اأن هذه امل�ضاريع غري مدرو�ضة، ومل ي�ضتفيد القائمون على 
هذا امل�ضروع مما هو موجود يف اأوروبا، و كتاب يف جريدة، هو تقليد مل�ضروع اإ�ضباين اأو اأمريكي 
ل تيني. وطريقة تقدمي هذا امل�ضروع اأو�ضح باأن فعل القراءة �ضيء وفعل الثقافة �ضيء. اأنا ل 
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افهم ملاذا يقدم �ضاعرا مثل املتنبي ول يقدم الوا�ضطي. 
�ص: هل تغريت نظرتك اإىل اللون يف اللوحة عرب م�صريتك الفنية ؟  

ج: اللون اأ�ضا�ضي يف اللوحة، يتنا�ضب مع انفعالتي يف بع�ض الأحيان اأو ذاكرتي عندمتات 
اأقوم بر�ضم مراك�ض. هناك ناقد اإنكليزي نظر اإىل لوحاتي، وبعد اأن خرج من الأ�ضتوديو وكان 
تاأتي بهذه الألوان ؟ فقلت له، من ذاكرتي. الألوان  اأين  اجلو غائما وممطرا، فقال يل، من 
التي ا�ضتخدمها يعتربونها يف اأوربا �ضيء غري ح�ضاري وبدائي، اأي اأن املجتمعات البدائية 
تتميز بهذه الألوان، لأن األوانها هي من البا�ضتيل الر�ضا�ضي الهادئ الذي مييز منطقتهم. 
اأقول �ضخ�ضيا اأن هذا الكالم فيه �ضيء من حمدودية العالقة بني املبدع وبني ما هو موجود، 
بدليل اأن كثريا من الفنانني الإنكليز عندما ذهبوا اإىل الهند رجعوا متغريين كليا، وظلوا يف 
نف�ض النهج الذي بدءوا به يف الهند، عرب تفجري طاقات اللون، بطريقة مغايرة للفانني الذين 
مل ي�ضافروا من اإنكلرتا. واللون ي�ضكل قيمة اأ�ضا�ضية يف اللوحة، قد يحدث تاأثريا �ضريعا على 
امل�ضاهد، ولكن اللون اإذا ذهب ل يبقى يف ذاكرة امل�ضاهد �ضيء. واأقول لك اأن ما يعنيني هو 
اأن اأكون �ضادقا يف لوحتي وبالطريقة التي اأراها مالئمة، واإذا يدل ذلك على �ضيء فاأنه يدل 
على ذاكرة، ومعرفة، وتطوير يف تقنيات العمل، هذا هو الأ�ضا�ض يف اإنتاج العمل، ويف بع�ض 
الأحيان كما اأنتجت لوحة، بالد ال�ضواد، ر�ضمتها باللون الأ�ضود وقليل من الألوان، بينما 

اللوحة املجاورة لها كانت مليئة بالألوان.  
اإ�صهامك يف  �ص: ما هي عالقتك بالن�ص ال�صعري، وكيف انتبهت اإىل هذا الن�ص وما هو 

اإ�صافة روؤية ب�صرية جديدة له ؟ 

ج: بداأ اهتمامي باملخطوطات قبل كل �ضيء، والكتاب من ن�ضخة واحدة، واأول عمل اأنتجته 
بهذه  الن�ض  مع  اأتعامل  به.  اأحتفظ  مل  الأ�ضف  مع  والكتاب  لل�ضياب،  مطر،  ان�ضودة  هو، 
وقراءتها،  ال�ضفحات  بتناول  يغتني  بحيث  ولونية  ب�ضرية  مناخات  فيها  اأوفر  التي  الروحية 
وهذا العمل يحتاج اإىل قاريء له معرفة ب�ضكل ما باللغة، وب�ضكل ما بالر�ضم، اأ�ضبح �ضروريا 
اإنتاج  الثقافة التي تتعامل مع هذا الكتاب، لأنه لو توفرت ظروف يف  اإىل قطاع معني من 
كتب من هذا النوع ولي�ض ن�ضخة فريدة، كان من املمكن اأن نفتح بابا ملجتمع اآخر، ومناق�ض 
كليا ملا هو قائم، وق�ضم من ال�ضعراء يجدون هذا النوع من العمل يوؤثر على الن�ض، ويربكه 
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ب�ضكل ما. اأعتقد باأن الر�ضم ي�ضتويل عليه يف الفرتات الأوىل، ولكن الن�ض هو الباقي، اأي 
الكالم، اأكرث بقاء ال�ضكل ،لأنه يظل غري مم�ضوك، واملم�ضوك هو الن�ض، وغنى الن�ض يتولد 
من م�ضاحات تتنوع، بع�ض الأحيان . واأنني ل اأقوم بتف�ضري الن�ض ال�ضعري، بل اأحاول اأن 
اأ�ضمع اليه، اأقراأ الن�ض واأ�ضمعه، وال�ضماع هو الذي يولد انفعال روحيا. وطريقة العمل يف 
كتب ال�ضعر تختلف عن الكتب الأخرى، من خالل حريتي بالتعامل معها، تفتح يل بوابات 
خمتلفة، على �ضبيل املثال الدفرت ال�ضعري لأدوني�ض اأو ما �ضميته معلقات، لأنه بب�ضاطة يعلق 
على احلائط ، ومنها املطويات، وكرث من التجارب اخلطية لأ�ضاتذة اخلط، ينتج بهذه الطريقة، 
التي هي من �ضميم  الأعمال،  ينتجون مثل هذه  يطوونه، ويحفظوه، واخلطاطون ل  لأنهم 

ذاكرتنا ومن تراثنا. 
�ص: حتدثت قبل قليل عن تربية الروؤية الب�صرية للم�صاهد، لكن اأنت كفنان ، كيف تربي 

هذه الذائقة اجلمالية وتعد اأدواتك من اأجل الإنتاج ؟ 

ج: اأنني اأتعلم على الدوام، قلت لك �ضيئا اأ�ضا�ضيا لأن يل عالقة بالت�ضميم، واأ�ضاهد معار�ض 
الت�ضميم، الت�ضميم مبعناه العام، ال�ضيارات، والأثاث اأي �ضيء. يهمني جدا اأن اأطلع على 
الكتب املطبوعة املحدودة، واأ�ضرتي مثل هذه الأعمال. يهمني التجريد، اأذهب اإىل معار�ض 
التجريد، واأ�ضاهد كيف يعملون الأغلفة، املعمولة حديثا، واأ�ضبح لالأغلفة �ضوق يعر�ض فيها، 
ويباع كلوحة لأن م�ضتوى الإنتاج اأ�ضبح �ضيء مهني عايل جدا بحيث �ضار ي�ضمونه احلرفة، 
جزء من عمل فني، مثل الزجاج املع�ضب يف الكنائ�ض، هذا كان مرتبطا بالعمارة وما يزال 
هذه  م�ضتقال.  فنيا  �ضكال  واأ�ضبح  اللوحة،  بحجم  اأغلفة  ينتج  الآن  لكن  بالعمارة،  مرتبط 
مفرداتي الأ�ضلية، الزجاج املع�ضب يعطيني فكرة، اأو بع�ض الأحيان ال�ضرياميك احلديث، 
يعطيني جتارب، على �ضبيل املثال، عملت اأ�ضياء بالطني، اأدت بي اأن اأغري اأ�ضياء كثرية يف 
اأنني متفرغ لهذا العمل، ولدت لبي فرتة  اللوحة، واأعمل على اخل�ضب، وب�ضكل ما  بناء 
زمنية كافية لكي اأنوع اهتماماتي، وهذا التنويع هو الذي ولد عندي معرفة متنوعة بحيث 
اأقدم  اأفكر كيف  بداأت  واحدة،  بن�ضخة  كتابا  اأنتج  نف�ضي  اأرى  كافية،  اللوحة غري  �ضارت 
اأ�ضياء متنوعة ل تقت�ضر على  اأعمال يف املعر�ض،  اأقدمه بعمل نحتي، الآن ترى  الكتاب، 
جمرد غالف فقط، �ضار للغالف نف�ضه قيمة يو�ضع على احلائط وداخل الكتاب، هذا جزء 
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هناك  اأوروبا  ويف  الكتاب.  �ضناعة  من  وجزء  التجليد،  من  منه  متنوعة، جزء  مفردات  من 
مادة هائلة من الكتب واملجالت، مثال جمعت كتب عجيبة، بالتايل م�ضادري متنوعة بهذا 
املعنى، ولهذا اأقول نحن هام�ضيني بهذا املعنى. ويف منطقتنا العربية هناك فنانون يتمتعون 
بقابلية هائلة يف التنفيذ لكن �ضمن الظروف التي يعي�ضونها عندهم حمدودية ب�ضكل ما يف 
الروؤية وم�ضاهدة الأعمال. وعندما ل تتوفر الكتب واملجالت كيف يت�ضنى للفنان احل�ضول 
على املعرفة، والفنان هو جمموعة من املعرفة، كيف يتمكن من تطوير هذه التجربة؟ اأقول 
تطوير  �ضنحت يل  التي  الفر�ضة  بتوفر  العراق، وحمظوظ  بخروجي من  اأنني حمظوظ  لك 
اأدواتي الفنية، لأن هذا التطوير يعود لنا يف النهاية ويعود اإىل ثقافتنا املوجودة، اأنني ابن هذه 
املنطقة، ول ميكن اأن اأدافع عن نتاجاتي بدون امتالك الأدوات الأ�ضا�ضية التي هي موجودة 
يف احلياة اليومية يف اأوروبا التي تتميز جمتمعاتها بذائقة فنية متطورة. ترى طوابري الزوار اأمام 
املتاحف عندنا  العربي؟ كال، لأن  يتوفر هذا يف عاملنا  اأوروبية، هل  اأية مدينة  املتاحف يف 

عبارة عن موؤ�ض�ضات ميتة، لكن املتاحف هنا متحركة وحيوية ولها برامج حترك اجلمهور.  
�ص: والفنانون العرب، كيف تقيم اأعمالهم الفنية وا�صتجاباتها للع�صر؟ 

ج: لدينا جمموعة هائلة من الفنانني لديهم قدرات هائلة يف العمل لكن مثل اأي فنان ما مل 
يكن لهم حوار م�ضتمر اأو حوار م�ضتمر اأو عالقة م�ضتمرة مع ما يوجد يف اخلارج، ل توجد 
اأمامهم اإمكانيات تطوير كبرية ول ت�ضتجيب اإىل ما هو موجود يف احلركات الفنية املعا�ضرة. 

�ص: وما هو راأيك بالتق�صيمات بني فن �صرقي وفت غربي؟ 

ج: ل تعني يل هذه التق�ضيمات كثريا ول اأنتبه لها، و�ضخ�ضيا اأ�ضعى بكل ما اأمتلك من 
اأما  مغايرة،  ومقبولة من جمتمعات  مب�ضتوى جيد  مهنية  لوحات تكون  اأقدم  اأن  اإمكانيات 
العربي الذي ل يجد فيها ما هو عربي، هذا مناط بتاريخ الفن الذي يقرر ذلك. بالأخري 
اأن  اأردنا  اإذا  الإنرتانيت.  النظر عن  بغ�ض  العامل،  اأنف�ضنا عما يجري يف  نعزل  اأن  ل ميكن 
اأ�ضاليبه الثقافية والدينية والجتماعية  نكون جزءا من العامل وجمتمع متنوع ومغاير بكل 
ولكن ب�ضكل ما اإذا مل نتمكن من حتقيق تراكم معريف قابل اأن يفتح ولو نافذة �ضغرية لهذه 
احلقيقية  واملوؤثرات  احل�ضور  لنا هذا  يكون  اأن  رادنا  اإذا  منتلك ح�ضورا.  نعد  املجتمعات ل 
التحدي  هذا  نواجه  اأن  علينا  لأنه  جدا،  كبري  اللوحة حتدي  بناء  عملية  تكون  اأن  يجب 
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وقد  واحد،  اآن  وعامليا يف  عربيا  مقبول  يكون  اأن  الفنان  على  ال�ضهل  من  فلي�ض  ال�ضعب، 
يكون م�ضتحيال يف بع�ض الأحيان، ولكن الظروف التي اأعي�ضها وكوين يف اخلارج ملدة طويلة 
اأن الن�ض  اأرى مثال  اأ�ضا�ضية يف املوروث العربي،  اأبقي مرجعيات  اأن  اأ�ضعى قدر امل�ضتطاع 
الأداة. هذا  اأمتلك هذه  اأكن  العراق، وقبل ذلك مل  املغرب مثل احلالج يف  الغزويل يف 
الذي يجعلني اأقول باأن النفتاح الثقايف تو�ضيع باب ثوابت املعرفة يف مديات اأخرى وحقول 
العربية ل  ال�ضعرية  للحركة  بالن�ضبة  اأكرب �ضور مثال  لدينا  التجربة،  تغني  التي  اأخرى هي 
متتلكها عالقات جتاور اأو حوار مع الفنانني، ل توجد م�ضاريع واأفكار م�ضرتكة. الذين عملوا 
بن�ضب خمتلفة هم الفنانني العرب الذين يعملون يف اخلارج، ولي�ض الفنانني املوجودين يف 
الداخل ب�ضبب ظروف النفتاح على الثقافات الأخرى، مما ولدت اأن تتطور جتربتهم باجتاه 
ذات عالقة. الرواية عندما تر�ضم تتحول اإىل ن�ض �ضينمائي، هذا ما اعنيه هو تو�ضيع بوابة 

النفتاح من خالل اإقامة عالقات �ضحيحة مع الإبداع املتنوع. 
�ص: اأنت جزء من نقدك للفن العربي انه ما يزال منعزل عن الن�صاطات الأخرى؟ 

العمل يف  م�ضتوى  تعك�ض  ل  معار�ض  هي  العربية  املنطقة  الدولية يف  املعار�ض  ج: حتى 
احلركة الفنية يف اأوروبا، بل هي يف الغالب، تاأتي اهتمامها با�ضم الدولة ولي�ض با�ضم الفنان 
املعرفة  هذه  كل  تفجر  �ضحيحة  معار�ض  خلق  يف  طاقة  لدينا  توجد  معينة. ل  بح�ضابات 

املوجودة حمليا اإىل اأدوات اأخرى، ل منتلكها نحن بكب ب�ضاطة . 
�ص: اإ�صافة اإىل الأم�ص القريب كانت امل�صاألة التجارية غائبة عن الفن العربي. 

الفنية  احلركات  اأهم  من  وهو  )البو�ضرت(  املل�ضق  حركة  اإ�ضاءة،  اأحيانا  يعتربوها  حتى  ج: 
املوجودة يف العامل. يف بع�ض النا�ض يتعربونه عمال جتاريا يقلل من قيمة الفنان. وكل ذلك 

يعود اإىل انعدام عالقة الفن باحلياة عندنا. 
�ص: ممن تاأثرت بالفنانني لعرب؟ 

باأعمال جواد �ضليم وكاظم حيدر وحممود �ضربي،  ج: يف البدايات كان يل اهتمام كبري 
ول زلت اأراهم ب�ضكل اآخر، فالتجربة العربية حتمل اأ�ضماء لها م�ضتوى اإبداعي كبري، لكن 
اإذا اأردنا اأن ناأخذها باعتبارها جزءا من التجربة العاملية ل بد واأن نحتفل بها اإىل ما تتجاور 
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مع التجربة العاملية وقيا�ض ح�ضورها من خالل جماورتها للتجارب العاملية. ل ميكن للفنان 
اأو القاهرة .  العربي اأن يتحدث باأهمية جتربته وهو جال�ض يف الرباط اأو يف بغداد اأو تون�ض 
اأعماله  اأعمال مب�ضتوى  اإىل جانب  التجربة عندما يقف  اأن يتحدث عن هذه  يريد  وعندما 
اأخذ ح�ضوره وي�ضبح جزء من املوروث الفني املوجود يف  مهنيا وب�ضريا حتى يتمكن من 
العامل. اأجد املحدودية يف كثري من التجارب املوجودة على الرغم من الأدوات التي ميتلكها 

الفنانون. 
العراق  لكن مو�صوعات  العراق  بلدك  ابتعادك جغرافيا عن  الرغم من  �ص: نالحظ على 

حا�صرة يف لوحاتك ؟ 

ما  اإزاء  ومواقف  انفعالت  عندي  يولد  فيه  يحدث  وما  النهاية،  يف  البلد  هذا  ابن  اأنا  ج: 
اخلارج.  يف  موجود  لأنني  ب�ضالم،  فاجعتها  بكل  اخلليج  حرب  متر  اأن  يعقل  ول  يحدث، 
وهو موقف اأخالقي اإزاء بلدي. لأنني مهما كنت اأعي�ض يف اخلارج لكن ب�ضكل ما حماولة 
اأو  الفرن�ضي  بي  يقبل  ،عندما  اأخالقيا  موقفي  لتعزيز  حماولة  العنا�ضر  هذه  على  تاأكيدي 
املوقف  اأمتلك هذا  اأقيم عالقة ول زلت  اأن  قادر  اأنني  اأي  انت�ضار ملوقفي،  فهو  الإنكليزي 

الأخالقي اإزاء ثقافتي وجمتمعي. 
�ص: ملاذا ت�صعى اإىل تنويع ن�صاطك الفني خارج اللوحة التقليدية، هل يعني اأنها غري كافية 

لأحالمك الفنية؟  

مثل  متنوعة،  ب�ضطوح  اأعمال  اإنتاج  رغبة يف  ولدت عندي  املتنوعة  اهتماماتي  ب�ضبب  ج: 
الكولج والطني والبال�ضرت، ب�ضكل ما وجدت هذه الأعمال تر�ضي بع�ض النوازع املوجودة 
حياة  فندق  يف  عمان  يف  عملته  كبري  عمل  مثال  اجلدار،  خارج  اأريدها  اأعمال  ذهني،  يف 
ريجن�ضي، عمل كبري مب�ضتويات من اخل�ضب امللون، هم طلبوا مني لوحات لكني رف�ضت، 
�ضاحب امل�ضروع نزل عند رغبتي، وطرد امل�ضمم الإنكليزي، لأنه اكت�ضف اأن ما اأقوم به هو 
�ضحيح وين�ضجم مع العمارة، وجدت اأن اللوحة التقليدية ل تقدم ما اأراه مالئما كجزء من 
العمارة، ولهذا تولد النحت، لي�ض مبعنى احلجوم املتنوعة والأ�ضكال التقليدية اإذ ميكن اأن 

يكون على �ضكل كتاب.  
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حياتك  تفا�صيل  هي  ما  طويلة،  �صنوات  ومنذ  لندن  يف  عربي  كفنان  تعي�ص  كيف  �ص: 
و�صلتك باملحيط؟ 

ج: اأم�ضي طيلة الوقت يف الأ�ضتوديو، ول اأهتم بالعالقات الجتماعية، ويف اأكرث الأحيان 
ل اأجد حتى الوقت الكايف لإنتاج ما اأحلم به. لي�ض لدي وقت ول اأري اأن اأ�ضيع عمري 
يف اأ�ضياء ل اأعتربها هامة. اأوؤمن بالعزلة الإبداعية. ول اأرغب بق�ضاء الوقت يف املقهى اأو اأن 

ا�ضتمع اإىل حما�ضرة ل تعنيني. 
�ص: من خالل �صفرك اإىل العامل العربي، هل تتاأثر باملحيط والبيئة هناك؟

اأرى يف املغرب مادة هائلة لالإنتاج، ومراك�ض هي بغداد، عنا�ضر ومو�ضوعات  ج: ما زلت 
غنية تتالءم مع ذاكرتي. يف بلدان اخلليج على �ضبيل املثال، تثريين ال�ضحراء اأكرث مما تثريين 
املوجود، كانت  واملجتمع  بالبيئة  عالقة  لها  ولي�ض  اأوروبي،  ب�ضكل  منتجة  املدن لأنها مدن 
لديهم فر�ضة هائلة يف ت�ضييد اأجمل املدن يف العامل، مدينة مثل اأبو ظبي ل تعني مثل اأية 

مدينة موجودة يف العامل، بدون خ�ضائ�ض، ول يوجد فيها وعي بيئي اأو ب�ضري. 
�ص: ما هي عالقتك كر�صام باملعمار؟ 

ج: من خ�ضائ�ض العمارة التي كانت مقطوعة وبدون ذاكرة لأن كل العمارة الإ�ضالمية هي 
بني الفن وبني العمارة ب�ضكل ما، التجارب العاملية نف�ض ال�ضيء، فالتجربة املك�ضيكية تعترب 
املعماري  يريد  واإن وجدت  التجارب،  اإىل هذه  نفتقر  ،ولكننا  املعمارية  التجارب  اأروع  من 
من الفنان اأن يكون جزء من جتربته ولي�ض له ا�ضتقالليته، يحول الفنان اإىل جمرد تابع، ول 
ميتلك ح�ضورا خا�ضا يف املعمار. على �ضبيل املثال، لو نفذت طلبهم بر�ضم ثالث لوحات ملر 
املو�ضوع ب�ضكل عادي لكن عملي ظل عالمة ل ميكن تخطيها، له عالقة بالعمارة الداخلي. 
اأي اأجد عالقة مبدخل البناية. ولي�ض كما طلبها مهند�ض الت�ضميم. توفرت يل الفر�ضة اأن 
اأقول ل اأعمل هذا ال�ضيء لأن ال�ضكل الذي قدمته يتالءم مع طبيعة املكان اأكرث من و�ضع 

اللوحة. 
لكي  الباهظة  الأ�صعار  هذه  ي�صع  اأن  الفنان  على  ينبغي  هل  الثمن،  باهظة  اأعمالك  �ص: 

يعرتف به الآخرون؟ 
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ج: اأنني ل�ضت بائع خ�ضرة، واأريد الأخالقية، فال اأ�ضع �ضعرا معينا للوحة هنا ويف املغرب اأو 
بريوت اأو اتلقاهرة يف �ضكل اآخر، يقول يل �ضاحب الغالريي اأن هذه الأ�ضعار ل تبيع اأقول 
له ل �ضري اأنني اأحتمل م�ضئوليتي. اإذا اأبيع اللوحة هنا بثمن ويف بريوت اأو املغرب اأو القاهرة 
اأو يف لندن بثمن اآخر اأ�ضبح تاجر، �ضنطة، ولي�ض فنانا، �ضخ�ضيا اأعمايل هكذا، لأنه بدون 

هذه ل ميكن اأن حترتم عملك. 
�ص: اأطول فرتة اأم�صيتها يف ر�صم لوحة؟ 

ج: ار�ضم اأحيانا اللوحة واأتركها اأ�ضهرا عديدة، اأراها ب�ضكل اآخر، اأحيانا اأغريها، ويف بع�ض 
الأحيان اأوقع اأعمال اأي اأنها كاملة واأعمل على اأقلبها يف اللحظة الأخرية، وبعد �ضتة اأ�ضهر 
ما ح�ضل يل.  وهذا  واحدة.  لوحة  ر�ضم  عامني يف  واأم�ضي  بالن�ضبة يل.  مقنعة  اأجدها  ل 
من الأف�ضل يل اأن اأرى اللوحة بعد فرتة من اإجنازها. اأ�ضيف لها بع�ض العنا�ضر اأو اأحذف 

اأخرى. 
�ص: هل اأن وعي الفنان ، يف نظرك، هو الذي يقرر جمالية اللوحة؟ 

ج: وكذلك م�ضئوليته ال�ضخ�ضية. اأعتقد من اخلطاأ جدا اأن تت�ضاهل باإنتاج اللوحة لغر�ض 
ن�ضا  ال�ضاعر الذي يكتب  امل�ضوؤولية  للبيع، وهي ذات  نقول حتى تكون �ضهلة  ما، مثل ما 
�ضعريا قابل للرتجمة ب�ضهولة، هناك ن�ضو�ض ل ميكن ترجمتها اأبدا. كتبت ن�ضا عن جواد 
�ضليم ترجم اإىل الإنكليزية، وهناك طالبة ا�ضتخدمت الن�ض الإنكليزي يف اأطروحة دكتوراه، 
كليا.  الن�ض  اختلف  الن�ض.  هذا  اأكتب  مل  باأنني  قلت  العربية،  اإىل  الن�ض  ترجم  عندما 
و�ضلت مرحلة باإنتاج لوحات فيها خط عربي من ال�ضهولة بيعها فقلت اأن هذا لي�ض بفن، 
لأن ال�ضهولة توؤثر على موقفي الأخالقي، لذلك توقفت وقلت ل اأنتج مثل هذه اللوحات، 
اأريدها، وحلد  اأي لوحة  اأنتج  اأن  وقللت ا�ضتخدامي للحرف العربي واإل كان من ال�ضهولة 
الآن ياأتيني اأنا�ض وي�ضاألوين، هل لديك لوحات فيها حرف عربي؟ اأجيبهم بالنفي. ولو مل 

تكن يل م�ضوؤولية لأجبتهم بالإيجاب. 
�ص: اأنت ل توؤمن بالفنان الذي يعمل ح�صب الطلب التجاري اأو الدعائي؟ 

يوؤدي  جتارية،  اأو  �ضيا�ضية  ب�ضغوطات  �ضواء  الفنان  على  العمل  يفر�ض  عندما  اأبدا ل.  ج: 
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ب�ضكل ما اأنه يتخلى عن جزء اأ�ضا�ضي من معارفه وقناعا ته لأنه ينتج لوحة تر�ضي الزبون. 
عندي زبائن ل يرون العمل الذي يطلبونه اإل يف عن انتهائها، كما ح�ضل معي يف الأردن. 

