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حممود �شرب ..حني يكون للر�سم قيمة
كي ��ف ميكننا �أن نننظ ��ر اىل الر�سم ب�شكل منا�سب؟ ومل ��اذا تكون بع�ض
الأعم ��ال الفنية حم ��ط �إعجابنا؟ �أعمال ت�سحبن ��ا نحوها بقوة ونتفاعل
معه ��ا ،بل ن�شعر وك�أنن ��ا نقيم بداخلها بع�ض الوق ��ت مثلما نقيم حوار ًا
جمالي� � ًا معه ��ا .وهذا ه ��و احلال مع لوح ��ات الفنان حمم ��ود �شرب التي
تنتم ��ي اىل الر�س ��م ال ��ذي ي�أخذنا مع ��ه اىل �أبع ��د من التقني ��ة واالفكار
واملعاجل ��ات ،لوحات تقودنا اىل روح الر�س ��م وقوة ح�ضوره وارتفاع
معن ��اه .فربغم �سطوة وهيمنة املو�ضوعات التي يتناولها هذا الر�سام،
فه ��و ال يتكئ على ذلك كثري ًا وال يطمئن لقوة املو�ضوع مهما عال �ش�أنه،
ه ��و العارف �أن املو�ضوعات الكبرية بدون معاجلات مهمة وا�ستثنائية
تكون مثل وثيقة خالية من اجلمال ،لينبهنا يف كل مرة اىل قوة الر�سم
واملعاجل ��ات الفذة الت ��ي يتنقل بها من قما�ش ��ة اىل �أخرى ومن معر�ض
لآخ ��ر .مي�سك ع ��دة الر�سم بيد ،بينم ��ا يحمل باليد الأخ ��رى ح�سا�سيته
وموهبته ،لتتحرك فر�ش ��هِ مثل مزامري تغمرنا ب�أنغامها ون�ستعيد معها
معن ��ى الر�سم ،وتتداخ ��ل �ألوانه لتجعل لوحاته حق ��ول مزهرة بجمال
� ّأخاذ.
وال ميكنن ��ي يف هذه الف�سحة ال�صغرية �أن �أحت ��دث عن �أعماله الكثرية
واملختلفة ،لكني �س�أختار بع�ض النماذج من اجلمال الذي ي�صنعه ،ومنها
لوحت ��ه التي ر�سم فيه ��ا مدينة القد�س ،والتي حتم ��ل ثنائيات مده�شة،
حي ��ث التجري ��د والت�شخي�ص على نف� ��س القما�ش ��ة ،التاريخ واحلا�ضر
يف م ��كان واحد ،املو�ض ��وع والتقني ��ة يف ان�سجام ي�شب ��ه ال�سمفونية،
وكذلك بالت�أكيد االب ��داع واحل�سا�سية جمتمعة هنا ،ليعطينا هذا العمل
اجلمي ��ل وامل�ؤثر ،حيث نتح�س�س ح�ضور املدين ��ة بقبتها املقد�سة وهي
حتنو لتحت�ضن ب�صمت ،خ�شونة الواقع املمتد �أ�سفل اللوحة .هنا نرى
كي ��ف تكون حري ��ة الر�سم مدرو�س ��ة والأداء مت ��وازن .ورغم االختزال
ال�شدي ��د واالقت�صاد يف التفا�صيل ،فالر�سام قد قال الكثري يف عمل مزج
في ��ه حكاية مدينة مع تقنيات الر�س ��م لي�صوغ لنا بعجائنه امللونة قالدة
ثمين ��ة ونادرة .وكذلك لوحته الأخرى حول برج بابل التاريخي ،فرغم
عظم ��ة الربج ،فها هو حممود ي�ضيف الي ��ه ع ََظمَة �أخرى من خالل عمل
رائع وم�ؤثر وبتقنية متمكنة ومريحة للعني .فجمال هذه اللوحة يكمن
يف ربط الت�شخي�ص والتجريد بخيط واحد ،حتى يكاد �أحدهما ي�ستقر
يف ظ ��ل الآخر ،فمن ناحية نرى ظه ��ور الربج ب�شكل وا�ضح وملمو�س،
وم ��ن ناحية اخرى ن�شعر ب�أننا نقف �أمام عم ��ل جتريدي مكتمل ،و َن َت َج
ه ��ذا الأنطب ��اع لأن حمم ��ود ًا ق ��د دف ��ع ب ��كل التفا�صي ��ل خ ��ارج ال�سطح
الت�صوي ��ري ،ومل يب ��ق بني يدي ��ه �سوى روح الربج الت ��ي و�ضعها على
قما�ش ��ة الر�س ��م بح�سا�سية قل نظريه ��ا وعالج ال�سط ��ح بطريقة م�ؤثرة
للع�ي�ن .هذا العمل خطوة �إ�ضافية يف طري ��ق الر�سم الطويل .ورغم �أن
�شرب قد ربح هنا رهان الر�سم ،لكني �أعتقد ان الذي ربح فع ًال هو قما�شة
الر�سم نف�سها ،لأن الر�سام قد �أعطاها قيمة.
