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ALMADA CULTURE
املدى الثقايف

هـل حيـق لـــنــــــــــا أن نـقــــــــــول هــــــــــذا؟
علي بدر

مبـناسبـة حصـوله على جـائزة محتـرمة يف
بلــد أوربي ،وهــذه اجلــائــزة مخـصـصــة إلــى
أدباء أجـانب يكتـبون بلغـة أهل البلـد ،كتب
أحد األدبـاء العـرب مقـالة طـويلـة عريـضة
يف حتقير الثقـافة العـربية التـي لم حتترم
مـواهـبه ولم تقـدرهـا حق قـدرهـا ،فـمن أين
للرواية أن تكـون ذات موقع مهم عند شعب
أكـثـ ــره مـن األمـيــني ،ويف مجـتــمع لـيـ ـسـت
القـراءة والـكتـابــة من عـاداتـه ،وال الثقـافـة
احلـديثة من صـناعته ،وأنـا هنا أشـدد على
الـثق ــاف ــة احل ــديـثـ ــة ،ألنه أم ــر لـم ي ــذك ــره
الكــاتـب العــربـي يف مقــالـته وأنــا أقـصــدهــا
هنـا ،ذلـك إن نحن حتــدثنـا عـن الثقـافـات

فـال مـجـ ـتـ ـمـع م ــن دون ثـقـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة ،حـ ـتـ ـ ـ ــى
الشفـاهيـة منهـا ،أما الـرواية فهـي بطبـيعة
األمر ترتبط ارتباطا كامال بعصر احلداثة
الغــربي ،وبــالتــالي سـتكـون ثقـافـتنـا بـوجه
من الـوجوه مـحرومـة منـها ،وسـأبني وجـهة
نـظري هنـا من األمر بـرمته ،دون أن أنـتقد
وجهـ ــة ن ـظـ ــر الـكـ ــاتــب العـ ــربــي وأدافع عـن
ثقـ ــافـ ــات مـهجـ ــورة ،أو أكـ ــون يف جـ ــانــبه يف
الـدفـاع عـن ثقـافـة حــديثـة غــربيـة ،ثـريـة،
واستطيقية أيضا:
تـرتـبط مغـامـرة احلـداثـة يف الغــرب بعصـر
الـصـن ــاع ــة ال ــذي لـم نع ــرفه إال مـت ــأخ ــرا،
واحلـداثـة وهي نتـاج العـالم الـصنـاعي هي
التي أخـرجت اإلنسان الـغربي من املقدس،
ومـن جالل ــة الــسلـط ــة ،ومـنحــته املغ ــام ــرة
الفــاوسـتـيــة لـيــؤســس ذاته ب ــذاته ويـتـمـتع
بـاحلق والقـانـون ،وكلنـا –وإن نحن بـدرجـة
أقل -مـن نتـاجـات هــذه الفـاوسـتيــة اليـوم،
ولــواله ــا لكـن ــا بقـيـنــا مـت ـشـبـثـني بعقــائــد
الـقرون الـوسطـى ،فهي حـررتنـا كمـا حررت
الغ ـ ــرب ـيــني مــن ق ـي ـ ــود احل ـي ـ ــاة اجلـ ـ ــاهل ـ ــة

واملظلمـة ،ومنحـته احلريـة والعلم ...ولكن
هذه املعرفة العلميـة اخلالقة واحلرة أيضا
أفقـدته العـالـم السحـري الـذي كـان يعـيش
علـيه ،أفق ــدته الــرمــوز الــروحـي ــة ،أفق ــدته
األسس األسـطوريـة العميقـة والقـوية ،ألن
ال ــوهـم ق ــد زال عـن حـي ــاته مــطلق ــا...أم ــا
التعــويض الـذي قــدمته احلـداثـة الغـربيـة
ب ـ ــديال عـن احلـيـ ــاة الـ ــروحـي ـ ــة فه ـ ــو الفـن
واألدب.
وهكذا لعبت الـرواية دورا أساسيـا يف تعزيز
احلالـة احللمـية والـوهميـة من جهـة ،ومن
جهة أخرى أسهمـت إسهاما كامال يف تربية
الذوق الـروحي واألخالقـي واإلحسـاسي يف
العــالـم الغــربـي ،لقــد عــوضـت الــروايــة يف
الغـرب ما أهمله العلـم متاما ،وبـذلك جند
العــالـم الغ ــربي واإلنـســان الغ ــربي ي ــرتبـط
ارتباطا كامال بالرواية...
ينـدر أن تـدخل بـيت أحـد الغـربـيني دون أن
جتـد الروايات يف املكتبة ،يندر أن تصعد يف
الـبــاص أو يف املـتــرو أو يف الـطــائــرة دون أن
جت ــد أح ــد ال ــراكـبـني هـنـ ــاك يحـمل بـي ــده

رواي ـ ــة ويقـ ــرأ ،يـنـ ــدر أن ت ـ ــدخل املـتـنـ ــزه أو
البـارك دون أن جتـد أحـد هـؤالء الغـربـيني
ال يقرأ روايـة ،والروايـة حتديـدا ،فهي الفن
ال ــذي يـلعـب دورا ه ــائـال وخالق ــا يف حـي ــاة
الــطبقـات الـشعـبيــة والبــسيـطــة يف العــالم
الغـربي ،وهي التـي يعبر تعـبر عن حـياتهم،
وهذا أمر جنهله متاما يف ثقافتنا؟
ولكن احلـداثـة ...لهـا مكـان وزمـان وليـست
مـ ـطـلقـ ـ ــة دون شــك....لهـ ـ ــا أرض حـ ـ ــدثــت
عليها ،ولهـا معطيـات تاريخـية واجتمـاعية
وسي ــاسي ــة وليــست أمــرا مـطلقــا أب ــدا ،هي
ل ـي ـ ـســت ال ـثـ ـ ــورة ال ـن ـيـ ـ ــول ـي ـت ـيـك ـيـ ـ ــة ال ـتــي
استـوعبـتها جـميع الثقـافات وتـبنتهـا ،لقد
ح ــدثـت احل ــداث ــة والـث ــورة الـصـن ــاعـي ــة يف
فـضــاء ثقــايف محــدود :ايـط ــاليــا ،فــرنـســا،
أملــانيــا ،اجنلتـرا ،أمــا نحن فـلم نعـرف هـذه
احل ـ ــداث ـ ــة إال مـع العـ ـص ـ ــر احل ـ ــدي ــث ،مع
نـابليـون يف دخـوله إلـى مصـر ،ولـكننـا علـى
الصعيـد العملي لم نشهد حـداثة حقيقية
مــطلق ــة؟ مل ــاذا؟ ألنـن ــا بـب ـس ــاط ــة م ــا زلـن ــا
نعيـش علـى خــزانٌ من األفكـار ميـنحنـا مـا

