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فنون تشكيلية وعمارة 

اتسمت عمارة روسيا يف العشرينيات
والثالثـينيـات مبـزايـا حمـددة ذات
خصـوصيـة منفـردة. وهذه املـزايا
انـبثـقت بــاألســـاس من حمــاوالت
البحـث والتقـصـي املثـابـريـن عن
طرق وأسـاليب معـماريـة حديـثة
ميـكن هلمـا أن تتـجاوبـا مع طبيـعة
البنـاء االجتماعي اجلـد يد وأفكاره.
ومع أن النـشاط العـمراني يف بـداية
العشـرينـيات كـان جيري مبقـاسات
مـتواضعة، فقد كان مبقدور املرء أن
يلحظ التغـيريات الكربى اليت طرأت
علـى أمناط العمارة املبـنية وطبيعة
مـشـاريعهـا الـتصـميـميــة كقصـور
العـمل، ونـوادي الـعمــال واإلسكـان
التعـاوني املـشرتك اخل.. ولعل ذكـر
عنـاويـن تلك األمنـاط املـعمـاريـة
يـوحـي حبضـور أجـواء التـوجهـات
الفكـرية االجتمـاعية لـتلك احلقبة

الزمنية.
يف غمــرة الـتقــصيـــات عن طــراز
معمـاري جد يـد، أحس املعمـاريون
الـروس بنـوع من الفجـوة العميـقة
الـيت تفصل الـنزعـات التصـميمـية
الثـورية الـيت يتطلعـون إليهـا وبني
طـبيعـة اإلرث الـبنـائـي التـولـيفي
ألسـاليب العمارة القـدمية، مما طبع
املـشهــد املعمـاري الـروسـي، يف تلك

د. خالد السلطاني 
معهـا الفنانون املعـاصرون ينبغي أن
تكـون ذات هيـئات صـافيـة من دون
مــداخالت تـشـكيـليــة، وأن تكــون
مـبنيـة وفق مـبدأ الـزوايا الـقائـمة
واملـنحنيـات اهلنـدسيـة كمـا أن هذه
اهليئـات ينـبغي أن تكــون مشغـولـة
بـاقـتصـاديـة عـاليـة مـع اكتنـافهـا

لتأثريات بالغة القوة(.
يف وقـت الحق أدخـلت )الـبنـــائيــة
املعماريـة( األسلوب الـوظيفي ضمن
معـايريهـا، ووظفته كـأسـاس متني
لإلبــــداع، وقــــد أدرك أعــضــــاء
)البنـائيـة( بـان تـأثـري النجـاحـات
التقنية العلمـية على العمارة ينبغي
أن ال يقتصر على إدراك للمنظومات
اإلنـشائـية اجلـديدة لـوحدهـا وإمنا
يلـــزم تغـيـري طـــريقـــة املعـمـــار
التـصـميـميــة ذاتهــا، ويعـتقــد م.
M.Ginzburg غـيـنـــزوبـــورغ
وهـو أحــد منـظـري )الـبنــائيـة(
املـشهوريـن بأن: علـى املعمـار أن يلم
بـاألساليب الـعقالنية للـتصميم وأن
يـتقنها كـإتقان اإلنشـائي حلسـاباته،
عند ذاك يـشعر املـعمار بـأن مهمته
لـيس قـاصرة عـلى زخـرفة احلـياة
وتـزيينهـا، وإمنا هـو منظـم هلا.. إن
اإلنتاج املعماري املبـين على السليقة
واملعـتمــد علـى الـوعـي البــاطين،
الوجداني، ينبغي له أن يتغري ليفسح
اجملـال حنو األسلـوب املنظـم الواضح

والبني...(.