�أتخي ُل حممود ًا وهو يحدد الكت ��ل وي�صنع امل�ساحات ويختار التونات
املنا�سب ��ة لعمله ،ثم مي�س ��ك ب�شخ�صياته فج�أة ويقذفه ��ا و�سط القما�شة
ليلعب كل واح ٍد دوره وي�ستقر يف مكانه املنا�سب ،ورغم ان �شرب ي�شبه
خمرج� � ًا �سينمائي ًا يهيء امل�شه ��د يف ذهنه ،لكن مع ذلك حتدث تغيريات
جذري ��ة تتطلبه ��ا نوعية الر�سم ال ��ذي ميار�سه ،حي ��ث ال قوانني نهائية
وال ثواب ��ت حم ��ددة وال خارطة طريق .انه يفتح نافذت ��ه اخلا�صة التي
نطل من خاللها عل ��ى �شخ�صيات تبدو عدمية املالمح وغريبة االطوار،
في�ش�ي�ر من خالل ذلك اىل مايحيطنا من �ضغوطات و�إلتبا�سات بطريقة
فني ��ة باهرة ،فهو ال ير�سم دخان احلروب ب ��ل ير�سم نتائجها ،ورغم ان
�شخ�صيات ��ه ال ت�سع ��ى للظهور مبظه ��ر جيد ،حيث ميع ��ن يف ت�شويهها
ومتويهه ��ا وتغطيته ��ا ببع�ض اال�ستعارات والرم ��وز واالقنعة ،لكن لو
ت�أملن ��ا ذلك جيد ًا لتبني لن ��ا �أن �شرب ال ي�شوه مالم ��ح ال�شخ�صيات التي
ير�سمه ��ا ،بل ي�ش ��وه احلروب الت ��ي �أدَّت اىل كل ه ��ذا اخلراب ،وحمت
تاريخ املدن واالماكن ،كما دمرت االن�سان.
�أرى رغ ��م �أن احل ��رب تبدو قد (قتلت) النا� ��س يف لوحاته ،لكن لوحاته
نف�سها قد (�أَحيَتْ ) الر�سم وجعلته ي�سري بثبات نحو �ضوء امل�ستقبل.

ال يمكنني في هذه الف�سحة ال�صغيرة
�أن �أتحدث عن �أعماله الكثيرة
والمختلفة ،لكني �س�أختار بع�ض
النماذج من الجمال الذي ي�صنعه.
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الفنان الت�شكيلي املغرتب عبا�س الكاظم
ومعا�صرة فعل اخلراب ت�شكيلي ًا

غالب ًا ما نوهت مبا للتقنية من دور يف اخراج الأعمال الت�شكيلية يف عرو�ض ت�شكيليينا املغرتبني .والتقنية التي �أق�صدها
هي بع�ض مما متداول يف �إخراج االعمال الت�شكيلية املعا�صرة .رمبا هناك اعرتا�ض يتداول ب�أن علينا ان نقدم املغاير من
�أجل جلب االنتباه لي�س �إال .و�أعتقد �أن جوهر االعرتا�ض نابع من تف�ضيل اخل�صو�صيات املحلية املتداولة يف العديد من
�أعمال الفنانني العراقيني ،وهي �إ�شكالية املركز والأطراف .لكن و�أنت ت�شتغل على تفكيك م�آ�سينا املتكررة ،ومنها كارثة
الهجرة والتهجري التي بلغت م�ستويات متعاظمة ،حتى �شكلت �أعداد املهاجرين ن�سبة ال ي�ستهان بها من �شعوبنا.
علي النجار
م�أ�س ��اة كه ��ذه �إقتلع ��ت الإن�س ��ان من
ج ��ذوره ورمت ��ه ملجهولي ��ة �إقام ��ة
مغايرة ،وما يتبعه ��ا من انف�صام �أو
انف�صال يف ال�شخ�صية ويف �أجيالها
الالحق ��ة .ه ��ل تكف ��ي �ص ��ور الفوتو
املرفق ��ة للمحنة �أو الت ��ذكارات التي
�سرع ��ان م ��ا تتح ��ول اىل ما�ض غري
ناف ��ع� ،إال كونه ��ا كمرث ��اة �سرع ��ان
م ��ا ين� ��أى زمنه ��ا بالتدري ��ج حت ��ى
يختف ��ي .وم ��ا �أك�ث�ر ال�ص ��ور ح ��د
م�ألوفيته ��ا وانتفاء مفاعي ��ل �إثارتها
الوجداني ��ة ب�سب ��ب م ��ن الت ��داول
املفرط له ��ا� .أمام و�ضع كه ��ذا �أعتقد
�أن م ��ن �أولي ��ات البح ��ث الت�شكيل ��ي
�أن ينتبه الفن ��ان املهاجر اىل و�سطه
الت�شكيل ��ي وحماول ��ة ا�ستيح ��اء
�أ�ساليب ��ه الفاعلة امل�ؤث ��رة من �ضمن
ه ��ذا الو�س ��ط الفن ��ي واملجتمع ��ي
اجلديد .من هذه الأ�ساليب الأداءات
املفاهيمية .والتقنية هنا رمبا تكون
تقليلية ،رمبا مثقلة بتفا�صيل ومواد
وتقني ��ات خمتلفة .رمبا �أي�ضا تكون
لقط ��ة من لق ��ى رحلة االغ�ت�راب� ،أو
بن ��اء ان�ش ��اءات متع ��ددة مبعرثة �أو
مقنن ��ة يف �أحي ��از معلومة .ه ��ي �إذ ًا
تعتم ��د عل ��ى ن ��واة الفك ��رة التي من
املمكن البناء عليه ��ا لإجالء املغزى،
ورمبا ملا قبل �أو بعد املعنى.
