العدد ( )778الثالثاء( )26ايلول 2006

ALMADA CULTURE
املدى الثقايف

NO. (778)Tus. (26) September

11

أسلــبـــــة العـــرص والفـــــوضـــــى املــنــظــمـــــة يف املــــرسح واملـــــديــنـــــة
د .فـــــاضل ســــودانـي
مخرج وباحث مســرحي
ضمـن التطور الـديناميكـي للمدينـة واملسرح،
ف ــان امل ــواضـيع الـتـي ن ــوق ـشـت عل ــى خ ـشـب ــة
املسرح يف األزمنة التي تلت اإلغريق اختلفت
جـذريا .فـمع مسـرحيـات شكـسبـير بـدأ النـقد
االجـتمــاعي لـلحيـاة وتــأشيــر معـادلــة اخليـر
والـ ـشـ ــر وال ـصـ ــراع بـيــنهـمـ ــا وازدواجـيـ ــة هـ ــذه
الـعالقـ ــة يف ذات بـ ـشـ ــريـ ــة واحـ ــدة .فـ ــالـب ــطل
الـشكـسـبيــري ال يكـون أحـادي اجلــانب وامنـا
يخضع للـدينـاميكيـة ،وهو ال يـشكل منـوذجا
جملـتـمـعه أو ع ـص ـ ــره فحـ ـسـب وإمنـ ــا ميــتلـك
الق ــدرة علــى عـبــور الــزمـن وصــوال مل ـش ــاكلـنــا
اآلنيــة .من هنـا ظل شكـسبيـر يـقلقنـا بل هـو
معـاصـرنـا حقـا علـى حـد تـعبيـر البـروفـيسـور

يان كوت.
ويف أزمـن ــة الحق ــة متـي ــز امل ـس ــرح مبع ــاجل ــة
املشكالت االجتماعية بسخرية مرة ،مبا فيها
مع ــاجل ــات م ـسـ ــرح الق ــرنـني ال ـسـ ــابع ع ـش ــر
والثــامن عـشــر .وأكــدت الكـثيــر مـن االعمــال
املـســرحيـة علـى رفـض املظــالم االجـتمــاعيـة،
وتطـور هذا إلـى التـأكيـد على ضـرورة حتقيق
الع ــدال ــة االجـتـم ــاعـي ــة ومـط ــالـب ــة االن ـس ــان
بحـقوقه ،الـذي بدأ مـع نهايـة القرن الـتاسع
ع ـش ــر وانـعكــس ه ــذا يف أعـم ــال الكـثـي ــر مـن
مؤلفي املسرح العاملي.
لكـن التطـورات العـظيمـة يف القـرن العشـرين
الــذي مــر ع ــاصفــا ومـضـطــرب ــا ومخـيفــا يف
ال ــوقـت ذاته وم ــازال ت ــأثـي ــر ح ــروبـه املعلـن ــة
واخملفيـة كـبيـرا علـى وجـود اإلنـسـان ،أعـطت
إمكـانيـات جديـدة للمـسرح فـارتبط بـالتـطور
التـكنـولــوجي وأشــر تنــاميــا متـزايــدا للــوعي
ال ـثـ ـ ــوري والـفلـ ـ ــسف ــي يف معـ ـ ــاجل ــته ش ـتـ ـ ــى
املشكالت االجتماعيـة والفردية ضمن الواقع
املـضطـرب .وطـبيعـة هــذه املشـكالت وحجمهـا
خلقـت الــوعـي ال ـشـمــولـي للفـنــان امل ـســرحـي