ول اأعمل عمال فنيا من اأجل اأن اأر�ضي الزبون. بهذا املعنى تتولد التجربة احلقيقية. 
�ص: هل لديك اأبحاثا نظرية وهل تهتم بهذا اجلانب؟ 

ج: كنت يف ال�ضابق اأكتب ولي�ض الآن. لدينا جتربة �ضاكر ح�ضن اآل �ضعيد، يوؤكد كثريا على 
اإنتاج اللوحة هي مهمة  اجلانب النظري، بالن�ضبة يل اأن اجلانب النظري ل ي�ضبق اللوحة، 
الفنان، الكالم عن اللوحة �ضهل، ول ميكن اأن تقراأ كتاب من اأجل اأن تر�ضم لوحة �ضحيحة. 
وهذا جانب من النق�ض ال�ضائع اأي الفنان يجب اأن يكون مثقفا ولكن املثقف لي�ض مبعنى 
القراءة بل مبجموع وعيه الذي يتكون من م�ضادر متنوعة. على �ضبيل املثال عندما زرت 
معر�ض ال�ضارقة كتبت ن�ضا لأنني اأجد من م�ضئوليتي اأن اأعرب عن راأيي، وعلى اخل�ضو�ض 
عندما ي�ضوه الفن اأمامي ويقلب التاريخ، اأو اأقوم بتقدمي الفنانني ال�ضباب العراقيني واأدعم 
ر�ضم منظر اخليول  ولي�ض  باجتاه معا�ضر  يعملون  الذين  ال�ضباب  موقفهم، وعلى اخل�ضو�ض 

والبيداء وغريها. 
�ص: ما هو راأيك بالفن التجاري الذي �صاد موؤخرا بغزارة يف العراق حاليا؟

ج: هذا الفن التجاري الذي تتحدث عنه كان موجودا يف لبنان اأثناء احلرب الأهلية وحلد 
اإنتاجات  واملغرب،  تون�ض  يف  ال�ضيء  ونف�ض  الطبيعية  واملناظر  املقاهي  اأعمال  تنتج  الآن 
لل�ضياح. ويف العراق ترتكب اأكرب جرمية بحق الفن. فائق ح�ضن يف الفرتة الأخرية اأ�ضبح 
يتجه على التجارب ال�ضهلة، وكان فنانا هائال، ويف اخلم�ضينات كانت له لوحات من اأجمل 
ما يكون عن ال�ضحراء ة والبادية. اأنتج جمموعة اأعمال واأنتج تالميذ �ضيئني ل ي�ضاهدون 
الأعمال من حولهم ول يقدمون اإل عرب هذه الأعمال. قد اأفهم وجود فن جتاري يعلقونها 
الآن  لكن  قدمية  حمالت  اأو  مقد�ضة  مراقد  تعمل  لندن  يف  بارك  الهايد  يف  احلائط  على 
اأ�ضبحت وكاأنها وجه العراق، وكتاباتي �ضد مثل هذا النوع من الفن. واملجموعة العربية ل 
تعرف �ضيئا عن الفن العراقي ب�ضكل �ضحيح وهكذا جتد هذه هي �ضورة العراق، هذا اأتع�ض 
ما ميكن اأن نراه. ول توجد �ضوى جمموعة �ضغرية من الفنانني ال�ضباب الذين رف�ضوا هذا 
املو�ضوع، اخذوا ينتجون اأعمال مثل ما ينتجه الفنانون املعا�ضرون. هذه جتارب مع الأ�ضف 
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�ضاعدت على اإنتاج املوؤ�ض�ضة الفنية يف العراق، ولظروف العراق ال�ضعبة، واخلطورة اأن تاأخذ 
هذه الأعمال وكاأنها متثل وجه البلد. هذا لي�ض �ضورة البلد بل �ضورة مظلمة للبلد. اأعمال 
م�ضيئة للذائقة الفنية. وتولدت طبقة متتلك املال ول ميتلكون �ضيئا اآخر، وبالتايل يعتقدون 
اأن هذه هي اللوحة، ر�ضم اخليول والن�ضاء. اأ�ضتغرب اأن هناك اأنا�ض وميتلكون اأموال طائلة 
،يف اإحدى بيوتات اأحد الأغنياء، دفع لكر�ضي ما يعادل مائة األف فرنك ولكن على اللوحة 
منتجة لألف فرنك فقط. والفنان الذي نقل هذه اللوحة يوقع عليها بالإنكليزية. وهناك نظام 

يف اأوربا ت�ضرف على اإطار اللوحة خم�ض مرات من قيمة اللوحة. 
�ص: واأخريا ن�صاألك ما هو راأيك بال�صيا�صة؟ 

اأعتربه موقفا انتهازيا. لأن الفنان  اأجد يف ال�ضيا�ضة التي هي فن املمكن  ج: ال�ضيا�ضة. ل 
املبدع هو مع الفن امل�ضتحيل والتجربة امل�ضتحيلة. عندي موقف اأخالقي �ضيا�ضيا. ل ميكن 
اأما  الفل�ضطينيني.  اأقف مع  اأن  اإل  اأ�ضتطيع  ال�ضيا�ضية ل  الناحية  بلدي. من  اأكون �ضد  اأن 
حركة  توجد  ل  املعنى  بهذا  ل.  اأقول  اجلمهور  تالئم  حتى  اأ�ضياء  اأعمل  اأن  مني  تطلب 
غري  ماكينتها  من  جزءا  يكن  ما مل  املبدع  العربي حترتم  العامل  يف  اأو  العراق  يف  �ضيا�ضية 
القابلة لالحتجاج، املثقف الذي ل يحتج ويعترب قامو�ض ال�ضيا�ضة كله �ضحيح، هذا ل اأجده 

مثقفا لأنه ل يحرتم اإنتاجه ول يحرتم تاريخ �ضعبه. 
اأجرى احلوار: �ضاكر نوري، جريدة القد�ض اللندنية، 2001
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حال الفن العربي

بداأ �ضياء العزاوي درا�ضته الأكادميية للر�ضم والآثار يف اآن معا، فحني كان يدر�ض الآثار يف كلية 
الآداب �ضباحا، كان يتعلم الر�ضم على اأيدي كبار الفنانني العراقيني ) فائق ح�ضن، كاظم 
حيدر، وغريهما ( يف معهد الفنون اجلميلة م�ضاء. هذا هو الأ�ضا�ض املتني الذي �ضينعك�ض 

م�ضتقبال على �ضخ�ضيته الديناميكية التي ل تكل ول تتعب يف البحث والتجديد . 
امل�ضاريع  من  العديد  يف  و�ضاهم   ، �ضنوات  بعدة  تخرجه  بعد  العراقي  املتحف  يف  عمل 
الربيطاين  القن�ضل  اإحياء بيت  ا�ضرف مع جمموعة من الخت�ضا�ضني على  الآثارية، كما 
يف   . بعد  فيما  امللكية  واملخلفات  الرتاثية  لالأزياء  متحفا  ليكون  بغداد  يف  دجلة  نهر  على 
نخبة  توليه مع  والفنية، خا�ضة عند  الثقافية  الن�ضاطات  فعال يف  ذاته كان م�ضاهما  الوقت 
ال�ضبعينات. حينها  �ضنوات  اأوائل  العراقيني يف  الفنانني  اإدارة جمعية  الفنانني  �ضباب  من 
حتولت اجلمعية اىل مركز ثقايف وفني مهم. ل مير يوم اإل ويقام على قاعاتها معر�ض فني اأو 
ندوة ثقافية اأو اأم�ضية �ضعرية و م�ضرحية و �ضينمائية، وكانت قاعاتها وحدائقها تغ�ض باملثقفني 
والفنانني العراقيني من كل الأجيال، ومببادرة منه حينذاك، اأقيم مهرجان الوا�ضطي يف بغداد 
وانبثق عن هذا  العرب،  الفنانني  نخبة كبرية من  مرة  1972، حيث اجتمعت ولأول  عام 
الجتماع احتاد الفنانني الت�ضكيليني العرب الذي تبنى اإقامة )معر�ض ال�ضنتني( بينايل الفن 

العربي، وانعقدت دورته الأوىل يف بغداد عام 1974، وكان العزاوي م�ضاهما اأ�ضا�ضيا فيه. 
و�ضمم  واأغلفتها،  الكتب  ت�ضميم  على  فعمل  خا�ضا  اهتماما  الطباعي  الت�ضميم  اأوىل 
ال�ضعارات واملل�ضقات اجلدارية املختلفة، واألف كتابا ا�ضماه ) املل�ضقات اجلدارية يف العراق( 
بعيد اإقامة معر�ض خا�ض للمل�ضقات يف متحف الفن احلديث )كولبنكيان( عام 1971، مع 
اأ�ضدقاء وزمالء له. و�ضكلت جمموعة الفنانني املوقعني على بيان )الروؤيا اجلديدة( الذي 
اأثرا كبريا يف حركة الفن العراقي املعا�ضر، امل�ضاهمة ال�ضا�ضية  �ضدر عام 1969، واحدث 

يف هذا املعر�ض.
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يف عام 1975 �ضارك العزاوي يف دورة لفن الغرافيك نظمتها الأكادميية العاملية ال�ضيفية يف 
�ضالزبورغ بالنم�ضا، وح�ضل على اجلائزة الأوىل فيها، فكانت البداية ل�ضل�ضة من الأعمال 
الطباعية املختلفة، حفر على الزنك، الطباعة احلجرية )ليثوغراف(، الطباعة بال�ضا�ضة احلريرية 
)�ضلك �ضكرين( وغريها. وعندما انتقل اإىل لندن ليقيم فيها عام 1976 كر�ض معظم وقته 
الغرافيكية  بالو�ضائل  الفنية )بورتفوليو(، وطباعتها  وجهده لإنتاج جمموعة من اللبومات 
التي كان قد تعلمها واأجاد فيها، وكان من اأولها )املعلقات ال�ضبعة( و )الن�ضيداجل�ضدي(. 
ثم تلتها )حتية اىل بغداد( و )حتية اىل جواد �ضليم( و )األف ليلة وليلة( و)اجلواهري( وغريها. 
كما ر�ضم العديد من الدفاتر الفنية ملجموعة من ال�ضعراء العرب الكبار ومنهم اأبو القا�ضم 

ال�ضابي واأدوني�ض وحممود دروي�ض وغريهم. 
ت�ضميم  على  ا�ضرف  حيث  لندن،  يف  العراقي  الثقايف  للمركز  حمليا  فنيا  م�ضت�ضارا  عمل 
واإنتاج جملة )اأور( التي كانت ت�ضدر بالإنكليزية عن املركز. وعلى قاعة املركز نظم العديد 
ومنها  دولية  معار�ض  نظم  كما  بارزين،  عرب  لفنانني  واجلماعية  ال�ضخ�ضية  املعار�ض  من 
معر�ض فن الغرافيك العربي املعا�ضر عام 1978، ومعر�ض بغداد العاملي الأول للمل�ضقات 

عام 1979، وبينايل غرافيك العامل الثالث عام 1980. 
�ضاهم مع ناظم رمزي وجربا اإبراهيم جربا وبلند احليدري يف اإ�ضدار )فنون عربية( عام 1981 
وهي جملة فنية متخ�ض�ضة، �ضدر منها �ضبعة اأعداد ثم توقفت، وكانت تنتج وتطبع يف لندن، 

وتعترب من اأهم املجالت الفنية العربية من حيث م�ضمونها واإخراجها املتميز.
كان من اأوائل الفنانني العراقيني الذين يقيمون معار�ضهم ال�ضخ�ضية يف العوا�ضم العربية 
وخا�ضة بريوت والكويت والدار البي�ضاء والقاهرة. كما اأقام العديد منها يف لندن وباري�ض 
وجنيف ووا�ضنطن، و�ضاهم يف معار�ض دولية يف فرن�ضا والرنويج والهند ويوغ�ضالفيا وبولونيا 
مقتنيات يف  وله  وال�ضارقة.  وم�ضر  الرنويج  دولية يف  �ضاهم يف جلان حتكيم  و�ضوي�ضرا. كما 

الكثري من متاحف العامل.
يعمل الآن، اإ�ضافة اىل تفرغه الفني يف لندن، م�ضت�ضارا للمتحف العربي للفن احلديث يف 
اأعمال الفنانني العرب منذ بداية  الدوحة، وهو املتحف الذي �ضي�ضم جمموعة كبرية من 

القرن الع�ضرين ولغاية اليوم. 
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الفنانني الأكرث �ضهرة يف وطننا العربي، ولأنه ميتلك جتربة طويلة  �ضياء العزاوي واحد من 
ومتميزة يف جمال الر�ضم والت�ضميم والطباعة والنقد الفني، وعلى اطالع وا�ضع مبا يجري 
يف الفن عربيا وعامليا، فان اآراوؤه وتقييماته ال�ضريحة واجلريئة ملا حدث يف ال�ضنوات املا�ضية 
ويحدث اليوم يف الفن العربي املعا�ضر، هي يف غاية الأهمية. ومن اجل ذلك اأجريت معه 

احلوار التايل، حني التقيته موؤخرا يف الدوحة. 
رافع: �صياء، دعنا نبداأ من النهاية، ما حال الفن العربي اليوم؟

�ضياء: لعل اأهم ميزة جندها يف التجربة العربية يف الوقت احلا�ضر، هي ميزة البحث الفردي. 
اإذ اأدى عدم وجود فعاليات جماعية م�ضرتكة حمليا اأو عربيا اىل عزلة الفنان، وهذه العزلة 
الفن  مما جعل  تطوير جتربته حمليا  ي�ضعى من خالله اىل  ما اىل بحث فردي  ب�ضكل  قادته 
العربي يتاأرجح بني م�ضتويات متنوعة . �ضنجد مثال يف بلد ما اأبحاثا متقدمة، بينما جند يف 
بلد اآخر اأبحاثا تقليدية، ومنها ما جنده يف دولة عربية خليجية، كمثال، فهناك اأبحاث ما بعد 
احلداثة يف الفن، رغم اأننا نعرف بان هذا البلد ل ميتلك مقومات موؤ�ض�ضاتية للثقافة والفنون، 
وهذه التجارب تتجاور ما نعرفه عن حركات فنية عاملية ذات تقاليد وتاريخ يف هذا امل�ضمار. 
ما  امل�ضداقية  من  وفيها  الأ�ضالة  من  فيها  التجربة  هذه  اأو  البحث  هذا  كان  اأن  يعنيني  ل 
يوؤهلها لأن تكون منوذجا، لكن ما يعنيني اأي�ضا وجود نوع من البحث ال�ضخ�ضي اأو اجلراأة 

ال�ضخ�ضية، ولي�ض اجلماعية التي اأدت اىل هذا النوع من الأبحاث.
رافع: يف هذه احلالة، ما هو دور املوؤ�ص�صات الفنية العربية وكليات الفنون اجلميلة والبيناليات 

الفنية التي تقام بني فرتة واأخرى هنا وهناك يف هذا البلد العربي اأو ذاك؟

اإن تكلمنا عن كليات الفنون ففيها من  �ضياء : ل وجود ملوؤ�ض�ضات فنية مبعناها احلقيقي، 
،اأما  مبدعون  مما هم  اكرث  ر�ضم  معلمي  لإنتاج  يجعلها معمال  ما  والتعليمي  الفني  الق�ضور 
املعار�ض الدولية فنحن نعرف مثال باأن اكرث بيناليات العامل تقام على اأ�ضا�ض ثقايف وفكري 
ملنطق  منه  الوظيفة  منطق  اىل  اقرب  �ضنوي  تقليد  جمرد  ولي�ضت  معينة،  اأهداف  و�ضمن 
الكويت،  بينايل  ال�ضارقة،  بينايل  للر�ضم،  القاهرة  بينايل  للطباعة،  القاهرة  بينايل  الإبداع. 
وبينايل جديد يف م�ضقط، كلها ت�ضب يف منهج تقليدي ل عالقة له بالإبداع ، منهج يعتمد 
على ت�ضمية الدول ويعتمد اأي�ضا، يف حالة ت�ضمية الأفراد، على العالقات ال�ضخ�ضية اكرث 
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مما يعتمد على ت�ضمية الباحثني احلقيقيني يف التجربة الفنية، ولعل بينايل ال�ضارقة يف م�ضعاه 
بدفع  وعالقته  الفنان  تقييم  حيث  من  التجربة  ف�ضل  على  �ضاهد  اكرب  للفنانني  التكرميي 
وتطوير التجربة العربية ولي�ض املحلية. هناك منظور حملي تقا�ض به احلركة الفنية العربية. هذا 
الت�ضورف�ضح املجال لن تكون قيمة الفنان يف اهميته القطرية ل العربية، ولهذا الت�ضور اي�ضا 
البينال على نطاق الدول، فاملعر�ض هو جتميع لفعاليات  البائ�ضة يف  تعود تلك امل�ضاركات 

حملية، الكثري منها مكتف بحاله، وما امل�ضاركة ال فعالية اأخرى من الفعاليات ال�ضنوية.
امل�ضاهمات  بوابة  فتح  البداعية  للتجارب  امتياز  امل�ضاركة  من  يجعل  الذي  املنهج  انعدام 
تطغي  الكاريكتريو�ضناع  وفناين  تقليديون  وخطاطون  اأخرى  ف�ضاءات  من  جاوؤوا  لفنانني 
عليهم منطق احلرف التقليدية، ال�ضرر الذي ي�ضتقدمه هوؤلء عندما ل يتجاوزون حرفيتهم 
نحو فعل الر�ضم، لي�ض مبعناه العادي بل بتلك الهتمامات التي يوليها هذا الفعل، اهتمام 
بال�ضطح، بالتكوين، اهتمام باللون، بحركة الفر�ضات املتنوعة. ولعل اختفاء كل هذه الأ�ضياء 
اأدى اىل وجود خطاطني �ضيئني وفنانني عاديني عمموا نوعا من التقاليد الفنية، تالئم اذواق 
وبيداء  خط  هو  الرتاث  باأن  الوهمي  وافرتا�ضهم  املباهات،  منطلق  من  الفن  مع  تتعامل 
ذات  جذور  فيه  ولي�ض  اأوربي  فن  فهو  ال�ضائع  الفن  اما  الفولكلورية،  لل�ضناعات  وم�ضاهد 
عالقة مبوروثنا الثقايف، وكان الفنان اأو الإن�ضان العربي هو قطعة متحفية موجودة يف متحف 
اإ�ضالمي اأو متحف للفنون القدمية ولي�ض عامال متحركا يف جمتمع متغري، يف جمتمع يت�ضلم 
يف كل يوم اآلف الأ�ضياء اجلديدة. لكننا وبحكم هذه الفرتا�ضات جنده �ضلبيا يف تعامله 
مع اجلديد. وجود )النرتنيت( مثال، يكاد يكون يف نظري نوعا من الفكاهة العربية، حني 
نعرف بان عدم وجود )بنك معلومات( عربي حقيقي ميكن املرء من الدخول األيه والتعرف 
اىل حمتوياته، واإذا اأخذنا املواقع الفنية والدبية فهي مواقع فردية، وبع�ض هذه املواقع هام�ضية 

فيها من املباهاة اكرث مما هي بوابة لالنفتاح على العامل.
رافع: اتفق معك على وجود الكثري من ال�صلبيات يف واقع احلركة الفنية العربية اليوم، لكن 
يف نف�ص الوقت هناك نقاط �صوء تب�صر مبوؤ�ص�صاتية حقيقية مثل متحف الفن العربي احلديث 
يف الدوحة، وهو كما اطلعت عليه، م�صروع عمالق وطموح. ما الغاية من تاأ�صي�صه، وما 

هي براجمه امل�صتقبلية ؟
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�ضياء: اعتقد بان من ال�ضواب اأن نطلق عليه ا�ضم ) املتحف العربي للفن احلديث (، ذلك، 
لأين ل اعتقد بوجود جتربة متكاملة ميكن اأن ت�ضمى فنا عربيا حديثا كتلك التي جندها يف 
كما  فردية  عربية  هناك جتارب  زالت  الأخرى. ل  التجارب  اأو  اليابانية  اأو  الأملانية  التجربة 

قلت، ولي�ض جتارب جماعية .
رافع: هل معنى ذلك انه لي�ص هناك مدر�صة فنية عربية، اأو ما ميكن اأن ي�صمى الفن العربي 

املعا�صر مثال؟

�ضياء: ل اعتقد بوجود هذه املدر�ضة، وهذه املدر�ضة اإن وجدت فال ميكن اختبارها اإل على 
�ضعيد انفتاحها على العامل. فهي ل تخترب يف الدوحة ول يف القاهرة اأو الرباط، اإن مل توجد 
مبرجعياتها.  وتعرتف  معها،  وتتفاعل  اأخرى  عاملية  جتارب  مع  تقف  للفنانني  جماعية  جتربة 
املرجعيات موجودة يف كل مكان. لناأخذ الر�ضام الإنكليزي ديفيد هوكني مثال وهو من اأهم 
الفنية ببيكا�ضو ب�ضكل كبري، قال  تاأثره ببع�ض مراحله  الأ�ضماء املعروفة الآن، وعرف عنه 
وبعد وفاة بيكا�ضو يف مقابلة مع التلفزيون الربيطاين ما معناه ) لقد تخل�ضت من بيكا�ضو لأنه 
كان جال�ضا فوق راأ�ضي (. هذا النوع من الكالم ل يحدث يف املنطقة العربية، فعندنا التاأثر 
يقال عنه تقليد. لأن هناك �ضوء فهم لعملية التوا�ضل الفني والثقايف. ل يوجد فن ياأتي من 
ال�ضفر، فالفن هو عملية توالد وتراكم معرفة. ل ميكن اأن يدعي �ضخ�ض ما باأنه ميتلك جتربة 
اأ�ضيلة وحقيقية دون اأن يكون له مرجعيات. هناك مرجعيات متنوعة ميكن اأن ت�ضتند على 
اأو اإ�ضالمي مثال. لكن الطاقة اخلالقة هي اأن تعطي جتربتك خ�ضو�ضية  اأو تراثي  فن قدمي 
يراها جمرد  ول  معها  يتفاعل  اأن  من  العربي  وكذلك  والأملاين  والأمريكي  الياباين  متكن 
اأ�ضا�ضي،  العربية، ويف اخلارج ب�ضكل  قطعة من ثقافة متحفية ميته. ان ما جنده يف التجربة 
مناذج ت�ضتلهم املوروث وكاأنها جزء من تلك التقاليد، هناك فنان عربي معروف، عر�ض يف 
العديد من العوا�ضم العربية كر�ضام ذات نزعة حروفية ينزعج من احالة اعماله اىل فن اخلط. 
ال انه ل يجد �ضريا بان ي�ضمى خطاطا يف دليل املعر�ض يف احدى املدن الوربية، ومنوذج 
اخر ل ي�ضعر باحلرج عندما تعر�ض قما�ضته احلروفية اىل حانب القما�ض التقليدي لقبائل 
افريقية، ولعل معر�ض فنانني حروفيني من �ضمال افريقيا والذي نظم مبنا�ضبة �ضنة افريقيا يف 
انكلرتا وجتول يف العديد من املتاحف املحلية، مل يجد النقد املتوا�ضع الذي ن�ضر عنوانا لهذه 
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مبعنى  العمال  هام�ضية هذه  اىل  ال�ضارات  تطرح هذه  ال  الفعالية غري )خطاطون جدد( 
تتاأ�ض�ض  العربي ما مل  الفن  املوؤ�ض�ضات احلقيقية ومن �ضمنها متحف  الر�ضم..؟ اعتقد ان 
اىل  ومنحازة  احلديثة،  الثقافات  على  مفتوحة  تكن  ما مل  العامل،  مع  متكافئة  على عالقة 
لوحة ل يكون فيها احل�ضان اأو النخلة، وكل تلك الإ�ضارات الطبيعية واجلغرافية خا�ضيتها 
اجتماعيا،  و  ثقافيا  مغايرة  جمتمعات  مع  تتوا�ضل  اأن  قادرة  لوحة  اىل  منحازة  الهوية،  يف 
وتتمكن من اإقامة احلوار، اللوحة التي تعتمد على طاقة اإبداعية قائمة على اأ�ضا�ض منظور 
جديد للعمل، ولي�ض ملا متثله كقطع تراثية، وكان اللوحة نافذة لوكالة �ضياحية. بهذا املعنى 
ل ميكن للتجربة العربية اأن تتطور ما مل يحدث التما�ض احلقيقي مع العامل. ل يوجد متا�ض 
حقيقي ال عرب املعار�ض العاملية للطباعة. وحتى يف البيناليات التي ن�ضارك فيها فهي ممثلة 
اأ�ضخا�ض ر�ضميون، والأعمال امل�ضاركة هي  ر�ضميا، والأ�ضخا�ض الذين يح�ضرون فيها هم 
من بقايا املعار�ض ال�ضابقة. لي�ض هناك عمل مربمج ينتظر لثالث �ضنوات قادمة على �ضكل 
بحث فني معني كما جنده يف التجارب العاملية. بدون هذا ل ميكن اأن تكون جتربة حقيقية. 
يف الدوحة هناك حماولة �ضخ�ضية وجهد �ضخ�ضي لإقامة �ضئ من هذا القبيل. الطاقة على 
توفري هذه الأ�ضياء تواجه اأحيانا �ضعوبات بع�ضها مادي وبع�ضها جغرايف، لكننا كمجموعة 
يف هذا امل�ضروع ن�ضعى على اأن هذا املتحف لي�ض جتميعا ملتاحف حملية، املتحف العربي 
هو امتياز تلك النخبة من املوؤ�ض�ضني ومن الأ�ضا�ضيني يف التجربة احلديثة، ول مانع من اأن 
تكون هناك هوام�ض جانبية . التجربة العربية يعملها اأ�ضخا�ض قليلو العدد، وهم الذين يبنون 
املتاحف  جتميع  حملية.  متاحف  فهو  حاليا،  موجود  ما  وهو  الباقي،  اأما  الأ�ضيلة.  التجربة 
املحلية �ضيكون عمال هام�ضيا. كما لحظت يف ال�ضارقة خالل معر�ض مائة عام من الفن 
العربي الذي نظم يف متحف ال�ضارقة اعتمادا على جمموعة املتحف العربي للفن احلديث يف 
الدوحة. املعر�ض ح�ضره نقاد من تون�ض ومن املغرب ومن لبنان ومن م�ضر ومن دول عربية 
املعر�ض.  ي�ضاهدوا  النقاد مل  بان كل  التي كتبت �ضتعرف  الن�ضو�ض  تقرا  . عندما  اأخرى 
املجموعة  وكان هذه  مبنطق  العربي كان ذلك  الفن  فيها عن  وتكلموا  ندوة  نظموا  وعندما 
من النقاد هي وزارة، وخرجوا بتو�ضيات على �ضاكلة تو�ضيات جامعة الدول العربية، وهذا 
يعني اأن الفنانني امل�ضاركني والنقاد �ضمن هذه الرتكيبة هم اأنا�ض كانوا ب�ضكل ما �ضياحيني 
بعالقتهم مع العامل. لأول مرة يحدث اأن تتواجد اأعمال لفائق ح�ضن ول�ضليبا الدويهي يف 

courtesy of the artist presented in pdf. copy to www.ibrahim
icollection for publishing on the site



389

مكان واحد، وكما نعرف فانهما كانا زميلني اأثناء الدرا�ضة يف باري�ض. فائق ح�ضن كان قد 
عاد اىل العراق وعمل اأبحاثه الفنية، و�ضليبا الدويهي عاد اىل لبنان ثم �ضافر اإىل اأمريكا. مل 
يحاول اأي من هوؤلء النقاد اأن يقيم عالقة ملا حدث لفائق اأو الدويهي. مل يحاول اأي ناقد 
اأن ي�ضاهد ما حدث يف تون�ض عرب جتربة معينة مثل جتربة رفيق الكامل ويقارنها بعمل فنان 
اآخر مثل اإ�ضماعيل فتاح من العراق مثال. كل هذا مل يحدث. ما حدث اأن كل واحد منهم 
اخذ يتحدث عن عدم وجود الفنان الفالين اأو ال�ضم الفالين من منطلق املتاحف املحلية. 
هذا املنطلق لن يوؤ�ض�ض ولن يعمل �ضيئا مهما ما مل نتجاوزه. والكالم املطلوب. هل جتربة 
�ضليبا الدويهي قادرة اأن تعمم على ال�ضعيد العربي، وهل جتربة �ضفيق عبود التي متتد اىل 
اأربعني �ضنة يف باري�ض قادرة اأن تكون نافذة للفن العربي؟ كل هذه الت�ضاوؤلت مل حتدث. 
معنى ذلك اأن املتحف مل يتمكن من اأن يو�ضل الر�ضالة التي اأقيم من اجلها . املتحف هو 
حماولة لتجميع اأهم التجارب الفنية العربية. بنف�ض الوقت تاأ�ضي�ض جتربة للبحوث والطباعة 
اأيجاد بنك معريف وفني )بنك معلومات( لكل من يرغب بعمل  والن�ضر وما اىل ذلك، و 
اإ�ضافة اىل م�ضاهدة الأعمال الفنية عن  اإذ ي�ضتطيع العتماد عليه  بحث يف الفن العربي، 
العراقية  الباحثة  مع  �ضخ�ضية  جتربة  لدي  واأنا  حدثت،  التي  البحثية  الأعمال  كل  قرب. 
ندى �ضبوط حني كانت ب�ضدد اأعداد درا�ضة عن احلروفية العربية وتاأثري احلرف العربي يف 
الفن، فقد ا�ضطرت وهي يف اأمريكا حيث تدر�ض، اأن ت�ضافر اىل اأماكن خمتلفة، والت�ضال 
بالفنانني ذوي العالقة بهذا امل�ضروع لعدم وجود متحف يزودها باملعلومات الالزمة ويطلعها 
على الأعمال الأ�ضلية. لقد �ضاهدت الأعمال عرب )�ضاليدات( اأو من خالل املطبوعات، 
الفنانني  كل  الأ�ضلية.  الأعمال  �ضاهدت  قد  اأنها  لو  كما  عليها  احلكم  يكون  لن  وبالتايل 
يبيعون اأعمالهم ليعي�ضوا، وبذلك تختفي اأعمالهم، وان مل يوثقوها ب�ضكل جيد )�ضاليدات 
جيدة( �ضتكون هناك �ضعوبة يف تذكرها. املتحف له هذا الدور املهم يف روؤية الأعمال الفنية 
وكان   ، ال�ضخ�ضي  معر�ضي  وا�ضنطن حل�ضور  عندما كنت يف  معي  على حقيقتها. حدث 
هناك اإ�ضارة يف دليل املعر�ض عن اأهمية ا�ضتخدامي للحرف العربي يف اللوحة، وبعد اأن زار 
املعر�ض ناقد فني معروف من جريدة )وا�ضنطن بو�ضت( كتب ن�ضا ق�ضريا كما هو معروف 
يف كتاباتهم النقدية، واأ�ضار باأنه مل يجد يف اللوحة حرف عربي. وجد فيها اإ�ضارات، وهذه 
واجتاه  اللون  وا�ضتخدام  اللوحة  بتكوين  بعالقتها  واإمنا  بوجودها  لي�ضت  قيمتها  الإ�ضارات 
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التقييم  هذا  يف  عنا(  تختلف  جتارب  من  بانها  انطباعا  للوحة  اعطت  التي  وهي  الفر�ضاة، 
تكمن اهمية هذه العمال. هذا مل يحدث عندنا. ما حدث هو اأن فنانني عاديني ا�ضتخدموا 
احلرف العربي وادعوا باأنها لوحة عربية واأ�ضبحت مادة اقرب اىل مفهوم املاأكولت ال�ضريعة 
حالها حال البيتزا والهامربجر. ولأنه ل يوجد متحف وهو املوؤ�ض�ضة التاريخية التي ميكن اأن 
تزود الفنانني ال�ضباب على معرفة وجتارب مل يكونوا قد اطلعوا عليها ومتكنهم من اكت�ضاف 
اجلانب ال�ضلبي يف التجربة ال�ضابقة وجتاوزها. هذا ما يحدث مثال ح�ضب اطالعي املحدود 
اإ�ضارات ونوع  الذين �ضافروا اىل اخلارج. فيها جتد  ال�ضباب  العراقيني  الفنانني  على جتارب 
من الذكاء خللق جتربة ذات عالقة باملوروث الوطني والقومي، لكنها يف نف�ض الوقت جتربة 
تت�ضع للعامل. والنموذج الوا�ضح يف هذا املجال هي جتربة الفنان ندمي حم�ضن، فاأعماله ميكن 
اأن تكون يف اأي معر�ض عاملي، ويف نف�ض الوقت لها خ�ضو�ضية ذات عالقة بجانب بدائي اأو 
موروث من هنا وهناك، لكنها متتلك �ضخ�ضية وا�ضحة قادرة اأن تتحاور مع الياباين والأمريكي 