يطـلق عليه فــاتيمـو سحـر العـالم...الغـرب
أزاح عــن نفـ ـسـه سحـ ــر العـ ــالـم ،واإلنـ ـسـ ــان
احلــديث بـالـرغـم من ثـراه وثقــافتـه العليـا
بدأ يعاني من ثغـرة روحية ،فاحلداثة التي
تهتم بـالقضـايـا االقتصـاديـة أو الـسيـاسيـة
تهــمل كل ح ــاج ــاتـن ــا األس ــاسـيـ ــة...وهك ــذا
تـكفلـت الــروايــة إلــى حــد كـبـيــر مبــا كـبَـتَـه
العلمُ وأقصاه...
األمـر لــدينـا مخـتلف متـام االخـتالف فمـا
زال عـ ــاملـنـ ــا الـ ــسحـ ــري قـ ــائـمـ ــا ،ومـ ــازالـت
التــواكليـة والـنظــرة الغيـبيـة هـي املهيـمنـة،
ول ــم ي ـ ـ ـسـ ـت ـ ـطـع الـعـل ــم أن يـحـ ـ ـ ــررنـ ـ ـ ــا م ــن
اجملهول..فأين الرواية يف مجتمعات لديها
هـ ــذا املع ــادل امل ــوض ــوعـي وهـي لـم تـفق ــده
بعـد...وهـذا مـا فـات كـاتبنـا يف مقـالته ،هل
س ـ ـن ـ ـتـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــاوى مـع الـغـ ـ ـ ـ ـ ــرب يف قـ ـ ـ ـ ـ ــراءة
الـروايـة..مـستحـيل..ألن املعطـى التـاريخي
مخـتـلف مت ــام ــا..إنـه مخـتـلف إل ــى درج ــة
كـبيــرة ومن املـسـتحـيل أن تـتحــول الــروايــة
هي األدب الشعبي يف هذا العصر وإن كانت
تـت ــسع قـ ــراءته ــا يف امل ــدن احل ــديـث ــة ،مـثل

القاهرة وبغداد ودمشق والرياض وبيروت.
يــبقـ ــى شـيء آخـ ــر ،وإن كـنــت سعـيـ ــدا مــثل
غيــري بهــذا املعـطــى الــذي ق ــدمه الك ــاتب
وبلـغة غـريبـة عليـه ،واستطـاع أن ينتـج أدبا
بلـغتـهم وحــاز علــى جــائــزة من جــوائــزهم،
ولكـن ومـن أجل أن ال نـب ــالـغ فهـي ج ــائ ــزة
علـ ــى ق ـ ــدر مج ـ ــاله ـ ــا ،فهـي متــنح لـكـ ــاتـب
أجنـبي كـتب بلغـتهم ،وبــالتــالي فهـو نـسبـة
لهم ال تـومـاس مــان وال هيـرمـان هـسه وال
يـنظـر إليه بـوصفه كـاتبــا من جنـس أدبهم
وم ــن روح ثقـ ـ ــاف ــتهــم ،ول ـيـ ــس هـ ـ ــو أفـ ــضل
كتـابهـم ،بيـنمـا ميكـنه هنــا ومعنـا أن يكـون
تـومـاس مـان أو هيـرمـان هـسه يف ثقـافـتنـا،
أقصـد كقـدر هـؤالء يف ثقـافـتهم ،بـالنـسبـة
لنا ميكنه أن يكون ما كانه جنيب محفوظ
يف ثقـافـتنـا ،ومـا سـيكـونـه أيضـا...وســؤالي
هــو ملــاذا نـتعلق بــأدوار صـغيــرة يف ثقــافــات
أخـرى وال نطلب ألنفـسنا أدوارا رئيـسية يف
ثق ــاف ــاتـن ــا...حـت ــى وإن ك ــانــت ثق ــاف ــاتـن ــا
هـامـشيـة وظــرفيـة يف عـالـم اليــوم ،فهي يف
األقل رئيسية لدينا.

االنــثـــــروبـــــولـــــوجــي احلــــــاج جالل آل أمحـــــد يف مـكـــــة
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ان هذه الرحلة منحت آل
احمد فرصة هامة العادة
اكتشاف طبيعة العالقات
السائدة بني عامة الناس
ومنط وعيهم
وتفسيراتهم للظواهر
االجتماعية والثقافية
والسياسية
واالقتصادية ،ورؤيتهم
الكونية ،وطقوسهم،
ولذلك كان يهتم
مبالحقة كل صغيرة
وكبيرة يف احاديث
املرافقني يف القافلة،
وحاالتهم يف ساعات
الراحة والسكينة،
واالضطراب والتوتر.