حينم ��ا اعتم ��دت مدين ��ة كوبنهاك ��ن
عا�صم ��ة للثقاف ��ة الأوروبي ��ة
ع ��ام( )1996اق�ت�رح الفن ��ان عبا�س
على امل�ؤ�س�س ��ة الثقافية الدامناركية
�أن يك ��ون م�سل ��خ مدين ��ة كوبنهاكن
املهجور مكان ًا لعر�ض ترينايل(حتت
�سم ��اء �أخ ��رى(*) ،مل ي ��در بخل ��ده
�أن يتح ��ول ه ��ذا امل ��كان الوا�س ��ع
املهج ��ور اىل �ص ��رح ثق ��ايف وعالمة
م ��ن عالم ��ات املدين ��ة بع ��د جن ��اح
م�شروعه الذي �أخ ��ذ من وقته �أربعة
�أعوام .بالت�أكيد هو يدرك ما لعنوان
املعر� ��ض وتوقيت فعله م ��ن �أهمية.
ف�أن جتم ��ع العديد من فن ��اين العامل
املهاجري ��ن �أو املرحتل�ي�ن يف عر�ض
يكر� ��س مو�ضوعة �أو ثيم ��ة الهجرة
(انتق ��ال� ،أو ا�ستب ��دال� ،أو �ض ��رورة
ملح ��ة) الأم ��ر يعن ��ي �أن يح ��اول كل
منه ��م تف�س�ي�ر �أو تربي ��ر �أو تفكي ��ك
�سب ��ب هجرت ��ه بالفك ��رة والتقني ��ة
املنا�سب ��ة� .أعتق ��د م ��ن هنا ال ب ��د �أن
تك ��ون الأعم ��ال متنوع ��ة ومغاي ��رة

وتتوازى ومغايرة �أ�سباب الهجرات
ودوافعه ��ا .ف� ��إن كان الفع ��ل الفن ��ي
ينطلق م ��ن باعث و�سب ��ب �شخ�صي
وان�س ��اين يف نف�س الوق ��ت ،فالأداء
وه ��و يعيد ويف ��كك جوه ��ر الفكرة،
مهما كان ،ال بد و�أن يتعدى م�ألوفيته
للإتي ��ان بفع ��ل ت�شكل ��ي م ��واز .لكن
يبق ��ى ثمة ثلمة يف هذا العر�ض رغم
�أهميته املعرتف به ��ا ،ماذا لو حافظ
م ��ن رمم البناي ��ة امل�سل ��خ و�أع ّده ��ا
للعر� ��ض ،عل ��ى بع� ��ض م ��ن معامل ��ه
القدمية الت ��ي تدل عليه .من �أجل �أن
ي�ساهم امل ��كان �أي�ضا (وهو اغرتابي
�أ�صال) يف ت�صعيد القيمة االغرتابية
للأعمال املعرو�ضة املبنية �أ�ص ًال على
ثيمة االغرتاب.
م ��ع ذل ��ك مل يك ��ن م�سل ��خ كوبنهاكن
البناية الوحيدة املنتهية �صالحيتها،
فالعدي ��د م ��ن الأمكنة(معامل مقرات
حمط ��ات �س ��كك ور�ش موان ��ئ عفى
زمنه ��ا) حتول ��ت يف �أوروب ��ا اىل
متاح ��ف و�ص ��االت ف ��ن وعرو� ��ض
م�سرحي ��ة وغريه ��ا م ��ن الأن�شط ��ة
الفنية املختلف ��ة ،بع�ضها حافظ على
بع�ض مالحمه ��ا املعمارية والأخرى
جرت حتوي ��رات كثرية عليها لتالئم
وظيفته ��ا اجلدي ��دة .و�أذك ��ر هن ��ا ما
نوه ��ت الي ��ه يف مقرتح ��ي لتحويل
بناي ��ة الق�شل ��ة البغدادية اىل متحف
جلرائ ��م الدكتاتوري ��ة ملالئم ��ة
ميزت ��ه املعمارية الأثري ��ة املنا�سبة،
بف�ض ��اءات غرف ��ه املتين ��ة اجل ��دران
وطرازها العثماين املعتم.