وتتحاور مع اجلميع بعيدا عن الفلكلور. 
رافع: اإذن، نحن ل زلنا نحتاج اىل اأر�صفة احرتافية، واىل توثيق علمي للفن العربي يف كل 

مراحله، هل ميكن للمتحف العربي للفن احلديث يف الدوحة اأن يقوم بهذا الدور؟

�ضياء: بالتاأكيد، هناك حماولة لإيجاد بنك معلومات �ضحيحة تت�ضمن معلومات عن ال�ضرية 
الذاتية للفنانني العرب وت�ضوير الأعمال الفنية والكتابات النقدية وما اىل ذلك. هناك رغبة 
يف  وحفظها  حمتوياته  لت�ضوير  امل�ضري  املتحف  مثل  اأخرى  متاحف  مع  للتعاون  وحماولة 
مكتبتنا وهذا جزء من العمل على تاأ�ضي�ض بنك معلومات حقيقي للفن العربي و�ضول اىل 
اأيجاد اأبحاث جادة وجديدة. كان لدينا م�ضروع مو�ضوعة للفن العربي املعا�ضر لكنه اأوؤجل 
ب�ضبب معوقات تتعلق بفكرة امل�ضروع ووظيفته. ومع ذلك، فان حتقيقه لزال ممكنا، وعندما 
تنتج هذه املو�ضوعة عربيا، �ضتنتج اأي�ضا بلغات اأخرى، وقد توؤدي اىل ظهور كتب عن الفن 
العربي تدخل املتاحف العاملية. نحن ل نريد اإنتاج كتاب يباع يف الدول العربية لكن بلغة 
اإنكليزية. نحن نحاول مثال التعاون مع دور ن�ضر عاملية يف �ضبيل ن�ضر هذه الكتب واإدخالها 

اىل املتاحف واملكتبات العاملية.
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واخلزف  وللنحت  غرافيك،  للطباعة،  فنية  حمرتفات  اإن�صاء  اأجنزمت  قد  باأنكم  يبدو  رافع: 
مرافقة للمتحف. ما هو دور هذه املحرتفات، وما هي م�صاريعها امل�صتقبلية، وهل تت�صور 

باأنها �صتكون مفيدة للفنان العربي يف تطوير جتاربه واأفكاره املتعددة؟ 

احلقيقية  وقيمته  والثقايف،  الفني  باملعنى  موؤ�ض�ضة حتري�ضية  تعرف، هو  املتحف كما  �ضياء: 
تتاأكد عندما يكون يف بلد مزدحم بالفعاليات الثقافية. الدوحة بلد حمدود، واإمكانية التاأثري 
عربية،  بوابات  للمتحف  يكون  اأن  باجتاه  ت�ضورات  هناك  لهذا  بالتاأكيد،  حمدودة  �ضتكون 
ومنها بريوت ب�ضكل اأ�ضا�ضي. هذه املحاولة �ضتوؤدي رمبا اىل توفري فر�ض معقولة اأو قيمة لهذا 
التجربة. عمل املتحف يف ت�ضوري، يكتب�ض قيمة ا�ضافية بوجود حمرتفات فنية. مبعنى اأن 
يكون له ا�ضتوديوهات جمهزة باأجهزة متطورة �ضواء للطباعة اأو النحت اأو ال�ضرياميك. على 
اأ�ضا�ض اأن الفنانني، كما يف كثري من التجارب العاملية، يرغبون يف جتربة الطباعة اأو النحت اأو 
ال�ضرياميك لتطوير اأفكارهم واأدواتهم الفنية. املحرتف ميكن اأن يقدم لهم قدر من امل�ضاعدة 
لإن�ضاء هذه التجارب وتطويرها، وبالتايل، قد يكون هذا حلما، هناك حماولة لإيجاد جتربة 
جتمع املبدعني من خارج الر�ضم والنحت، رمبا معماريني وم�ضممني، وهي حماولة فيها �ضئ 
من روح ) الباو هاو�ض (، ولديها الطاقة على دخول املجتمع ل عن طريق اللوحة واإمنا عرب 
قبل  من  م�ضممة  نتاجات  خالل  من  املجتمع  ومدارك  معارف  لتطوير  اليومية.  الأدوات 
معماريني وم�ضممني ور�ضامني ونحاتني. وفتح قاعة ) �ضالة ( يف نف�ض الوقت لعر�ض هذه 

النتاجات.
رافع: مبعنى اأن الفن الوظيفي �صيتزامن اأو ي�صارك الفنون الأخرى يف برامج املتحف.

�ضياء: بالتاأكيد، فنحن نعرف بان الفنون القدمية كانت فنونا وظيفية، اإذا �ضاهدنا الآن جمموعة 
)توت عنخ اآمون( يف املتحف امل�ضري، �ضرنى اأعمال تبداأ من ال�ضحن، اىل الكر�ضي، اىل كل 
�ضئ. نف�ض ال�ضيء ينطبق على الفن الإ�ضالمي. لقد كان فنا وظيفيا. �ضواء بالأدوات اليومية 
العربية،  جتاربنا  احلديث �ضمن  بالفن  اأية عالقة  مثال ل جند  العمارة  اليوم، يف  العمارة.  اأو 
ب�ضبب وجود قطيعة كاملة بني املعماريني وبني الفنانني. املعماري ي�ضعى لإيجاد بناء يوؤكد 
ت�ضوره اجلمايل والعملي،لذا يحاول اأن يكون مثل ال�ضاعر الذي ي�ضتخدم الفنان كمزوق، 

اأي اأن يكون هام�ضيا ول عالقة له بالعملية الإبداعية، بخالف ما جنده يف الدول الأوربية.
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املحاولة هي اأن نوجد جتربة تعطي قيمة للفن الوظيفي اأو ما ي�ضمى يف بع�ض الأحيان الفن 
اأثاث م�ضمم من اخلارج، ميكننا  التطبيقي ليكون جزء من احلياة اليومية، فبدل من ناأخذ 
نحن اأن ن�ضمم هذه الأ�ضياء. قبل �ضنوات يف معر�ض ) فياك ( يف باري�ض كنت قد ا�ضرتكت 
املعر�ض  يف  )بيريكاردان(  �ضارك  مدة  وبعد  منها،  اثنني  كاردان(  )بيري  واقتنى  بلوحاتي، 
ال�ضنوي لت�ضميم الثاث، �ضمن هذا املعر�ض ا�ضتخدم )بيري كاردان( نف�ض األوان لوحاتي 
كفنانني  نحن  ميكننا  املعنى  بهذا  م�ضاركته.  ف�ضاء  من  جزءا  وجعلها  قتناها  اقد  كان  التي 
ومعماريني وم�ضممني اأن نكون جزء من هذه العملية الإبداعية. نحن نحاول اأن ل جنعل 
من النحات مزوقا باأن تو�ضع قطعته النحتية يف الطريق اأو اأمام مدخل عمارة، بل يكون جزءا 
من العمارة. هذه اإ�ضكالية تتكرر يف الكثري من احلالت ولي�ضت وا�ضحة يف حياتنا الثقافية، 

اأي من هو املهم ومن هو الهام�ضي؟
منها.  الب�صرية  وخا�صة  العربية،  بلداننا  يف  الفنية  الثقافة  انت�صار  ملحدودية  رمبا   : رافع 
باملنا�صبة، وب�صفتك واحدا من موؤ�ص�صي جملة )فنون عربية( التي كانت ت�صدر يف لندن. 
اأود اأن حتدثنا عنها، وعن ت�صورك وتقييمك ملا ي�صدر الآن من مطبوعات فنية، فلقد اطلعنا 

موؤخرا على اكرث من جملة متخ�ص�صة بالفن الت�صكيلي �صدرت هنا وهناك. ما راأيك؟

�ضياء: كانت جتربة جملة فنون عربية، تعترب طليعية وناجحة يف زمن �ضدورها وبتقدير الكثري 
وان  منطقية خا�ضة  وغري  متعبة  كانت عملية حتريرها  الوقت  نف�ض  ولكن يف  متابعيها،  من 
جربا اإبراهيم جربا ) رئي�ض التحرير ( كان مقيما يف بغداد، وبلند احليدري ) مدير التحرير( 
ت  ذا  جملة  ننتج  اأن  ميكن  كيف  بالذات.  بلند  مع  الأ�ضا�ضية  م�ضاكلي  كانت  لندن.  يف 
عالقة بالفن الت�ضكيلي ؟ هناك عدم وجود معرفة تف�ضيلية بالفن الت�ضكيلي. ما يكتبه بلند 
احليدري من ن�ضو�ض هي اقرب اىل منطق الأدب وال�ضعر، فهو ل يعرف الأدوات الأ�ضا�ضية 
اأن  اأو النحت معرفة تبعده عن التكرار. مع كل هذا متكنت املجلة  ل للطباعة ول للر�ضم 

توجد تقليدا ما، ومل تتمكن اأية موؤ�ض�ضة اأخرى من اأن تنتج بعد ذلك بديال لها مياثلها. 
رافع: �صدرت �صبعة اأعداد من ) فنون عربية ( فقط. 

ال�ضارقة  يف  والأعالم  الثقافة  دائرة  قامت  اأن  اىل  انتهت.  ثم  اأعداد،  �ضبعة  نعم،  �ضياء: 
فاأ�ضدرت جملة ) ال�ضورة ( التي جاءت مطابقة بتبويبها وت�ضميمها ملجلة فنون عربية ب�ضكل 
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يثري احلزن والرثاء ، ويف نف�ض الوقت فيها �ضئ من العجالة، فكثري من الن�ضو�ض ل متت ب�ضلة 
لل�ضور املرافقة لها. لقد ان�ضب الهتمام على البهرجة فقط. وهنا يت�ضاءل املرء. كيف ميكن 
ل�ضخ�ض ما اأن يقلد عمال انتج قبل ع�ضرين �ضنة ؟ ملاذا ل يقلد عمال انتج قبل ع�ضر �ضنوات 
مثال، انتج قبل خم�ض �ضنوات، اأو قبل �ضنة ؟ هذا يعني عدم وجود عالقة مبا ينتج الآن. 
كان ميكن اأن تكون جملة مغايرة ، وبهذا املعنى فال قيمة لأي جملة ل تلغي جملة فنون عربية 
من الذاكرة. ولن الأعالم ل ميتلك ذاكرة اأو تاريخ، فلم ي�ضر اأحد من الأ�ضخا�ض اىل اأن 
هذه املجلة املعنية بالإبداع عليها ل ترتدي لبا�ضا جاهزا، كان عليها اأن تعنى بالت�ضميم قدر 

عنايتها بالن�ض وال�ضورة وب�ضكل يعطيها هويتها. 
رافع: وما دمنا ب�صدد الت�صميم والإخراج. هل باعتقادك بان ت�صميم اليوم تخلف عن ما 
متقدمة  اأدوات  الآن  لدينا  بان  علما  املا�صي.  القرن  من  ال�صبعينات  فرتة  يف  موجودا  كان 

)الكومبيوتر وبراجمه الت�صميمية( ت�صاعد كثريا يف هذا املجال؟ 

�ضياء: من املوؤكد، واأتذكر اأنني �ضممت غالفا يف تلك الفرتة ملجلة فنون عربية ا�ضتخدمت 
فيه ن�ض )اتق �ضر من اأح�ضنت اإليه( وق�ضينا ثالثة اأيام من العمل املتوا�ضل لتحويله من 
الأ�ضود والأبي�ض اىل الألوان. اليوم ميكن اإنتاجه بدقائق بوا�ضطة الكومبيوتر. كثري مما ينتج 
اأدلة املعار�ض الفنية التي ن�ضاهدها اليوم  الآن لي�ضت له عالقة بالكومبيوتر. لناأخذ مثال، 
اأن  بني  غريب  مزج  فيها  جند  بت�ضميمها.  الكومبيوتر  ا�ضتخدم  والتي  العربية،  البلدان  يف 
للمنتج  اأو مواد جتميل. ل يوجد خ�ضو�ضية  اأو كاتلوك �ضناعة �ضيارات  تكون كاتلوك فن 
عمل  لتحقيق  كو�ضيلة  ي�ضتخدم  الكومبيوتر  اأن  العامل  بلدان  معظم  يف  جند  بينما  نف�ضه. 
امل�ضممني  فان  حقيقية،  ت�ضكيلية  ثقافة  وجود  ولعدم  الآن  يحدث  ما  واإبداعي.  جدي 
الدليل حاله حال  وهذا  الكومبيوتر،  لربامج  املرافق  الدليل  كامل على  ب�ضكل  يعتمدون 
دليل التلفون، ل يعطي الكثري. بينما هناك كتب متخ�ض�ضة حتوي قدرا كبريا من املعلومات 
بان  واإنتاجها، حيث جند  املتقدمة، وكيف مت ت�ضميمها  فنانني وم�ضممني لهم جتاربهم  عن 
معظم اخلطوات امل�ضتخدمة فيها تناق�ض ما يرد يف الدليل. هذا ل يحدث عندنا يف البلدان 
العربية. عندما تطلع على ما ين�ضر يف بريوت مثال، وفيها اأهم دور الن�ضر، �ضتجد بان ت�ضميم 
معظم اأغلفة الكتب متخلفا، وهي ت�ضاميم تعود لفرتة اخلم�ضينات من القرن املا�ضي، ول 
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عالقة لها مبا يحدث يف التجارب العاملية اليوم، واأما املجالت التي ت�ضتخدم الكومبيوتر يف 
اأن  اإنتاجها، فبدل  اأنها بعيدة عن هذا اجلهاز ما عدا �ضرعة  ت�ضميمها، ف�ضنجد من غالفها 
تنتج مبدة اأ�ضبوع بالطرق التقليدية اأ�ضبحت تنتج بيومني. لي�ضت هناك حماولة ل�ضتخدام 
الربامج لتفكيك بنية تقليدية �ضائعة منذ �ضنوات يف ت�ضميم الكتب. لناأخذ دواوين ال�ضعر 
مثال. كل دواوين ال�ضعر منذ الأربعينات وحلد الآن مل يتغري ت�ضميمها. لو اأخذنا مثال ديوان 
�ضعر انتج يف ال�ضبعينات لريا�ض الري�ض، وقام بت�ضميمه و�ضاح فار�ض. هذا الديوان ميكن اأن 
يو�ضع يف املتحف عند مقارنته ملا ينتج الآن من ت�ضاميم يف املنطقة. هناك �ضئ من الالمعقول 
اأحد  املعماري.  الت�ضميم  حال  حاله  بحتا.  خدماتيا  فنا  ا�ضبح  لقد  العربي.  الت�ضميم  يف 
املعماريني املعروفني ا�ضتعان بت�ضميم جامع ال�ضلطان ح�ضن يف القاهرة واأنتجه بالكومبيوتر 
على اأ�ضا�ض اأقامته يف الريا�ض والدوحة وبغداد والإمارات دون اأن ياأخذ بالعتبار اأن تقاليدنا 
يف العراق اأو يف الإمارات تختلف يف الكثري من اوحجهها عن التقاليد يف م�ضر. اإن عقلية 

ت�ضنيع املاأكولت ال�ضريعة قد انتقلت مع الأ�ضف اىل العمل الثقايف والفكري.
رافع: اإذن، هل تعتقد بان الفنان م�صاهم حقيقي وفعال يف جمال الت�صميم؟ 

الفنانني  ت�ضتقطب  الغرب  يف  الت�ضميم  �ضركات  عندنا.  يحدث  هذا  اأن  اعتقد  ل  �ضياء: 
وروؤى  اأفكارا  يحمل  الذي  املبدع  الفنان  بل  احلريف،  الفنان  لي�ض  معها،  للعمل  وباإحلاح 
يف  ين�ضرونها  وهم  املجالت.  كافة  يف  مبتكرة  وت�ضاميم  اإعالنات  لتحقيق  وذلك  جديدة، 
كتب وجمالت خللق نوع من الوعي اجلمايل، وكذلك لإيجاد نوع من املناف�ضة والتحدي 
بني هذه املوؤ�ض�ضات. لدينا موؤ�ض�ضات للت�ضميم لكنها غري موؤثرة ول تعطي منوذجا يحتذى 
به. املطبوعات العربية ب�ضكل عام متخلفة، لناأخذ مثال جملة روز اليو�ضف التي كانت ت�ضدر 
يف اخلم�ضينات، �ضنجد لها مثيال يف كثري من مطبوعات هذه الأيام، مع فارق الورق ال�ضقيل 

والبهرجة اللونية. اأما العامل الب�ضري الأ�ضا�ضي فهو نف�ضه. 
رافع: وكيف ميكن اأن نتطور يف هذا املجال. الت�صميم، ومنه الت�صميم الطباعي وهو جزء 
حيوي ومهم من فن الع�صر وامل�صتقبل. ما هو دور كليات الفنون واملدار�ص الفنية العربية 

يف تطور هذه الفنون ونه�صتها؟ 
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�ضياء : كما تعرف. يف كل جامعات العامل، ويف كلياتها الفنية، هناك فنانون معروفون عامليا 
فنانون  الفنون عندنا  اأكادمييات  اكرث  املهمة و يف  بهذه  يقوم  بينما  فيها.  بالتدري�ض  يقومون 
تقليديون. يف البلدان العربية اأ�ضبحت �ضهادة الدكتوراه ت�ضبق �ضهادة الإبداع. وهذا عائق 
الطريق ال�ضحيح. نحن نحتاج فعال اىل  الفنية وو�ضعها يف  الدرا�ضة  كبري يف �ضبيل تطوير 
اىل  ونحتاج  الطباعي،  الت�ضميم  ومنها  اجلديدة  الفنون  تدري�ض  جمال  يف  متطورة  برامج 
املذهلة  التطورات  عن  متخلفني  �ضنبقى  وبدونها  املهمة،  بهذه  للقيام  متميزة  فنية  خربات 
يف العامل. ومع هذا، فهناك اإمكانيات عربية �ضابة واعية لدورها، ومنهم الفنان ندمي حم�ضن 
) در�ض الت�ضميم الطباعي يف ام�ضرتدام ( الذي يعمل بطريقة مغايرة ملا يحدث يف الدول 

العربية، اإنه موهوب ومبتكر يف جمال الت�ضميم، وت�ضميماته قل ما جتد لها مثيال عندنا. 
ب�صفتك  والت�صعينات.  الثمانينات  جيل  وخا�صة  الأجيال،  تقييم  اىل  يقودنا  هذا  رافع: 
اأحد رموز جيل ال�صتينات يف الفن العربي املعا�صر، كيف ترى الأجيال الالحقة وما هي 

خ�صائ�صها؟

�ضياء: �ضاأروي لك هذه الواقعة. التقيت موؤخرا ب�ضاب من خريجي معهد الفنون اجلميلة 
اأنت من جيل فائق ح�ضن؟ هذا موؤ�ضر على كثري من النق�ض يف  يف بغداد، و�ضاألني، هل 

املعلومات والثقافة العامة واجلدية يف معرفة التجارب ال�ضابقة. 
من خالل متابعتي ملا يحدث يف التجارب ال�ضابة يف الفن العربي اليوم. وجدت اأن هناك 
موؤ�ضرات جميلة يف الفن ال�ضوري اأو العراقي وكذلك يف الفن اللبناين، وعلى قدر اطالعي 
على التجارب العراقية ال�ضابة يف ظل هذا الظرف املاأ�ضاوي الذي مير به الوطن، ولأنها املرة 
نتيجة ذلك  الفنان  ا�ضبح  فقد  الفن،  مع  العي�ض  لقمة  فيه  ترتبط  الذي  تاريخنا  الأوىل يف 
اأراد العي�ض فعليه التوجه اىل الفن التقليدي، من  اإن  اأن ير�ضم.  اأن ياأكل وبني  موزعا بني 
اجل اأن ي�ضمن بيع اأعماله واإل فهو فن ل يباع. وعلى الرغم من ذلك، فهناك جتارب عراقية 
�ضابة مع قلتها حتاول اأن ت�ضق طريقها ب�ضكل �ضحيح، واذكر منهم نزار يحيى وغ�ضان غائب 
و�ضامر اأ�ضامة وكرمي ر�ضن و�ضياء اخلزاعي وهناء مال اهلل وغريهم. ومع اأن البع�ض منهم قد 
اعتمد على جتارب عاملية، بينما اعتمد البع�ض الآخر على تطوير املوروث، اإل انهم جادون 
يف تطوير جتاربهم واحلفاظ على م�ضداقيتها رغم الظروف ال�ضعبة. اإن اإدامة هذه التجارب 
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لأمر �ضعب اأي�ضا، وذلك لعدم وجود موؤ�ض�ضات و�ضالت عر�ض حقيقية و�ضحيحة مهنيا 
اأن تقف اىل جانبهم. لقد حاولت �ضخ�ضيا تنظيم معار�ض لهوؤلء الفنانني ودعمهم  ميكن 
معنويا، ليكونوا موؤثرين اأمام هذا الزحف الأمي من الر�ضامني التجاريني. اإن هذه التجارب 
الفردية املحدودة لتب�ضر بفن اآخر، كما تقف مع جتارب عربية �ضابة اأخرى يف مقدمة امل�ضهد 

الت�ضكيلي العربي اليوم .
اأواخر  منذ  العراق  خارج  يعر�صون  الذين  العراقيني  الفنانني  اأوائل  من  كنت  رافع: 
حال  الآن  ترى  كيف  وغريها.  البي�صاء  والدار  والقاهرة  والكويت  بريوت  يف  ال�صتينات. 
اآخر لعر�ص  بلد عربي  بلد عربي اىل  العرب، وانتقالهم من  للفنانني  ال�صخ�صية  املعار�ص 

اأعمالهم ؟ 

معر�ض  اأول  اأقمت  عندما  احلا�ضر.  والوقت  ال�ضتينات  فرتة  بني  نقارن  اأن  جميل  �ضياء: 
�ضخ�ضي يل يف بريوت عام 1969 ا�ضتقبله الفنانون وال�ضحفيون بود و�ضداقة جميلة. لكن 
ما يحدث الآن خمتلف كليا، وخا�ضة على �ضعيد الفنانني. هناك منطق جديد ي�ضبه اىل 
اآخر  �ضخ�ض  يجاوره  اأن  ويخ�ضى  معينة  فاكهة  يبيع  الذي  الدكان  �ضاحب  منطق  ما  حد 
بفاكهة جديدة .هناك انحياز حملي بائ�ض يتحكم بالعديد من الفنانني، وخماوف ل تعك�ض 
�ضخ�ضية واثقة من حلولها الفنية ، فعندما اأقمت معر�ضا اآخر يف بريوت عام 1991 بعد غياب 
حلوايل ربع قرن، جاءين ناقد معروف وقال يل، اإن هذا ملعر�ض كبري، وكان حري بان يقيمه 
الفنان اللبناين كذا ولي�ض اأنت. قلت له، لقد اأقمته تكرميا لبريوت. لقد حتكمت ع�ضابيته 
مبعنى املعر�ض، ومل يتمكن من ان يفتح نافذة الختالف. اإن هذا الأمر يتكرر الآن يف اكرث 
املتميزة،  للتجارب  ومتقبل  قبل جمهور جديد  انفتاح من  فهناك  ومع هذا  بلد عربي،  من 
وكذلك احت�ضان للفنانني العرب اجليدين، �ضواء اأكانوا مقيمني يف بلدانهم اأو يف اخلارج، 
كما هو حا�ضل يف البحرين، هذا النفتاح على مناخات الختالف، على نوازع فنية متنوعة 

�ضيوؤدي حتما اىل تفكيك امل�ضهد املحلي بكل حمدوتيته، زارعا روح التنوع والختالف.
اأجرى احلوار: رافع النا�ضري، جملة العلوم ثقافات البحرينية، 2002
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حوار

املن�صرم،  القرن  من  وال�صتينات  اخلم�صينات  يف  العراقية  الت�صكيلية  احلركة  متيزت  �ص: 
اليوم  ترى  كيف  العاملي.  الفن  تيارات  وعلى  احلداثة  على  وبانفتاحها  الطليعية  باأعمالها 
واقع الفن الت�صكيلي يف العراق، وهل هناك من بوادر ل�صحوة جديدة لدى الفنان العراقيني؟ 

ال�ضنوات  ح�ضار  فاإن  الديكتاتورية،  من  عاما  لثالثني  املدمرة  الآثار  جانبا  و�ضعنا  اإذا  ج: 
اأدى  العراقي،  ال�ضعب  من  وا�ضعة  قطاعات  لدى  املعي�ضة  م�ضتوى  وانهيار  الأخرية  الع�ضر 
اإىل خروج اأعداد كبرية من الفنانني لأ�ضباب مادية اأو �ضيا�ضية. مع ذلك فاإن وجود هوؤلء 
الفنانني خارج العراق، �ضمح بتو�ضيع اآفاقهم وبتطوير اأنف�ضهم، واإن بقي لديهم حذر وريبة 
با�ضت�ضناء  اليوم-  ال�ضائد  الفني  التيار  فاإن  العراق  داخل  اأما  عام.  ب�ضكل  ال�ضيا�ضية  من 
حمدود- هو الفن التجاري وهناك �ضالت عر�ض تروج لهذا النوع من الفن. يف ال�ضابق 
كان لدينا جمعية فنية واحدة هي جمعية الفنانني العراقيني وكانت فعالياتها تتميز باجلدية 
واملهنية العالية، ومبرور ال�ضنوات مت تهمي�ضها لفعاليات تخدم الت�ضورات ال�ضيا�ضية لل�ضلطة 
منها ما عرف مبعر�ض احلزب واملعار�ض التي متجد للحرب مع ايران، اأما اليوم فهناك العديد 
�ضياق  يف  وتندرج  الحتالل  قوات  من  الدعم  بع�ضها  يتلقى  التي  الفنية  اجلمعيات  من 
بني  العراقي  الداخل  يف  الفرز  اأن  واأعتقد  ال�ضيا�ضي.  والتعبري  التجاري  الفن  بني  يختلط 
فمثال يف  الحتالل.  من  وال�ضيا�ضي  الأخالقي  للموقف  وفقا  �ضيتم  الت�ضكيليني  الفنانني 
معر�ضا  يعملوا  اأن  قوات الحتالل  لدى  الثقافيني  امل�ضت�ضارين  بع�ض  اأراد  الأخرية  الآونة 
النتيجة كانت  املعر�ض.  بغداد موعدا لفتتاح  تاريخ �ضقوط  العراقي وحددوا  للفن  �ضامال 
اأن معظم الفنانني العراقيني �ضعروا بالإهانة ورف�ضوا امل�ضاركة يف هذا املعر�ض. يف املح�ضلة 
اأ�ضتطيع اأن اأقول اأن هناك خامات فنية واعدة يف داخل العراق، ولكن الأمر بحاجة لوقت 
اأطول حتى تتم عملية الفرز، واأحد معايري هذا الفرز براأي هو اأن يكون الفن الت�ضكيلي جزءا 