وبـالتـالي تبـدو هـذه الـرحلـة منـاسبـة
عزيـزة يف حيـاة آل احمـد ،للفـرار من
عــوالم الـنخبـة ومـشـاغلهـم ،والعيـش
مـع ع ـ ـ ــام ـ ـ ــة الـ ـن ـ ـ ــاس ،وااللـ ـت ـ ـص ـ ـ ــاق
بح ـيـ ـ ــاتهــم ،تلـك احل ـي ـ ــاة ال ـ ــزاخ ـ ــرة
ب ــالـبـ ـس ــاط ــة ،والـعف ــوي ــة ،والـب ــراءة،
امل ـش ــابه ــة للـب ــداوة ،او الق ــريـب ــة مـن
االشـك ـ ــال ال ـب ـ ــدائ ـي ـ ــة ،وهــي اشـك ـ ــال
م ــافـتـئ آل احـمـ ــد شغ ــوف ــا بـ ــالع ــودة
الـيهــا ،النه كــان ميقـت كل االسـالـيب
احلديثة التي اكتسحتها.
ولــم تقـت ـص ــر م ـطـ ــامح آل احـم ــد يف
رحلـتـه عل ـ ــى املالح ـظ ـ ــات الع ـ ــاب ـ ــرة،
واالنـطـبــاعــات العــاجلــة  ،وامنــا كــان
يسعـى للتـوغل يف االبعـاد اخلفيـة ملـا
ي ـ ـ ــراه م ــن ظ ـ ـ ــواه ـ ـ ــر ،ويـعـ ـمـل عـل ـ ـ ــى
حتـل ـ ـيـلـهـ ـ ـ ـ ــا ،مـ ــن اجـل اك ـ ـت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــاف
مـضمـراتهـا ،ومـا التقـوله من نـزعـات
بـشـريـة ،ومـا يـدخل يف تـشكـيلهــا من
عناصر ثقافية.
انه يـحاول ان يـسجل مالحظـاته من
مـنظـور بـاحـث انثـربـولـوجي ،ولـذلك
ميـكــن ان ت ـ ـص ـنـف ه ـ ـ ــذه امل ـ ـ ــذك ـ ـ ــرات
كـوثيـقة انـثربـولوجـية ،لـدارس مهتم
ب ــالـتع ــرف عل ــى طـب ــائع اجملـتـمع ــات
االسالمـيــة ،وامن ــاط ثقــاف ــاتهـم ،مـن
خالل معــايـش ــة اجلمــاعــات الــوافــدة
ل ـل ـحــج مـ ـ ــن ت ـلـ ــك اجمل ـ ـ ـت ـ ـ ـمــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
واالخ ـ ـتـالط مبـ ــن يـل ـ ـتـق ـ ـيـه م ـ ـنـهـ ــم
وامل ـب ـ ــادرة ب ـ ـسـ ـ ــؤاله مب ـ ــا ي ــتق ــنه مــن
العربية او االجنليزية.
تشـتمل هـذه الـرحلـة علـى معلـومـات
تـاريخيـة هـامـة ،ذلك ان مـؤلفهـا كـان
يـدون مـا يـشـاهـده ،مـن عمــارة البـيت
احلـ ـ ــرام ،واجلغ ـ ــراف ـي ـ ــا ال ـ ـسـك ـ ــان ـي ـ ــة
والعـم ــرانـي ــة ملك ــة املك ــرم ــة وامل ــديـن ــة
املنــورة واالســواق واملتــاجــر والـشــوارع

وعربات النقل ،واملناسبات يف عرفات،
ومــزدلفــة ومـن ــى ،واشكــال مخـيـمــات
احلجاج فيها ،بـل حرص على تقدمي
احصـائيــات رقميـة العـداد الـوافـدين
الى احلج يف ذلك العـام ،وجنسياتهم
وهي ارقــام اسـتقــاه ــا من الـصحــافــة
الـص ــادرة وقـتـئ ــذ ،الن آل احـم ــد ك ــان
مـ ــواظـبـ ــا علـ ــى م ـطـ ــالعـ ــة ال ـصـحف
الي ــوميــة يف الــديــار املقــدســة ،ورمبــا
استقـاهــا ايضـاً من اسـئلته املـتنـوعـة
لـالشخـ ــاص الـ ــذيــن يلــتقــيهـم ،حـني
يـستقل وسـائط الـنقل ،او يتجـول يف
االسواق ،او اثنـاء اداء املناسك وزيارة
املشاهد املشرفة.
وق ـ ـ ــد ظل يـ ـ ــواظ ــب علـ ـ ــى تـ ـ ــسج ــيل
مالحـ ـظ ـ ـ ــاته يف دف ـتـ ـ ــر يـ ـصـ ــطح ــبه
حـيـثـم ــا كـ ــان ،يف محل االق ــام ــة ،ويف
ال ـ ـس ـي ـ ــارة ،ويف امل ـن ـ ــاسـك ،وح ـت ـ ــى يف
مواطن االنتظار ،يف املطار وغيره.
ولـم يتــوان جالل يف كتـابـة مـذكـراته،
الـ ــى حـني عـ ــودته مــثلـمـ ــا فـعل غـيـ ــر
واح ـ ـ ــد مــن احلـج ـ ـ ــاج ممــن ك ـت ـب ـ ـ ــوا
م ـ ـ ــذك ـ ـ ــراتـهــم بـع ـ ـ ــد ع ـ ـ ــودتـهــم ال ـ ـ ــى
مواطنهم ،وامنا حـرص على تسجيل
ما يعاينه مباشرة .كانت كتابته آلية،
يــستــرق دائمـا حلـظـات ،فـيخلــو بهـا،
ويعـكـف عل ـ ـ ــى تعـ ـ ــزيـ ـ ــز يـ ـ ــوم ـي ـ ـ ــاته،
واالضـ ــافـ ــة الــيهـ ــا يف كل مـ ــرة يـلفـت
نـظــره فـيهــا م ــوقف ي ـسـتحق الــذكــر
فمثال تـتمدد كـتابتـه يف بعض االيام،
بحـسب زحمة حركته ،ووفرة لقاءاته،
او تـتقلـص ،عنـدمـا يـضطـر للـمكـوث
يف املسكن ،وال يلتقي االخرين.
تـصــنف رحل ــة آل احـم ــد ال ــى الـبـيـت
احل ـ ـ ـ ــرام ،يف الـ ـنـ ـ ـص ـ ـ ـ ــوص االدبـ ـي ـ ـ ـ ــة
الفـريدة املـدونة بـاللغة الفـارسية ،يف
م ـصـ ــر احلـ ــديـث ،فـ ــان نــصه يـ ــوظف