ما تزال �إ�شكالي ��ة الأ�صل والت�أ�صيل
والت�أث ��ر بالفن العامل ��ي �شرق ًا وغرب ًا
مطروح ��ة يف الو�س ��ط الت�شكيل ��ي
العرب ��ي .رغ ��م �أن الزم ��ن تعداه ��ا
ح�س ��ب م ��ا �أعتق ��د .فزم ��ن مبح ��ث
الت�أ�سي� ��س يف الن�ص ��ف الأول م ��ن
الق ��رن الع�شرين ،لي� ��س نف�سه زمننا

احلايل ب�سيولته الثقافية وبقنواته
التوا�صلية .عبا�س الكاظم وهو يقيم
يف الدامن ��رك امل�ساه ��م يف ت�أ�سي�س
مدر�سة(الكوب ��را) االعرتا�ضي ��ة،
با�شتغ ��االت فنانيه ��ا عل ��ى البداه ��ة
الطفولي ��ة والبدائي ��ة والوحو�شي ��ة
والتجري ��د التعب�ي�ري �سوية .بحدة
وكثاف ��ة ملونتها وت�شخي�صيتها .يف
ع ��ام( )1992دخل بوعي هذا الزخم
التعب�ي�ري البيئي(التجري ��دي)
لإنت ��اج فعل ��ه الفن ��ي امل�شح ��ون
ب�شج ��ن عاطفي ال يخف ��ي م�صادره،
مل يكت ��ف ببيئت ��ه العاطفية اجلديدة

املتمثل ��ة يف ر�سوم ��ه الـمكر�س ��ة
له ��ذا العر� ��ض الإحتف ��ايل ال� �ـ(،)96
ب ��ل ا�ستغله ��ا مف�ص�ل ً�ا م ��ن مفا�ص ��ل
م�شه ��د �أدائ ��ي �أك�ب�ر نف ��ذه مبعون ��ة
�ست ��ة ع�شرة راق�ص ��ة يف �أداء حركي
�شغ ��ل الف�ض ��اء الو�سط ��اين ملتح ��ف
الفن(الكلوبتي ��وك الكوبنهاك ��ي)
املع ��روف بد�أت ��ه امل�ؤدي ��ات ب� ��أداء
بانتوم ��امي عل ��ى وق ��ع مو�سيق ��ى
منا�سبة وليتحول اال�ستعرا�ض بعد
تغي�ي�ر الأزياء(مالب�س و�شال ا�سود
على الوجود) حلركات تعبريية نقلن
فيها الر�سوم تباعا اىل هيكل عمودي
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وج���������وه ������ص�����دام اجل���م���ي���ل���ي
عقيل عبد احل�سني
ي�ش ��كل الرتكي ��ز عل ��ى الوج ��وه يف
اللوح ��ة امللم ��ح الأب ��رز يف �أعم ��ال
الر�س ��ام العراق ��ي �ص ��دام اجلميل ��ي
الأخ�ي�رة (عُر�ض ��ت يف الكوي ��ت
معر� ��ض بو�شه ��ري)� .إذ ا�ستب ��دل
الوج ��ه بتكوين ��ات �سابق ��ة ،مث ��ل
القمع� ،أو امل�سخ� ،أو قناع الكيماوي.
واملالح ��ظ �إن الوجه ال يط ��ل وحيد ًا
يف ف�ض ��اء اللوح ��ة ،وت�ش�ت�رك مع ��ه
وج ��وه �أخ ��رى لطف ��ل �أو ام ��ر�أة.
وكله ��م ،غالب ًا ،ال ينظ ��ر �إىل ما ميكن
�أن يكون العني التي تر�سمه� ،أو التي
تراقب ��ه�،إذا كانت مل�شاه ��د اللوحة�.إذ
النظر من�شغل بكت ��اب� ،أو باالنحناء
عل ��ى جث ��ة ،مراقب� � ًا له ��ا� ،أو متمم� � ًا
م ��ا ينق�صه ��ا من ل ��ون �أو مالم ��ح� ،أو
مراقب ًاجمهور ًا افرتا�ضي ًا يختلف عن
جمه ��ور اللوح ��ة ،ك�أن يكون جمهور
م�ستمعي املغني يف لوحة املغني.