من ال�ضمري الوطني العراقي امل�ضتقل. 
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�ص: بعد كل الذي حدث يف العراق، هل تعتقد اأن الثقافة العراقية، بروافدها املتعددة، ل 
تزال جزءا من الثقافة العربية الأو�صع واأن لها دورا تلعبه يف هذا املجال؟

العربية. وكل ما يقال  الثقافة  العراقية خارج  للثقافة  اأن ل حياة  اأقول ب�ضراحة  ج: دعني 
اليوم عن القطيعة مع الثقافة العربية هو من قبيل املزايدات الإيديولوجية. كيف ميكن لأي 
�ضاعر اأو كاتب اأو فنان عراقي اأن يتطور ويبدع مبعزل عن حميطه ونظرائه العرب وجمهوره 

العربي.
�ص: ل يزال ن�صب احلرية للفنان العراقي الكبري جواد �صليم قائما يف بغداد اليوم. كيف 

تنظر اإىل هذا العمل الفني وكيف ترى عالقته بزمانه ومكانه احلايل؟

ج: عمل جواد �ضليم هو النموذج ملا كان عليه املجتمع العراقي، ل ملا هو عليه الآن. اليوم 
يتولد لدي اإح�ضا�ض اأن عمل جواد ل عالقة له باملنطقة ونا�ضها، وكاأنه مل يعد ميثل جمموعة 
الب�ضر التي متر من حوله. هناك جانب ثقايف ورمزي وفني هائل لهذا العمل فيه انحياز للتاريخ 
الوطني دون ا�ضارة حلزب او طائفة، ولكن املدينة تبدو يل وكاأنها غري معنية به اليوم. وخالل 
فرتة حكم �ضدام حاول �ضاعر وم�ضوؤول �ضيا�ضي يف اجتماع مع الفنانني التقليل من قيمة 
هذا العمل ولعل كان يف ذلك نوع من ال�ضتباق لفكرة اإزالته. انه من الف�ضيحة مثال ان 
يتم الكالم على الن�ضب الذي و�ضعوه الآن يف �ضاحة الفردو�ض واحتفلوا به على اأنه ن�ضب 
التحرير، ان ن�ضب مهني لتاريخ الفن العراقي، العراق اأكرب من هكذا عمل. العراق احلقيقي 
جتده يف ن�ضب جواد �ضليم ون�ضب تلميذه ا�ضماعيل فتاح واملعروف بن�ضب ال�ضهيد، البع�ض 
من كتاب �ضحافة الحتالل واملوؤرخون اجلدد للفن العراقي يحاولون اهماله لنه ميثل ن�ضب 
القاد�ضية، دون ان يعرفوا امثال هوؤلء ان هذا الن�ضب قد فاز به ا�ضماعيل يف م�ضابقة عام 78 
واكملت كافة خرائطه الهند�ضية عام 79 كما هو مثبت يف الكرا�ض الذي ا�ضدره املكتب 

الهند�ضي الذي تعاون من الفنان ا�ضماعيل على حتقيق ت�ضوراته. 
�ص: كيف ترى حال املثقفني العراقيني اليوم؟ وكيف تف�صر ندرة الأ�صوات التي عار�صت 

�صدام يف ال�صابق وتعار�ص اليوم الحتالل؟ 

�ضلطة  يعمل موظفا لدى  اأن  اأو مثقف  لفنان  اليوم هو كيف ميكن  الأ�ضا�ضي  ال�ضوؤال  ج: 
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الحتالل؟ لي�ض هناك اأدنى �ضك يف اأن ن�ضبة كبرية من املثقفني اأ�ضاعت البو�ضلة وتبدلت 
اىل  ونظامه  �ضدام  كره  اعماهم  منهم  فالكثري  الأخالقي.  كما  ال�ضيا�ضي  باملعنى  اأولوياتها 
ان  بجيو�ضهم  جاوؤوا  ومن  انف�ضهم  واقنعوا  الحتالل  بقوات  مرحبني  جعلهم  الذي  احلد 
العراقيون �ضوف ي�ضتقبلوه بباقات الورد روكانه يعتقد اأن �ضقوط النظام العراقي مربرا معناه 
اأن الدميقراطية اأ�ضبحت على الأبواب وهذا براأي كذبة لكنهم �ضرعان ما اكت�ضفوا خيبتهم 
الكبرية اما الكالم عن الدميقراطية وحر�ض قوات الحتالل عليها فهو من الكاذيب التي 
اواملنتمي  امل�ضتقل  املثقف  فاملوقف الأخالقي يحتم على  العجمي ومكية.  الثنائي  روجها 
�ضيا�ضيا اأن يكون �ضد الحتالل هذا ما يخربنا تاريخ ال�ضعوب منها تاريخ ال�ضعب المريكي 
نف�ضه، وهنا املحك الرئي�ضي. ال�ضيا�ضة كانتماء حزبي ل تعني الفنان كثريا، املهم اأن يكون 
انحياز الفنان واملثقف اىل املوقف الأخالقي وهذا يحتم عليه بال�ضرورة اأن يكون له موقف 

�ضد الظلم والتع�ضف والحتالل.
�صدام  ظل  يف  للعراق  العرب  املثقفني  بع�ص  بها  يقوم  كان  التي  بالزيارات  راأيك  ما  �ص: 

ح�صني، بحجة الت�صامن مع ال�صعب العراقي؟

ج: منذ بداية الثمانينات مل تطاأ قدماي اأر�ض العراق، وكان لدي قناعة اأنه مبجرد الذهاب 
لإقناع  باإ�ضتمرار  اأ�ضعى  وكنت  النظام.  اعالم  ماكنة  طائلة  حتت  تقع  فاأنت  العراق  اإىل 
مع  الت�ضامن  �ضعار  العراق حتت  اإىل  الذهاب  بالعدول عن  العرب  املثقفني  من  اأ�ضدقائي 
ال�ضعب العراقي، خوفا من ا�ضتغالل زيارتهم من قبل النظام. لقد كنت منذ البداية �ضد 
كل احلما�ضات الزائفة التي راجت يف ال�ضنوات الأخرية مل�ضاعدة ال�ضعب العراقي. ال�ضعب 

العراقي مل يكن بحاجة مل�ضاعدات مالية ولكنه بحاجة للت�ضامن الفعلي.
�ص: كيف ترى اإمكانية هذا الت�صامن يف اجلانب الثقايف؟

لوحاتها  بيع  حجة  حتت  تافهة  فنية  معار�ض  اإقامة  طريق  عن  مثال  يكون  ل  الت�ضامن  ج: 
تتلطى مبربرات  اإل عملية جتارية بحتة  لي�ضت  العراقي. هذه  ال�ضعب  اإىل  الأموال  لإر�ضال 
وا�ضحة �ضد  �ضيا�ضية  مواقف  باتخاذ  يكون  احلقيقي  الت�ضامن  واإن�ضانية خمادعة.  اأخالقية 
الديكتاتورية يف ال�ضابق و�ضد الحتالل اليوم. مثال عندما ذهب �ضليم بركات اإىل العراق 
واملعتم يف حينها( خلق م�ضكلة  املمنوع   ( يو�ضف  ل�ضعدي  ن�ضا  الندوات  اإحدى  وقراأ يف 
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اأنواع  كبرية مع ال�ضلطة العراقية واحرج مثقفي املنا�ضبات وما اكرثهم، هذا براأي نوع من 
الت�ضامن املمكن. لكن كم من املثقفني العرب قام ب�ضيء م�ضابه، وكم منهم ت�ضامن مع 
العرب  املثقفني  الكثري من  اأن  املبكي  امل�ضحك  بلدهم،  املنفيني خارج  العراقيني  املثقفني 
كان يعمل يف موؤ�ض�ضات �ضحفية ممولة من النظام العراق وي�ضبح بحمد الرئي�ض العراقي، 
وما اإن احتل العراق الكويت وما ح�ضل من التبا�ضات وانقطع التمويل حتى راحوا يعملون 
يف موؤ�ض�ضات ممولة من الدول اخلليجية وغريوا مواقفهم 180 درجة. لذلك ل ميكن يل اأن 
اأعترب موقفهم امل�ضتجد من النظام العراقي موقف اأخالقي، بل هو بالتاأكيد موقف مبني على 

م�ضالح �ضخ�ضية بحتة.
�ص: ما راأيك بحال العديد من املثقفني العراقيني الذين يقبلون التعاون مع موؤ�ص�صات ثقافية 
ممولة من �صلطات الحتالل. األ تعترب موقفهم م�صابها ملوقف من قبل التعاون يف ال�صابق مع 

نظام �صدام ح�صني؟

امل�ضاريع  من  العديد  هناك  عي�ضهم.  لقمة  �ضاحبة  اأ�ضبحت  اليوم  فاأمريكا  بالتاأكيد،  ج: 
الثقافية التي باتت متول مبا�ضرة من املخابرات الأمريكي. وحتى عندما يقولون لك على 
�ضبيل املثال اأن اإذاعة )العراق احلر( خمتلفة لأنها ممولة من الكونغر�ض، وكاأن الكونغر�ض ل 

عالقة له بال�ضلطة احلاكمة يف الوليات املتحدة ول عالقة له باملخابرات الأمريكية. 
الوطني مع قوات الحتالل، من مثل  ال�ضيا�ضية ذات الرتاث  القوى  تتعامل  براأي لو مل 
احلزب ال�ضيوعي وحزب الدعوة، لكان من ال�ضتحالة على قوات الحتالل اأن حتكم البلد 
ولظل هناك رادع اأخالقي قوي مينع التعامل معها. لأن معظم املجموعات الأخرى التي اأتت 
مع الحتالل من مثل جماعة ال�ضلبي، ما هم اإل اأنا�ض تافهني ل ميتلكون اأر�ضية حقيقية يف 

البلد ولي�ض لديهم قاعدة �ضعبية. 
اأن املقاومة هي حق م�صروع لل�صعب العراقي،  �ص: كمواطن ومثقف عراقي، هل تعتقد 

حتى لو اأخذت الطابع امل�صلح:؟

ا�ضتبدل  الطائفي. يف الأم�ض مت  املقاومة من اجلانب  اأخ�ضى على  بالتاأكيد، واأن كنت  ج: 
العراق بحزب البعث، واليوم خ�ضيتي اأن يجري ا�ضتبداله بالطائفة. طبعا هذا ل يعني اأين 
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اأوافق على جملة من الأعمال الإجرامية والقبيحة التي ترتكب با�ضم املقاومة. لكن من 
املهني يل كعراقي، اأن يبقى الحتالل من دون مقاومة. 

�ص: كيف تف�صر غياب القوى الي�صارية والدميوقراطية عن الفعل املقاوم يف العراق؟

ج: اأنا بعيد عن البلد منذ اأكرث من ع�ضرين عاما، وقد ل اأملك التف�ضري املنا�ضب، لكنني 
اأعتقد اأن بنية املجتمع العراقي دمرت خالل الأعوام املا�ضية. اأنا ل اأفهم مثال كيف ميكن 
لبن كامل اجلادرجي زعيم احلزب الوطني الدميقراطي ذو الرتاث الوطني العريق، اأن ي�ضبح 
ع�ضوا يف جمل�ض احلكم ويرتكب مثل هذا اخلطاأ. احلال لي�ض خمتلفا مع احلزب ال�ضيوعي 
وحزب الدعوة الذي كان يحلو له و�ضف اأمريكا بال�ضيطان الأكرب. اأنا ل اأوؤمن اأن ال�ضيا�ضية 
اإنها براأي فن امل�ضتحيل، وعلى املثقف اأن ل ينجر اإىل مواقف �ضيا�ضوية،  هي فن املمكن، 
بل عليه اأن يثبت على موقفه الأخالقي. اأما الأحزاب ال�ضيا�ضية الوطنية، فعلى اأقل تقدير 
عليها اأن تاأخذ موقف املعار�ضة ال�ضيا�ضية لالحتالل. كيف ميكن للحزب ال�ضيوعي العراقي 
اأن يربر تعامله مع الأمريكان وبا�ضم اأي نظرية اأو حجة �ضيا�ضية؟ اأنا ل اأ�ضتطيع اأن اأف�ضر ذلك، 

اإل با�ضم النتهازية.
�ص: منذ بداية م�صوراك، واكبت الق�صية الفل�صطينية من خالل اأعمال فنية تناولت، على 
اإىل  اليوم  الزعرت و�صربا و�صاتيال. كيف تنظر  اأيلول الأ�صود وتل  املثال ل احل�صر،  �صبيل 
وما  العراقيني؟  وال�صيا�صيني  املثقفني  اأو�صاط  بع�ص  يف  املتزايدة  الفل�صطينيني  معاداة  نزعة 

راأيك بالعالقات التي تن�صجها بع�ص القوى الكردية مع اإ�صرائيل؟

ج: بالن�ضبة يل املو�ضوع الفل�ضطيني هو البو�ضلة الأ�ضا�ضية يف احلكم على العمل ال�ضيا�ضي. 
فاأي جهة �ضيا�ضية عراقية تاأخذ موقف م�ضاد للفل�ضطينيني قائم على التعميم، اأعترب اأن هناك 
خطاأ يف توجهاتها ال�ضيا�ضية. فكيف ميكن التقليل من �ضاأن الق�ضية الفل�ضطينية وحما�ضبة 
الفل�ضطينيني عامة على مواقف اتخذتها فئة منهم هي جبهة التحرير الفل�ضطينية التي كانت 
اأن �ضدام  م�ضوؤولية  الفل�ضطينيني عموما  العراقي؟ كيف ميكن حتميل  البعثي  لنظام  تابعة 
ح�ضني تاجر بق�ضيتهم وا�ضتخدمها كذريعة؟ اإنه ل�ضيء مرعب ومهني بالن�ضبة يل كعراقي 
اأن يوجد اليوم مئات الفل�ضطينيني املطرودين من العراق يف خميمات لالجئني على احلدود 

الأردنية العراقية. 
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فالنموذج  الوطنية.  ويدعي  الفل�ضطينيني  �ضد  يكون  اأن  اإن�ضان  لأي  ميكن  ل  املح�ضلة  يف 
الفل�ضطيني هو النموذج الرئي�ض يف املعاناة والظلم وال�ضتهداف من قبل الغرب. وكل كالم 
يخرج من دوائر �ضنع القرار يف الغرب لتربير غزو العراق با�ضم املواقف الأخالقية وتخلي�ض 
العراقيني من نري الديكتاتورية، ما هو اإل كذبة كبرية اإذا ما و�ضع على املحك جلهة مواقفهم 

من املاأ�ضاة الفل�ضطينية. 
القوى  على  اأمتنى  كنت  واإن  العراقي  الوطن  داخل  الأكراد  مع  م�ضكلة  عندي  لي�ض  اأنا 
ال�ضتقالل.  م�ضروع  عن  تتحدث  اأن  قبل  الدميوقراطي،  العراق  عن  تتحدث  اأن  الكردية 
التي تفتح خطوط مع الإ�ضرائيليني. فكيف  الكردية  القوى  لكن م�ضكلتي هي مع بع�ض 

ميكن التحالف مع دولة عن�ضرية تدمر �ضعبا يتقاطع مع الأكراد يف الكثري من املاآ�ضي. 
واكبت  الفنية  م�صريتك  اأن  خ�صو�صا  بال�صيا�صية،  الفنية  اأعمالك  ارتباط  ترى  كيف  �ص: 
العديد من الأحداث ال�صيا�صية التي هزت منطقتنا يف العقود الأخرية؟ وكيف ينعك�ص ما 

يجري اليوم يف العراق على اإنتاجك الفني؟

الوثيقة  تاأخذ جانب  اأن  الفنية هو  النوع من الأعمال  اأن الدور الأ�ضا�ضي لهذا  اأعتقد  ج: 
يف  العراقي  الفن  اإىل  مثال  نظرت  اإذا  الذاكرة.  حمو  فيها  مت  مرحلة  على  الفنية  وال�ضهادة 
الداخل طيلة الـ 25 �ضنة الأخرية، فاإنك لن جتد خاللها وثيقة واحدة �ضد النظام القائم. 

حتى يف ال�ضعر والأدب فاإن اأغلب الن�ضو�ض التي كتبت يف الداخل بقيت من دون ن�ضر.
�ضهرين  وبقيت  بالعراق.  حل  ملا  كثريا  فجعت  الت�ضعينات  بداية  الثانية  اخلليج  حرب  يف 
اأرف�ض اخلروج من املنزل. خالل تلك الفرتة اأجنزت ر�ضوم على �ضكل يوميات خالية من 
بالد  معرو�ضة.  اأو  من�ضورة  غري  اليوم  اإىل  وهي  ال�ضواد  بالد  جمموعة  اأ�ضميتها  الن�ضو�ض 
ال�ضواد تاأخذ اأكرث من معنى، فهي بالد الغنى والرتاجيديا وال�ضجون. بعد هذه املحنة مل 
ينتابني هذا ال�ضعور مع توايل الأحداث على العراق. كل ما �ضعرت به بعد ذلك مع ق�ضف 

العراق املتكرر من قبل الطريان الأمريكي هو الذل اأكرث منه الفجيعة.
طبعا اأحاول يف اأعمايل اأن ل اأقع يف املبا�ضرة واأن اأخذ م�ضافة من راهنية الأحداث ال�ضيا�ضية. 
فبمقدار ما اأكون اأكرث اإبداعا، مبقدار ما اأكون اأكرث اإنتماءا ملا اأعتقد اأنه العراق. وكما ذكرت 
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�ضابقا علينا التفريق بني املوقف الأخالقي للفنان، وبني املوقف ال�ضيا�ضي املبا�ضر. خروجي 
اأر�ضاه  الوجود يف موقع ل  نف�ضي من  املنا�ضبة، لأنني حميت  اللحظة  العراق كان يف  من 
لنف�ضي. اأنال اأر�ضى اإل اأن اأكون حرا، ووجودي يف العراق خالل حكم �ضدام ح�ضني كان 

معناه اأما القرب اأو القبول بالتعامل مع النظام.
يزال حلم يف  1980. هل ل  العام  اآخر مرة يف  1976 وزرته  العام  العراق يف  تركت  �ص: 

العودة حا�صرا عندك؟

ج: ي�ضمت قليال ويقول برتدد، عندي هذا احللم...... لكنه مل يعد مهما بالن�ضبة يل. مل 
يبق الكثري من �ضنوات العمر حتى اأ�ضيعها. كان عندي حلم لو اأن البلد مي�ضي يف الطريق 
ال�ضحيح اأن اأعود لأنفذ عمال فنيا هناك، وهذا الأمر حمال يف عراق اليوم. مل يعد يهمني 
اأن اأعود لأرى كيف تغيري البلد اأو لأم�ضي يف �ضارع الر�ضيد. ب�ضراحة هذه الأمور مل تعد 
هي.  كما  بداخلي  اأبقيها  اأن  واأف�ضل  ذكرياتي  لأمتحن  اأعود  اأن  اأريد  ل  و  كثرياً،  تعنيني 

اأخاف من املفاجاآت املرة.
�ص: األ تعتقد معي اأنك تخادع نف�صك، فهذا العراق الذي حتبه وحتمله بداخلك، كيف 

تريد اأن تقنعني اأنك تخاف من زيارته؟

اأ�ضيب موؤخرا ب�ضرطان  ج: �ضاأروي لك هذه احلادثة، علك تفهمني، عندي �ضديق عزيز 
قاتل وهو يرقد الآن يف امل�ضت�ضفى. ف�ضلت عدم زيارته، حتى تبقى �ضورته ال�ضابقة يف ذهني. 

حايل مع العراق م�ضابه حلايل مع �ضديقي. ملاذا تريدين اأن اأّنك اجلرح يف داخلي.
�ص: �صياء بعد عمر طويل، اأين تريد اأن تدفن؟

ج: ميتاً اأنا بالتاأكيد راجع للعراق. وكتبت يف و�ضيتي اأن اأدفن يف العراق. اأما حيا فلن اأرجع 
اإل اإذا عاد بلدي للطريق ال�ضحيح.

�ص: �صياء، لكن ما هذه البالد التي ل نريدها اإل كمقربة؟

ج: لأننا نحن منها، ولدنا يف هذه البالد وقدرنا اأن نعود اإليها. قيمتي وفني وروحي من هذه 
البالد، حيا وميتا.
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منذ ال�صتينات حتى اليوم، مّرت جتربتك الفنية مبراحل عّدة، كيف حتّدد مالمح املرحلة 
الراهنة، هل هي امتداد مل�صريتك الفنية الأوىل اأم اأّنها ت�صّكل قطيعة معها؟

تتحدد مراحل عمل اي مبدع مب�ضتوى معرفته الفنية وهاج�ض الطالع على ما هو جديد 
يف مراجعه الفنية والثقافية، لذا يبدو طبيعيا للفنان حتولته ال�ضلوبية مبقدار ارتباط وحداته 
لكن من  الفني،  موقفه  ا�ضا�ضية يف  يعتربها  التي  املعرفية  مبراجعه  تكويناته  وعنا�ضر  الفنية 
احلالية هي  ان جتربتي  اأفرت�ض  هنا  �ضابقا.من  اهتماته  تكن �ضمن  زاوية مل  اأو  اآخر  منظور 
فني  كتعبري  اللوحة  مفهوم  ازاء  الفني  موقفي  اختالف  رغم  اعمال  من  اجنزته  ملا  امتداد 
وعالقتها بالثقافة الوطنية وما ترتبط به من مواقف وتعبريات لها امتداد بامل�ضتوى احل�ضاري 
للمجتمع.هذا ل يعني بانني مل اأتخذ موقف القطيعة مع بع�ض املفاهيم التي كنت موؤمن 

بجدوها كمرحلة من مراحل جتربتي.وهو اأمر طبيعي كما اعتقد. 
من يتتّبع اأعمالك الفنية يف املراحل ال�صابقة، يتح�ّص�ص العالقة القائمة بينك وبني املوروث 
العربي واللغة العربية، مبا هي اأحرف وت�صكيل. بعد نزوعك الكامل نحو التجريد، هل 

ميكن القول اإّن هذه العالقة ل تزال موجودة حتى ولو مل تعد ظاهرة على �صطح اللوحة؟

اأعمايل ال�ضابقة هي تعبري عن معرفتي الفنية وم�ضتواها الثقايف يف ذلك احلني، ويف نف�ض 
النهائي  امل�ضعى  يكون  ان  وهو  به  اأومن  زلت  الذي ل  الفني  ملوقفي  انعكا�ض  الوقت هي 
لعمل الفنان هو تا�ضي�ض م�ضهد ب�ضري منحاز لوليات ثقافته الوطنية وبامل�ضتوى التي متتلك 
قدرة الدخول اىل جمتمعات خمتلفة اخرى. اأو الذهاب اىل جتربة ذاتية فريدة ومغايرة بحيث 
ت�ضبح اللوحة هي التي حتدد ثقافته الوطنية نف�ضها ولي�ض العك�ض. يف كال املوقفني يحتاج 
الب�ضرية  ال�ضكال  تبدوا  املنظور  هذا  من  نف�ضه،  حما�ضبة  يف  ال�ضجاعة  من  الكثري  الفنان 
املبا�ضرة والتي ميكن ان تقيم عالقة �ضريعة مع امل�ضاهد والتي كانت يف العديد من اعمايل 
خالل ال�ضتينات وال�ضبعينات مل تعد ذات اهمية يف مفهومي احلايل، لأنني اعتقد ان انتزاع 
تلك ال�ضكال من حميطها الثقايف التي تكونت فيه لي�ض كافيا يف منحها حياة جديدة ما مل 
تخ�ضع لعالقات هي بنت هذا الزمن وبالتايل ميكن اأن متتلك تلك الطاقة التي التي تتجاوز 

فيها حميطها اىل ثقافة جمتمعات اخرى. 
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اأنت كفّنان عربي مقيم يف لندن منذ �صنوات طويلة، هل تركت اإقامتك يف هذه العا�صمة 
الفنية، وكيف يتجّلى هذا الأثر يف  اأثرًا على جتربتك  الأوروبية، بل ويف الغرب عمومًا، 

اأعمالك؟

بالتاأكيد لها اأثر فعال يف دفع جتربتي اىل عوامل اكرث انفتاحا واكرث حتديا يف معاينة الثقافات 
والتجارب الفنية، كذلك النظر اىل كون ما منتلكه من اجنازات ح�ضارية �ضابقة وعلى تنوعها 
كونها اجناز ان�ضاين مفتوح لكل املبدعني يف العامل، من هنا يبدوا ح�ضورنا احلقيقي وقدرتنا 
على التحديات التي نواجهها من قبل الخر الذي يحاول ا�ضتخدام عنا�ضر من ح�ضارتنا 
ال�ضابقة ب�ضكل معا�ضر ينتمي للحا�ضر الن�ضاين البعيد عن مناخ املتحف. ولعل ملحمة 
كلكام�ض بن�ضها الرافديني القدمي اف�ضل �ضاهد على هذا النوع من التحديات، فنحن اذا 
نظرنا اليها �ضمن التاريخ الرافديني �ضتكون نظرة حملية، بينما لو مت التعامل معها فيكونها 
منوذج خلوف الن�ضان من املوت وم�ضعاه البائ�ض للخلود نكون قد منحناها امتدادا ان�ضانيا 
هائال، وهو ما جتلى يف العديد من الجنازات املو�ضيقية والوبراياتية ملبدعني من انحاء العامل.
يف معر�صك اجلديد، يطالعنا اإىل جانب اللوحات عدد من الكتب الفنية، ومعروف اأّنه لك 
اأو بع�ص  اإنطالقًا من بع�ص الن�صو�ص  ة بال�صعر، ولقد اأجنزت عّدة كتب فنية  عالقة خا�صّ

الدواوين، ماذا ت�صّكل جتربتك مع الن�ّص ال�صعري �صمن اإطار جتربتك الفنية ككّل؟

حيث  القدمي،  ال�ضومري  بالدب  الوىل  اهتماماتي  من  بداأ  ال�ضعري  بالن�ض  اهتمامي 
اأوىل املالحم التي عربت عن الوجع الن�ضاين، وقد اجنزت منها اعمال عديدة خا�ضة يف 
ال�ضتينات، بعدها حتول اهتمامي اىل ن�ضو�ض متنوعة من ال�ضعر ال�ضويف، ثم ال�ضعر اجلاهلي 
وما جاء بعده. ولرمبا كان ملعي�ضتي يف لندن وما توفرت لدي من فر�ض رائعة لالطالع على ما 
منتلكه من تراث هائل غري معروف ال للقلة من الباحثني، وخا�ضة املخطوطات املتنوعة ومن 
فرتات ا�ضالمية خمتلفة، هذه املخطوطات بغناها الب�ضري وعالقتها بالن�ض وما تعرفت عليه 
من جتربة غنية يف الفن الفرن�ضي، كالهما فتحت يل بوابة الكتب ال�ضعرية التي ا�ضبحت 

جزء ا�ضا�ضي من جتربتي وجعلتني امام حتديات الذهاب اىل مناطق مل اعرفها يف اللوحة.
�ضياء العزاوي، لندن، 13 اأيار 2004
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حوار مع ا�صماعيل فتاح

ي�ضكل الفنان ا�ضماعيل فتاح ظاهرة متميزة يف تاريخ الفن العراقي ب�ضكل خا�ض والعربي 
ب�ضكل عام، وذلك يف جمعه بني النحت والر�ضم، جماورة ابداعية على الرغم من الختالف 
الكبري بني كال التعبريين، ويف ال�ضنوات ال�ضتة الخرية ان�ضغل وب�ضكل مده�ض يف طباعة 
ذهب  لقد  ال�ضنوات،  هذه  خالل  العمال  من  الع�ضرات  انتج  حيث  املعدن  على  احلفر 
للطباعة اليدوية مبنطق الر�ضام فال غرابة ان ظل مرتبطا مبو�ضوعات وا�ضكال لوحاته املر�ضومة 
بالوان الكريلك، على الرغم من احلقيقة املعروفة عن اعماله يف ال�ضتينات بانه كان ميال 