املـ ـ ـ ـ ـ ــوروث احلـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ــي ،والـفـلـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــور
والـسخـريـة ويبـدع يف صيـاغـة منـوذج
مميز للسرد.
ويــذهب بعـض النقـاد الـى ان اسلـوب
جـالل طـ ـ ـ ــور االدب الـفـ ـ ـ ــارس ــي ،النـه
يـصــوغ عبــاراته بـبيـان ميـزج فـيه بني
اللهجـة الـدارجـة واللغـة الفـصيحـة،
وتـتشـكل نصـوصه مـن جمل قـصيـرة،
واحـيـ ــانـ ــا ال حتـتـ ــوي اجلــملـ ــة الـتـي
يصـوغهـا علــى فعل يف تـركـيبهـا ومع
ذلك تعبر عن معناها بوضوح.
ورمبـا كــانت جـزالــة بيــانه ،وشفــافيـة
اسلـوبه وقدرته الفـائقة عـلى الكتـابة
بـلغ ــة ال ـسـهل املـمـتـنع ،مـن العـ ــوامل
الـرئـيسـة الشتهـار اثـاره ،وشـدة اقبـال
القراء عليها ،ووفرة املطبوع منها.
وقـ ــد ح ـ ــاول بعــض االدبـ ــاء تـقلـيـ ــده
واسـ ـتـعـ ـ ـ ــارة تـقـ ـنـ ـيـ ـ ـ ــاتـه يف ال ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرد،
ومحـ ــاك ـ ــاته فـيـمـ ــا كـتـب بــنحـ ــوبـ ــات
اسلـ ـ ــوب آل اح ـمـ ـ ــد احـ ـ ــد ال ـن ـمـ ـ ــاذج
الـشهيرة يف االدب الفـارسي احلديث.
وق ــد جتلــى ه ــذا االسلــوب كــاروع مــا
يتجلـى يف "قشة يف امليقـات" باعتباره
مـن النـص ــوص االخي ــرة التـي كتـبهــا
جالل قـبل وف ــاته ب ـسـنــوات ،مـضــافــا
الـى انه كـتبهـا يف ظـروف خـاصـة ،مـر
خاللها بحـاالت قبض وبـسط روحي،
وحل ـظـ ــات انـفعـ ــال ،وتـ ــوتـ ــر وضـ ــراوة
وحلظـات استـرخـاء وهـدوء ،وانشـراح
وكل حـالـة وحلظــة من تلك احلـاالت
والـلـح ـ ـظ ـ ـ ــات تـ ـثـ ـي ـ ـ ــر ل ـ ـ ــديـه شـ ـت ـ ـ ــى
اله ــواج ــس ،وتـ ـسـت ــدعـي يف وجـ ــدانه
مخـتلـف االيح ــاءات وال ـص ــور .وال ــى
ذلك يع ــود متيــز اسلــوبه وفــرادته يف
الرحلـة فهو يتالق يف مـواضع عديدة
فيرتقي الى الشعر املنثور ،او قصيدة
النثر ،حـسب مصطلـح النقد االدبي

اليوم.
 -5ليـست يــوميــات آل احمـد تـأمالت
يف استجـالء االبعاد الـتربـوية لعـبادة
احلج ،واسـتـيح ــاء فلــسف ــة كل واحــد
مـن املنـاسـك ،كمــا فعل بعـض الــذين
كـتـبـ ــوا عــن احلج ،الن آل احـمـ ــد اراد
ملـذكــراته ان تتــدفق بعفـويـة ،وجتـري
بـتـلقـ ــائـيـ ــة ،ال تــتقـيـ ــد بـتـ ــرسـيـمـ ــات
وح ــدود م ـسـبقـ ــة ،بل ت ــواكـب ح ــرك ــة
احل ــاج ،واح ــداث الـ ــرحل ــة الـي ــومـي ــة
الـشـديــدة الغنـى والـتنــوع ،فهي تـضم
رؤى انـثــربــولــوجـيــة ،ورصــد ظــواهــر
اقـت ـصـ ــادي ـ ــة ،وحتلــيالت سـيـ ــاسـيـ ــة،
وط ـ ـ ــرائف ادب ـي ـ ـ ــة ،ونقـ ـ ــدا سـ ـ ــاحـ ـ ــرا
ومعلومات تاريخية ،وجغرافية ،وغير
ذلك.
لكـن رحلــة آل احـمــد ت ــوهجـت فـيهــا
ومـضات ،حتـدثت عـن فلسفـة لبعض
املـن ــاسك ،ك ـش ــذرات رصعـت عـب ــاراته،
خــاصــة يف امل ــواضع الـتـي ك ــان يكـتـب
فيها مذكـراته يف االيام التي امضاها
يف بقـاع املنـاسك يف عـرفـات ،واملـشعـر
احلـرام ،ومنى  ،او اثنـاء اداء الطواف
يف البيت احلرام ،والسعي بني الصفا
واملروة.
وال اريد ان ابالغ لو قلت :على الرغم
من مـطــالـعتـي جملمــوعــة مـن رحالت
احلج املعــروفــة ،وتـشــريف بــاداء احلج
والعـمـ ــرة عـ ــدة مـ ــرات ،فـ ــانـي وجـ ــدت
نفـسي مـع "قشـة يف امليقـات" انبـسط
حـيث ينـبسـط جالل ،وانقبـض حيث
يـنقـبـض واعـيــش يف خـيــالـي ح ــاالته
واحـ ــاسـي ــسه ،يف ال ــسعـي وال ـطـ ــواف،
وكــانـي اواكـبه يف خـط ــواته وامتــاهــى
مـع مشـاعـره ،فـأرى مـا يـرى ،وارتـشف
م ـ ــاي ـ ــرت ـ ــشف واحت ـ ـسـ ــس خـ ـطـ ـ ــواته،
واستـمع الـى ابـتهــاالته واسـتغـاثــاته،