ذلك املـبنـى الفـريـد فـيمـا بعـد(،
تصميمًا جـديدًا فحسب، وإمنا عدت
لغته التـكوينـية مبنـزلة االكتـشاف
الفـين، ذلك االكتشـاف الذي عـاكس
مجيع املعـايري التقـييميـة السـائدة
حبــيــث أن الـكــثــرييــن مل يـكــن
مبقـدورهم اسـتيعــاب وهضـم تلك
احلـداثـة الالذعـة، وتعـاملــوا معه
بكثري مـن الريبـة وعدم املقبـولية.
علـى أن بـرج تــاتلني وفقــًا لتعـبري
أحــد النقـاد، كـان واحـدًا مـن أهم
املــشـــاريع املعـمـــاريـــة يف القـــرن
العشـرين، وقـد كانـت تأثـريات هذا
التـصمـيم علـى العمـارة املعـاصـرة
أكثر بكـثري من تأثـريات برج ايفيل
على عمارة القرن التاسع عشر؛ ذلك
ألن )تـاتلني( سـاعد بـهذا التـصميم
كـثـريًا مـن املعـمــاريـني الجـتـيــاز
احلـــاجـــز الــنفــســي يف تقـيـيـم
املـنظـومــات اإلنشـائيـة ودورهـا يف
عملية خلق الـشكل املعماري للمبنى

املعاصر.
ارتكـــزت املنـطلقـــات النـظــريــة
للبنائيـة يف بداية العشـرينيات على
ما يسمى )بـالفن االنتاجي( أي ذلك
الفـن املعين خبـلق البـيئـة املـاديـة
ومبـســاعــدة الــوســائل الـتقـنيــة
اجلــديــدة. ويف هــذا الـصــدد كـتب
املعـمــــار )انـــــدريه فـيـــسـنـني
 (A.Vesninأحـد قـادة الـتيـار
البنـائي بـأن األشيـاء اليت يتعـاطى

إدارية ومـركز معلـومات. واجلـدير
بـاإلشارة أن تلك احلجوم الـزجاجية
ذات الـوظائف املخـتلفة كـانت تدور
بسـرعـات دائـريـة متبـاينـة تـشري
رمزيـًا إىل حتمية التـغيري والتطور.
لقد مـنحت تركـيبة املـبنى الفـريد
ذات املنـظومـة اإلنشـائيـة احلامـلة
اخلــارجيــة وفـضــاءات مبــانـيهــا
الـداخلية مـنحت مشـروع )تاتلني(
هيئة مميـزة حبيث باتت متثل تلك
اهليئة رمزًا ذا أهمية بالغة من رموز

)العمارة احلديثة(.
مل يكن )بـرج تـاتلني( - )كمـا دعي

اإلنشائية احلاملة ال تعمل من داخل
جــسم املـبنــى ذاته وإمنــا جــردت
وأخـرجت للخـارج، إن املبـنى عـبارة
عن هـيكل حلـزوني معـدنـي ضخم
)يصل ارتفـاعه وفقـًا لـلتصـميم إىل
400 مـــرت( ويف داخل هــــــذا اهلــيــكل
احللـزونـي علقت حجـوم زجـاجيـة
الـواحـدة فـوق األخــرى يف أشكـال
هنــدسيـة خمـتلفـة، مـكعب، هـرم
واسطـوانـة وقبـة نـصفيـة. وهـذه
احلجـوم خـصصـت فضـاءاتهـا ألداء
وظــــائف خمـتـلفــــة كقــــاعــــات
لالجتمـاعات واملـؤمترات وفـضاءات

واحــدة مـن تلك املــواد بعقـالنيــة
وطبقًا خلصائصها الفيزيائية )فعلى
سـبـيل املـثــال اسـتعـملـت األسالك
للعناصـر املمتدة واخلشب على شكل
ركائـز ومسـاند اخل..( الحـظ أنصار
التـيار البنائي األوائل بأن التكوينات
الفضـائية املخرمة ميكن هلا إن تكون
رمزًا لألشكـال املعماريـة احلداثـوية
تلك األشكال اليت خـصص للمهندس

دور كبري يف تطورها.
يف عـام 1919، مت الـشــروع بتـصمـيم
متثـال )األممية الثالـثة( والذي حال
االنتهـاء من تصاميمه عام 1920، نال
شهــرة عـــامليــة واسعــة، )املـصـمم
V.Tatlin). فالدمــري تــــــاتلــني
تتمازج يف هـذا املبنى الـدينامـيكية
الـتــــامــــة للـــشـكل الــــرمــــزي -
الـــرومـــانــطـيقـي - مـع احللـــول
اإلنشـائيـة اجلـريئـة، فـاملـنظـومـة