لتاكيد انحيازه للنحت وخا�ضة يف تخطيطاته امللونة باحلرب ويف بع�ض اعماله الزيتية.
ان تقييم اجنازاته الفنية تواجه مع�ضلة كبرية بالنظر لعدم اهتمامه مبا هو خارج فعل النحت 
او الر�ضم ويف جمتمع فني ل يجد يف التوثيق الفني احدى الوليات ال�ضا�ضية يف التجربة 
الفنية، هذا اىل جانب ال�ضنوات ال�ضعبة التي واجهها املجتمع العراقي من حروب وح�ضار 

دويل مل يعرف يف التاريخ احلديث، يجعل من املهمة غري مكتملة ال يف حدود معينة.
يف حوار �ضجلته معه عام 2002 يف م�ضغله يف الدوحة، يتذكر ا�ضماعيل ان اهتمامه بالعمال 
اليدوية غالبا ما جلبت له غ�ضب ا�ضتاذه ب�ضبب ا�ضتخدامه لطبا�ضري ال�ضف لعمل ا�ضكال 
خمتلفة وهو امر مل يكن عمليا خالل احلرب العاملية الثانية، يف حينها كان يف ال�ضف الثاين 
ابتدائي وعندما كان يف الرابع ابتدائي ذهب ا�ضماعيل مع خاله الذي كان يعمل يف ميناء 
الب�ضرة مل�ضاهدة حاملة طائرات لقوات احللفاء، وعند عودته اىل البيت اعاد ت�ضورها ب�ضكل 

اده�ض خاله الذي قدمها هدية اىل مت�ضرف الب�ضرة حينذاك.
غالبا ما كنت ات�ضاءل وانا ا�ضاهد عبثيته ان كان قد غادر طفولته حقا، فهو كما عَرف نف�ضه 
اللوان(  بلعب  ويلهو  بالطني  يلعب  )طفل  انه  الثمانينات  منت�ضف  يف  �ضحفية  مقابلة  يف 
كنا  يوما عندما  ببايل  يخطر  با�ضدقائه ومل  بعالقاته  مهو�ضا  كان  طيلة حياته،  وظل كذلك 
على  كان  بانه  ال�ضبعينات  من�ضف  العراق  مغادرتي  وحتى  ال�ضتينات  يوميا خالل  نلتقي 
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ادراك مب�ضوؤليته  ك�ضاحب عائلة كبرية )ثالثة اولد وابنتني( وانه بهذا العبث مل يوفر لنف�ضه 
الوقت املطلوب لتحقيق افكاره الذي ير�ضمها على اي ورق متوفر حوله، لعله يف ذلك نوع 
من التخل�ض من ال�ضغط الروحي عندما ل يتمكن من اجناز ما يفكر به فهو يذكر يف نف�ض 

املقابلة بانه )ير�ضم عندما يتاأزم، ثم يقول بان الر�ضم يوؤرقني كثريا بل يعذبني.(
ير�ضم  وهو  الر�ضم  مدر�ض  �ضاهده  الأيام  اأحد  النا�ضرية، يف  اىل  اهله  مع   ا�ضماعيل  انتقل 
من اخليال مدر�ضته يف الب�ضرة اوله عنايته و�ضجعه على الذهاب اىل مر�ضم املدر�ضة عندما 
يتوفر له الوقت. بعد النتهاء من درا�ضته للمرحلة املتو�ضطة يف مدينة النا�ضرية التحق مبعهد 
الفنون اجلميلة الذي كان قد تا�ض�ض حديثا كان ذلك عام 1952. يذكر ا�ضماعيل يف حواره 
معي حتى تلك اللحظة التي �ضمع بتاأ�ضي�ض معهد الفنون ، مل يكن ذات طموح بل كان 
من�ضغال بلعب كرة القدم وعمل اي �ضيء يق�ضي به الوقت. عندها وجد نف�ضه امام رغبة 
حادة لاللتحاق به ويف حينها قدم عملني كان قد نقلهما من الكتب وهي لوحة اجلوكندا 

لدافن�ضي والعائلة مليكل اجنلو.
كيف جاءتك فكرة تقدمي هذا النوع من العمال؟

كنت �ضديد العجاب باعمال الفنانني امل�ضت�ضرقني وكنت احول ر�ضمها مرات عديدة من 
املجالت وخا�ضة امل�ضور امل�ضرية ومل تكن اعمال دافن�ضي ومايكل اجنلو بعيدة عن ذلك.

ماذا كان رد جلنة القبول، هل تتذكر فنانني اخرين معك؟

ابدى الفنان عطا �ضربي اعجابه ال�ضديد، فتم قبويل يف ق�ضم الر�ضم وذلك لعدم وجود ق�ضم 
اعمال  قوة  من  الرغم  وعلى  الع�ضكري  وخالد  ابراهيم  ادهم  كان  معي  للنحت حينذاك. 

الول مل يتمكن املوا�ضلة لفرتة طويلة.
ما هي املنا�صبة التي اخذتك اىل جواد �صليم وطلبه منك الدوام عنده يف الق�صم امل�صائي اىل 

جانب درا�صتك ال�صباحية؟

طلب منا ال�ضتاذ ا�ضماعيل ال�ضيخلي يف ح�ضة العمال اليدوية عمل رمانة، نفذت ما مت 
طلبه ب�ضكل دقيق وتف�ضيلي، وعندما �ضاهدها اخذين من يدي وذهب بي اىل ال�ضتاذ جواد 
�ضليم وقال له هذا الطالب يحتاج اىل اهتمامك، التفت جواد لناحيتي وقال يل.. اقرتح ان 
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تاتي اىل الق�ضم امل�ضائي للعمل معي.
مل يكن ا�ضماعيل يعرف ما هي اهمية جواد ومل يدري ان ما يحيط به من مدر�ضني هم يف 
الواقع اهم الفنانني العراقيني حينذاك، لعل تدخل جواد �ضليم رائد حركة احلداثة الفنية 
قد فتح البواب امامه ملا هو ابعد من الدرا�ضة املنهجية والتقليدية، يف حينها يذكر ا�ضماعيل 
بانه كان معجبا بالفن ال�ضرتاكي املتمثل يف الكثري من الن�ضب وقد حاول التعبري عن هذا 
العجاب امام ا�ضتاذه، فما كان من جواد ال القول الذي مل ين�ضاه اأو يدرك معناه حتى 
اخر ايامه )اذا كنت معجبا بهذا النوع من الفن فلن يكون  با�ضتطاعتي تقدمي ما يفيدك(، 
ا�ضيب بخيبة من ا�ضتاذه ومل ي�ضدق كيف جلواد قول ذلك، يف ال�ضف الثاين يف املعهد ، 
ي�ضري ا�ضماعيل بان ا�ضتاذه طلب منهم عمل مو�ضوع فاخرتت عمل فالح يقف مع م�ضحاه، 
�ضاهده  عندما  اماكن خمتلفة،  بالطني يف  بتغطيته  قمت  ثم  املعدين  الهيكل  بتهياأة  بداأت 

جواد طلب مني �ضبه بالبال�ضرت.
قلت له لكنني ل زلت يف املراحل الوىل من بناءه.

املعدين  الهيكل  النتهاء من �ضب  تريد، عند  اخر كما  قال جواد، ميكنك عمل  باأ�ض  ل 
�ضبغه جواد بنف�ضه بلون برونزي وقد مت عر�ضه عام 1957.

بعد ان اكمل ا�ضماعيل درا�ضته يف معهد الفنون الق�ضم ال�ضباحي، قدم اوراقه للعمل يف 
وزارة املعارف كمدر�ض ر�ضم حيث مت تن�ضيبه اىل معارف النا�ضرية، وهنا تدخل جواد �ضليم 
عندما علم بذلك فاخذه بيده اىل الوزير �ضخ�ضيا وطلب منه تعينه يف بغداد لكي يظل على 
ات�ضال باملعهد وكان له ما  اراد. مل يكن دوام ا�ضماعيل يف الق�ضم امل�ضائي ر�ضميا مما حمل 

ا�ضتاذه جواد للتدخل مرة اخرى ليتم قبوله يف ال�ضف الرابع مبا�ضرة.
وملاذا اخرتت فن الفخارعندما ر�صحت للدرا�صة يف اخلارج، خا�صة وانك كنت من اكرث 

التالميذ ابداعا يف النحت على القل؟

كان ذلك مقرتح ا�ضتاذي جواد لنه كما اعتقد كان راغبا عند عودتي العمل يف ق�ضم الفخار 
الذي كان ي�ضرف عليه الفنان القرب�ضي املعروف فالنتينو�ض.
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العراقي، خا�صة وانك  الفني  امل�صهد  للدرا�صة، هل تتذكر  العراق  قبل �صفرك اىل خارج 
�صافرة عام ثورة 1958؟

كان امل�ضهد الفني متوا�ضعا، وكان معر�ض املن�ضور ال�ضنوي هو اهم الحداث، �ضاركت يف 
احدى دوراته فتم قبول عملي النحتي ورف�ض عملي يف الر�ضم، كما �ضاركت يف حينها مع 
كاظم حيدر ونوري الراوي مبعر�ض املرفو�ضات ) وهي العمال التي مت رف�ضها يف معر�ض 
املن�ضور( ن�ضرت جملة العاملون يف النفط والتي كان ي�ضرف عليها جربا ابراهيم جربا �ضورة 

لعملي النحتي وعنوانه احلفافة ودفع يل دينارين عن ذلك.
خالل عملك مع جواد هل �صاهمت يف م�صاعدته يف بع�ص اعماله الفنية؟ 

نعم، طلب مني يف احدى املرات بتكبري منوذج م�ضغر عمله مل�ضرحية )اوديب ملكا( الذي 
كان قد ترجمها جربا ابراهيم جربا، نفذت العمل بارتفاع خم�ضة امتار بهيكل معدين مت 
باللون  تخطيطا  عليه  ور�ضم  ثم جاء جواد  البي�ض  باللون  و�ضبغته  ال�ضحف  بورق  تغطيته 

ال�ضود، و�ضع النموذج يف مدخل امل�ضرح واثار اعجابا كبريا.
اقيمت  كلي،  ب�صكل  المور  انقلبت  وحينها  متوز   14 ثورة  قامت  عندما  بغداد  يف  كنت 
معار�ص عديدة ور�صم طالب معهد الفنون جدران معهدهم بالكامل اىل جانب م�صاهمات 
ر�صمية متنوعة خالل الحتفال ال�صنوي حيث كانت هناك مواكب فيها الكثري من اجلهد 

الفني، اأين كنت من هذه الفعاليات؟

كانت هناك م�ضاهمات مثرية كما ا�ضرت ، يف احتفالت ال�ضنة الوىل قدم معهد الفنون 
موكب �ضاهم فيه خالد الرحال بعمل كبري ميثل حمامة ال�ضالم اما جواد فقد �ضاهم بعمل 
العمل  تقنية  بنف�ض  اي�ضا  منوذج م�ضغر  العمل من  له هذا  نفذت  تر�ضا  هو جندي يحمل 

ال�ضابق ثم ر�ضم جواد على ال�ضكل النهائي.
مبقدار ما كان ا�ضماعيل تلميذا بارزا بني اقرانه مل يثري انتباة الو�ضط الفني كما فعل تالميذ 
اخرين وان كانوا اكرب عمرا منه، كان مهو�ضا بعمله مع ا�ضتاذه ويف نف�ض الوقت يحاول تاأمل 
ما يحيطه من اعمال للمدر�ضني الخرين وهم ما كانوا ميثلون اهم الفنانني املعروفني، امثال 
فائق ح�ضن وغريه كما كان �ضديد النتباه لعمال تالميذ اخرين متقدمني عليه يف الدرا�ضة 
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التجربة  ب�ضمات  يحمل  وبا�ضلوب  ال�ضعبي  للمورث  وا�ضتخداماته  ح�ضن  �ضاكر  منهم 
املعروفة عن  باعمال عديدة كان منها لوحته  التكعيبية، وكاظم حيدرالذي جلب النتباه 
ا�ضت�ضهاد احل�ضني ، وطارق مظلوم الذي كان يجمع بني الفن ال�ضعبي والبدائي ومالمح من 
النحت ال�ضوري.  ومل مي�ضي وقت ال وكان اربعتهم وعلى اختالف اعمارهم قد �ضافروا 
لدرا�ضة الفن يف اوربا، �ضافر �ضاكر ح�ضن اىل باري�ض، كاظم حيدر وطارق مظلوم اىل لندن 

اما ا�ضماعيل فكانت وجهته روما.
مت قبوله يف اكادميية روما للفنون يف ال�ضف الثالث مبا�ضرة مل�ضتواه الفني املتقدم على الرغم 
من جهله للغة اليطالية ال انه ف�ضل البداأ من ال�ضف الثاين لكي يتوفر لديه الوقت ملعرفة 
اللغة وكذلك الطالع على التجارب احلديثة هناك. مل يجد ا�ضماعيل درا�ضته جمدية فقد 
كان ا�ضتاذه �ضديد الولع بالفن الكال�ضيكي وهو ما كان يحاول فر�ضه عليه، ومبرور الوقت 
وجد ا�ضماعيل �ضالته بالعمل خارج الكادميية على اعمال نحتية �ضغرية تعك�ض تاأثريات 
ب�ضله  يلقي  كان  الذي  مور  هرني  اعمال  يف  يجد  مل  هناك،  اعمالهم  على  تعرف  فنانني 
على اعمال اكرثية جيله من مرجعية تتنا�ضب وت�ضوراته لل�ضكل ، وجد يف اعمال الفنان 
النكليزي كنث ارميتاج ما كان يبحث عنه،  ذلك الهتمام بالتب�ضيط يف تكوين الكتلة 
ويف حتقيق ا�ضكال ت�ضخي�ضية اكرث ان�ضانية يف تفاعلها مع الفراغ املحيط بها، و�ضرعان ما وجد 
�ضالة لعر�ض اعماله يف الر�ضم والنحت وكانت املفاجاأة يف �ضراء جميع اعماله من قبل �ضالة 

اخرى والتي وقعت معه عقدا للعمل معه.
من كان معك يف تلك الفرتة من الفنانني العراقيني او العرب؟

كان معي في�ضل عجمي من �ضوريا كما كان يف ال�ضنة النهائية لوؤي الكيايل، وكذلك التقيت 
كمال بالطة من فل�ضطني، اما من العراقيني كان مريان ال�ضعدي وغازي ال�ضعودي.

كنت يف روما عندما قدم جواد �صليم لتنفيذ عمله املذهل املقام حاليا يف �صاحة التحرير يف 
بغداد، هل عملت معه فيه؟

نفذ جواد هذا العمل يف فلورن�ضا وقد ذهبت اليه مرات عديدة، حيث كنت ا�ضتغل على 
تنفيذ املراحل الوىل لال�ضكال كما كان اي�ضا حممد غني، لكن جواد غالبا ما يبدل الكثري 
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مما عملناه لكي يتالئم وا�ضلوبه النحتي الذي ف�ضله لهذا الن�ضب.
ماذا عن خالد الرحال الذي قدم اىل روما لعمل ن�صب للزعيم عبد الكرمي قا�صم؟

مل يكن خالد الرحال �ضخ�ضية عادية، كان مبدعا حقا، كان دائم الن�ضغال بافكار متنوعة، 
مل يكن مع ال�ضف على عالقة جيدة مع جواد الذي كان دائم التذمر منه. غالبا ما كنت 
ا�ضاهده ير�ضم لوحات مثرية يف املقهى التي يوؤمها الفنانني العرب، كان مولعا بر�ضم اخليول 
ا�ضطره  ما  وهو  الجانب  ال�ضواح  قبل  من  البيع  �ضريعة  مادة  ا�ضبحت  وب�ضكل  والثريان 
لذلك بعد انقالب عام 1963 الذي اطاح بعبد الكرمي قا�ضم حيث خ�ضى عودته اىل العراق.

1964 وعاد اىل العراق كمدر�ض يف اكادميية الفنون اجلميلة  اكمل ا�ضماعيل درا�ضته عام 
ت�ضجيع طالبه على عمل  ب�ضبب  الفرع  ا�ضاتذة  مابداأت خالفاته مع  و�ضرعان  الفخار  لفن 
املنحوتات الفخارية اكرث من العمل يف اجلانب انفعي والتقليدي لهذا الفن، كذلك مل يكن 

معني بالتقنيات التي غالبا ما ت�ضتدرج الفنان اىل ان�ضباطية ت�ضجن جمالية اخليال.
الروح  ا�ضماعيل عن حتديد هذه  ب�ضكل عجز  تبدل  الفنية قد  للتجربة  الفني  امل�ضهد  كان 
اجلديدة التي حتمل الكثري من �ضفات الرف�ض والتي متثلت يف اعمال العديد من الفنانني 
ال�ضباب واعمال الخرين الذين عادوا من درا�ضتهم يف اخلارج من بلدان خمتلفة. مل مي�ضي 
وقت ال وفاجاأ املتابعني للحركة الفنية مبعر�ض �ضخ�ضي يف املتحف الوطني للفن احلديث، 
كان املعر�ض ي�ضم اعمال نحتية ولوحات زيتية اىل جانب العديد من التخطيطات املده�ضة. 
والغربة  التمرد  فيها من  �ضائع، بل كانت عجينة  تتماهى مع هو  ايقاعات معر�ضه  مل يكن 
ما جعلها عالمة ا�ضتفهام مل يدرك معناها العديد من الفنانني ممن حوله. كانت منحوتاته 
ال�ضغرية كائنات فيها الكثري من ال�ضرب والتاأين وذات ح�ضا�ضية هي ال�ضد نفوذا مما عرفه 
النحت العراقي، عك�ضت منحوتاته ولوحاته مغادرة كلية للمو�ضوع املحلي. هناك يف كل 
عمل �ضيء يف�ضلنا عما عرفناه من ادوات وروؤى، انه زمن خمتلف كليا، زمنا يلوح لالن�ضانية 

مبعناها ال�ضامل زاهدا بامل�ضافات التي ف�ضلته عما عرفه �ضابقا.
ال�صخ�صية، مل  التبدلت  الكثري من  بعد عودتك من روما حملت  اعمال  ما عر�صته من 
يعد الفالح والقرية وبع�ص املظاهر ال�صعبية جزءا من قامو�صك الفنني ل بل ذهبت اىل ما 
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امل�صهد حينذاك وتتذكر  تتذكر  انت  ابعد اىل خماطبة �صيوف خارجيني وغام�صني؟  هو 
اخلفة التي واجهة بها من قبل بع�ص ال�صدقاء من الفنانني، ال ان ذلك مل مينعني من اقامة 

معر�ص اخر يف ال�صالة التي كنت انت ت�صرف عليها والذي نقلته فيما بعد اىل بريوت.

الق�ضم  يف  الول  ال�ضف  يف  كنت  روما،  اىل  �ضفره  قبل  بعد  عن  ا�ضماعيل  ا�ضاهد  كنت 
امل�ضائي يف معهد الفنون اجلميلة بينما كان يتهياأ لل�ضفر، توثقت عالقتي به بعد عودته و�ضار 
ال�ضباب يثري زوابع من ال�ضئلة والختالفات، مل  الفنانني  اليومي مع جمموعة من  لقاوؤنا 
يكن ا�ضماعيل كثري العناية بالثقافة الفنية كن�ضو�ض وكتب، كان ميتلك ح�ضا نقديا وعينا يف 
الكت�ضاف ما هو ابداعي قل ما اجده لدى فنانني اخرين، يف جمله الب�ضيطة وعنايته بتاأكيد 

العمل الفني كمنجز عياين اول جعله من اكرث ال�ضاتذة تاثريا فيما يحيطه من طالب.
ما الذي اغراك بالبقاء؟

بوابة  فتحت  قد  الطب  مدينة  تنفيذ جدارية  على  ان ح�ضويل  املوؤكد  من  لكن  اأدري،  ل 
العمل ما هو خارج الكادميية.

العا�صمة يف  امانة  اعلنتها  التي  امل�صابقة  من  اربعة  من  ن�صب  ثالثة  تق�صد ح�صولك على 
بغداد.

نعم، فزت بعمل متثال �ضعف احلجم الطبيعي لل�ضاعر الر�ضايف، الكرخي والكاظمي. لقد 
خلق هذا الفوز حافزا ا�ضغلني عن التفكري مبغادرة العراق، لقد اغرقتني هذه التجربة التي 
كنت اأجده كفعل مهارة ولي�ض ابداعا ، خا�ضة وانني قررت �ضب هذه العمال يف بغداد 
بالتعاون مع بع�ض طالبي املاهرين، اذكر منهم مكي ح�ضني، احتاد كرمي، كانت املهمة �ضاقة 
بكل املوا�ضفات فنحن مل منتلك مثل هذه املهارة ومل يكن هناك ا�ضتوديو خمت�ض ملثل هذه 
العمال، مما ا�ضطرين ل�ضب هذه العمال يف حديقة البيت الذي كنت ا�ضكنه، اىل جانب 

ا�ضتخال�ض مادة الربونز من خملفات املكائن العاطلة املوجودة يف �ضارع ال�ضيخ عمر.
ان�صغلت يف هذه العمال قرابة الربع �صنوات، وقد كان وا�صحا ان ان�صغالك هذا قد قلل 
فر�ص البحث يف العمال ذات العالقة ببحثك الفني، ال جتد يف هذه ال�صنوات بع�ص من 

�صياع الوقت لجناز اعمال حرفية تتعلق باملهارة ل البداع كما ذكرت؟
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اوافقك الراأي الن، لكن يف حينها كان الو�ضع الفني زاخرا بالتحديات، اىل جانب احلاجة 
ملبالغ متنحني الكثري من احلرية، ول اخفي عليك، لو مل تتوفر مثل هذه العمال ملا وجدت 

نف�ضي قادرا على البقاء يف مهنة التدري�ض التي مل تكن جمزية حقا.
الفنية مثل جدارية �صركة  ا�صا�صي من جتربتك  التي هي جزء  ماذا عن العمال الخرى 

التاأمني وجدارية وزارة ال�صناعة؟

لقد كانت جدارية �ضركة التاأمني بوابة النتباه اىل املوروث النحتي ال�ضومري، فيها الكثري 
وهو  التكليف  بجهة  حمظوظا  كنت  والخر،  احلني  بني  تعاودين  ظلت  التي  العنا�ضر  من 
املعماري ه�ضام منريالذي مل يتدخل يف العمل بل ومل يكرتث لطبيعة العالقة بني العمل 
ومهمة ال�ضركة التي اأن�ضاأة هذه العمارة، كانت على ال�ضد من اجلدارية الخرى التي فيها 

التاكيد على الكتلة وعالقتها بالفراغ املحيط بها لتحقيق مو�ضوع تقليدي.
ني�ضان 2005
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الفن الت�صكيلي يف العراق
واجه حتديات مل تكن يف �صاحله

الفنية  جتربته  تعترب  عقود،  اأربعة  مدى  على  القوي  الفني  احل�ضور  �ضاحب  العزاوي  �ضياء 
من اأهم التجارب الت�ضكيلية العربية واأن�ضجها، اأ�ضهم يف الدفع باحلركة الت�ضكيلية العربية، 
ويح�ضب له ربط منجزه الفني بفكر وق�ضايا جمتمعه. ولد يف بغداد عام 1939 ودر�ض الآثار 
يف جامعة بغداد، وفن الر�ضم يف معهد الفنون اجلميلة عام 1962. تاريخه الفني ي�ضم عدداً ل 
يح�ضى من املعار�ض الفردية واجلماعية عاملياً وعربياً، وراءه تاريخ طويل من الريادة والإبداع، 
واأوجد فناً جديداً وخالط ال�ضعر بالر�ضم. برع يف لوحات مكتوبة بالأحرف العربية، لوحات 
تفي�ض حيوية، وتده�ضنا جتلياته وخرباته احل�ضا�ضة مبعاجلة لونية جعلت له ب�ضمة متيز، يتعرف 
لدى  اخلا�ضة  واملجموعات  والأجنبية  العربية  املتاحف  وتفتخر  والداين،  القا�ضي  عليها 
املوؤ�ض�ضات والأفراد باقتنائها. اإعتمد يف بداياته، كغريه من املفكرين واملتنورين احلاملني، على 
املوؤ�ض�ضات احلكومية وو�ضائلها، وعمل ملدة 7 �ضنوات يف املتحف العراقي. واأقام اأول معر�ض 
خا�ض له يف بغداد عام 1965، ومن ثم توالت معار�ضه لت�ضمل العديد من البالد العربية 
املوؤ�ض�ضات احلكومية  تبني عدم جدوى العتماد على ههذ  ما  �ضرعان  اأنه  اإل  والأوروبية، 
وو�ضائلها الواهية، التي مل يكن لديها القدرة وال�ضتمرار يف تاأمني هذا الطموح، فما كان 
منه اإل اأنه اعتمد على نف�ضه منا�ضاًل، وبت�ضجيع من الأ�ضدقاء املخل�ضني يف العامل العربي 
يف  يعي�ض  وهو  عاماً،  ثالثني  من  اأكرث  ومنذ  وفردية.  ذاتية  احلداثية  العزاوي  جتربة  لت�ضبح 
مهجره الختياري، م�ضتقراً يف �ضاحية قريبة من لندن حيث اأقام هناك حمرتفه الذي يعمل 
فيه. يلتقيه وجهاً لوجه الفنان والناقد الت�ضكيلي يحيى �ضويلم الذي عمل م�ضت�ضاراً باملجل�ض 

الوطني للثقافة والفنون والآداب، وع�ضواً بالهيئة ال�ضت�ضارية جلريدة الفنون بالكويت.
عادة يكون للمكان ح�صور قوي، كيف كانت اإجنلرتا بالن�صبة اإليك؟ �صداقاتك وعالقاتك 

الفنية وامل�صاركة يف معار�صهم اجلماعية؟ وهل تدخل تنظيماتهم؟
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يف هذا البلد، ميكن الطالع على اأحدث التجارب الفنية املوجودة يف العامل وب�ضكل خا�ض 
اإ�ضافة  العر�ض،  لها �ضدى كبرياً يف �ضالت  التي جتد  الأمريكية،  التجارب  التعرف على 
املقيمني  على  يعك�ضه  وما  للمدينة،  اجلغرايف  املناخ  اأما  الأخرى.  الأوروبية  التجارب  اإىل 
األوان باردة )اللون الر�ضا�ضي ال�ضائد(، فاإن ما بداخلي من خمزون ثري  فيها )لندن( من 
نقاد  لأحد  اإجابتي  هذه  وكانت  الربود.  هذا  من  يحميني  ال�ضابقة  وجتاربي  ال�ضعبي  للفن 
الفن املرتددين على مر�ضمي، يوماً كان طق�ضه اأكرث قتامة، حينما �ضاألني من اأين تاأتي بهذه 
اأي�ضاً. واأنا بذهابي بهذا ال�ضكل من  بابت�ضامة �ضاحكة، وقال هذا �ضحيح  الألوان؟ وعلق 
الألوان، اأوجد حالة من الت�ضاد لدى املتذوقني، لأنهم يف اأوروبا يجدون يف هذا النوع من 
الألوان )الأحمر والأ�ضفر ال�ضارخ(، األواناً غري مهذبة اإن �ضحت املقولة، هي األوان اأقرب 
لألوان الرتاث ال�ضعبي غري املتح�ضر، بعيدة عن احلاجيات اليومية التي تتحكم فيها عوامل 
ابيئة بالن�ضبة لهم. هذا مفهوم �ضخ�ضي لديهم، لكن اأي�ضاً بالن�ضبة يل اأنا اأجد يف هذا النوع 
من التاأكيد على اإيجاد لغة قابلة للحوار، ورف�ض هذا النوع من اأ�ضكالها واأ�ضبابها، متاماً عندما 
امل�ضاهد  لأن  العربية،  املنطقة  يف  نف�ضه  الفعل  رد  يخلق  ل  فاإنه  العربي،  احلرف  ن�ضتخدم 
الوروبي ل عالقة له باللغة اأو ب�ضكل احلرف العربي، وبالتايل يجد فيه اإ�ضارات ل غري. نحن 
نعطي احلرف اأهمية يف ت�ضكيل الهوية، ول ي�ضّكل هذا القيمة احلقيقية يف اأوروبا كما ننظر 

نحن اإليها.
املعروفة من الإجنليز  الأ�ضماء  العديد من  بالتاأكيد تعرفت على  �ضوؤالك،  الثاين من  اجلزء 
اأو الأوروبيني ب�ضبب وجودي يف اإجنلرتا، كان يل عالقات مع فنانني معروفني منهم الفنان 
العامل  جرافيك  جلنة  وع�ضو  بيكا�ضو،  جيل  من  وهو  فرن�ضا،  يف  املقيم  ماتا  الت�ضكيلي 
امل�ضهور  الإجنليزي  والنحات  العراق.  زيارة  يود  وكان  والفني،  ال�ضيا�ضي  ثقله  وله  الثالث، 
كنت اآرميتاج، الذي ح�ضر ملعر�ض يف العراق، واأًيب بده�ضة كبرية مل�ضاهدة ن�ضب الفنان 
اإ�ضماعيل فتاح، وقال: ملا اقرتبت منه، دمعت عيني، واإن هذا العمل اإن كان يف مكان اآخر 

ولي�ض العامل العربي لورد يف كل كتب وجمالت الفن يف العامل.
اأما على �ضعيد م�ضاركتي يف احلركة الفنية، فلدي م�ضاركات جماعية، وغالباً ما اأعر�ض يف 
معر�ضاً  ترتب  معها،  اتفاق  فلدي  متثلني،  باري�ضية  عر�ض  �ضالة  اأ�ضا�ضي عرب  ب�ضكل  فرن�ضا 
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�ضخ�ضياً كل �ضنتني، بالإ�ضافة اإىل اأنها ت�ضهل يل امل�ضاركة مع فنانني فرن�ضيني، واآخرين من 
بلدان اأمريكا اجلنوبية.