واذكــاره ،وعـنــدمــا كـنـت اقــرأ حــاالته،
اتع ـطــش ب ــوج ــد وش ــوق ال ــى الـبـيـت
احل ــرام ،واملن ــاسك املقــدس ــة ،وامتنــى
ان امتـثل تلك احلــاالت واالبتهـاالت،
بـل امتـ ـن ـ ـ ـ ــى ان يـ ـ ـط ـ ـ ـ ــالـع احلـج ـ ـ ـ ــاج
واملـع ـ ـت ـ ـمـ ـ ـ ـ ــرون رحـلـ ـ ـ ـ ــة آل اح ـ ـمـ ـ ـ ـ ــد،
ليـنفتحـوا علـى مـا تختـزنه املنـاسك

مـ ــن م ـ ـنـ ـ ـ ـ ــابـع لـاللـهـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـ ــروحـ ــي
والـت ــرب ــوي ،ولـيغ ــدو احلج مـن ــاسـب ــة
استـثنــائيــة العــادة بنــاء الـشخـصيــة
املـسلمة ،واعـدادها اخالقـيا ومعنـويا،
لتجــسيـد رسـالــة االسالم يف احليـاة،
وبــالتــالي جتــسيــد التـســامـح وقبــول
االخر ،واالمن والسالم.

فــــاخــــر حمـمــــد واشـكــــالـيــــة اخلــــروج مـن اطــــار الــصــــورة
محسن الشمري

يعـتـمــد الـتـنــافــذ الــداخلـي واخلــارجـي يف بـنـيــة
الـنــص ال ــت ـشـكــيلــي علـ ــى مقـ ــدار احلــيلـ ــة الـتـي
تسمح للشكل مبغـادرة مكانه التقليدي ،بوصفه
ظــرفــا قيــاسيــا وتـســامـيه يف الفـضــاء اخلــارجي
وجـعله زمانـيا مـطلقا ،شـريطـة ان يبقـى خطـابا
ـص ــريـ ــة (جــسـ ــدا وروحـ ــا) ،يحـمل سـمـ ــات ذلك
بـ ـ
التحـول ويحافظ على املسـودة الداخلية للشكل
املتحقق ،بـوصفه طبقـة تسـكن اللوحـة ،ومتنحه
ـرص ــة للخــروج مـن ضــوابــطه الـتقلـيــديــة عـن
فـ ـ
طـريق كـسـر االطــار وجعل اللـوحــة شكال يـسـكن
احمليـط اخلارجـي ،وهذا مـا عمل علـيه كثيـر من

الفنـانني يف العالم مـنهم (كلود مـونيه) و(سورا)
و(مــوجن) و (بـيكــاسـ ــو) وعلــى الـصعـي ــد العــربـي
املغ ــربـي (لقـ ــويـ ــدر الـت ــريكـي) واملـص ــري
الف ــن ــان ـ
(احمــد نـ ــوار) ومن الـفنــانـني العــراقـيني (شــاكــر
ح ــسـ ــن ال سعــيـ ـ ــد) و (جـ ـ ــواد سل ـيــم) و(ضــي ـ ــاء
ـ
العــزاوي) و(محمـد مهـر الـديـن) والفنـان فـاخـر
محمد الذي هو موضوعنا يف هذا املقال.
يف االع ـ ـ ـ ــوام ( )1995-1994-1993-1992اشـ ـتـغـل
الفنان فاخر محمد على االستفادة من حتطيم
الشكل الـثابت عنـدما خـرج بتكويـناته وعنـاصره
ال ــى الفـضـ ــاء اخلـ ــارجـي مـب ــاش ــرة ،وعــمل عل ــى
ـ
احداث نـوع من التراكيـب مغايرة ملفهـوم االنشاء
ـرؤي ــة الـتـقلـيـ ــديـ ــة ،واعـتـمـ ــد يف ذلـك علـ ــى
وال ـ ـ
ـ
خطوات مهمـة ونافذة متمثلة بـالنقاط التالية:
اوال :االشتغال على مبدأ املركز واالطراف.
يق ــول ـف ــاخـ ـ ــر محـمـ ــد ":ان مـ ــوضـ ــوعـ ــة املـ ــركـ ــز
ـ
واالطــراف كمـوضـوعـة الـروح واجلـسـد ،فعـمليـة
الـت ــن ــاقل بـيـنهـمـ ــا اثـي ــري ــة ،وال مح ــدودة ،وغـي ــر
مـقيــدة بــابعــاد كـالسيـكي ــة او افكــار ث ــابتــة فـهي
تعـتـمـ ــد علـ ــى الهـ ــروب املـتع ــاكــس خـ ــارج وداخل
البعد املكاني".