للتكـنولـوجيـا. إن اقرتان األسـاليب
الـــوظيـفيــة مع تقـصـي األشكــال
الـطلـيعـيــة املــسـتـنـــد اىل تقــدم
تكنـولوجيا البناء كانت متثل إحدى
السـمات األسـاسيـة للتيـار املعـماري
الــروسي الــذي دعي بـ)الـبنــائيـة
Arch. Construct )املعمـارية

tivism.
ولــد هــذا الـتـيــار يف أوائـل احلكـم
الـســـوفيـــاتي بـــروسيــا، وكـــانت
تقـصياته مـرتبطـة ارتباطـًا وثيقًا
مع التجـارب املخربيـة اليت أجـراها
الفـنـــانـــون لألثـــاث وأدوات الفـن
الـتطـبيقـي، انطالقـًا من تــوظيف
تركيـبات شكلـية متـميزة وفـريدة
ذات تفـصيـالت دقيقـة مـشغـولـة
بصفائح احلد يد، وبأنابيب حناسية
وأخــرى مـعمــولـــة من األخـشــاب
واألسالك اخل.. وقـد مت استخدام كل

الفرتة الـزمنية بطـابع خاص جتلى
يف حـدة االسـتقطـابــات بني أصنـار
النزعـات اجلديدة وممثلـي التقاليد
القدميـة، علمًا بـأن الكثـريين وعلى
وقع األحداث اجلارية كانوا ينظرون
إىل األشـكال الـطليعـية مبـثابـة رمز
لإلحاطة باألساليب القدمية وبزوغ

الطراز املعماري املنتظر!
طمـح املعمـاريـون الـطلـيعيـون أن
يعكسوا بنتاجهم، محاسة التغيريات
اليت جتـري يف بالدهـم ليـس فـقط
عـرب الوسـائل الـشكلـية كـاملعـاجلات
التعبـريية ودينامـيكية التقـسيمات
اخل.. وإمنا من خالل دراسـة املشاكل
االجتـماعـية الـوظيفيـة والتـعرف
عليهـا. وعندما كـانت جتري دراسة
املتطـلبات الـوظيفـية اليت بـدورها
أفـضت إىل حلــول عقالنيـة ألمنـاط
خمتلفة من املبـادئ كان ذلك حيدث
انــسجـــامـــًا مع الـربنـــامج العـــام
للتغيريات االجتمـاعية، مبعنى آخر
ظل األسلـوب الوظيفي املعـتمد على
مـعاجلـات تكـوينيـة مشـوبة دائـمًا
مبـسحة من االهتمامات االجتماعية
والــسعـي حنــو إجيـــاد حلــول هلــا،
وبـالـطبع فـإن ذلك األسلــوب نهض
علـى قاعـدة متينـة من النجـاحات
الـيت أحرزها العلم واملـستوى العاملي

مبنـاسبة معرضه هذا كان لقاؤنا مع
الفنـان )رسـن(، للحــوار عن جـيله،

وجتربته، ومنجزه االخري.
* لقــد اصـطـحبـين بعــد سقــوط
النظـام مبـاشرة يف جـولة بـشوارع
)بغـداد( وشاهـدنا معـًا آثار الـدمار
واحلرب واملوت. كان االمر اكثر من
سقوط نظام وكان الثمن كذلك أكثر
فـداحـة. أثنـاء ذلـك، اطلعين علـى
جمموعـة )ختطيطات(ـ تـوثق فنيًا