وســاعــد هــذا علــى إمك ــانيــة املـســرح وقــدرته
علـى أسلبـة العصـر ،من خالل الـتأكـيد عـلى
جوهر املشكالت االساسية التي متيزه.
ومـن اعتيـادي القـول أن املسـرح يتطـور وسط
االسـتقــرار واله ــدوء االقتـصــادي والــسي ــاسي
وح ــري ــة الـتج ــريـب الـتـي تـط ــور ديـن ــامـيكـي ــة
الفكـر ،غيـر ان املـدن تـخلق أحيـانـا جحـيمهـا
األرضــي وجتعل مـن احل ــرب ق ــدره ــا فــتفق ــد
أمنهـا لـيتحــول كل شيء إلــى أشبـاح ويـصيـر
املـسـرح خـرابـا .إال إن مـسـرح مــا بعـد احلـرب
الع ــاملـي ــة األول ــى والـث ــانـي ــة أك ــد ح ــال ــة مـن
الفـوضى املـنظمـة ـ أي الفوضـى البنـائيـة من
اجـل خلـق الالت ـ ــوازن يف ال ـنـ ـظ ـ ــام الـ ـط ــبقــي
وكـ ــذلـك يف الـ ــوعـي االجـتـمـ ــاعــي للـمـ ــديـنـ ــة
وإعـ ــادة خـلق ديـنـ ــامـيـكـيـ ــة الـ ــوعــي الفـ ــردي
اجل ـ ــدي ـ ــد ف ـ ــارت ـبــط املـ ـس ـ ــرح ب ـ ــالـفلـ ــسف ـ ــات
الـطـليـعيــة (الـعبـثيــة!!) وخــاصــة الــوجــوديــة
وفلـسفـة تـضخـيم الـذات الـتي نـشـأت بتـأثيـر
احل ــروب .وت ــوزع الـفك ــر امل ـس ــرحـي لـت ــأشـي ــر
جانبني:
األول :فضح الـنظام الرأسـمالي ـ االستغاللي

من عروض مهرجان القاهرة التجريبي االخير

وحيط الغراب
تــــيــــــــــد هــــيــــــــــوز
ترجمة :عمران السعيدي
رأى الغـراب اســراب اجلبـال  ...تـتبخــر عنـد الـصبـاح وشـاهـد
البحر...
محفوفاً بالظالم واالرض كلها يف جلبته
شاهد النجوم تتبخر بعيداً يف العتمة
كانها حبات فطر من غابة الالشيء
تنفض بذورها كالغيوم
وارتعش برعب اخللق!...
ويف هذيان هذا الرعب
رأى احلدوة بال نعل وقد بللها املطر
ممدودة فوق املستنقع
وكانت هناك علبة النفاية مليئة بالصدأ
فكان لعب الريح وسط بركة موحلة
وكان هناك هذا املعطف يف اخلزانة املعتمة
داخل الغرفة الصامتة ...داخل البيت الصامت
وكان هناك هذا الوجه يدخن سيكارته
بني الشباك املعتم وجذوات النار
وقريبا من الوجه هذه الذراع بال حركة
وقريبا من الذراع هذا الكاس
يرمش الغراب  ...رمش  ..ال شيء تالشى
وحدق نحو الدليل ...
لم يفقد شيئاً (وال ميكن للشيء ان يفعل ذلك).