ان الالمـتـحقق يف عـملـيـ ــة الـط ــرق عل ــى امل ــرك ــز
واالطراف هـو القيمـة اجلديـدة للـشكل املـتخيل
والذي لـم يكتشف بعـد ،وهنا قـد يشتـرك الغيب
ـص ــورة مـن اخملــيلـ ــة ال ــى الـب ــؤرة الـتـي
يف دفع الـ ـ
ستجسدها علياخلامة ،لتدخل وتخرج من والى
ـض ــاءات املـتـمـ ــاسـ ــة ب ــرؤي ــة خالق ــة وج ــدي ــدة
الف ـ
لــوحــدة الـبنــاء اجلــوه ــري بني الـطــرف واملــركــز،
بــاعـتـبــارهــا ال تـسـتـنــد اال علــى عقـيــدة تفــرض
واقعـا صـوفيـا ،يـرى د .فـاخـر محمـد ان االنسـان
(ســاكن كـون) وان مـوضـوعـة الالمـتنــاهي تـدركه
وتعـنيـه مثـلمـا يــدركهـا ويـعنـيهــا ،ويتـحتـم علـيه
متـثــيل انـتـمـ ـ ــاءاته الـكـ ــونـيـ ــة سـ ــواء يف ال ـ ــواقع
احل ـ ـســي أم الـغ ـي ـبــي ،وهـ ـ ـ ــو ق ـ ـ ــادر عـل ـ ـ ــى ح ـمـل
ـ
مــستجـدات هــذا االنتقـال الـى مـدارات ومـديـات
ابع ــد واشــمل ممـ ــا هـي مــتجــسـ ــدة عل ــى نــط ــاق
ـ
احلسي واملرئي.
وه ــن ـ ــالـك جتـ ـ ــاذب خفـي بـني املـك ـ ــوث يف الـك ـ ــون
اجلمــالي بــاعـتبــاره (طــرفــا) وبـني املكــوث يف درة
الكون بـاعتبـاها (مـركزا) وهـذه وظيفـة االنتـماء
املغــايــر الــذي يــوحــد بـني الالمـتنــاهي واحملــدود
املــتحـ ـ ــول دائــم ـ ــا وك ـ ــان احمل ـ ــور االس ـ ــاس ال ـ ــذي
ـم ــده فـ ــاخـ ــر محـمـ ــد يف هـ ــذا الــتحـ ــول مـن
اعـت ـ
(املـتخيل الغـيبي الــى املبنـى الـشكلي) هـو القـاء
ـظ ـ ـ ــرة ع ــل ـ ـ ــى احملـ ــيـ ــط اخلـ ـ ـ ــارج ــي لـل ــنـ ــص
ـال ـ ــن ـ ـ
ـص ــويـ ــري ،والعـمـل علـ ــى تغـيـيــب الفـ ــواصل
الـتـ ـ
امل ـص ـطــنعـ ــة (االطـ ــر) ودمج الـ ــرؤيـ ــا بـني قـيـمـ ــة
الفـراغ املتحقق مـن احمليط اخلـارجي ومكـوناته
بـاعتبـاره (طـرفـا) وبـني (قيمـة الـشكـل البصـري)
املـتحقق علـى اخلـامـة بــوصفه (مـركـزا) وصـوال
ـال ــى القـيـمــة الـكلـيـ ــة لل ـشـكل كــوحــدة ابــداعـيــة
مـتــسلــسلــة حتـمل مــدل ــوالت ذلك الـتحــول مـن
خالل تنافذ التراكيب الشكالنية (راسيا وافقيا)
ويف اجتـاهـات اخــرى لتــامني اسـتمـراريـة حـركـة
التــشكـيل (بـصــريــا ورؤيــويــا) جتــاه اخل ــروج من
اللـوحـة الـى احملـيط والـدخـول من احملـيط الـى
اللوحة.
ثانيا :التحول يف السطح التصويري
يقـول فـاخــر محمـد" :ال ميـكن للـشـكل ان يبقـى
معــزوال عـن الــوجــود اخلــارجـي وكـيفـيــة اجلـمع
بيـنهمـا تـشكـيليـا تـعتمـد علـى حتـوالت متعـددة،
اع ــادة الـصـيـ ــاغـ ــات املــتكـ ــررة لالس ــالـيـب
ـمه ــا ـ
اه ـ
واملع ــاجلـ ــات حـتـ ــى يكـت ـسـب ال ـشـكل
والـتقـن ــي ــات ـ
شرعيته يف الوجود".
ان مـوضـوعـة التحـول من شـأنهـا ان تثيـر اسئلـة
بج ــدوى العــملـيـ ــة االب ــداعـي ــة ،وج ــدي ــة
تـتـعلـق ـ
الكيفيـة التي تـشتغل علـى معايـيرهـا ويقيـنا ان