ما حدث....
- أفرتض ان هـذه الـتخطـيطـات هي
مبـثابة )يـوميات(، عـن فرتة ما قبل
الـسقـوط ومـا بعـده، كنـت اتصـور
مـالـذي سـوف حيـدث، كيف تـدخل
القـوات االمـريـكيـة، وكـيف حتـتل
املـدينـة وكيف يكـون شكل احلـرب.
كـنـت أختـيل اجلـنــدي االمـــريكـي
)روبوت(، االقدام عبارة عن عجالت
حديـدية وسرف دبابات، ولقد ملست
بالفعل بعـد االحتالل، هذه املقاربة،
وشـاهــدتهـم عن قـرب مـدجـجني
باالسلـحة واالجهـزة الغريـبة.اثـناء
الـعمليـات العسـكريـة ومع تصـاعد
القـصف والـدمـار كــان  كل منـا يف
وضع يستحـضر فيه خياالت  وافكار
غريبة. كنا مجيعـًا مشروعًا للموت،

هذا القادم ما بني حلظة وأخرى.
رمسـت هذه االحـداث يف حدود )40(
ختطـيطًا بـاحلرب الصـيين على ورق،
اعـترب مــا اجنــزته وثـيقــة مـهمــة

بالنسبة لي...
* حتـدثت عـما سـوف  حيصل اثـناء
وبعـد االحتالل، وكـأن الفنـان قـادر
أيـضــُا علــى صنــاعــة سـينــاريــو

للحرب...!
-شكـل السيناريو هـنا خيتلف، للفنان
القدرة على توثـيق ما حيدث بصريًا
وتعبـرييًا. وقمت بهـذا الدور، رمست
الطـائـرات املغرية والـدمـار وهـو مـا
حــصل بـــالفـعل، علـــى االرض ويف
السماء. وأكدت هذه التجربة خاصة،
بعـد ذلك، بـدفرت أمسـيته )حـرائق
بغــداد(، وهــو عـن تـلك احلـــرائق
والدمـار واعمال السلب اليت حصلت،
كان أشـبه بسينـاريو شخـصي، يوثق
برؤيـة تشكيـلية اخلـراب الذي حلق
بـأماكـننا الثقـافية ومـا حتتويه من

 الفنان كرمي رسن:

متـثل مـا ميـكن تـسـميـته خبـطـاب
الـشـارع، ثقـافــة وخطـاب الـشـارع
اليــومي املتـغري دائمـًا. اذ كــانت هي
املـساحة املتـاحة واملأهـولة لآلخرين
للـتعبـري عن حـريـة الـرأي. نفـذت
الـــدفـرت وهـــو كـبــــــــــــري احلجـم
بقيـاس )0.56×ام( بـاستخـدام مـواد
خمتلفـة نفــذت بطـريقـة الكـوالج

والفرشاة السريعة وطريقة الرش.
لقـد كانت جتـربة متمـيزة بالـنسبة
لي، سـواء علـى مسـتوى املـوضوع او

الصياغة الشكلية واجلمالية هلا.
* انـت من الفنـانني الـذين تـناولك
الـنقــاد بـكثــرة، إىل َم تعــزو هــذا
االهتـمام، وهل تـثق متامـًا بعملـية

النقد؟
- نعم، لقـد متت االشــارة والكتـابـة
عـن جتـــربـيت مـنـــذ مـنـتــصف
الثـمانـينيـات وتنـاوهلا الـعديـد من
النقـاد. ولكن هناك القليل من حاول
الدخـول اىل جتربيت. يف احلـقيقة ان
لدي رايـًا شخصيـًا حول هـذا  االمر،
فتجـربة )النقـد الفين( يف العراق، ال
زالت جتـربة حمـدودة، وان كثري من
الـذيـن يعملـون يف هـذا االجتـاه، هم
غري خمتصني، فالنقد الفين له أسسه
ومـنهجيـاته. والكثـري ممن كتـبوا يف
هـذا اجملـال مل تـكن كتـابـاتهم سـوى
كتـابـات انـطبـاعيـة عـن التجـربـة
الفنيـة. فالـشاعـر والقاص واالديب،

اجلميع كتبوا عن النقد الفين.
وخاصـة ما بـعد الـتسعـينيـات اليت
اختـلطـت فيهـا انــواع متعــددة من
الكتـابــات ولكن هــذا ال يعين  عـدم

وجود كتابات جادة ونقاد جيدين.
* لقـد اجبتـين بلغة عـامة، هال
تؤشـر لي النقـاد اجلاديـن الذين

تعنيهم.
- ال اعتقـد انه يـوجــد مربر لـذكـر

االمساء.. فاالمر ال خيلو من احلرج.