وكـ ــشف األسـب ـ ــاب احلقــيقـي ـ ــة والعـ ــدوانـيـ ــة
لـلح ــروب الـتــي تق ــودهـ ــا مخ ـط ـط ــات أرب ــاب
العمل،و املساهمة يف بناء وعي جديد وإغناء
روح اإلنـسـان مـن خالل التــأكيـد علــى الفكـر
املـ ــاركـ ـسـي كـ ــأيـ ــديـ ــولـ ــوجـيـ ــا ميـكـن أن متــنح
اإلنـســان عــاملــا فــوق الـطـبقــات .وكــان للـعقل
الـب ــريخـتـي امل ــؤدلج وامل ـشــاكــس دور كـبـيــر يف
تأكيد األيديولوجيا يف املسرح وإعطاء أهمية
كبرى الحترام حرية اإلنسان.
ال ـثـ ـ ــانــي  :إبـ ـ ــراز اخلـ ـ ــواء الـ ـ ــروح ــي والقـلق
املـضـ ــاعف لإلن ـس ــان اخل ــارج للـت ــو مـن حتـت
أنقـاض احلـرب مع اإلشـارة الــى استالب هـذا
الكائن يف عالم غيـر حر أساسا ،ويف اآلن ذاته
تــضخـيـم ال ــذات الف ــردي ــة وسـط تـن ــاقـض ــات
حيـاتيـة عـصيبـة نـتيجـة خلــواء العصـر .وقـد
أك ــد ه ــذا االجت ــاه أيـض ــا عل ــى الـتـن ــاقـض يف
الوجود واحلياة والتـأكيد على عزلة اإلنسان،
وقـصــور لغــة الـتفــاهـم بني االنـســان والع ــالم
احمليط.
وله ــذا ف ــان م ــؤلفـي ومـنـظ ــري ه ــذا االجت ــاة
كــاملـســرح الـطلـيعـي (الالمعقــول) والـتجــارب
اآلنيـة كمسرح الـصورة أو مسرح احلـداثة وما
بعد احلداثـة املتأثرة بفكـر ورؤى آنتونني آرتو
ومايرهـولد ،متيزوا بالوعي الشمولي ملعاجلة
أي ظــاه ــرة حتــى وان كــانـت محـلي ــة لت ــأكيــد
شمولية مشكلة اإلنسان.
إضـافة الى هـذا فأن هذه املسـارح واالجتاهات
والرؤى أرجعت املسرح إلـى جذوره الطقوسية
األولـى الــذي لم يـكن يــستـغنـي عن مـشـاركـة
اجلمهـور الـوجـدانيـة .ومن جـانب آخـر فـإنهـا
تعـ ــد جتـ ــارب ضـ ــروريـ ــة للـمـ ــزج بـني املـ ـسـ ــرح
كـطقس واملـدينـة كفضـاء اجتمـاعـي ميكن أن
يؤثر أحدهما باآلخر.
فــاذا ك ــانت املـس ــؤوليــة االجـتم ــاعيــة وكــذلك
مسؤوليـة الفنان عموما (النه خالصة العقل
االب ـ ــداعــي اجل ــمعــي) هــي ال ـتــي ت ــتحـكــم يف
مـ ـســتقــبل املـ ـس ــرح ف ــان ه ــذا يـ ــدفعـن ــا ال ــى
الـتـفكـيــر بــامل ـس ــرح املعــاصــر مـن جــدي ــد مع
ت ــشخـيــص اخل ـطـ ــورة الـتـي تـ ــواجـهه والـتـي
تكـمـن يف أن امل ـس ــرح ق ــد يفـنــي ذاته كفـن…
لثالثة اسباب:
ـ أمـا كــونه فنــا واقعيـا فـوتـوغــرافيـا يخــدعنـا
برؤيـة الواقع والـطبيعـة بسـذاجة مـرة ثانـية
على خشبة املسرح.
ـ أو مسـرحا متـأثرا بوسـائل اإلعالم الدعـائية
ال ـتــي ت ـن ــتج الـ ــضج ـيـج اإلعالمــي امل ـ ـ ــؤدلج،
مـبــتعـ ــدا عــن معـ ــاجل ـ ــة القـيـم اإلنـ ـسـ ــانـيـ ــة
واملعرفية العميقة.
ـ او بـاعـتبـاره مـسـرحــا ادبيـا يعـتمـد الـوسـائل
االدبـي ــة ملعــاجلــة ال ــواقع بــدون اعـتـم ــاد لغــة
املـســرح البـصــريــة ،ومــازال العــراقـي والعــربي
مـتـ ــأث ـ ــرا بهـ ــذه االجتـ ــاهـ ــات مـ ــاع ـ ــدا بعــض

اإلستثناءآت.
ولهـذه األسبـاب جميعهـا فان املـسرح العـربي
يخـضع للهامـشية واالستـهالك الثقايف النه
ال ميــتلـك احلـ ـص ـ ــان ـ ــة الـ ـ ــداخل ـي ـ ــة أيـ ـض ـ ــا،
فيـتورط بـالتقلـيد األعـمى الجتـاهات فكـرية
جتريـدية لـيس لهـا مدلـوالتهـا االجتـماعـية
يف مـديـنته كمـا هـو احلـال بـالنـسبـة للـتقليـد
غـيـ ــر الـ ــواعـي لــبعــض إجتـ ــاهـ ــات املـ ـسـ ــرح
الغربي.