فـاخــر محمـد يـشـكل اعمـاله علـى اســاس اللعب
على متغيرين اساسيني هما:
اوال :التحـول املـستمـر من الثـابـت والسـاكن الـى
الدميومة اجلمالية املتحولة دوما.
ثانـيا :االرتقـاء بهذا الـتحول اجلـمالي الـى اثير
االمـتـنــاهـي لـ ــوضع ال ـشـكل يف حلـته اجلــديــدة.
وهنـا يـرى فـاخــر محمـد رؤيـته ويجنــد كل شيء
لعــمل ــي ــة الــتحـ ــول مـن الـثـ ــابـت الـ ــى املــتحـ ــرك،
فـاخلـامــة والتقـنيـات واملـواد الـبنــائيـة ال تــرتقي
ـب ــالعــمل الفـنـي الـ ــى م ـسـت ــوى الـفعل اجلـم ــالـي
اخلالق بــدون عمـليــة ابــداعيــة تــرتكــز اوال علــى
تهـميـش فعــاليـة اجلـســد واطالق فعــاليـة الـروح
النهـا تـستـوعب سـرعـا اكبـر مبقـدورهـا ان تـصبح
زمـانيـة وال متـناهـية ،وهـذا ما يـؤكد عـدم جدوى
حصر االشكال داخل االطر على عكس االعتقاد
السائد ان االطار نصف لوحة.
ويعتقـد فاخـر محمد ان مـصداقيـة هذه الـدعوة
تـكمن يف ان جـميع االشكـال املطلقـة واحملصـورة
مبـا فيها االشكـال املوضوعـة على اخلامـة تسكن
الكون او رمبا الكون يسكنها ،إال ان االخيرة هذه
تخضع الـى عمليـة حتول تـشترك فـيها العـملية
االبداعيـة برمتها ،حتى يكتسب الشكل شرعيته
اجلـماليـة وتتوقف هـذه العمليـة على جـملة من
القـدرات واملعـاجلــات تتلـخص يف اعــادة صيـاغـة
االشـكال وتـراكيـبها بـالتجـريب املـستمـر وضرورة
معـاينـة العـناصـر والتـكويـنات بـاعتبـارها كـواكب
سيارة يف فضاء كون اللوحة يجب ان نخشى من
تـصــادمهـا حـد الـتهـميــش او تبـاعـدهـا الـى حـد
الالفـائـدة ويجب ان ال نفـرط بـالطـاقـة الكـامنـة
يف عنـاصرهـا املشكـلة كـقوة شـد طبيعـية اضـافة
الــى مــا تـشـكله مـن القـيمــة الف ــراغيــة االخــرى
وم ـن ــه ـ ـ ـ ــا (سـ ـ ـطـح الـل ـ ـ ـ ــون) و(ف ـ ـ ـ ــرض الـ ـ ـظـل) و
ـ
(الـتــراكـيـب االن ـشــائـيــة) والـتـي ال حتـمل ابعــادا
مجسمة ،وان التحول اجلمالي هو الذي ابدعها
وركبهـا وتركهـا على هـذا الشـكل اثيريـة تتسـامى
كما الـروح مع االفاق نحو مصيـرها احلسي غير
احمل ــدد ـب ــاطـ ــار ،ولـيـ ــس محـبـ ــوسـ ــا يف جـ ــو مـ ــا ،
ـ
ـوح ـ ــة ـت ـ ـس ـبـح يف حقـ ــيقـ ـ ــة الالم ـتــن ـ ــاهــي
ـالل ـ ـ ـ
ـف ـ ـ ـ
والالمحدود وستبقى كذلك.
ثالثا :عالقة الفراغ بالفضاء احمليط
يقـول فاخر محمد " :يف الـرسم احلديث هنالك
تق ــارب كـبـيـ ــر يــصل الـ ــى درج ــة االن ـضـم ــام بـني
ـ
الف ــراغ ال ـضـمـنـي الـ ــذي يحـققـه العـمـل الفـنـي
ـ
(فــضـ ــاء اللـ ــوحـ ــة) وبــني الفـ ــراغ الك ــونـي ال ــذي
يحيـط باللـوحة (الفـضاء احملـيط) واصبح االن
ـش ـ ــائـع اخللــط ب ـيــنهــمـ ـ ــا مــن الــن ـ ــاحــي ـ ــة
مــن ـال ـ ـ

الـتكــويـنيــة مبـعنــى اخــر ميـكن ان ت ــرسم لــوحــة
خـشبية بدون ان تعلقها على حائط ومن املمكن
ـعله ــا تـ ــرى مـن زوايـ ــا اربع ــة مـتـن ــاف ــذة مع
ان جت ـ
احمليط اخلارجي".
يف السـبعيـنيـات من القـرن املـنصـرم كــان للفنـان
الكـبيـر (جـان دبــوفيه) جتـربــة مهمـة فـيمـا اشـار
اليه د .فـاخــر محمـد فقـد خـرق خـامـته املكـونـة
ـتل ــة صخـ ــريـ ــة بـ ــشقـ ــوق مل ــون ــة ب ــاالس ــود
مـن ك ـ
وتــركــزت معــاجلــاته علــى تلـك الكـتلــة يف ايجــاد
رؤيـة خالقـة ملـوضـوعـة الـفضـاء الـتصـويــري عن
ط ــريق الغـ ــاء مفهـ ــوم الفـضــاء الـتقلـي ــدي فقــد
ـ
ـط ـ ــاع ان يجــمع بـني الـكــتل ـ ــة احلجـ ــر وبـني
اسـتـ ـ
الرسـم اجملرد يف فـضاء مـتجانـس واحد مـحققا
بــذلك تـصــويــراً بـصــريــا مـنفـتحــا علــى ج ــوانب
روحيـة جتسـد مهمتـني رئيسـيتني همـا :تنـشيط
ال ــرؤيـ ــة احل ـسـي ــة وحتـ ــوالته ــا ،وت ــشكــيل
ابع ــاد ـ
ـ
احلـدس اخمليالي على بـنية املسطـح التصويري،
وكانت جتربـة فاخر محمد سنة  1993-1992وان
تـبـنــت بعــض سـيـ ــاقـ ــات وافـكـ ــار جتـ ــربـ ــة (جـ ــان
دبــونيــة) إال انهــا متيــزت بخـصــوصيـات جتــريب
فــاخــر مـحمــد الـتي سـبغـتهــا بــالـطــابـع التــراثي
والفلـوكلوري العراقـي سواء باللـون او باخلط او
ـال ـشـكل ـف ــضال عـن ان خـ ــامــته لـم تـكـن كــتلـ ــة
ـب ـ ـ
صخـريـة وان شـروحـاته وشـروخـاته علـى الـكتلـة
هي مـن اخلطـوط الغـائـرة والبـارزة علــى السـواء
يف التـشـكيل الـواحــد ،كمــا انه تفـرد يف معـاجلـة
موضـوعة الفراغ احمليط اذ انه اعـتبره (الضمير
الـثــانـي) ـال ــذي يجـمعـنــا بــالـصــورة ال ـســطحـيــة
ـبق ــة تعـي مـ ــا فـ ــوقهـ ــا وجتـعلـنـ ــا جـ ــزءا مـن
ك ـطـ ـ
مكــونــاتهــا  ،بل تــدعــونــا الــى لعـب دور مع بـنيــة
عناصرها املكونة للشكل.
ـم ــال ـف ــاخـ ــر محـمـ ــد تـ ــدعـ ــونـ ــا لالتــصـ ــال
ان اع ـ
ال ــروحـي والـتـنـ ــافـ ــذ وفــض الف ــراغ بـني الل ــوح ــة
ـ
واملـشــاهــد بــوصفـهمــا هــدفــا مــشتــرك ــا لت ــذويب
الفــراغ بــالفـضــاء والفـضــاء بــالفــراغ فــاالشكــال
املـرسومة واجملـردة هي املكمل الـوصفي لالشكال
احمليطة لو كانت مكونة من فراغ فقد يشكل مع
الالمـت ــن ــاهــي والالمحـ ــدود عالق ــات عل ــى هـيـئ ــة
تـساؤالت وردود افعـال تتـسامـى مع التحـول بكل
ادواته ورمـوزه ورؤاه املتصلـة باخملـياليـة بابعـادها
املـتحققــة وغيـر املـتحققـة بـاعـتبـارهـا مـشـروعـا
يبقـى قــائمـا يـنمـو يف بعـض االحيـان ويـتكـاسل
ـتخ ــامل يف احـيــان اخــرى وهـنــا ن ـسـتـطـيع ان
وي ـ
ـن ــدرك مـ ــدى جـ ــديـ ــة محـ ــاوالت الفـنـ ــان فـ ــاخـ ــر
ـم ــد للـتـ ــوصل الــى اقــام ــة عالقــة وجــدانـيــة
مح ـ
ـوح ــدة مع اشـ ــاراته الـتـ ــشكـيلـي ــة لـفعل شـيء
م ــت ـ ـ