ت�ص ��ل الوج ��وه �إىل ت�سعة يف �إحدى
اللوح ��ات وال ي�س ��دد �أي وج ��ه منه ��ا
النظ ��ر �إىل امل�شاه ��د� .أه ��ي عالم ��ة ال
مباالة اللوح ��ة مب�شاهدها ،وم�ضيها
املتوا�صل يف فر�ض منطقها ور�ؤيتها
وتكويناته ��ا ،وم ��ا تنط ��وي علي ��ه
م ��ن حمم ��والت نف�سي ��ة واجتماعي ��ة
وثقافي ��ة و�إن�ساني ��ة ،عل ��ى جمه ��ور
متلق ��ي الر�سم؟! �أي�شري ذلك �إىل رغبة

العم ��ل يف �أن يبع ��د امل�شاه ��د عن �أي
تركي ��ز ب�صري حمتم ��ل على �أي جزء
من العم ��ل؛ فاملعن ��ى يف العالقة بني
الأج ��زاء ،وه ��ي عالق ��ة ت�شب ��ه تل ��ك
الت ��ي ي�سميه ��ا ال�سرديون"احلركة"
م ��ن االنف�ص ��ال �إىل االت�ص ��ال ،الت ��ي
يت�شكل منه ��ا ال�سرد،وم ��ن االختالل
�إىل الت ��وازن؛ فالع�ي�ن يف اللوح ��ة
تتاب ��ع م ��ا ي�ش ��كل خل�ل� ًا �أو نق�ص ًا يف
العامل النف�سي �أو القيمي �أو ال�شكلي،
وتنبه �إلي ��ه ،وبطريقة م ��ا ت�شري �إىل
�سب ��ل التخفي ��ف من ��ه .وه ��ي ُتلف ��ت
امل�شاه ��د �إليه� .إذ لي�س ��ت قيمة العمل
يف التم ��ام بل يف النق�ص الذي يُرتك
�سافر ًا يف العمل ،ويُنب ��ه �إليه �إمياء.

ولي�ست غاية العمل �إمتام النق�ص �أو
�سده ،ولكن التنبيه �إليه.
ال تخل ��و الوجوه م ��ن مالمح الر�سام
ال�شخ�صي ��ة؛ فه ��و فاع ��ل يف العم ��ل
وع�ب�ره يف الع ��امل ،وال تخل ��و م ��ن
مالم ��ح فاعل�ي�ن �آخرين مث ��ل �سعدي
يو�س ��ف وعب ��د الله الغذام ��ي وجربا
�إبراهي ��م ج�ب�را وعب ��د احللي ��م
حاف ��ظ و�ص�ل�اح فائق .وه ��ي مالمح
عابرة،ن�شع ��ر �أنه ��ا غ�ي�ر مق�ص ��ودة،
ورمبا تكون كذلك ،وت�شري �إىل رغبة
�صدام اجلميل ��ي يف توزيع الفاعلية
الفني ��ة والأخالقي ��ة عل ��ى ع ��دد م ��ن
الفواع ��ل الثقافية تنتم ��ي �إىل حقول
ثقافي ��ة و�إبداعي ��ة متنوع ��ة �أدبي ��ة

من�صوب لت�ستقر عليه حائطا مهيمنا
عل ��ى ف�ض ��اء امل ��كان .مل يك ��ن ه ��ذا
احلائط او احلاجز املعماري كغريه،
خل�شون ��ة وحرارة ملونت ��ه ،فعبا�س
ال ي�ست�سي ��غ ا�ستعم ��ال الفر�ش ��اة يف
ر�سم ��ه ،ه ��و ي�سك ��ب ويبن ��ي �ألوانه
بي ��ده و�أ�صابع ��ه ،يحفره ��ا حف ��ر�أ،
ليتحول ه ��ذا احلائط احلفري لعمل
حركي م ��واز لبقية ايقاع ��ات امل�شهد
ككل .وه ��و هنا ا�ستفاد م ��ن الدر�س
التعب�ي�ري املعا�ص ��ر للتعب�ي�ر ع ��ن
دواخ ��ل نف�س ��ه الت ��ي على م ��ا اعتقد
ال تبتع ��د ع ��ن هم الهج ��رة وارحتال
الب�ش ��ر ومتازج واختالف الثقافات.
�آالمه و�آالمن ��ا املعلقة نحن العابرين
خطوط التما� ��س الأعنف يف العامل،
وكم ��ا �أ�ش ��ار اليه ��ا عنوانه ��ا(الآالم
املعلق ��ة) كناي ��ة ع ��ن جنائ ��ن باب ��ل
افرتا�ضية مغايرة دالالتها.
يف ع ��ام ( )2000ويف �ساح ��ة
معتق ��ل اخليام(املقل ��ع) ال�شه�ي�ر يف
جن ��وب لبن ��ان وبني ��ة حتويل ��ه اىل
متحف ادان ��ة للممار�س ��ات الهمجية
للمعتقلني م ��ن قبل ق ��وات االحتالل
الإ�سرائيلية(قب ��ل �أن ته ��ده طائراته
يف حربه ��ا الثاني ��ة لتمح ��و �صيت ��ه
ال�سي ��ئ) ،ا�ستغ ��ل عبا� ��س الف�ض ��اء
ال ��ذي كان مين ��ح للمعتقل�ي�ن وق ��ت
اال�سرتاح ��ة ليحول ��ه اىل عم ��ل
تركيب ��ي ذو مغ ��زى وا�ض ��ح بعد ان
زرع ثماني ��ة �أ�س� � ّرة حديدي ��ة جرداء
ب�صف�ي�ن و�س ��ط ال�ساح ��ة املنخف�ضة
حت ��ت ال�شم�س و�سل ��ط فوقها �شبكة
متث ��ل جندي �إ�سرائيل ��ي يخيم بظله
املتحرك م ��ع اجتاهات ال�شم�س فوق
�أ�س� � ّرة املعتقل�ي�ن الذين غ ��ادروا ومل
يغ ��ادروا ،كناية عن هيمنة االحتالل
و�إدان ��ة جلرائم ��ه ،و�أن ��ا هن ��ا �أتذكر
ال�سج ��ون ال�سيا�سة العراقية وحيث
�صفوف املعتقلني يفرت�شون الأر�ض

ب ��دل الأ�س ��رة يف العه ��ود املتتابعة.