معمارية فضاء املدينة و السرد
الرؤيوي

ان االلـتباس الذي يعيق تطـور املسرح العربي
االن ويخـلق جـ ــوهـ ــر أزمــته هـ ــو ان املـ ــديـنـ ــة
العـ ــربـيـ ــة غـيـ ــر مـ ــؤهلـ ــة خلـلق املـ ـسـ ــرح ،ألن
املتعـايـشني يف املـدينـة منـشغلـون عن املـسـرح
بــامــور أخــرى ،أمــا أن تكــون آيــديــول ــوجيــة او
سيـاسيـة او فكـاهيـة تخديـرية ،وأمـا االنظـمة
الـتي تــسيـر هـذه املـدن فــانهــا تعـتبــر املعـرفـة
الفكرية واجلمـالية شيئـ ًا ثانويـاً .وعكس هذا
فـ ـ ــان املـ ـ ـسـ ـ ــرح الميـكــن ان يـ ـ ــوجـ ـ ــد ويـكـ ـ ــون
دينــاميـكيـا اال يف قــدرته علـى إثــارة االسئلـة
اجلـوهـريـة واملـصيـريـة يف عـصـر تـكنـولــوجي
جـديد .إضـافة الـى ان املسرح يـشكل بالنـسبة
للـمـ ــديـنـ ــة خ ـطـ ــورة جـ ــوهـ ــريـ ــة النـه يخـلق
التجمعات ويثير االسئلـة وينتج وعيا جديدا
ويقوم بعدوى املعرفـة ،لهذا فانه يعد هامشيا
يف صلب بـرنــامج املــدينــة العــربيــة احليــاتي،
وب ـ ـ ــال ـ ـ ــذات تـلـك االن ـ ـظـ ـم ـ ـ ــة الـ ـت ــي تـخ ـ ـ ــاف
الدميقراطية واحلرية.
ولكـن يف الــوقـت ذاته فــان امل ـس ــرح يقف ضــد
م ــديـنــته ويخ ــونه ــا أحـي ــان ــا ،عـن ــدم ــا يخ ــون
الفـن ــان ذاته ومــديـنـته حـيـنـم ــا يكــون فـنــانــا
متـكيفا لـشروط فـوقية فـيجبر علـى ان يقدم
معلــوم ــات فكه ــة تخلـق وعيــا ســاذجــا ،او يف
احـسن االحـوال يقـدم فكـرا جـاهـزا ومـتكيفـا
وغ ـ ــام ـض ـ ــا ن ـتــيجـ ـ ــة لغ ـم ـ ــوض وعــيه وع ـ ــدم
وضــوحـه الفكــري بحجــة الـتجــريب الــذي ال
ي ـنــبع مــن ح ـ ــاج ـ ــة ض ـ ــروريـ ـ ــة بل مــن م ـ ــزاج
طـف ـ ـ ــولــي خ ـ ـ ــادع لـلـك ـث ـي ـ ـ ــر مــن الـف ـن ـ ـ ــانــني
واخملــرجـني العــرب ،فـينـشــأ ن ــوع من الـبلـبلــة
الفكرية التي تـؤثر على اجملتمع وعلى الذات
الفردية والذات الفنية والتاريخ املسرحي .اذا
عـ ــرفـنـ ــا بـ ــان الـتـك ـيّف هـ ــو املـ ــوقف ال ــسلـبـي
للمـثقف املتـســاهل مع ذاته وتـاريخ كـينــونته،
ومبعـن ــى اخ ــر ان مـثل ه ــذا املــثقف املــتكـيّف
اليـؤثر يف تـطويـر العملـية الـفكريـة مبسـارها
الــديــالـكتـيكـي يف اجملتـمع ،النه يـتخل ــى عن
دوره ووج ـ ـ ــوده الف ـ ـ ــاعل ،ويـكـ ـ ــون مـ ـ ـس ــتعـ ـ ــدا
للمساهمة يف انتشار الثقافة والفكر السلفي
الذي اليـتماشى مع الـتطوير اجلـديد ،وبهذا
فـ ــانـه يهـيـئ ال ـظـ ــروف الـتــي تخـلق عـ ــدمـيـ ــة
الـثقــافــة والـفن .امــا ب ــالنــسبــة ال ــى التـطــور