مـؤسـس علـى وجــود افتـراضـات كـثيـرة لـرده الـى
اص ــول او الـ ــى جـ ــذور اعـمق تـتــصل ب ــاخالقـي ــات
ـ
حضارية مبنية على حتليل الواقع ووضع بدائل
حسيـة لنواقصه وشـده الى املمكـنات التي جتعل
منه مـؤهـال خلطـوات قـادمــة تلحق مبـا هـو دارج
وميـسور ومفهوم علـى انه يسير علـى سكه امينة
للوصول الى الهدف.
رابعا :اللون بعد زماني ال مكاني
يقول فـاخر محمد " :ان وظيفة اللون يف الرسم
احل ــديـث هـي تـ ــذويــب ثقـ ــالـ ــة املـ ــادة احلـ ـسـيـ ــة
ـ
وتفـتيـت كثـافـة الـصبغـة اللــونيـة تقـنيـا ورؤيـويـا
واالرتقاء بهـيئتها اجلـديدة الـى مصاف املـشكال
اجلمالي واالنضمام الى افاق البعد الزماني".
يـحتفـظ اللــون بطـاقــة جمــاليـة عــاليــة ،كمـا ان
لل ــون اداء ايقـ ــاعـيـ ـاً يف اقـ ــامـ ــة عالق ــات ارضـي ــة
ـ
(مكــانيــة) تتـمثل يف طـبيعـة تـراكـيبه وتفـاعالته
ـادي ــة ،غيــر ان فــاخــر مـحمــد يعــول علــى هــذا
املـ ـ
النـوع من الترابـط ويقيم على تـداعياتـه فلسفة
الرؤية وهي (التحول) من مجرد مادة او طريقة
له ــا خــصـ ــائـ ــص املك ــان ال ــى م ــوســيق ــى
ـادي ــة ـ
ـم ـ ـ
(زمانـية) حتمل صفات الالمحدود والالمتناهي
لتـصـبح تــراكيـب وتفـاعـالت روحيــة لهـا شــرعيـة
الـوالدة اجلـديـدة وبـابعـاد تكـشف واقعـا جمـاليـا
مغـايراً ومعبـراً ليس له وظـيفة التـطابق كمـا لو
كـان مــادة او رقمـا حـســابيـا امنـا يـصـبح تكــوينـا
اخ ــر وظــيفـيــته الــتعـلق بـ ــاجلـ ــوهـ ــري احل ـ ــامل
ـ
للـجمال املتجدد وهنا تـكمن زمنيته وهو يحاول
ان يـسـتقـ ــدم زمنــا اخــر او عالق ــة متـصلــة بــذات
التحـول كمشـروع للتغـاضي عـن ضوابـط احلس
املـكاني وجعـله اثيريـا كعقارب الـساعـة يف اعمال
سلفــادور دالي ،او الكــرسي الــوحيـد القـريـب من
سـريـر فـان كــوخ ،فبـالـرغـم من وجـود اللـون وهـو
مسمـى مؤثـر إال ان هنـاك زمنـا كالهمـا يشـيران
الـى الـزوال البــاقي فلـون الـسـاعـة عنـد سلفـادور
دالـي يـنـتقل مـن كـتل ــة ملقـيــة علــى االرض الــى
الساعة املنشورة كالغسيل على غصن شجرة ،ثم
الــى الفـضـاء بــروحيــة التـســامي الهــادي وهكـذا
يـصبح اللـون بعـدا زمـانيـا المكـانيـا ويـرى فـاخـر
محـمـ ــد ان ال قـ ــانـ ــون يل ــزم ه ــذا الـتح ــول س ــوى
التجـريـب ،والتجــريب الـذي تـقف وراءه اخلبـرة
الـتـي ـت ـسـت ـطــيع ان حتـتـمـل كل املــتغـيـ ــرات وكل
املتنـاقضـات بل املضـاربـات التي تـعطي الـنتيجـة
الـشعـوريـة الـتي حتــاكي دواخـل الفنــان ومتكـينه
ـط ـ ــويع مـ ـ ــادة اللـ ــون واخلـ ــامـ ــات املـتـ ــاحـ ــة
مـن تـ ـ
والـتقـنيــات املتـوفـرة الـى اشـارات ودالالت ورمـوز
متحولة.