وألـوانا، كـما كـنا نـتخيل ان للـموت
اشكـااًل وألوانًا، حينمـا كانت تنفجر
القـذائف وتتـشظـى يظهـر وهجـها،
وكـنا نـتخيل اننـا سنمـوت مع هذا
االنـفجار ووهج الوان هذه القذائف.

رمبــا مل نـتخـيل ان منــوت مــوتــة
وردية او صفراء، أو موتة محراء.

* إنك هـنــا، كـمـن يـتحــدث عـن
مجاليات للقصف..

-كال، ولـكن مثل هذا االقرتان يضعه
الفنـان.  يف احلقـيقه  ليـس هنـاك
لـــون للـمـــوت، ولكـن مـثل هـــذه
االستحضـارات يضعهـا انسـان يفكر
باملـشهد البصـري بشكل خمتلف. ان
ادوات الـفنـان وحـســاسيـته جتـاه
احلـدث هي ليست ادوات وحـساسية
االنسـان العـادي. ولكـن الفعل هنـا،
هـو كيف خترج من احلـدث بنتيجة
واجنــاز، وبصـورة تـبني للـملتقـى،
انك قـد عــشت هــذا الفعل ورمبـا

تعلمه كيف خرجت من ركامه.
* من ضـمن اعمـالـك املشـاركـة يف
معـــرضك االخـري، دفـرت للــرسـم
مسيـته )شعــارات اجلــدران بعــد
االحـتالل(، كـيف تـبلــورت هــذه
الـفكــرة لـــديك وكـيف جتــدهــا

كموضوع فين.
- لقــد اتـت الفكــرة بعــد تــوّقف
العـمليـات العـسكـريـة، خـرجت اىل
الـشـارع بـصـحبـة كــامريا ألصـور
االحـداث، املباني احملرتقة والفوضى
والـــدمـــار الــــذي حلق بـبغـــداد،
اسـتوقفـين كذلـك ظهور الـشعارات
لـالشخـــاص واالحــــزاب والقـــوى
الـسيــاسيـة علـى اجلـدران. بـدأت
بتـوثيق هذه العمليـة بشكل يومي،
كانت هنـالك دائمًا شعارات جديدة،
وأخرى تظهر فـوق شعارات سابقة،
املثـري يف االمر، ان ظهور هذه االلوان
والكتـابات واشكـاهلا اخلطيـة، كانت

بـاحلـدث وطـرحه بـشكل مجــالي،
ومن هنا كان استداللي على معاجلات
ومـواضـيع ختـتلف كـثريًا  عـن تلك
اليت تناوهلا )شاكر حسن آل سعيد(.

* ولـكن هل جتـد ان جتـربـتك هي
تطـويــر للخالصـات الفـنيــة اليت
تــوّصل إلـيهــا )شــاكــر حــسن آل
سعيــد(، أم انهــا افرتقـت عن هـذا
املـؤثــر، واصبحـت هي خالصـاتك

بالتحديد.
- ال أجـدني مهتمـًا بتطـوير جتـربة
)شاكر حسن(، كمـا ال اعتقد بوجود
فنان يكمل جتـربة فنان آخر. هناك
تــأثريات وهـو أمـر مـشـروع، إال ان
شاغلي الوحيـد هو تطوير جتربيت.
حـينمـا أبـدأ بتـنفيـذ العـمل الفين،
هنــاك هــواجـس تــشغلـين، ليـس
التـأثري بـاآلخـر أهمهـا، فـأنـا اعمل
متامـًا على ان أقـود جتربيت بـاجتاه

خيتلف عن اآلخرين.
* أين جتـد اضـافــاتك يف معــرضك
االخـري، الذي أقـيم يف )عمـان( فيـما
يتـعلق بــاجلـــوانب الـتجــريـبيــة
والــشكـليــة او املــوضــوعـــات اليت