حتديات متنوعة
تعرف احلركة الت�ضكيلية العراقية باأنها من اأن�ضج التجارب الفنية العربية، وحمل فخر على 
امل�ضتويني العربي والعاملي، اأجنبت كثرياً من الأجيال املتميزة، كان لبع�ضهم هجرة لبع�ض 
الوقت لدول اأوروبية منذ �ضتينيات و�ضبعينيات القرن املا�ضي بهدف ال�ضتزادة الفنية من 
معني التجارب الإبداعية املتطورة لهذه الدول بخالف الهجرة الإجبارية، التي اأقدم عليها 

الكثري من الفنانني منذ �ضنوات وطال غيابهم.
احلركة الت�صكيلية العراقية الآن، اإىل اأين؟ واإىل اأي حد و�صلت؟ وهل وجد فنانو املنفى 

�صالتهم، فيما ي�صمى بظاهرة الفن العراقي املهاجر؟

ما  ومنها  �ضيا�ضي،  هو  ما  منها  متنوعة،  حتديات  العراق  يف  الفنية  احلداثة  حركة  واجهت 
انعك�ض عن ذلك من ظروف مل تكن يف �ضالح هذه التجربة، نعود اإىل املا�ضي قلياًل، �ضكلت 
العديد  عودة  منها  حينها،  توافرت يف  لعوامل  وذلك  بها،  اخلا�ضة  اأهميتها  ال�ضتينيات  فرتة 
�ضاكر،  �ضعد  العراق منهم: كاظم حيدر،  درا�ضتهم يف خارج  الفنانني من  املبعوثني من  من 
نهى الرا�ضي ورحيم الوكيل من بريطانيا، رافع النا�ضري من ال�ضني، حممد مهر الدين من 
بولندا، اإ�ضماعيل فتاح، حممد غني، غازي ال�ضعودي، مريان ال�ضعدي، �ضعد الطائي وراكان 
دبدوب من اإيطاليا، طارق اإبراهيم من كوبا، ماهود اأحمد، �ضم�ضي الدين فار�ض من رو�ضيا، 
البولندي  الفنان  قدوم  موؤثراتها  واأبرز  اجلميلة،  الفنون  اأكادميية  ت�ضكلت  نف�ضها،  الفرتة  ويف 
»اأرتيموف�ضكي« وعقيلته لالإ�ضراف على ق�ضم اجلرافيك، والذي متكن من دعم واإ�ضاعة الفكر 
مط�ضر،  مهدي  �ضمرجي،  ها�ضم  من طالبه  برز  التقني، حيث  جانبه  وخا�ضة يف  احلداثوي، 
ويحيى ال�ضيخ. كل هذه التجارب على اختالفاتها وت�ضاداتها اأوجدت مناخاً اإبداعياً مل يكن 
من ال�ضهل اإخماده، تلقف هذا املناخ الفنانون ال�ضباب، فاأقاموا معار�ضهم اخلا�ضة اأو اجلماعية، 
كان بع�ضهم ما زال يف �ضف الدرا�ضة، ومل يكن ذلك بالأمر العادي، ومل يقت�ضر الأمر على 
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ذلك، حيث �ضكل البع�ض منهم جماعات فنية خا�ضة بهم، مثل جماعة املجددين، وجماعة 
الروؤيا اجلديدة، وقد اأ�ضدرت هذه اجلماعات بياناته الفنية اخلا�ضة، فيها الكثري من التحدي 
للتاريخ الفني حينذاك. بعدها عاد �ضاكر ح�ضن وخالد اجلادر من ال�ضعودية، وخالد الرحال 
من اإيطاليا. كل ذلك اأوجد ظروفاً لتطوير التجربة الفنية وانعتاقها من موؤثراتها املحلية. كانت 
دوامة حروبه  العراق  الكامل، حيث دخل  مداه  ياأخذ  هائاًل مل  اإبداعياً  ال�ضبعينيات رحماً 
�ضدر  �ضنوات  بب�ضع  قبلها  جديدة.  لظروف  خا�ضعة  البالد  اأ�ضبحت  احلرب  ومع  املتنوعة، 
مر�ضوم داخلي بعدم ال�ضماح ملن هو لي�ض من حزب الدولة، اأو �ضديقاً لها من الدخول اإىل 
اأكادميية الفنون اأو املعهد، وما �ضكله فيما بعد من اهتمام بالكمية ولي�ض النوعية يف امللتحقني 
لدرا�ضة الفن. هذه الكمية هي التي �ضتكون خالل الأعوام القادمة الهيكل الأ�ضا�ضي للفن 
التجاري الهابط. ثم ظهرت فكرة معر�ض احلزب ودعمه على كل الأ�ضعدة، لي�ضكل الواجهة 
الأ�ضا�ضية للحركة الفنية على ح�ضاب معر�ض جمعية الفنانني العراقيني ال�ضنوي. ثم فر�ضت 
على الأ�ضاتذة من املدر�ضني يف الأكادميية اأو املعهد لاللتحاق ب�ضيغة تنظيمية غري مبا�ضرة، 
ومن رف�ض ذلك اأبعد عن وظيفته اإىل مكان اآخر، وقد كان معر�ض احلزب احلا�ضنة الأ�ضا�ضية 
لهذه الأعمال. ولعل م�ضابقة جمموعة ن�ضب القادة، والتي ن�ضبت على �ضفاف �ضط العرب، 
اإذ وزعت  اأبرز مثال على مدى ا�ضتهتار املوؤ�ض�ضة ال�ضيا�ضية،  اإيران  باأ�ضابعها نحو  وهي ت�ضري 
الن�ضب على الفنانني، ر�ضامني اأو نحاتني، وبع�ضهم كان ل يزال يف �ضفوف الدرا�ضة، مما نتج 
عن ذلك اأعمال م�ضوهة، غالباً ما رف�ضت من قبل اأٌارب القائد املعني، مما ا�ضطر القيادة اإىل 
ت�ضكيل جلنة لت�ضليح الأعمال. ومل تتوقف هذه احلرب اإل ودخل العراق حربه الثانية عند 
احتالله للكويت، وما تبعها فيما بعد من دمار على اأكرث من �ضعيد، منها خروج العديد من 
الفنانني الأ�ضا�ضيني اإىل خارج العراق. ويف الوقت نف�ضه ظهور جمموعة من الفنانني ال�ضباب، 
اإىل  منهم  الكثري  غادر  الفعلي،  التحدي  واجهة  اإىل  مدمرة،  �ضخ�ضية  جتارب  من  لديهم  مبا 
القليل منهم يف العراق. وبالتاأكيد هم من  اأوروبا، وبقي البع�ض  اإىل  اخلارج وب�ضكل خا�ض 
حافظ على �ضطوة التجربة الفنية وعنادها يف تطوير اجلانب احلديث، معتمدين على اإمكانات 
حملية حمدودة، الذين جاءوا اإىل اأوروبا كانوا خمتلفني يف الأعمار والتجربة، بع�ضهم اأخذه اأو 
ا�ضتهواه الر�ضم يف ال�ضارع مبا فيه من مردود مايل �ضريع. اآخرون اأكملوا درا�ضتهم يف البلد الذي 
يقيمون فيه، اأما الأكرثية فقد رهنت حياتها بالدعم الأ�ضبوعي، الذي تقده تلك الدول، ويف 
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الوقت نف�ضه ي�ضتغلون ما ا�ضتطاعوا امل�ضاركات الفنية، التي هي يف الغالب حملية. ل ميكن 
معرفة القيمة الفعلية للفنانني يف اخلارج، وذلك لعدم وجود معار�ض جماعية تعر�ض اأعمالهم، 
وبالتايل ميكننا معرفة هذه التجارب عن قرب. �ضخ�ضياً لدي متابعة لب�ضعة اأ�ضماء، لي�ض منهم 
من اأخذته عقود ال�ضالت التجارية، اأو مهند�ضو الت�ضميم الداخلي، اأو من ذهب مع احلداثة 
الأوروبية كقطيعة مع التجربة العراقية اأو العربية، متابعتي هذه ل تقدم يل الكثري من الأهمية 

يف خرباتهم اأو جتاربهم.

الفن وق�صية فل�صطني
ون�ضرتها،  الفل�ضطينة  للق�ضية  له حما�ضه  ويقّدر  اأمته،  ق�ضايا  منعزًل عن  العزاوي  يكن  مل 
وحمفورات  مطبوعة  لر�ضوم  الفنية  جمموعاته  خالل  من  فنية  جراأة  ويف  معها،  وتوا�ضله 
فدائي  يوميات  الع�ضر،  هذا  من  �ضاهد  اإنطالقته،  منذ  واملنجزة  كتب،  واإ�ضدار  ومل�ضقات 
الذبح  �ضنوات   ،1973 كنفاين  غ�ضان  لق�ض�ض  ر�ضوم  الربتقال،  اأر�ض   ،1970 عمان  يف 
عماًل  ع�ضرة  )�ضتة  الزعرت  تل  عن  مر�ضومة  ق�ضائد  اجل�ضدي،  الن�ضيد   ،1974 الفل�ضطيني 
مطبوعاً بال�ضلك �ضكرين 1980( نحن ل نرى اإل جثثاً، عن مذبحة �ضربا و�ضاتيال )ثمانية 
اأعمال مطبوعة باحلفر على النحا�ض 1983(، ثم جمموعة بالد ال�ضواد )93 2000(، والتي 

عك�ضت قوة تعبريية هائلة.
واجتماعياً،  و�ضيا�ضياً  فكرياً  احليوية  بالق�ضايا  الت�ضكيلي  الفن  ربط  على  دائماً  عملت 
وكانت لك مواقف ثقافية وفنية وقومية اأي�ضاً، ويح�ضب لك اأنك مل تكن تنتمي اإىل اأي 

اإيديولوجية.
اإنحيازي الفني ملا ت�ضميه بالق�ضايا احليوية يعود ملوقف اأخالقي ل غري، ول�ضت ممن يتقبل 
الأمور على عواهنها كما يقولون، وقد خلقت يل بع�ض هذه املواقف اإ�ضكاليات متنوعة مع 
الفنانني املوؤدجلني. ويف حالت اأخرى مع املوؤ�ض�ضة العربية لأكرث من دولة. �ضخ�ضياً ل ميكن 
اأن اأعمل يف مناخ )نفذ ثم ناق�ض(، ول�ضت من يتقبل ال�ضتماع اإىل �ضخ�ض قيمته يف ولئه 
ملوؤ�ض�ضته ال�ضيا�ضية، �ضواء كانت احلزبية اأو الر�ضمية، ولي�ض ملعرفته ومهنيته العاملية. الفنان 
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ال�ضادق مع نف�ضه هو من يعمل على مواجهة التحديات، التي تاأتي نتيجة للبحث عما هو 
املمكن، هذه  فن  ال�ضيا�ضة  نغمة  الأخالقي على  موقفه  يتنازل عن  اأن  دون  بحق  اإبداعي 
النغمة ب�ضاعة املوؤدجلني، وممن ل يريدون حمل ال�ضلم بالعر�ض«، كما يقول املثل العربي. يف 

جمتمع يحتاج اإىل الكثري من الأن�ضطة غري احليادية.

فن التخطيط
ك�ضفت اأعمال العزاوي ال�ضتينية بع�ض اآثار مدر�ضة بغداد التي اأ�ض�ض لها رائد الفن احلديث 

بالعراق جواد �ضليم التي احتفت بالر�ضومات التخطيطية ومنحتها اأهمية وجمالية.
ونزعتك  الوا�ضعة،  العيون  ذوي  الأ�ضخا�ض  عن  املعربة  الت�ضخي�ضية  اأعمالك  خالل  من 
التخطيط  بتقنية  ال�ضديد  ولعك  لحظنا  املتنوع،  احل�ضاري  لالإرث  والتحليلية  الروحية 
فدائي  )يوميات  هائلة  تعبريية  قوة  عك�ضت  ذاته،  الوقت  يف  وقوية  ودقيقة  رقيقة  فجاءت 
تل  عن  اجل�ضدي  الن�ضيد  ال�ضبع،  املعالقت  و�ضاتيال،  �ضربا  وجدارية  ر�ضومات  عمان،  يف 

الزعرت... الخ(. ورمبا كان هذا �ضبباً ملا اأطلقه البع�ض باأنك )بيكا�ضو العرب(.
التقنيات  اأكرث  من  اأجده  الذي  البدايات  منذ  التخطيط  فن  ا�ضتهواين  ملاذا  اأدري  ل 
اأهمية، �ضعوبته يف طاقة الختزال وقوة م�ضار اخلط وح�ضا�ضيته، اأنت حمق باإ�ضارتك جلواد 
�ضليم، هناك اأي�ضاً خالد الرحال خالل الأربعينيات وبداية اخلم�ضينيات و�ضاكر ح�ضن يف 
اخلم�ضينيات، وب�ضكل خا�ض جمموعته عن األف ليلة وليلة، وفيما بعد اإ�ضماعيل فتاح وعلي 
ت�ضكل  ومل  زمنياً  ومتباعدة  فردية  جتارب  �ضمن  التقنية  هذه  ظلت  املوؤ�ضف  لكن  طالب، 
م�ضاراً فنياً له ح�ضوره اخلا�ض، لرمبا مبقدار ما قادين التخطيط اإىل تقنيات الطباعة، كذلك 
طورت هذه التقنية مفهومي لفن التخطيط وجعلتني اأعتربه رافداً حيوياً غالباً ما اأعود اإليه 

عرب مو�ضوعات جديدة، اآخر هذه الأعمال ثالثية جنني التي نفذتها باأحجام كبرية.
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جماليات اخلط العربي
الكثريين  اأغرى  مما  مغالة،  اأو  افتعال  دون  لوحاتك  يف  �صاهدناه  العربي  احلرف  ا�صتلهام 
من بعدك من الفنانني بال�صري يف هذا الطريق.. وكان ذلك اإبداعًا ل ي�صاهى يف العالقة مع 
ن�صو�ص رموز احلداثة ال�صعرية مثل يو�صف اخلال، اأدوني�ص، احليدري، البياتي، دروي�ص، 

البقاين ومظفر النواب. ما تقييمك لهذه التجربة؟

اأمر  وهو  اللوحة،  العربي يف  احلرف  ا�ضتخدام  هو  الول  �ضوؤالك،  �ضقان خمتلفان يف  هناك 
حاولته منذ بداية ال�ضبعينيات. واأخذ مداه الفعال عند الثمانينيات. منذ البدايات مل يكن 
احلرف العربي اإل عن�ضراً من عنا�ضر اللوحة، مبعنى اإزالة احلرف من اللوحة ل يلغيها كما 
ولي�ض  اللوحة  تنفيذ  الر�ضم خالل  لتقنية  اإنحاز  القري�ضي.  اأو  املهداوي  لوحات  هي حال 
تقنية اخلطاط، وبالتايل لن يحدد تعاملي اأي �ضوابط من خارج الر�ضم. هناك عالقة متبادلة 
بني احلرف و�ضطح اللوحة، الذي غالباً ما يكون احلا�ضن الفعال، من هنا اختاليف، اأو �ضاكر 
ح�ضن مثاًل مع العديد من فناين ما ي�ضمى باللوحة احلروفية، والذين جاء اأكرثهم من حرفة 
اخلطاط، اختاليف اأن اللوحة بتاريخها وتكويناتها لها �ضوابط مغايرة كلياً عن اللوحة اخلطية. 
�ضطح العمل مثاًل ي�ضكل اأ�ضا�ض بناء اللوحة ل ميكن اأن يكون اإل جزءاً مرتبطاً بالتكوينات 
الأخرى. لوحة اخلطاط تعطي الأهمية لفعل ال�ضكل اخلطي دون عناية بال�ضطح الذي غالباً 
ما يزوق باأ�ضكال نباتية ل غري. من هنا جند اأن جتربة احلروفيني العرب عندما عر�ضت يف لندن 
الثاين وهو الهتمام  ال�ضق  اأما  اأ�ضا�ض خطاطني جدد ولي�ض ر�ضامني.  النقد على  تناولت 
الآثار واطالعي على  لعلم  ال�ضتينيات ولعل درا�ضتي  نهاية  اإىل  يعود  ال�ضعري فهو  بالن�ض 
الأدب العراقي القدمي حتديداً مثل ملحمة جلجام�ض بالإ�ضافة اإىل املوروث الإ�ضالمي ك�ضعر 
الع�ضرات  اأنفذ  جعلني  مما  هائل،  مبخزون  زودين  قد  وليلة  ليلة  األف  وحكايات  ال�ضوفيني 
من الأعمال الأ�ضلية ملختارات من هذا املخزون، ولعل البداية الأكرث بروزاً هي اإ�ضداري 
بتقنية الطباعة بال�ضبكة احلريرية ملجموعة املعلقات ال�ضبع التي �ضكلت البداية للعديد من 
املجموعات الأخرى. ثم اأخذت التجربة منحى اآخر عند نهاية الثمانينيات، حيث نفذت 
وعرب ال�ضنوات التالية جمموعة كبرية من الدفاتر ال�ضعرية ذات الن�ضخة الواحدة مت عر�ض 
وخالل  لأعمايل.  العربي  العامل  معهد  اأقامه  الذي  ال�ضتعادي،  املعر�ض  يف  منها  بع�ض 
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حمدودة  وبن�ضخ  موحدة  موا�ضفات  ذات  �ضعرية  كتب  باإ�ضدار  بداأت  الأخريين  العامني 
ل�ضعراء عرب عديدين.

حتولت فنية
اإليها عند  اأننا جنده يعود  اإل  يف نهاية ال�ضبعينيات يتخلى عزاوي عن جذوته للت�ضخي�ضية 
املف�ضل  املربع خياره  ي�ضبح  الثمانينيات  �ضنوات  نهاية  تاريخية، ويف  اأو  اأدبية  اأعمال  تقدمي 
فار�ضاً وجوده على ال�ضكل البي�ضاوي والدائرة واملثلث واملنحنيات التي ندرت، و�ضاهدنا 
حتولته الدائمة خالل م�ضرية الفنان الن�ضطة فمن اللوحة الزيتية امل�ضطحة اإىل لوحة ميكن 
اأن نطلق عليها »نحت بارز مر�ضوم« حينما اأبرز الأبعاد الثالثة لبع�ض احلروف التي تبعد عن 

�ضطح اللوحة، وكانت جداريته ال�ضخمة واملفرحة خري منوذج.
الفنان �صياء العزاوي �صاحب الطاقة اخلالقة والتجارب الإبداعية وا�صتخدام املواد املتنوعة 
والتقنيات املختلفة، حققت حتولت مده�صة خالل م�صريتك الطويلة، هل ما زلت تبحث 

عن جديد اآخر؟

اأمام �ضيء  فيما يتوافر حويل من ظروف جتعل من امل�ضتحيل الوقوف  اإنني حمظوظ حقاً 
ما. هناك هاج�ض التغيري لي�ض على اأ�ضا�ض املودة ال�ضائعة، بل على اأ�ضا�ض طبيعي باأن على 
املرء اأن يتبدل اإذا ما اأراد اأن يبقى متوقد املعرفة التي هي خا�ضية ل حدو دلها. من هنا 
بالر�ضم  العالقة  ذات  الكمبيوتر  برامج  على  العميق  الطالع  �ضنوات  ثالث  منذ  بداأت 
غاية يف  )الديجيتال(  الرقمية  الطباعة  تقنية  اأ�ضبحت  بعدما  بالطباعة  وبالتايل  والت�ضميم 
الدقة. وقد اأقمت معر�ضاً لبع�ض من هذه الأعمال يف حلب وعمان، فيه حاولت ال�ضتفادة 
الق�ضوى من املواد املحيطة بي، وخا�ضة القما�ض ال�ضائع ا�ضتخدامه عند البدو يف مناطق 

عربية خمتلفة.
مدار�ض وتيارات ما بعد احلداثة »من فنون امليديا والتجميع )العمل املركب( والفن املفهومي 
والتكنولوجي وفنون الأداء والتجهيز يف الفراغ، وفنون الفيديو وفنون ال�ضوء، وفنون البيئة 
وفن الأر�ض، ت�ضربت بالفعل اإىل بالدنا وي�ضهد بذلك املعار�ض الفردية واجلماعية وكر�ض 

courtesy of the artist presented in pdf. copy to www.ibrahim
icollection for publishing on the site



422

لها اهتمام وا�ضح يف دورات بينايل القاهرة الدويل، وباملطلق خ�ض�ض بينايل ال�ضارقة الدويل 
لتيارات ما بعد احلداثة.

واآخرون  العربي،  الفن  يف  الغربي  التاأثري  ملدى  منوذج  اأنها  على  باحلرية  الكثري  وي�صاب 
يعتربونها منوذجًا فردياً لهوية عاملية قائمة على اختالط الثقافات وتعددها ولي�ص ببعيد عن 
الأ�صالة الكامنة يف ح�صارتنا، كما يعتربها كثريون ثورة على تقاليد فنية متوارثة، واآخرون 
بينها  احلواجز  واإلغاء  والت�صوير  والعمارة  وامل�صرح  ال�صينما  فنون  بني  جمعها  يف  يجدون 
لت�صوراتها  الإدراك  الغمو�ص و�صعوبة  اآخرون يحذرون من  واإيجابية، وكثريون  �صمولية 

النهائية، ورمبا هياأت فر�صة للمدعني امل�صت�صهلني يف خو�ص جمالتها، ما راأيك؟

من  ك�ضيغة  الفن  مع  يتعاملو  ممن  الغالب  يف  وهم  املعجبني  من  جي�ضاً  له  جتد  كل جديد 
�ضيغ املودة، معرفتي باأن ما جنده يف املنطقة العربية هو تكرار جلانب �ضائع ب�ضكل حمدود يف 
التجربة العاملية، فتجد اأن رجاًل مثل �ضاعاتي املعروف ب�ضاجي الأب الروحي والأكرث ترويجاً 

لهذه التجارب ي�ضرح بـ»اأن ما �ضيبقى من التجارب احلديثة هو ما له عالقة بفن الر�ضم«.
اجتاهات ما بعد احلداثة هي اإحدى التجارب يف جمال الفن يف العامل ولي�ضت هي النهاية. 
لها  لي�ضت  اأوروبا وهي جتارب  ملا هو حادث يف  بلداننا هو عملية تكرار  ن�ضاهده يف  واأن ما 
عالقة باملجتمع. اأما التجارب املوجودة يف اأوروبا فهي جزء من املجتمع، عملية تطور حا�ضل 
يف هذا املجتمع وحماولت لالنفالت من قيم معينة مثاًل تفر�ض على الفنان اأن يعمل اأ�ضياء 

م�ضادة، نحن ناأخذها جاهزة كاأننا ن�ضرتي هامربجر.
املجتمع الأوروبي يعلم الأطفال منذ �ضغرهم جمموعة جتارب، فعندما ي�ضبح جاهزاً لدخول 
اجلامعة يكون لديه قاعدة معلومات ومعرفة ل باأ�ض بها بالفن احلديث. يف اإحدى زياراتي 
الطفل  زيارة جمموعة من الأطفال، وراأيت كيف يختار  الربيطاين ت�ضادفت مع  للمتحف 
الربو�ضور الذي يف�ضله من املعرو�ض ويختار حيواناً، على �ضبيل املثال، ويروح الطفل يفت�ض 
عن اللوحات التي فيها احليوان الذي اختاره م�ضبقاً، فيعرف بذلك اإ�ضم الفنان، مبعنى اأن 

هناك جهداً جباراً لإي�ضال املعلومة واملعرفة لالأطفال دون فر�ضها عليهم.
وفنية مهمة  اأخالقية  للعميان جتربة  معر�ضاً  اأقام  عندما  بتجربة جميلة جداً  قام  مور«  »هرني 
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يف  فّكر  مور  �ضيئاً.  يرى  اأن  للمجتمع  نوافذ  لفتح  واملثقفني  الفنانني  كبار  عادة  لها  يت�ضدى 
النحت، �ضيء اأ�ضا�ضي، فاأول ما يدخل ال�ضالة ليتح�ض �ضويتعرف على اخلامات )طني حجر 
اأكادميي، وله حق مل�ضها  باأ�ضلوب  اإىل متثال لمراأة منفذة  خ�ضب( كمادة للنحت، ثم ينتقل 

ليح�ض بالعمل ثم يتحول من عمل واقعي اأكادميي اإىل عمل جتريدي ثم اإىل اأكرث جتريدية.

جتربة فنية يف قطر
اأي  اإىل  الت�صكيل العربي يف دولة قطر،  اأول متحف عربي ي�صم  باإن�صاء  �صاهمت يف الدفع 
العربي؟  الوطن  يف  الفنية  املدار�ص  كل  املقتناة  الأعمال  مثلت  وهل  الآن؟  و�صل  مرحلة 
وهل وجود مثل هذا املتحف يف قطر ي�صهل الطالع عليه؟ وميكن للدار�صني واملتذوقني 

الو�صول اإليه؟

اأنا واحد من جمموعة اأ�ضخا�ض عملوا على حتقيق هذا املتحف، الذي بداأ كمبادرة �ضخ�ضية 
�ضاملة  ت�ضبح  لكي  اجلموعة  هذه  غزاء  التزاماته  تطورت  ثم  ثاين،  اآل  ح�ضن  ال�ضيخ  من 
للمدار�ض التي عرفتها احلركة العربية، بالإ�ضافة اإىل العمق التاريخي اأي�ضاً، لقد متكنا من 
الآن  لقد مت  عليها.  اأن حت�ضل  اأي جهة جديدة  امل�ضتحيل على  اأعمال من  احل�ضول على 
�ضمه اإىل موؤ�ض�ضة قطر التعليمية، وهناك درا�ضة لإن�ضاء بناية حديثة لكي تنظم هذه املجموعة 
حتذو  اأن  اأمتنى  عليه،  معك  اتفق  ما  فيه  العملية،  الناحية  من  قطر  يف  وجوده  اأما  النادرة، 
موؤ�ض�ضة قطر حذو ما فعله متحف »جو جنهامي« يف نيويورك، عندما اأر�ضل جزءاً من جمموعته 
لعّلنا  الأوروبية  الأقطار  من  اإليه  ال�ضفر  �ضهل  مكاناً  بلباو  متحف  ليكون  اإ�ضبايا  �ضمال  اإىل 

�ضنجد يف يوم ما فرعاً لهذا املتحف يف بريوت اأو القاهرة اأو الدار البي�ضاء.
يف الواقع اأن جتربة اإن�ضاء هذا املتحف جانب �ضخ�ضي بحت، فكر وقرر اأن يجمع اأعماًل فنية. 
كبرية،  م�ضوؤولية  وينم عن  بعده  له  العمل  وهذا  ثقايف  ب�ضبب  فني،  ب�ضبب  توظيفي  وكان 
عندها  اأي�ضاً  ال�ضعودية  )موؤ�ض�ضة كندة( يف  اأن  اأي�ضاً  اأربع وع�ضرون دولة، ومفرو�ض  وهناك 
الهتمام نف�ضه، اأخذوا يف اقتناء وجمع اأعمال فنية ملجموعة كبرية من الفنانني العرب، هناك 
�ضارت )موؤ�ض�ضة املن�ضورية(، التي ت�ضرف عليها الأمرية جواهر، بداأت تركز بالهتمام بالفن 
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اآدم حنني، فنان م�ضري، جند اإن موؤ�ض�ضة »كندة«  ال�ضعودي واإذ بها تعمل كتاباً هائاًل عن 
مثاًل اأقامت معر�ضاً يف باري�ض ملجموعة من الفنانني من جمموعتها. ثم اأقامت معر�ضاً اآخر 
يف املانيا، ملجموعة اأخرى من الفنانني وهاذ ما كان ليحدث لو نظمته موؤ�ض�ضات حكومية، 
فهي تف�ضل اأن تر�ضل فناناً بدًل من اأن تر�ضل خم�ضة فنانني فاملوؤ�ض�ضات ال�ضخ�ضية الأهلية 
ا�ضتغلت على النوعية ولي�ض الكمية وبالتايل مع مرور فرتة ميكن اأن ي�ضبح يف اإمكان الفنانني 

العرب احل�ضور ب�ضكل ما على خارطة الفن الت�ضكيلي العاملي.