االجـتمـاعـي والفكــري العـام فــان التـكيّف ال
يـسـمح بــالـتـطــور االجـتـمــاعـي الـطـبـيعـي بل
يؤدي الى تسطيح االنسان فكريا.
لــذلك يــشكـل اكتـشــاف لغــة ووســائل املـســرح
امل ـ ـ ـ ــؤث ـ ـ ـ ــرة الـ ـت ــي تـخـلـق ال ـ ـ ـ ــوع ــي الـف ـك ـ ـ ـ ــري
واجلمالـيات الفنيـة أهمية قـصوى .وال ميكن
للـم ـس ــرح ان يق ــوم به ــذه املهـم ــة م ــالـم يع ــد
صـيــاغــة فـض ــائه سـمـيــولــوجـيــا ،مـن أجل أن
يخلق احلسـاسية االبداعـية الدينـاميكية يف
وعـي املـتف ــرج اوال ،ومـن ثـم إع ــادة بـن ــائه مـن
جديد ثانيا ،واملساهمة يف الوعي االجتماعي
للـم ــديـن ــة ث ــالـث ــا .وه ــذا يـتــطلـب تغـي ــرا يف
املفـاهيم االسـاسيـة للغـة العـرض املسـرحي :ـ
يف اجلـ ــانــب الفـكـ ــري واجلـمـ ــالـي أي الـنــص
املسـرحي ..ويف الـرؤيـا االخـراجيـة واملكـونـات
اجلـم ــالـي ــة والـلغ ــة الـتعـبـي ــري ــة أي ف ـض ــاء
الـع ـ ـ ــرض بـح ـيــث ي ـ ـص ـبـح ملـف ـ ـ ــرداتـه وج ـ ـ ــود
دينـاميكي يف الفـضاء والـزمان واملكـان ليصل
الـ ــى اجلــمهـ ــور ذلـك الـ ــوعــي وتلـك القـيـمـ ــة
الضروريـة لكينونة االنسان فتؤثر على بصره
وبصيرته.
واجل ـ ـ ــانــب اآلخ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي مي ــتلـك أه ـم ـي ــته
وتفــرضه لغــة الـطقـس املـســرحـي وطبـيعـته
الفـنـي ــة هـ ــو تغـيـي ــر الـعالقـ ــة مع اجلــمه ــور
املـتلقـي ليـتحــول الــى مـتفــاعل ويق ــوم بفعل
املشـاركة كما كانت عليه وظيفته يف الطقوس
املسرحية قدميا.
إذن هل ميـكــن ان مي ــتلــك الف ـنـ ـ ــان وس ــيلـ ـ ــة
الــوض ــوح والق ــدرة علــى اخلـطــاب امل ـســرحـي
والـتــواصـل مع ذاته وجـمهــوره بــدون اعـتـمــاد
الـوســائل االدبيـة ؟ وأعـني ان يكـون للـوسـائل
البصرية والصور مساحتها يف العرض …ان
يـتحــول اخلـطــاب املـســرحـي من الـسـمع الــى
ال ـبـ ـصـ ـ ــر وب ـ ـ ــالعـك ـ ــس ،أن ت ـب ـنـ ـ ــى الـ ـ ــدالالت
واالحـاالت الـسميـولـوجيـة لعمل املـمثل علـى
االشـ ــارات والـ ــرمـ ــوز والـ ــرؤى الـب ـصـ ــريـ ــة .ان
يـتحول جسـد املمثل الى ذاكـرة تعبيريـة والى
خ ــزيـن مـثـي ــول ــوجـي .أن يعـتـمـ ــد الفـن ــان يف
الـتعـبـيــر عـن بـصـي ــرته املـبــدع ــة علــى هـمــس
الــروح ،وهــذيــان اجلـســد االب ــداعي املــؤثــر يف
الـبـص ــر والـبـصـي ــرة ،مـن اجل ال ــوص ــول إل ــى
"اللحن اجلسدي".
هـن ــا تكـمـن ضــرورة اع ــادة معـمــاريــة ال ـســرد
ال ــرؤي ــوي والـفك ــري للــطقــس امل ـس ــرحـي يف
املــديـن ــة العــربـيــة امل ـسـتقـبلـي ــة بحـيـث تكــون
هـنالك إمكـانية إلسـتعادة مجـد املسـرح حتى
يـصـبح لـه ارتبــاط عـضــوي بـحيــاة اجلـمهــور
كمــا كــان علـيه املـس ــرح اليــونــانـي القــدمي ،اذ
التـطــور او حـضــارة بــدون فـن ،ودائمــا يقــاس
تـ ـطـ ـ ــور أي شعــب م ــن خالل تـ ـط ـ ــور ف ـنـ ـ ــونه،
اضـافـة الـى ان احـدى أهـم القيـم التـي تنقـذ
االنـسـان املعـاصـر يف مجـتمعــاتنـا املـضطـربـة