تطرقت إليها.
- هذا املعـرض كان بعنوان )تنقيبات
الــرسـم اجلــدرانـي(، مــوضـــوعه
استحضار اثار احلرب، من خالل تلك
العالقة بني الرسم اجلداري القديم،
والرسـوم واآلثار الـيت وحدتهـا على
اجلدران واملبـاني بفعل احلـرب، لقد
اسـتخــدمـت معــاجلــات نفــذتهــا
بـصبغـات لـونيـة صـرحيـة، سـألين
الناقد )سهيل سامي نادر( الذي قدم
لي هــذا املعــرض، عن وجـود هـذه
املـساحـات اليت تتـمتع بصفـاء لوني
وتلك الصياغات الشكلية ذات الطابع
العفـوي، واليت كـانت غـالبـًا بالـلون
االسـود، قلـت له اني بهـذه االعمـال
استـذكـرت فعل احلـرب، كنـا نـرى
لقـصف الطائرات والـصواريخ اشكااًل

تكـون خـارج هـذا املـدى، واجـد ان
الـتفاعل مـع احلدث عمـلية مـؤثرة
ومهمـة، واال فـان هنـالك نـوعـًا من

اخللل الثقايف والفكري.
يبقى العـمل الفين هو خـربة الفنان
وخالصة وعيه االنساني والفكري.

* تتـأثـر خـربة الفنــان أيضـًا،
خبربات فنـانني سـابقـني عليه،
اين جتـد تـأثري اآلخـريـن فيك،
سواء يف الفن العراقي أو العاملي.

- يف مـرحلـة الـثمــانيـنيـات كــانت
تـأثـريات التعـبرييــة التجـريـديـة
واضحـة علـى جتــربيت، وخـاصـة
التعبـريية االملـانيـة ومن ثم كـانت
هناك تـأثريات )بول كلـيه( والفنان
التونسـي )قويدرالـرتيكي(، وهي ما
دلتين على االهتمـام بالفن البدائي،
يف بـداية التـسعينيـات، وبالتحـديد
يف معرضي الشخصي االول، جتاوزت
مجـيع التـأثريات بـاجتــاه االهتمـام
بـسـطح اللـوحــة وامللمـس واملـادة
الـوسـيطــة يف التعـبري، ضـمن هـذا
املنحـى كـان هنـاك تـأثـري لتجـربـة
)شاكر حسن آل سعيد( واليت اجدها
جتـربة تـستحق العـامليـة، ودفعتين
للتـأمل يف الـفن القــديم، وأهـميـة
حتـول االشكـال اىل عنصـر إشاري أو
رمـزي،  واالنـتبـاهـة الـشـديـدة اىل
بنيـة اللوحـة. ضمـن هذه الـرؤية،
كانت موضـوعة )التعرية والرتاكم(
وجمــاالت حتققهــا يف العمـل الفين،
بنـاء اللـوحـة ومنـوهـا من الـداخل،
تـآلـف طبقـات وانـزيــاح طبقـات
صوريـة وشكلـية، يـشبه مـا حيصل
للـقيــة االثــريــة، مـن هنــا بــدأت
مبقـارنة جتـاربي مع جتـارب أخرى

حملية وعربية.
اجـد ان جتربيت حـققت قدرات من
اخلـصوصـية، وهـو رأي العديـد من
النقاد، وهي مـستفيدة بـالطبع من

جتارب فنانني سابقني.
* موضـوعة )الـرتاكم والتعـرية(،
تعــد مفهـوم ورؤيـة اجنـز فـيهـا
)شاكـر حسن آل سعيد( العديد من
االعمال الـفنية، هل ال زالت تنتهج
ذات الـتجــربــة... أم انك افـرتقت

عنها؟
- اعرتف ان هنـاك ما يـشبه العـامل
املـشرتك مـا بني جتـربيت وجتـربـة
الفنـان )شاكـر حسن آل سـعيد(. ان
اعمـاله يف نهايـة الثمـانينـيات، اليت
متثل خالهلا مـلمح اجلدار واالشارة،
اجلــدار املعــاصــر الــذي حيـتفـظ