فالعم ��ل الرتكيبي(الأن�ستلي�ش ��ن)
عن ��د فن ��ان مرتب ��ط دوم� � ًا بنزعت ��ه
الإن�ساني ��ة .كم ��ا يف بقي ��ة �أعمال ��ه
الأخ ��رى .مل يك ��ن ال�سري ��ر بالن�سبة
ل ��ه ميث ��ل وظيف ��ة الرق ��اد فق ��ط .لقد
حول ��ه اىل فع ��ل حتري�ض ��ي مغ ��رق
بدالالته امل�ضمرة ،كما فعلها قبل ذلك
يف �سريره(الوط ��ن) ال ��ذي عر�ض ��ه
يف بين ��ايل القاه ��رة ع ��ام()1998
وال ��ذي ح�ص ��د فيه اجلائ ��زة الأوىل
يف الف ��ن الرتكيب ��ي الت�شكيل ��ي.
بقاعدت ��ه املركب ��ة ،تل ت ��راب مغطى
بلدائ ��ن تعك� ��س �ص ��ور فيديوي ��ة
متحرك ��ة ،داللة عن عدم الثبات .فهل
الوطن ه ��ذه العنا�ص ��ر البيئية التي
حتمله(قاعدت ��ه)� ،أم ه ��ي حوادث ��ه
املتحركة غري الثابت ��ة التي �أو�صلت
الكثري من ��ا اىل ما و�صلن ��ا اليه ،من
عدم اال�ستق ��رار والثبات اجلغرايف
والبيئي.
عبا� ��س ه ��و �أي�ض ��ا اب ��ن وطن ��ه الأم
ال ��ذي �سكن ��ه ثقافة هادف ��ة تعلي من
�ش� ��أن الإن�س ��ان .وكان وق ��ع اغتيال
�شهي ��د الثقافة(كام ��ل �شي ��اع) علي ��ه
م�ؤمل ًا .ه ��و الذي خبرِ الأمل اجل�سدي
والإن�س ��اين ،كان حا�ض ��ر ًا يف
ذك ��رى اال�ست�شه ��اد الأوىل يف عمله
املعرب(قدا� ��س ل�صديق ��ي كام ��ل).
هن ��ا ي�ستح�ض ��ر ال�صورة(الفوت ��و)
متجلية ب�إنارة تنا�سب وقع املنا�سبة
احلزينة حيث الأزرق يغطي �صورة
ال�شهي ��د ويتناغ ��م وا�شع ��ة امل�صباح
املقاب ��ل املطروح عل ��ى كر�سي متني،
لي�ش ��كل ت�ض ��اد ًا بني هيكل ��ه ال�صلب
وه�شا�ش ��ة الروح ال�ض ��وء املتذبذب
ال�ص ��ادر م ��ن امل�صب ��اح .وليكم ��ل
ملحمت ��ه يف تف�صيله ��ا الأخري حيث
الر�أ�س(االغتي ��ال الفيزيائ ��ي) نحت ًا
مطروح� � ًا ه ��و الآخ ��ر كم ��ا امل�صباح
يف حي ��زه الآخر الناف ��ذة �أو الفرجة
الق�صية.
�أخري ًا �أنا هنا ل�ست ب�صدد �أيراد جرد
ب�أعم ��ال الفن ��ان العراق ��ي الت�شكيلي
املغ�ت�رب عبا� ��س الكاظ ��م ،وه ��و من
�أوائ ��ل من ا�شتغل بتقنيات معا�صرة
خمتلف ��ة ،بل لأ�ش�ي�ر اىل نوعية هذه
اال�شتغ ��االت يف رحل ��ة اغرتاب ��ه
الأوروبية ومبا ا�ستفاده من الدر�س
العامل ��ي الت�شكيل ��ي لإي�ص ��ال �أفكاره
جلمه ��ور مغاي ��ر ،ولن ��ا نح ��ن �أي�ضا
�أبن ��اء الغرب ��ة الالحق�ي�ن يف نف� ��س
الوقت.