الفن وتطوير املجتمع
الت�صكيلةي يف  الفنية  احلركة  الإ�صراف على  تتوىل  التي  احلكومية  واملوؤ�ص�صات  الأجهزة 
البالد العربية، األي�صت مق�صرة يف رعايتها؟ كما اأن الت�صكيل العربي على الرغم من مرور 
اأكرث من خم�صة عقود مزدهرة، فاإنه متهم ببعده التعبريي عن م�صاكل جمتمعاتنا العربية 

ومعاناة �صعوبنا، ت�صخي�صًا لأو�صاعنا ما ن�صيحتك؟

نحن  احلكومية،  املوؤ�ض�ضة  من  بداية  الإ�ضكالية،  هذه  يف  ق�ضطه  يتحمل  اجلميع  اأن  اأعتقد 
نعرف اأن الطفل عندما يلتحق باملدر�ضة وبعد مرور �ضنوات اأو مراحل يكون قد امتلك قدرة 
القراءة ب�ضكل ميكنه من تو�ضيع معرفته، الأ�ضح تنطبق هذه املقولة على الفن الت�ضكيلي 
ودرا�ضة  الطالع  من  مراحل خمتلفة  ويف  الطفل  ميكن  الأوروبي  التعليم  فنظام  وامل�ضرح. 
التجارب الفنية ال�ضائعة اإىل م�ضتوى ميكنه من تذّوق العمل الفني بحدود معقولة. املوؤ�ض�ضة 
العربية الثقافية منها اأو التعليمية تتحمل ق�ضطاً هائاًل لعدم �ضعيها اإىل العرتاف باأن الثقافة 
والفن هما ركن اأ�ضا�ضي يف تطوير املجتمع وبالتايل العمل على اإيجاد ال�ضبل الأكرث ح�ضارية 
لتعزيز وتطوير العالقة مع املجتمع. اأما احلديث عن فن النخبة والنعزال عن املجتمع فهو اأمر 
ميكن مل�ضه يف اأكرث من جمال يف املجتمع، من املو�ضيقى الكال�ضيكية اإىل امل�ضرح الطليعي 
مروراً بال�ضينما اجلادة. بالن�ضبة للفن الت�ضكيلي هناك م�ضكلة كبرية تتبدى حيناً عند بع�ض 
الفنانني بتعاليهم الفارغ، بحجة حداثة الع�ضر وحيناً اآخر عند املوؤ�ض�ضة الر�ضمية عندما ل 
جند يف التظاهرات الفنية اإل جزءاً من الإعالم ال�ضيا�ضي ق�ضري املدى للنظام الذي متثله. 
ل�ضبب من  الذين  الفنانني  الفنية هم من  املوؤ�ض�ضات  اأكرث  يدير  اأن من  الأمر  والغريب يف 
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الإبداع  لدعم  الو�ضائل  اأف�ضل  اإيجاد  الرغبة يف  اأكرث من  املوؤ�ض�ضة  ملنطق  ينحازون  الأٍباب 
مبعناه امل�ضتقبلي، اإن اأي موؤ�ض�ضة من دون ا�ضرتاتيجية م�ضتقبلية تتبدل بفعل امل�ضتجدات 

هي موؤ�ض�ضة ق�ضرية النظر وعامل اإعاقة اأمام تطوير املجتمع.
ول يفوتني اأنه الآن اأ�ضبح اأمراً �ضائعاً يف بلداننا )خا�ضة اخلليجية( وجود جامعي اللوحات 
العربية، ولي�ضت املحلية، وهذا مل يكن يح�ضل ما مل تنفتح احلدود ويعر�ض الفنان ال�ضوري 
�ضخ�ضياً  اأنا  كب�ضاعة،  واللوحات  كتاجر  الفنان  يعامل  كان  ال�ضابق  يف  البحرين،  يف  مثاًل 
حتملت م�ضاكل جمة من اجلمارك خالل معر�ض كنت اأنوي اإقامته يف بريوت، يف احلقيقة 
الفنان يحتاج اإىل جهد كبري حتى يقيم معر�ضاً يف بلد اآخر، ول توجد لدينا �ضالت عر�ض 
حقيقية تتحمل عن الفنان هذه امل�ضئولية لأن م�ضاكل اإقامة هذه املعار�ض وافتقاد املجالت 

الفنية املتخ�ض�ضة ي�ضعبان الأمر كثريا ًعلى الذين يجمعون اأعمال الفنانني العرب.
يف اأمريكا مثاًل اأغلب متاحف الفن احلديث املوزعة يف الوليات ومقتنياتها هي من قبل اأ�ضخا�ض 
ميتلكون املال، وطيلة حياته ي�ضرتي اأعماًل فنية ويف الغالب ل يعرف كثرياً يف الفن، ولكن لديه 
املتحف  هذا  اإىل  با�ضمه  املجموعة  هذه  يهدي  فرتة  مرور  وبعد  بال�ضراء.  الن�ضح  وراء  خرباء 
بالأ�ضخا�ض  وتت�ضل  تعلن  للمتحف  عمل  اقتناء  ترغب يف  عندما  نف�ضها  واملتاحف  ذاك،  اأو 

وال�ضركات حتى جتد من ي�ضرتي لهم وي�ضعون ا�ضمه عليه، حتى هذه لي�ضت عندنا.
اأنا اأتذكر مرة اأن جامعة الدول العربية، كانت يف تون�ض واأبدت رغبتها يف عمل كتاب عن 
اأنها  اأطيل خل�ضت  ل  ال�ضت�ضارية، وحتى  باللجنة  الأ�ضخا�ض  اأحد  وكنت  العربي.  الفن 
كانت جمرد اجتهادات فقط حتى يربروا ح�ضورهم للعمل لي�ض هناك عمل حيقي كمادة 
ب�ضكل �ضحيح و�ضور جيدة. ميزانية �ضعيفة مر�ضودة ل ت�ضجع اأي دار ن�ضر حمرتفة على 
اأن تدخل يف املو�ضوع هكذا. كثري من الدول العربية ل تقدم ح�ضتها ملعهد العامل العربي 

حتى تقيم معار�ض كبرية )كمعر�ض الثقافات القدمية( اأو معر�ض )العلوم عند الإ�ضالم(.
يف الوقت نف�ضه، جند اأن موؤ�ض�ضة املن�ضورية تهتم اأن يكون لديها ا�ضتوديو يف مدينة الفنون يف 
باري�ض، ال�ضتوديو غرفة نوم ومكان عمل ومينح ال�ضتوديو اإقامة على مدى �ضهرين لفنان عربي 
وعليه تدبري معي�ضته، ول تطالبه ب�ضيء، ل �ضك جتربة جميلة جداً لأول مرة من بالدنا، واإن 
كان هناك كثري من البالد يف العامل لديها مثل هذه ال�ضتوديوهات، ا�ضتفاد من هذا ال�ضتديو 
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فنانون عرب كثريون اأذكر منهم رافع النا�ضري وحممد عمر خليل وفنانني �ضباباً عراقيني.
يحدث يف  ما  على  للتعّرف  اخل�ضو�ض  وجه  على  لل�ضباب  موفقة  و�ضيلة  هذه  تعترب  وطبعاً 
العامل طبعاً هذا مثال حدث عملياً نتيجة الوعي والتطور الثقايف والفني يف املنطقة واأ�ضبح 
اأ�ضخا�ض عندهم بع�ض الأفكار امل�ضاهمة لتطوير جانب من جوانب الثقافة يف  يف املجتمع 
املجتمع حتمل اأعباءه �ضخ�ضيات وطنية حت�ض مب�ضئوليتها جتاه جمتمعاتها ويف غياب موؤ�ض�ضات 

الدولة التي لي�ض لديها هذا الهتمام.

العزاوي والكويت
وحتت�صن  العزاوي  يعرفون  خا�ص  ب�صكل  الكويت  يف  الفنون  حمبي  من  كبري  جمهور 
اللقاء  الكويت بف�صل  اأقام عدة معار�ص يف  الفنية  له فمنذ انطالقته  بيوتهم لوحات مميزة 
بجالريي  املعار�ص  من  �صل�صلة  فكانت  بريوت  يف   1969 عام  �صلطان  غازي  املعماري  مع 
�صلطان اأعوام 70 و71 و74 و1979، ويف عام 1983 وبدعوة من املجل�ص الوطني للثقافة 
اأعماله حيث عر�صت لوحة �صربا و�صاتيال  اأقام معر�صًا لعدد كبري من  والفنون والأداب 
لأول مرة والتي ظلت معرو�صة لعدة �صنوات مبتحف الكويت الوطني على اأمل اأن يتمكن 
من اإهدائها ملتحف فل�صطني يومًا ما، بعد طول غياب ما الذي تبقى من ذكرياتك وكيف 

ترى الأمر الآن؟

متيزت الكويت منذ ال�ضتينيات باهتمامها بالفن العربي عرب �ضالة �ضلطان الذي كان يديرها 
غازي �ضلطان و�ضقيقته املرحومة جناة، قدمت هذه ال�ضالة فنانني عرباً متنوعي التاريخ والتجربة 
والعمر، عك�ض قبول هذا التنوع نظرة م�ضتقبلية اأثبت التاريخ اأهميتها، كنت اأحد الأ�ضماء 
الذين اهتم غازي بتقدميها، ومل يكن معي غري معر�ضني �ضخ�ضيني الأول يف بغداد والثاين 
العمل  الكويت مهماً يل على �ضعيد  اأقمته يف  الذي  الأول  املعر�ض  يف بريوت، مل يكن 
اأو ال�ضحفيني  الفني، بل جعلني يف مواجهة جمهور جديد، �ضواء كان ذلك من املقتنني 
غري  الإبداع  خلق  على  طاقتها  يف  عنيدة  بثقافة  اململوئني  الفل�ضطينيني  من  كانوا  وجلهم 
معني  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  والأقارب  لالأ�ضدقاء  تلك  اإىل  اأقرب  �ضلطان  �ضالة  كانت  املحايد. 
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اأقامتها، كانت فكرة هائلة وفرت لل�ضالة  التي  املعار�ض  ببناء جمموعات فنية لإعطائه عرب 
ال�ضتمرار، وكذلك اأعطت الفر�ضة للعديد من الأِخا�ض جلمع اأعمال اأ�ضبحت لها اأهمية 
يف تاريخ احلركة الت�ضكيلية العربية. بعد جتربة ال�ضلطان مل تتمكن �ضالة اأخرى غري �ضالة 
بو�ضهري من الذهاب اأبعد يف تطوير العالقة بني الفنانني واجلمهور الكويتي. اإنه لأمر مثري 
حتى  يتمكن  ومل  ال�ضبعينيات.  يف  ورهول(  )اأندي  معر�ض  يتقبل  جمتمعاً  جتد  اأن  حقاً 
الآن من جماراة جريانهم مثل البحرين كمثال، حيث ظهرت هناك اأكرث من �ضالة عر�ض 
واأ�ضبحت ال�ضوق الفنية لالأعمال العربية من اأكرث الأ�ضواق متيزاً، اإىل جانب ن�ضاطات ثقافية 

فيها الكثري من اجلدة والتنوع.
جملة العربي الكويتية، يحيى �ضويلم، 2007
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الفن الت�صكيلي مت�صافرًا مع الأدب العاملي
�صهادة وروؤية عراقية

الر�صم والقراءة يف ن�صاأتي وتكويني
الورق  اأ�ضتخدم  اليدوية، حيث كنت  الأعمال  يث�ضمى  كان  مبا  �ضغوفاً  ال�ضغر، كنت  منذ 
ا�ضتخدم  اأو  متنوعة  اأ�ضكال  املقوى خللق  الورق  اأ�ضتخدم  اأو  متنوعة  اأ�ضكال  املقّوى خللق 
والآخر، كنت  املحلة، وبني احلني  اأطفال  اأمام  بها  اأتبارى  �ضيارات  لعمل  املعدين  ال�ضلك 
املجالت  من  ال�ضور  نقل  عملية  اإىل  الر�ضم  اأخذين  ثم  العائلة.  اأفراد  بع�ض  ر�ضم  اأحاول 
املركز  املتو�ضطة تعرفت على مكتبة  الدرا�ضة  امل�ضرية. ويف مرحلة  العربية، وب�ضكل خا�ض 
الأمريكي الكائن يف حينها يف منطقة الوزيرية على �ضاطئ دجلة. كانت هناك ف�ضحة من 
احلرية يف الإطالع على خمتلف املجالت والكتب. ولعلي يف تلك الأيام بداأت التعّرف على 
الفن العاملي، وب�ضكل خا�ض الأكادميي. وقد اأده�ضني يف حينها ر�ّضام مذهل يف ا�ضتخدامه 
الألوان املائية ومطابقته الواقع. مل تكن لغتي الإجنليزية متكنني من متابعة الكتب التي كانت 
يف الغالب تتعر�ض لتاريخ الفن الأمريكي. عند دخويل مدر�ضة الإعدادية املركزية وتعريف 
على َمْر�َضم املدر�ضة، كان ذلك البداية الفعلية لن�ضرايف اإىل الر�ضم والتخلي عن الهوايات 
اإبراهيم حا�ضماً يف عملية  الأخرى، اإل هواية القراءة. كان ت�ضجيع مدر�ض الر�ضم الأ�ضتاذ 
الإفادة مما كنت اأراه يف املعهد الأمريكي، وبال�ضرورة يف ال�ضتمرار يف الر�ضم احلر، وبخا�ضة 
اإبراهيم  من حميط العالة. ر�ضمت يف حينها الع�ضرات من الأعمال، وعربها كان الأ�ضتاذ 
يعرفني اأخطائي. ثم جاءت عملية تاأميم قناة ال�ضوي�ض عام 1956 وما تبعها؛ لت�ضعل ال�ضارع 
العراقي بالتظاهرات املوؤيدة، وكانت مدر�ضة الإعدادية املركزية وثانوية الكرخ الأكرث حدة 
يف عملية املواجهة مع ال�ضرطة. جلاأت احلكومة اإىل كل ما كان يف ا�ضتطاعتها من اأجل اإخماد 
تلك الحتجاجات، فرتتب على ذلك اإحتجاز البع�ض و�ضجنه وف�ضل البع�ض الآخر من 
املدر�ضة، وكنت اأحدهم. بعد اأكرث من �ضهر، نظمت احلكومة زيارة للملك في�ضل الثاين اإىل 
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مدر�ضتي للتدليل على عودة الأمور اإىل و�ضعها الطبيعي. ا�ضتدعتني اإدارة املدر�ضة للعودة 
هوايته  اأن  امللك  ُعرف عن  الر�ضم حني  من مدر�ض  اقرتاحاً  ورمبا كان ذلك  الدرا�ضة،  اإىل 
الر�ضم واأنه ميار�ضه. وكان من نتيجة هذه الزيارة اأن توفرت يل مقابلة امللك يف الق�ضر امللكي. 
وبعد اأن اأهديته اأحد اأعمايل فاأعجب به، وعدين امللك يف حينها باإر�ضايل اإىل بعثة درا�ضية 
خارج العراق، اإل اأن حدوث الثورة األغى هذا احللم. عند التحاقي بكلية الآداب، توفرت 
يل فر�ضة الن�ضمام اإىل املر�ضم الذي كان الفنان حافظ الدروبي م�ضرفاً عليه، كما تعّرفت 
على الفنون القدمية عرب درا�ضتي علم الآثار. هذان العامالن و�ضعاين على درب الفن مبعناه 
الإبداعي واملهني. وبعد مرور عام من تواجدي يف كلية الآداب، قررت درا�ضة الفن يف معهد 
الفنون يف الق�ضم امل�ضائي. ونتيجة تواجدي يف مر�ضم كلية الآداب، اأ�ضبحت عالقتي بالفنان 
حافظ الدروبي متينة جداً، حيث ظل يراقبني عن بعد نا�ضحاً حيناً ومف�ضراً حيناً اآخر. وقد 
ظهرت يف لوحاتي تاأثريات اأعمال فنانني اآخرين مثل فائق ح�ضن وحممود �ضربي وكاظم 
حيدر. ويف عام 1964، وبعد م�ضاركتي يف املعر�ض ال�ضنوي جلمعية الفنانني العراقيني، وّجه 

الأ�ضتاذ الدروبي دعوة لن�ضمامي اإىل جماعة النطباعيني التي كان يرتاأ�ضها.
بنظرة �ضريعة على بداية هذه احلقبة، �ضرنى اإزدهاراً ثقافياً متنوعاً؛ فال�ضعراء الطليعيون متكنوا 
بالإبداغ. ويف الفن  اإنهماكاً غنياً  اأ�ضماء جديدة حتمل  من حتطيم ال�ضكل القدمي، وظهرت 
�ضليم  كان جواد  الوطنية،  احلداث  تخليد  الإ�ضهام يف  تقليد  اإىل جانب ظهور  الت�ضكيلي، 
اإىل  التطلع  �ضديدي  ال�ضبان  الفنانني  من  نخبة  جانبه  واإىل  مده�ضة،  جتربة  قمة  على  يرتبع 
املعرفة احلديثة. ويف العمارة، بداأ رفعة اجلادرجي وقحطان عوين و�ضعيد علي مظلوم وقحطان 

املدفعي اإ�ضهامهم الفاعل الذي �ضيزدهر ب�ضكل اأكرب يف منت�ضف ال�ضبعينيات.
مع زخم هذه التحولت، توفرت لنا فناين هذه احلقبة اأكرث من قاعة عر�ض م�ضتعدة ل�ضتقبال 
الأعمال الفنية، بينما كان فنانو اخلم�ضينيات حمددين بقاعة متحف الأزياء اأو جانب من 
كولبنكيان،  امل�ضمى  احلديث  الفن  متحف  افتتح   ،1962 عام  ففي  املن�ضور.  نادي  قاعات 
كما ظهرت قاعة اأورزدي باك التي اأن�ضئت باملجهود ال�ضخ�ضي. وبعد منت�ضف ال�ضتينيات، 
الأجنبية،  الثقافية  باملراكز  اخلا�ضة  القاعات  جانب  اإىل  اإيا،  وقاعة  الوا�ضطي  قاعة  ظهرت 
وبخا�ضة جمعية اأ�ضدقاء ال�ضرق الأو�ضط الأمريكية وقاعة املعهد الثقايف الربيطاين واملعهد 
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ال�ضوفييتي واملعهد الفرن�ضي والت�ضيكو�ضلوفاكي. �ضاعد توفر هذه القاعات وب�ضروط �ضهلة، 
اإن مل تكن مغرية، على منو الن�ضاط ال�ضخ�ضي لفناين ال�ضتينيات. وبنظرة �ضريعة على هذه 
الن�ضاطات، �ضنجد اأنه قد اأقيم معر�ض واحد عام 1959 مقابل ثمانية ع�ضر معر�ضاً يف العام 

.1965

اأكرث من معر�ض  نف�ضه، كان هناك  العام  1966. ويف  اأول معر�ض �ضخ�ضي يف عام  اأقمُت 
�ضعاد  ال�ضعودي،  غازي  فتاح،  اإ�ضماعيل  النا�ضري،  رافع  مثل  اآخرين  لفنانني  �ضخ�ضي 
ال�ضهيد«  »معر�ض  هما  فعل كبرية  ردة  اأحدثا  معر�ضني  اأهم  اأن  اإل  وكاظم حيدر.  العطار، 

لكاظم حيدر و»معر�ض الر�ضم والنحت« لإ�ضماعيل فتاح.
اأبريل 1965 اأول معر�ض لكاظم حيدر بعد  اأقيم يف ني�ضان/  كان »معر�ض ال�ضهيد« الذي 
عودته من لندن. ويف هذا املعر�ض، طرح الفنان لأول مرة مو�ضوعاً واحداً هو �ضيغة جديدة 
مللحمة مقتل احل�ضني ال�ضعبية. تنوعت الأعمال يف احلجم والتكوين، اإل اأنها كانت وحدات 
ب�ضرية متتابعة حلدث تراجيدي. وكان لدرا�ضة الفنان الديكور امل�ضرحي تاأثري وا�ضح وفعال 
يف م�ضرحة املو�ضوع ب�ضرياً. وقد وجده بع�ض الفنانني عاماًل �ضلبياً، يف حني ا�ضتقبله النقاد 
ا�ضتقباًل حما�ضيا�ض. فالناقد �ضعدون فا�ضل، مثاًل، اإعتربه اأهم معار�ض املو�ضم، اإن مل يكن 
اأهمها على الإطالق. كما اأن �ضاكر ح�ضن اأ�ضار اإىل اأن هذا املعر�ض كان مبثابة املوؤ�ضر الوا�ضح 

على م�ضتقبل الفن الت�ضكيلي يف العراق يف مرحلة ال�ضتينيات.
كان املناخ النف�ضي يف خ�ضم الظروف ال�ضيا�ضية املعقدة، وبخا�ضة بعد انقالب 1963 الدموي، 
مهيئاً ملو�ضوعات من هذا الطراز جتاوزت ما هو �ضائع: اأعراب ومقهى و�ضوق، اإىل اآخر ما كان 
يتناوله فنانون اخلم�ضينيات. كما اأن حماولة الفنان و�ضع اإ�ضافات متنوعة، هي يف واقع احلال 
ال�ضعبي. ورغم  الوجدان  اللوحة، قد �ضحنت  بناء  اإىل  ال�ضعبي  الرتاث  اأ�ضكال م�ضتلة من 
ن عناوين لوحاتاه اأية م�ضامني دينية، بل اعتمد  اعتماد الفنان على امللحمة ال�ضعبية، مل ُي�ضمِّ
على ن�ض �ضعري كتبه خ�ضي�ضاً للمعر�ض. لقد حفزت اأعمال كاظم حيدر الفنانني ال�ضبان 

على البحث عن روؤى جديدة ذات اأبعاد ميتافيزيقية اأحياناً، وملحمية اأحياناً اأخرى.
تلك التبدلت الثقافية والجتماعية ر�َضخْت لدي اقتناعاً بجدوى اختيار العمل الفني ل 
اإمكان العر�ض خارج العراق  اأمام  الأثري )بو�ضفه وظيفة يف املتحف العراقي(، فجعلتني 
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عندما وفره يل ال�ضاعر يو�ضف اخلال - الذي كان يف حينها يدير جالريي وان يف بريوت - يف 
زيارة له لبغداد بعد اأن �ضاهد معر�ضي ال�ضخ�ضي الأول يف جالريي الوا�ضطي. كان ا�ضتقبال 
معر�ضي يف بريوت عام 1966 بوابة ملغامرة العر�ض يف بلدان اأخرى، اأ�ضبحت مبرور ال�ضنوات 

اإحدى اأهم عالمات تطور جتربتي وتنوعها.

عالقتي بال�صعر العراقي والعربي والعاملي
كنت مولعاً بالقراءة اإىل حد كبري، وب�ضكل خا�ض الرواية وال�ضعر. قراأت ال�ضياب والبياتي 
 Samuel كرمير  نوح  �ضاموئيل  كتاب  على  اطلعت  عندما  اجلواهري.  عن  بعيداً  اأكن  ومل 
Noah Kramer عن الأدب العراقي القدمي يف 1965، �ضاقتني القراءة اإىل ملحمة جلجام�ض، 

كان  التي  النفط  العاملون يف  بع�ضها يف جملة  ن�ضرُت  التخطيطات  من  فر�ضمت جمموعة 
�ضمن  عر�ضتها  اأخرى  جمموعة  ر�ضمتث  ثم  جربا.  اإبراهيم  جربا  الأديب  حتريرها  يراأ�ض 
معر�ضي عام 1966. تعود جتربتي مع ال�ضعر اإىل منت�ضف ال�ضتينيات. كان ذلك يف جمموعة 
الر�ضوم املكر�ضة مللحمة جلجام�ض، ثم تبع ذلك جمموعة ر�ضوم لن�ضو�ض �ضعرية للحالج، 
ثم م�ضروع كتاب عن ملحمة مقتل احل�ضني مل ُين�ضر اإىل الآن. ولعل اأول ر�ضوم ن�ضرت يل 
بعد ذلك كانت تلك التي ر�ضمتها لق�ضائد مظفر النواب يف ديوانه للريل وحمد. وكانت 
ر�ضوم ق�ضائد و�ضاح اليمن، وهي بعنوان ر�ضوم مكر�ضة للحب، اأول معر�ض يعتمد باأكمله 

على ن�ض �ضعري، واأقيم هذا املعر�ض يف بداية ال�ضبعينيات يف بريوت.
التحول  بداأ  اإليها.  اأعود  ما  غالباً  اأ�ضا�ضية  مادة  واأ�ضبح  ال�ضعري  بالن�ض  اهتمامي  ق  تعمَّ
الأ�ضا�ضي يف هذه العالقة مع اإ�ضدار جمموعة املعلقات ال�ضبع عام 1978، لأنها جاءت اأوًل 
بو�ضفها جمموعة م�ضتقلة و�ضمن تقنيات الطباعة اليدوية، وثانياً لأنها اأعمال م�ضتقلة بهدف 
ترافق ن�ضاً مطبوعاً يف كتاب. يف حينها قدمت لهذه املجموعة يف  العر�ض ولي�ضت ر�ضوماً 

كتيب املعر�ض بن�ض يوؤ�ض�ض هذه العالقة:
ل الكلمات، ل الزمن القدمي الذي ي�ضتبطن هذه الق�ضائد، بل تراكم احلروف وتوايل الرموز 
على خط واحد من الت�ضور هو احل�ضور هنا. ال�ضعر لي�ض جمرد رموز، ولي�ض لغة وح�ضب، اإنه 

courtesy of the artist presented in pdf. copy to www.ibrahim
icollection for publishing on the site



432

طاقة اخليال واإعادة التذكر. ومبقدار تنوع هذه الطاقة وامتالكها لدللت ل ح�ضر لها، تكمن 
عالقة هذه الر�ضوم باملعلقات. من هنا ل تتحدد الأ�ضكال املر�ضومة يف جمل فرعية اأو يف 
كلية الق�ضيدة. اإنها حماولة لتج�ضيد ذلك النوع من العالقة بني الكلمات كاأ�ضكال، والرمز 
كدللة، والنقط لتوالد م�ضاراتها �ضمن اأ�ضكال وعالقات حية. من هنا ياأتي ت�ضاد املعلقات 
كر�ضوم، للمعلقات ك�ضعر. رغم اعتماد الأوىل على الثانية. املعلقة املر�ضوم مو�ضع تو�ضطي 
بني طريف امل�ضاهد الب�ضرية والذاكرة اللغوية. لكن هذا التوازن ل ي�ضتمر حتماً، اإذ تاأتي حركة 
ال�ضكل والكلمات املتناثرة اخلالية من �ضياقها اللغوي، لتخلق تعبرياً يلغي التوازن ويكون هو 
البديل الب�ضري املكّون من عنا�ضر املعلقة املر�ضومة: »الكلمات، الأ�ضكال، الرموز«. هكذا 
ميكن للمعلقات اأن تخلق حا�ضرها خارج ما�ضي الق�ضيدة وتفا�ضيلها اللغوية، لت�ضبح اإ�ضارة 

ب�ضرية معا�ضرة.
ل يزال هذا الن�ض التقدميي للمعلقات معياراً يل يف التعامل مع ال�ضعر. ومع مرور ال�ضنوات 
وتنفيذ جمموعات اأخرى، مثل جمموعة الن�ضيد اجل�ضدي مع ن�ض ملحمود دروي�ض وطاهر بن 
 ،Jean Genet جلون ويو�ضف ال�ضائغ، ثم جمموعة نحن ل نرى اإل جثثاً مع ن�ض جلان جينيه
وما جاء بعدها من جمموعات اأخرى مثل جمموعة ن�ضو�ض خمتارة لأدوني�ض واأخرى لطالل 
حيدر واجلواهري، اأ�ضبح مب�ضتطاعي اأن اأ�ضّيد عوامل ب�ضرية تناأى عن الن�ض مبقدار ما تتبناه 

بو�ضفه نظاماً داخلياً لالأفكار.
مع نهاية الثمانينيات، بداأُت بتجربة اإجناز دفاتر مر�ضومة ل�ضعراء عرب معا�ضرين. ولأنها دفاتر 
اأ�ضلية وبن�ضخة واحدة، مل اأجد نف�ضي ملزماً بالتقّيد باملادة التي ت�ضاعدين على حتقيقها، كما 
حدث مع جتارب �ضابقة مثل املعلقات ال�ضبع. يف هذه الدفاتر، يتداخل الن�ض ويتوزع �ضمن 
متداخلة.  رمزية  وعالقات  اأ�ضكال  �ضمن  م�ضاراتها  تاأخذ  الكلمة  ان  اأي  متكاملة،  عالقة 
ولقراءة هذه الدفاتر املر�ضومة، يحتاج املرء اإىل امتالك القدرة على الإم�ضاك بواقعي الن�ض 
وال�ضكل املر�ضوم على نحو مت�ضاٍو، اأي اإن معرفة اأ لأبجدية وحدها ل تكفي القارئ امل�ضاهد، 
وتتابع  وتوزيعها  الأ�ضكال  اختبار  وعليه  والكلمة،  اللون  بني  العالقة  هيتحمل  اأن  عليه  اإذ 
ال�ضعرية  الدواوين  اأح�ضن  نعرفه يف  ما  بخالف  مرئية  �ضعرية  دفاتر  تكون  هنا،  من  الن�ض. 