باحلدث والفعل اآلني.
امتثلهـا بشكل مفـارق وخمتلف، أني
أرجعت هـذا الفعل اىل تـاريخ آخـر،
اىل مـا هو قـديم، اىل األثـر واللقـية،
وهي رؤيـة رغـبت بـاسـتحضـارهـا

ومعاجلتها بشكل معاصر.
أمــا مــا خيـص الـتقـنـيــة واملــواد
الوسيطـة هلا وإظهار امللـمس البارز،

فهي معاجلة متاحة للجميع.
لقد رغبت يف جتـربيت  ان استحضر
التحـوالت اليت حتـدث على االشـياء
والتـأثري  البـيئي والتـارخيي علـيها.
وهـــو االجتـــاه الـــذي دلـين علـــى
االستفـادة من موضوعة املخطوطة،
الـوثيقــة، الطـرس، كمـا االهـتمـام

بـالتحـوالت واالحـداث الكـبرية حنن
مـثاًل، جيل الـثمـانيـنيـات، شهـدنـا
حروبـًا وحصـارًا، وكانـت معارضـنا
وفعلنـا الفين قـد مت تقـدميـه ضمن
هذه الفضـاءات امللتبسة، واليت دامت
حنـو ربع قـرن، لقـد عـاصـرنـا هـذه

االحداث.
وتـرتب يف ضـوئهـا مـوقف معـارض

للحرب واملوت والكراهية.
كانت سنوات مّرة تلك اليت عشناها.

مـا يـتعلق بي، عـدا املـوقف اجلمـالي
لـتجــربـيت يف ان يكــون حــداثــويــًا
وطلـيعيــًا، ومعـاصــرًا لالجتـاهـات
واالحـداث الفـنيـة اجلـديـدة، كـان
هنـاك اجتـاه آخـر، يـتعلق مبــوقفي
جتـاه ما أعـيشـه، والذي تـرتب عـلى
الرفـض، ولكنه كـان يستعـري وسائل
فـنيـة يف العـمل، كنـت أشري اىل نـوع
اخلـــراب، الـــذي أحـيـــاه وحيـيـــاه

اآلخرون.
أزعـم ان  جتربـيت قد تـضافـرت مع
احلــدث، وكمـا بـينـته يف مـواضـيع
دفــاتــر الــرسـم أو اللــوحـــات اليت

أجنزتها.
مـن هنـا،  أجــد ان علــى الفنـان ان
يكــون ريــاديــًا يف اختــاذ املـــوقف
االنـســاني. وإظهـاره يف عـمله، هـذا
االمـر كـان بـالنـسبـة لي ولكـثري من
الفنـانني العراقـيني، واضحًا خـاصة
مـن الذين عاشوا جتربة الثمانينيات

والتسعينيات.
* ولكـن االن، ومع عمـق التحـوالت
اليت نـشهـدهــا، هل جتــد ان علـى
الفنان ان يـكتفي خبرباته اجلمـالية
اليت يـظهــرهــا مـن خالل العـمل
الفـين، أم عليـه ان يفرتض مـوقفـًا

سياسيًا واجتماعيًا؟.
- يف العـراق، الفنانـون كما املـثقفون،
تدربوا علـى التفاعل مع احلدث. وال
اجـد ان شكل املـوقف هـو املعم هنـا.
ولكن املـوقف ذاته هو االكثـر اهمية.
وهـو مــا جيب ان نـتلمـسه يف الـعمل
الفـين، ولكـن ال أرغـب بـتــسـمـيـته
سيـاسيـًا. يف معـرضي الـذي اقـمته
مـؤخــرًا يف )عمـان( كــان هنـالك يف
العـديــد من اللـوحـات، أثـر احلـرب
والتحوالت السياسية واالنسانية اليت
نـشهـدهــا. فال ميكـن لتجــربيت ان

فكـر وابـداع، )املكـتبـة الـوطـنيـة،
املتــاحف، املــؤسـســات الـثقــافيــة
االخـرى، لقد كـانت كل صفـحة منه
تشري اىل مكان ثقايف وما حلق به، مع
االسـتفادة من الـداللة التعـبريية له،
)مـركـز الفنـون، املـكتبـات، القصـر
العبـاسـي(، وغري ذلـك من االمــاكن