وفنية .والغاية منها تخفيف ح�ضور
املالمح ال�شخ�صي ��ة للر�سام والت�شدد
يف �إبع ��اد �شبهة ال�س�ي�رة الذاتية عن
عامل اللوح ��ة؛ �إذ هي لي�ست انعكا�س ًا
ل�س�ي�رة الر�س ��ام ،ولي�س ��ت �سعي ًا �إىل
التنفي� ��س ع ��ن م�شكالت ��ه الفكرية �أو
النف�سي ��ة �أو الثقافي ��ة �أو احلياتي ��ة،
وال تبنى على مطامع مادية ،ولي�ست
تغازل املقتن�ي�ن ،ولي�ست تدعو العني
امل�شاهِ ��دة �إىل اال�ستق ��رار على ملمح
مع�ي�ن� ،أو ب� ��ؤرة ثابت ��ة� ،أو تبن ��ي
منظ ��ور ق ��ار يتبن ��اه الر�س ��ام ،يط ��ل
عل ��ى ع ��امل ق ��ار مكتم ��ل .و�إمن ��ا هي
ح ��ث عل ��ى النظ ��ر �إىل العالق ��ة ب�ي�ن
تكوين ��ات اللوح ��ة وما تت�س ��م به من
اخت�ل�ال ونق�ص،ي�شكل حركة �سردية
تك� �وّن ف�ض ��اء اللوح ��ة املت�سع،الذي
ينت ��ج معن ��ى فع ��ل الر�س ��م وقيمت ��ه.
وما يت�ص ��ور الر�سام �أن على اللوحة
وفع ��ل الر�س ��م� ،أن ي�ؤدي ��اه ،فهم ��ا
ي�شددان على احلركة الفاعلة ،ال على
متام التكوين .وهم ��ا ،اللوحة وفعل
الر�س ��م ،يفتح ��ان ع�ي�ن امل�شاهد على
احتم ��االت متع ��ددة للنظ ��ر واملعنى،
وال يح�صران ��ه يف مرك ��ز حم ��دد �أو
ب� ��ؤرة يجتم ��ع عندها معن ��ى اللوحة
�أو تكتمل فيها �صنعة الر�سام .وهما،
اللوح ��ة وفعل الر�س ��م ،ي�شددان على
دور احلرك ��ة يف اق�ت�راح جمالي ��ة
جدي ��دة للوح ��ة مغاي ��رة للم�أل ��وف
يف الأعم ��ال الفني ��ة املقبول ��ة عن ��د

متلق ��ي الت�شكيل ومقتن ��ي اللوحات،
جمالي ��ة ُتبن ��ى على ال�سم ��ة ال�سردية
التي متيّز العم ��ل عن غريه ،وجتعل
اللوح ��ة ت�ؤدي دور الفيل ��م والرواية
والق�صة يف متابعة متغريات احلياة
ور�صده ��ا والتنبي ��ه �إىل عيوبه ��ا
وم�شكالته ��ا .وهم ��ا� ،أي اللوح ��ة
وفع ��ل الر�س ��م ،ي�شددان عل ��ى معنى
احلركة الذي ي�صل اللوحة باحلياة.
�إذ تهج ��ر اللوح ��ة ال ��والء للجم ��ايل
ب�صفته ت�شكيالت ومعايري م�ستقرة،
وت�ستبدل ��ه بالوالء للمعي�ش واملتغيرّ
واحل ��ادث الذي يفر� ��ض منطقه على
الذات والفكر والثقافة ،وعلى �أ�شكال
التعبري .وهما ،اللوحة وفعل الر�سم،
ي�ؤكدان قيمة احلركة التي حتيل �إىل
قيم ��ة الف ��ن الت ��ي مل تع ��د تزينية وال
تكميلي ��ة ،و�إمنا افهامي ��ة و�أ�سا�سية؛
�إذ ت�شخ� ��ص وتنب ��ه وت�ش�ي�ر �إىل
ال�س�ي�رورة التي ينبغ ��ي �أن يتخذها
الفع ��ل الثق ��ايف والإن�س ��اين ليثب ��ت
وجوده يف ع ��امل يغفل وجوده ،فهو
ال يريد فر�ض ر�ؤية جاهزة ثقافية �أو
جمالي ��ة،وال فر�ض معنى م�سبق .وال
يري ��د تغيري العامل ،و�إمنا ي�سعى �إىل
�أن يكون موج ��ودا يف عامل ال يعرف
الثبات �أو ال�سكون� ،أو يعرتف بهما.
ال يخل ��و عمل �ص ��دام اجلميل ��ي ذاك
م ��ن خ�سائ ��ر ،فكي ��ف يغ�ّي�رّ الذائق ��ة
الت�شكيلي ��ة العام ��ة املهيمنة يف تلقي
اللوحات املبنية على معايري جمالية

وداللي ��ة م�ستق ��رة؟! وكي ��ف يك ��ون
مفهوم ��ا ومقتن ��ى ،م ��ا دمن ��ا نتحدث
ع ��ن �شروط �س ��وق الف ��ن الت�شكيلي،
وم ��ا دمنا نتحدث عن الفن ��ان �إن�سانا
ل ��ه حاجات ��ه النف�سي ��ة واملادي ��ة؟!