املطبوعة التي هي عبارة عن �ضندوق و�ضعت فيه الكلمات وبع�ض الر�ضوم التخطيطية.
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ل اأر�ضم الق�ضيدة نف�ضها، بل اأحاول اأن اأ�ضل اإىل عمل فني متكامل. يف اأن�ضودة املطر لبدر 
�ضاكر ال�ضياب، ل ميكن اأن نف�ضل الن�ض عما يحيط به. يف احلقيقة، اأحاول اأن اأعرب عن املناخ 
الب�ضري بطريقة ب�ضرية، رمزية، مليئة بالإ�ضارات. ل ميكن اأن اأنتج عماًل جيداً اإذا مل تكن يل 
معرفة جيدة به. فعالقتي بال�ضعر لها جذور تعود اإىل اكت�ضايف ملحمة جلجام�ض التي �ضّورتها 
مبناخها امللحمي وامل�ضهدي؛ مما دفعني اإىل قراءة احلالج وا�ضتلهامه، ثم ال�ضياب وكل �ضعراء 

احلداثة.
اإذا مل جند لها دعماً  اإيجاد عنا�ضر ب�ضرية مبفردات عامة تكون م�ضطحة عملياً،  اإن حماولة 
ثقافياً عميقاً يوفره الن�ض ال�ضعري ويحتويه اإلزاماً. من ثم، اأجد اأن ال�ضعر اأقرب اإىل الر�ضم 
العملية  الركائز الأ�ضا�ضية يف  القوة الإيحائية. والق�ضائد هي  يف جوانب متعددة، ل �ضيما 
الت�ضكيلية. اأدركت اأهمية ارتباط الن�ض بالر�ضم حني اطلعت على املخطوطات الإ�ضالمية، 
ل �ضيما خمطوطة عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات للقزويني. راأيتها للمرة الأوىل يف 
لندن، ثم يف ميونيخ حيث حتتفظ املكتبة الوطنية هناك مبخطوطتني، تعترب اإحداهما الأكرث 

اأهمية فنياً وتاريخياً. من هنا ا�ضتوحيت فكرة الن�ضخة الوحيدة للكتاب الفني - ال�ضعري.
كان حما�ضي لهذه العالقة نتيجة رعاية جربا غري املبا�ضرة ملا ن�ضره يل - وملرات عديدة - 
بالأدباء العراقيني، حيث  اأي�ضاً  يف جملته، وعاماًل يف تطوير عالقتي لي�ض بالن�ض فقط بل 
�ضممت عام 1969 غالف العدد الأول ملجلة �ضعر العراقية، ون�ضرت فيها ر�ضوماً عن مقتل 
وبعدها  النواب،  ملظفر  ديوان  اأول  ر�ضمت  ثم  الفل�ضطينية.  باملقاومة  التحق  عراقي  فدائي 
ذلك  ومنذ   ،1917 عام  ال�ضائغ يف  ليو�ضف  البحر«  تخوم  عند  »انتظريني  ق�ضيدة  ر�ضمت 
الوقت، اأ�ضبح لل�ضعر ح�ضوره الفاعل يف تكوين �ضخ�ضيتي، و�ضاعدتني التجربة يف النفتاح 
على خلق مناخات غري عادية ملفهوم الكتاب ال�ضعري عرب ما قدمته فيما بعد من خالل 
العراقية  الثقافة  �ضمن  العمل  ف�ضلت   .livre d’artiste الفنان«  بـ»كتاب  املعروفة  التجربة 
بكل  اأعمالهم  اتابع  وكّتاب  �ضعراء  خالل  من   - العاملي  الأدب  من  واتخذت  والعربية، 
اهتمام مثل لوركا Lorca واأراجون Aragon وبورخي�ض Borges، وغريهم - مرجعية ثقافية 

وفنية يف تقييم ما اأحاول اإختياره من ن�ضو�ض.
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احلروفية يف الفن الت�صكيلي واحل�صور ال�صعري يف اللوحة الفنية
عموم  يف  العربي  احلرف  ا�ضتخدام  اإن  اأدبية.  ثقافة  ذوو  نقاد  اخرتعها  »احلروفية«  ت�ضمية 
يجعل  ما  منها  عديدة،  �ضلبية  الدللة جوانب  لهذه  اأن  على  �ضحة.  دللة  العربي  الوطن 
التفريق بني  نوعاً من عدم  اأن هناك  الثقايف والفني عملية �ضهلة. كما  من عملية النتماء 
اخلطاط والر�ضام. فثمة اأعمال فنية عربية الآن هي جمرد اأعمال خطية لها عالقة بجمالية 
احلرف العربي ل غري. اإنني اأجد يف اخلط العربي مادة غنية لإثراء اللوحة ول اأعتربه اجلزء 
الأ�ضا�ضي يف هذا البناء. كما اأنني اأقف على النقي�ض مع اأية جتربة من اللوحة جمرد مترين 
خطي. ولهذا اأعتقد اأن احلرف العربي لن يكون اإل مرحلة من مراحل البحث عن لوحة 
الأهمية  اإعطاء  يف  نتوا�ضع  اأن  ينبغي  لهذا  وثقافتها.  املنطقة  تراث  اإىل  بحق  تنتمي  عربية 
جمرد  هو  الفني  العمل  حتقيق  قبل  والنظريات  الفل�ضفية  القيمة  و�ضع  اإن  التجربة.  لهذه 
عمل تخريبي ل يقود اإل اإىل النغالق. تكمن مهمة الفنان احلقيقية ي قدرته على و�ضع 
ثقافته ومعارفه حتت التطبيق الفني، مبعنى قدرته على حتويل هذه الثقافة اإىل ثقافة ب�ضرية 
ت�ضاعده على خلق املناخ الروحي للوحة العربية. ففي جتربة اليابان، وحتديداً جتربة املل�ضق 
اإنني بب�ضاطة  للمل�ضق الياباين دون �ضرورة للكتابة اليابانية.  هناك مثاًل، جند حتيزاً وا�ضحاً 
اأجد اأن ا�ضتخدام بع�ض الفنانني للخط العربي، وب�ضيغته الرتاثية املعروفة، ما هو اإل عملية 
تدمري للوعي املعا�ضر للفن. فالرتاث ل ميكن اأن يكون مادة حية ما مل يكن هناك موقف 
اإغزاءه، اإذ اإن نقل الرتاث كما هو عملية خطرة ت�ضارع ي خطورتها تقليد الأعمال التجارية 
اأو ل  معزولة عن جمتمعنا  اإغما  فنية  وعنا�ضر  مع وحدات  يتعامل  كليهما  الأوروبية، لأن 
اأدوات البحث عن الهوية. فمنذ  اأداة من  اأية عالقة معه. بالن�ضبة يل، كان الرتاث  متتلك 
بدايتي، كنت �ضديد امليل اإىل ما قام به جواد �ضليم من اإغناء لوحاته وتخطيطاته بعالمات 
ورموز من الفنون العراقية القدمية، وغلى ما قام به �ضاكر ح�ضن من ت�ضمني الفن ال�ضعبي يف 
اأعماله، اأ�ضكاًل اأو ن�ضو�ضاً. لذا مل تكن احلروف يف اأعمايل اإل جزءاً من العمل الفني؛ اأي 
اإنها ت�ضمني ب�ضري ل ُيقراأ بل يتماههى مع ال�ضكل والعالمات التجريدية. وعندما بداأت يف 
عمل كتب الفنان حيث يت�ضمن الكتاب ق�ضيدة واحدة اأو اأكرث اأ�ضبحت احلروف اأو الن�ض 
ال�ضعري هو اجل�ضد الذي وّفر ف�ضحة للتبادل بني اللون وال�ضكل، مما و�ّضع املناخات امل�ضاحبة 
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للن�ض ال�ضعري. فاأنا ل اأف�ضر الن�ض، واإمنا اأراه كما اأ�ضمعه. من هنا، ي�ضبح الر�ضم �ضوتاً مرئياً 
بفعل حركة الفر�ضاة و�ضرباتها احلرة بتنوع األوانها وعالقاتها، �ضواء كانت عالقات ت�ضاد اأم 
عالقات اإن�ضجام. تخليت عن ما �ُضمي باحلروفية يف اللوحة بعد اأن اأ�ضبحت م�ضروعاً يغازل 
العمل  ُيفقد  ما  ق�ضة  عن  البحث  اإىل  امليل  فهذا  يراه.  ملا  تف�ضري  اإيجاد  اإىل  امليال  املقتني 
قادر على  هو  ال�ضخ�ضية من حيث  تطوير خميلته  اإمكان  امل�ضاهد  وي�ضلب  الدائم  ح�ضوره 

تعميق ما ق�ضده الفنان.

املالحم العاملية واأبطالها يف متتالياتي الت�صكيلية
لعل ملحمة جلجام�ض هي التي دلَّتني على املوروث ال�ضعري القدمي واحلديث، اإىل جانب 
ر�ضمتها  التي  مثاًل،  جلجام�ض  ملحمة  اإىل  بالن�ضبة  العربية.  ثقافتنا  يف  املتنوعة  ال�ضرديات 
اإليها عرب منظور متنوع؛ ففي مرحلة ما مثلت يل اخلوف الأزيل  اأنظر  مرات عديدة، كنت 
من  به  يحيط  ما  مع  يتماهى  الذي  البطل  �ضورة  اأخرى  مرحلة  ويف  املوت،  من  لالإن�ضان 
اأحداث. ويف كلتا احلالتني، تبقى �ضورة الن�ض �ضمن الثقافة الإن�ضانية باملطلق ولي�ض �ضرداً 
تاريخياً للح�ضارة. اأما بالن�ضبة اإىل األف ليلة وليلة، فكنت قد ر�ضمت العديد من الأعمال 
عام  ويف   .1968 عام  يف  الن�ض  لهذا  املائية  الألوان  وا�ضتخدام  التخطيط  بني  جتمع  التي 
اإ�ضدار جمموعة حمدودة  على  مهدي  املرحوم حم�ضن  مع  بالتعاون  1986، عملت   1985

احل�ضارة  بتاريخ  الب�ضرية  عنا�ضرها  ربط  اإىل  نف�ضه  الوقت  يف  �ضاعياً  اجلديد،  لن�ضه  الن�ضخ 
العراقية و�ضردياتها ال�ضعبية بو�ضفها �ضكاًل م�ضاداً للمجموعة التي اأ�ضدرها الفنان الفرن�ضي 
�ضاكال Chagall والتي حر�ض على متثيلها مبخّيلة يهودية. يف هذه املجموعة، مثلت �ضهرزاد 
ب�ضورة �ضعبية م�ضهورة يف املورث ال�ضعبي العراقي لمراأة جميلة كانت قد خطفت من قبل 
اأ�ضخا�ض جمهولني. كما ا�ضتوحيت متثيل �ضهريار من �ضورة بورتريه جانبي لآ�ضور بانيبال 
حكاية،  من  اأكرث  يف  جتولت  ال�ضخ�ضيتني  هاتني  �ضمن  الربيطاين.  املتحف  جمموعة  من 
كي  الب�ضرية  ملخيلة  ف�ضاء  َتوفر  بحيث  الأخرى،  من  اأكرث  ب�ضرية  اأهمية  بع�ضها  ومنحت 
وولدها  بن خاكان وحكاية جلنار  الدين  ونور  اجللي�ض  اأني�ض  اجلارية  كانت حكاية  تتنوع. 

امللك بدر من �ضمن هذه احلكايات.
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تعاوين فنيًا مع ال�صعراء ودللته
يعود تعاوين مع قا�ضم حداد اإىل الفكرة التي بداأتها مع ال�ضاعر املغربي حممد بني�ض حيث 
حزم  لبن  احلمامة  طوق  كتاب  حتقيق  فكرة   - املغرب  يف  معه  لقاء  يف   - عليه  اقرتحت 
الأندل�ضي. وكان اختياري هذه املخطوطة ب�ضبب اطالعي على ن�ض لبن حزم يتحدث فيه 

عن الألوان.
حتم�ض حممد بني�ض لهذه الفكرة التي انتهت باإ�ضدار كتاب حمدود الن�ضخ باللغتني العربية 
بدعوة من  للبحرين،  الوىل  زيارتي  1990. يف  عام  عنوان كتاب احلب يف  والفرن�ضية حتت 
جمعية الفنانني الت�ضكيليني، التقيت بقا�ضم حداد لأول مرة، فاقرتحت عليه تفعيل �ضيغة 
نتيجة هذا  ليلى. وكان  بتحقيق ن�ض جديد عن جمنون  بني�ض، وذلك  التعاون مع حممد 
التعاون اإ�ضدار كتاب حمدود الن�ضخ حتت العنوان نف�ضه يف عام 1996. يف كلتا التجربتني، 
حاولت تاأ�ضي�ض العالقة التبادلية بني الر�ضم وال�ضعر عرب حتدي اإيجاد ن�ض و�ضكل جديد 
اأو  بال�ضعر  فني ذي عالقة  املميزة لأي عمل  القيمة  اإن  ثقافياً.  م�ضروعاً  بو�ضفه  تطويره  ثم 
للر�ضم  اإنه حترير  األهمه.  الذي  املو�ضوع  عن  متاماً  م�ضتقاًل  يكون  اأن  هو  اأدبي خمتلف  ن�ض 
من الو�ضفية التي اأ�ضاعها ر�ضامون كان همهم التعبري عن حقيقة القراءة ل حقيقة الب�ضر. 
والألوان.  الأ�ضكال  �ضيغة  يفكر يف   ،Georges Braque براك  يقول جورج  كما  فالر�ضام، 
تاأخذ  اأن  للمخيلة  ميكن  هنا  من  ت�ضويرية ل حكائية.  اإىل خلق حقيقة  يهدف  فهو  وبهذا 
رف�ض  على  حتري�ضاً  يكون  اأن  ميكن  ما  غلى  تطويره  من  بل  العمل،  تف�ضري  من  ل  مداها، 
مالمح  تاأتي  امل�ضاهد.  تغني  روحية  بابعاد  �ضكاًل  بو�ضفه  قبوله  اأو  الفني  العمل  حمدودية 
املالمح  ارتبطت هذه  وقد  التقنية.  املهارة  فعل  من احلد�ض، ل من  فنياً  ال�ضخ�ضية  الهوية 
ل�ضنوات بعالمات وتواريخ من الذاكرة القدمية، وبتاريخ متنوع الهوية، ومبرجعيات خمتلفة. 
هذا النت�ضاب مل يتحدد بعالمات م�ضتلبة، بل بفعل بحث عن الذاكرة اجلمعية للح�ضارة 
الإن�ضانية. ولي�ض هناك �ضك امتالك يل قوم لهذه الذاكرة، بل هي م�ضاألة تتعلق بحدود 
الإ�ضهام الفاعل يف تاريخ الإن�ضان، جزء تتحدد م�ضاحته مبدى ح�ضوره الطويل اأو الق�ضري.

العاطفة  تاأخذ  الأحيان  بع�ض  يف  منه.  ما  م�ضافة  على  اأبقى  العمل،  لهذا  منِتجاً  بو�ضفي 
اأقل  يبقى  العمل  لهذا  مقرتح  عنوان  واأي  تاريخه،  اإىل  العمل  انت�ضاب  يف  موؤثراً  ح�ضوراً 
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اهمية من العمل نف�ضه. فالبع�ض ي�ضاهد العمل عرب عنوانه، يف حني اأن ما اأوده هو اأن يكون 
اأن  نعرتف  اأن  علينا  تلك، لكن  امل�ضاهدة  مع طريقة  ما  التقاء  يوجد  رمبا  معه.  �ضرارة حوار 
العنوان وحده ل ي�ضنع عماًل اإبداعياً. احلوار، بقدر ما هو م�ضّرة داخلية يف متابعة الوحدات 
طاقة  ذي  لإح�ضا�ض  غر�ض،  ذي  ل�ضيء  عقالنياً  ل  يبدو  ما  اقتنا�ض  فعل  هو  والأ�ضكال، 

يتق�ضى غنى العمل الفني.

ما بني الفن الت�صكيلي وال�صعر من اختالف وتقاطع
اأجد اأن التقاطع بني ال�ضعر والر�ضم هو يف مدى خلق بعد روحي يبقى، ويف تاأ�ضي�ض ف�ضاء 
نتيجة تكثيف اللغة يف الن�ض ال�ضعري وتبدلتها؛ ما ي�ضمح ملو�ضيقية اللون وتنوع الأ�ضكال 
املقرتحة )اأداة الر�ضم( اأن تربز بو�ضفها وحدات ب�ضرية هي يف بع�ض الأحيان مفاتيح تطوير 
العالقة احلوارية اأو غلق هذا احلوار، مبعنى رف�ض العمل بو�ضفه قيمة فنية. اأما الختالف 
فيحدث عندما تكون هناك �ضرورات لأن تكون لغة الن�ض و�ضفية؛ ما يجعل من اللوحة 
�ضكاًل ل روح فيه. بقدر ما يكون الن�ض ال�ضعري جتريدياً يف ت�ضميناته، ينف�ضل العمل الفني 

عنه ليكون وحدة تعبريية م�ضتقلة.
الف عن اجلامعة المريكية، القاهرة، 2014
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فوا�صل

اأجد اأن مهمة الفنانني الذين يحاولون ا�ضتخدام احلرف العربي يف اللوحة اأن يكونوا اأكرث 
انتباهاً يف هذه التجربة، واأل يعطوا لل�ضكالنية القيمة الأ�ضا�ضية، اأي اأن �ضناعة اللوحة ل 
تقوم على هذا العن�ضر فقط، واإن مت ذلك، فينبغي اأن يعطى ل�ضطح اللوحة تلك احل�ضا�ضية 
التي تبعد احلرف -كعن�ضر جمايل- عن روح الكرافيك. اإن غياب احلرف من لوحتي ل 
ي�ضقطها، لأنه عن�ضر هو باأهمية الرمز والإ�ضارات امل�ضتمدة من الرتاث الوطني اأو الإن�ضاين. 
اأحاول تطوير التجربة اإىل عمل بثالثة اأبعاد، لوحة بني الر�ضم والنحت، مع تاأكيد انت�ضابها 
اإىل الأول.. لوحة ل تعود بامل�ضاهد اإىل تراث املتحف كما�ضي تاريخي، بل اإىل ذلك الإبداع 

الإن�ضاين الذي يتحاور مع الثقافات املختلفة بروح الع�ضر.
جريدة الحتاد العربية، 1988

 
اإنني اأرى الر�ضم وال�ضعر، كما يقول »اأيفن جيل�ضن« على اأنهما �ضاقات للنبتة، متعادلن وغري 
متطابقني. وكل �ضاق تو�ضل تاآزرها اإىل ال�ضاق الأخرى من خالل نظام اجلذر امل�ضرتك. وهذه 
ال�ضورة تك�ضف عن حقيقة ال�ضعر والر�ضم. اأحدهما نقطة يف امللمو�ض، والأخرى اإيحاء وخميلة. 
يف اأكرث حماولتي كنت عازماً على اأن اأوجد اأ�ضكاًل تتوازى مع الن�ض ال�ضعري. ما زلت م�ضاداً 
لكل �ضكل تف�ضريي من اأجل اأن يكون الن�ض اجلديد املرافق للر�ضم هو حماولة لتو�ضيع امل�ضاحة 
املقروءة. هو �ضكل مادي لروؤية مكتوبة. هو مغادرة الكلمات لواقعها اللغوي والنتقال اإىل بنية 
ب�ضرية يلعب فيها اللون دوراً اأ�ضا�ضياً. هو بحث م�ضتمر لعالقة الكلمة بالفراغ املحيط بها. تلك 

املالحظة التي تت�ضاعد مع بناء الن�ض، حمققة تواجداً متفاعاًل لبنية �ضعرية اأو�ضع.
جريدة ال�ضباح التون�ضية، 1992
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منذ ال�ضتينات واأنا اأ�ضعى لتحقيق تكامل جمايل بني الن�ض والر�ضم. تزاوج يرف�ض اجلانب 
التف�ضريي حيث يكون الر�ضم اإقحاماً ل معنى له، بل وعك�ض ذلك، يج�ضد هذا التكامل 
ح�ضوراً فاعاًل يفجر الن�ض وياأخذ به اإىل حيث تواأم ال�ضكل الفني، والعك�ض �ضحيح. ولأنني 
معنّي بالبحث عن خ�ضائ�ض فنية ترتبط باملوروث والذاكرة الثقافية القومية والوطنية، كان 
لبد اأن يكون ال�ضعر اأحد روافد هذا البحث، لذلك مل تكن جتربة العمل على خمطوط 
»طوق احلمام، كن�ض اأندل�ضي« جمرد نزوة وحنني لتاريخ م�ضى.. يل فيها ذاكرة تاأخذين اإىل 
امل�ضرق حيث الفرات قو�ضاً يتجول بني تخوم الأر�ض والتاريخ، وحيث كان ل�ضقر قري�ض 
البداية. �ضوء ال�ضم�ض يرتك اأثراً تتابعه العني، كما هو اخلط الكويف، قلم رّحال جتول على 
اإل  زرقتها عبارة »ل غالب  اأر�ض  ق�ضائد يف  ليحط حمموًل على  ال�ضرق وزخارفه،  اأحجار 
اهلل«. هذه املخطوطة نب�ٌض لذلك التاريخ، رواق م�ضى فيه حلم جاء من اأق�ضى املاء، لي�ضعل 

نار احلب بني يدي عا�ضق يقلب �ضفحات اللون والكلمات.
جريدة اأنوال املغربية، 1994

 
كان لدرا�ضتي لعلم الآثار يف ال�ضنوات الأوىل لتكويني الفني عاماًل حا�ضماً يف توجهاتي 
الفنية فيما بعد، فقد �ضاحبت معرفتي بالفن الرافديني، على تنوع تاريخه، اإىل جانب فنون 
املنطقة املحيطة، مع غنى تاريخ الفن امل�ضري، رغبة يف معرفة الفولكلور ال�ضعبي. كل ذلك 
الأدب  بوابة  فتح  جانب  اإىل  الب�ضرية-التاريخية،  الثقافة  �ضعيد  على  هائاًل  خزاناً  يل  وفر 
معهد  يف  درا�ضتي  من  ال�ضد  على  كانت  املعارف  هذه  املعروفة.  مبالحمه  القدمي  العراقي 
الفنون اجلميلة يف بغداد. كان كل �ضيء، بدءاً من املج�ضمات الرومانية واليونانية، اإىل تاريخ 
الفن »اأوربي بالكامل«. كما مل يكن اأثناء الدرا�ضة ما هو اأبعد من ر�ضم املوديل، اأي اأنني يف 
الوقت الذي كنت اأتفح�ض معارف تاريخية وفنية ذات خ�ضو�ضية ح�ضارية وطنية، كنت 
اأ�ضتغل يف اجلانب التطبيقي منه على املوروث الأوربي، لعل هذا التناق�ض هو الذي جعلني 

مياًل اإىل التجريب، يف حماولة لإيجاد تطبيقات عملية لها خ�ضو�ضيتها.
ن�ض غري من�ضور
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اإن ارتباط الأ�ضالة مبفهومها املحدد، كعالقة بالرتاث القومي اأو الوطني فقط، هو ما اأ�ضاعته 
لها، جعلتنا وكاأننا ن�ضكن على حافة  الكثري من التجارب العربية، ول زال بع�ضها من�ضّداً 
من  الفنان  ي�ضكله  ما  مقدار  يف  هي  الأ�ضالة  بالتبدلت.  العاج  داخل  يف  ولي�ض  الع�ضر 
خ�ضو�ضية يف نتاجه الفني، ومدى هذه اخل�ضو�ضية –بكل مرجعياتها التاريخية اأو الع�ضرية- 
اأن تكون جزءاً مقبوًل من قبل جمتمعات ذات ثقافات خمتلفة. ل ميكن للفنان العربي اأن 
يبقي احتكامه اإىل املجتمع العربي لوحده، لبد له اأن ي�ضعى لدفع حائطه الق�ضري اإىل خارج 
هذا املجتمع ليكون اأمام اختبارات الثقافات الأخرى، وفح�ض اختالفاتها بحرية، من اأجل 
نتاج ي�ضاهم يف ردم الهوة التي نرى يف الكثري من التجارب العربية، اأما نتاجات تنتمي اإىل 

ح�ضارة خفت بريقها اأو جمرد ذكرى �ضياحية ملجتمع فولكلوري ي�ضتحق املعاينة.
من ن�ض غري من�ضور

اأي جمتمع، بعيد عن الفن والثقافة )الزاد الروحي( لالإن�ضان احلديث، ما هو اإل تهمي�ض 
وقوقعة للمجتمع داخل �ضرنقة املظهر املادي، الواجهة ال�ضهلة لال�ضترياد، وهو كذلك اإنتاج 
ملجتمع موؤطر، متعاٍل بدون منظومة معرفية حتميه من العنجهية والندفاعات املت�ضرعة ومتّكنه 

من امتحان م�ضداقية ما يحيط به من معارف متطورة، هو باأم�ض احلاجة لها.
اإن الفن احلقيقي ينبغي اأن يكون ملتزماً، لي�ض باأ�ضلوبه، واإمنا بوعيه، ملتزماً بالطموح امل�ضتقبلي 

الذي ي�ضري اإليه ل بامل�ضافة احلا�ضرة التي يتبواأها.
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