اليت اصابها الضرر.
* اثناء فرتة احلصار كنت قد اجنزت
سلـسلة دفـاتر فنـية، كيف بـدأ هذا
املـــشــــروع معـك، وكــيف اخـرتت

مواضيع هذه الدفاتر.
-احلقيـقة ان مـوضوع الـدفرت  شكل
حالة إثارة بالنسبة لي. باشرته منذ
عـام 1995، وكـات قــد سبقـين إليه،
فنـانـون آخـرون، إن مـشــروع دفرت
الـرسم أو مـا يسمـى بكـتاب الـرسم،
مـوجود يف املـنجز والـثقافـة الفنـية
االوروبية والعربيـة، وبالنسبة للفن
العـراقـي، هنـاك )شـاكـر حـسن آل

سعيد(، الفنان )ضياء العزاوي(.
فكرة الـدفرت تكون بتـمثيل موضوع
ومـا بعدد من الصياغـات التشكيلية،
فكل صفحـة هي معـاجلـة جـديـدة

هلذا املوضوع.
لقـد بدأت بـتجربـة مسيـتها )حـياة
احلالج(، ثـم تـنـــاولـت بعــــد ذلك
موضـوعة )احلـصار( بـدفرت مسيته
)درب اآلالم(، الـذي اعـتربه مـنجـزًا

مهمًا.
هنـاك معاجلـة جديـدة فيمـا يتعلق
بالرؤيـة والصياغـة االسلوبيـة، لقد
اسـتفــدت يف دفــاتــري من االشــارة
والكتابة القـدمية، واملوروث الرمزي
القديم هلـا، وتناولت مواضيع اخرى
ذات داللـة واقعيـة، عن احـداث متت

معايشتها من قبلنا حنن العراقيني.
موضـوعة احلـرب واحلصار، هـنالك
دفـرت امسيته )حـضارة الـيورانـيوم(
عن استخـدام قذائف الـيورانـيوم يف

جنوبي العراق.
بعض هـذه الدفـاتر عـرض يف بغداد

وعمان وباريس ولندن.
* تـسـتمـد بـعض مــواضيعـك من
إحداث مر بها العراق، دعنا نتحدث
عن مـوقف الفنـان وخطـابه جتـاه

مثل هذه االحداث. 
- ال شك ان تــــاريخ العـــراق، ملـيء

حوار: سعد القصاب

يف معرضه االخير الذي
أقيم يف )عّمان(، عرض
الفنان كرمي رسن- 1961،
لوحات ومجسمات ودفاتر
رسم، متثلت موضوعاتها
فضاءات احلرب االخيرة
على العراق ونتائجها.
حيث داللة االلوان
الصريحة التي استخدمها
يف اعماله.. هي الوان وهج
قصف الطائرات وانفجار
القذائف، هي استعارة
خيال هذا املشهد الغريب.
وكأن الفنان العراقي، لم
يكفه انه عاش قسوة
احلرب، بل عليه بعد ذلك،
ايضاً ان يكون ساخراً.. كي
يصف جمالياتها.
)دفاتر الرسم( التي قدمها
كانت مبثابة يوميات
بصرية عن حرائق املدينة
وبعض جدرانها  التي لم
تهدم والتي أضحت
مساحتها نصوصاً
وخطابات يومية، تطالب،
وترفض او تأمل زمناً آخر.

    على الفنـان ان يكون رياديًا يف تـرسيخ املوقف االنسـاني
جتربة )النقد الفني( يف العراق ال زالت جتربة محدودة

املشهــد املعمــاري يف روسيـــــا العمارة يف العالم
بــني احلــربـني 

ميثل اإلنتاج املعماري الروسي يف
الفترة احملصورة بني احلربني يف

القرن املاضي، إنتاجاً مهماً ومميزاً
يف عموم النشاط املعماري

احلداثي األوروبي، فروسيا
اضافت إبان تلك الفترة أفكاراً

معمارية طليعية كان لها تأثير
كبير يف ترسيخ فرشة العمارة

احلديثة وتوطيد قيمها.
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