ولكنها اخل�سائ ��ر التي على �أي مبدع
جاد و�صاحب ر�ؤي ��ا �أن يتكبدها قبل
�أن يكر� ��س طريقت ��ه ،ويج ��ذب النظر
�إىل �أ�سلوب ��ه الفن ��ي ور�ؤيته.ولعلها
يف �صال ��ح تطوي ��ر عمل ��ه وان�ض ��اج
ر�ؤيت ��ه .واملراق ��ب لأعم ��ال �ص ��دام
ومتاب ��ع معار�ض ��ه ،يج ��د تط ��ورا
الفت ��ا ومت�سارع ��ا يف �ش ��كل �أعمال ��ه
ويف حمموالتها .ويج ��ده يتخل�ص،
با�ستم ��رار ،م ��ن التكوين ��ات الت ��ي
تفقد وظيفته ��ا اجلمالي ��ة �أو داللتها،
وهو �أم ��ر لي�س بال�سه ��ل� ،إذ غالبا ما
ي�ستهل ��ك التكوين التج ��ارب الفنية،
خا�ص ��ة ال�شاب ��ة ،ويق�ض ��ي عليه ��ا.
ويج ��ده ينتقل ،ب�سرع ��ة ،من مرحلة
فني ��ة �إىل �أخرى .ويجده ي�صري �أكرث
�صف ��اء لونيا ،و�أكرث عناي ��ة بالعالقة
بني التكوينات داخ ��ل اللوحة .وهي
عالقة ت�شغل ف�ض ��اء اللوحة وحتوّله
من خلفية بال معنى �إىل فاعل ال يقل،
�إن مل يكن يزيد� ،أهمية على تكوينات
اللوح ��ة و�شواخ�صه ��ا م ��ن وج ��وه
وقطع �أثاث و�أجهزة .وكلها ،الف�ضاء
وما ي�ضم من �شواخ�ص ،ت�شكل �سمة
العمل الفن ��ي ،ال�سردية ،التي متنحه
فرادته.

�ص ��در العدد  42م ��ن جملة باليت يف
بغداد ك�أول �أع ��داد عام � 2018ضمن
النه ��ج املتوا�ص ��ل ال ��ذي د�أب ��ت عليه
املجل ��ة يف ال�سن ��وات ال�ست املا�ضية
م ��ن عمره ��ا يف متابع ��ة احل ��راك
الت�شكيل ��ي العراق ��ي والعرب ��ي
والعامل ��ي  ..وقد احت ��وى الإ�صدار
الورقي على عدة موا�ضيع منها :
اختي ��ار الفن ��ان قا�س ��م �سبت ��ي
ك�شخ�صي ��ة العام  2017الت�شكيلية
يف كلمة التحرير
الفنان ��ة الأردني ��ة ب�سم ��ة النمري
والر�س ��م برم ��اد الح�ت�راق بقل ��م
ماجد ال�سامرائي
ملف ع ��ن ح�ص ��اد  2017م ��ن ن�شاط
جمعي ��ة الفنان�ي�ن الت�شكيلي�ي�ن
العراقيني
جمالي ��ات احلرك ��ة لت�شكيلي ��ة يف
الب�صرة بقلم مهدي ال�سبهان
ف ��ن بابل ��ي يف بغ ��داد والذاك ��رة
املت�أرجحة بني الواقع واملخيلة بقلم
�صالح هادي
معر�ض النحت العراقي متيز يف الكم
والنوع بقلم عبداجلبار البياتي
معت�ص ��م الكبي�سي يف دبي  ..تراتيل
احلرب وال�سالم
الفن ��ان الت�شكيلي العراق ��ي ..ب�شائر
الن�صر املبني
ف�ضاءات عراقية يف دبي
الطبيعة ودورها يف الفن الت�شكيلي
بقلم ن�سرين غربي

جمالي ��ات الفن ��ون املعا�ص ��رة يف
الطرقات بقلم م�ؤيد الب�صام
فن البورتريت وال�صورة ال�شخ�صية
بقلم كرمي ر�سن
وم ��ن ح�ص ��اد ح ��وار  2017مثن ��ى
عبا� ��س  ..ن�س ��اء وثور ال�سم ��اء بقلم
�شوقي عبداالمري
�شوق ��ي امل�س ��وي ومعر� ��ض ر�ؤو�س
بقلم عادل كامل
هواج� ��س الإن�س ��ان وهموم ��ه ..
معر� ��ض حممد فت ��اح يف ال�سليمانية
و�أربيل
�إ�ضاف ��ة اىل �أب ��واب املجل ��ة  ..ق�ص ��ة
لوحة  ،عني الفن
غ�ل�اف املجل ��ة كان عم�ل ً�ا للنح ��ات
معت�ص ��م الكبي�س ��ي والآخ ��ر لوح ��ة
للفنان نا�صر �سماري