الــــــــــرســــم الـعــــــــــراقــــي ووهــــم الــــــطــــــــــابـع املـحـيل
خــــــالــــــد خـــضــيــــــر

لعبت هيمـنة اخلطاب التـنويري لعصـر النهضة
العــربـي ــة دوراً معـيقـ ـاً للـتـطــور الـطـبـيعـي للفـن
التشـكيلي العـراقي  ،وفـن الرسـم حتديـداً  ،فقد
افلـت ذلك اخلـطــاب ذو الـطــابـع التــوفـيقـي ،من
محـدداته ليـستـوطـن خطـابـات محـايثـة الحقـة
عليه  ،كـاخلطاب اإليـديولـوجي القومـي العربي
الـذي نـشط بــدوره يف اخلمـسيـنيــات ،واستـولـى،
مبـساعـدة العسكـرتاريـا الوطـنية  ،علـى السـلطة
ال ـسـيــاسـي ــة يف بلــدان عــربـيــة عــديــدة  ،ومــارس
هيـمنــة علـى كــامل احليــاة العــربيــة وعلــى واقع
وتطور كل امناط اإلبداع العربية  ،ومنها الرسم
حت ــدي ــداً  ،ب ــاعـتـب ــاره ــا "ق ــريـن ــة إي ــدي ــول ــوجـي ــة
قــومـجيــة" كمــا يـصفهــا الكــاتب شــاكــر لـعيـبي ،
وأدت إلــى هـيـمـنــة (الـفكــرة) الـنـثــريــة امل ـسـبقــة
لل ـ ــوح ـ ــة  ،واإله ـم ـ ــال امل ـ ــدم ـ ــر لـفهــم الل ـ ــوح ـ ــة
بــاعتبـارهـا واقعـة شـيئيــة (= متيـريـاليـة)  ،فـأدى
ذلك إلـى "تشـويه البـحث الثقـايف وقبله الفـكر
االجتماعي والسياسي العربي".
لقــد شـغل تفـكيــري كـثيــراً أم ــران همــا  :اوالً ان
خلـطــاب الـنهـضــة الـتنــويــري حــسنــات عــرضيــة
متـ ـ ــاثل م ــثال م ـ ــا أن ــتج ـتـه مح ـ ــاول ـ ــة ال ـ ــرس ـ ــام
الفـرنــسي جـان دوبـوفـيه الهـادفـة إلــى اخلالص
مـن هـيـمـنــة مــدارس الــرسـم (املـتحـض ــرة) علــى
ذائقـ ـ ــة ص ـنـ ـ ــاع وم ـتـلق ــي الفــن  ،ودع ـ ـ ــوته إلـ ـ ــى
االجت ــاه  ،ب ــدالً مـن ذلـك  ،نح ــو ال ــرسـم اخل ــام
الذي لـم تنتجه أو تلـوثه الثقـافة  ،ولـم يختلط
مبــؤثــرات احلـض ــارة  ،ولكـن كــانـت نـتـيج ــة ذلك
الـت ــوجه ن ـشــوء م ــدرسه (الفـن اخلــام) الـتـي لـم
يكـن هـنــالـك مفــر مـن تـصـنـيفهــا يف الـنهــايــة ،
ضمن مدارس حـداثة الرسم  ،أي ضمن املدارس
الفـنيــة التـي هي نــاجت اشتغــال حضـاري كـان ال
يــرتـضـيه دوب ــوفيـه  ،بيـنم ــا ادت هيـمنــة خـطــاب
عـصــر الـنهـضــة علــى الــرسم  ،ضـمن احلــسنــات
الـتـي ت ـسـجل له ــا  ،يف حتـ ــريك الـ ــواقع الع ــربـي
ال ـ ــراك ـ ــد خالل فـت ـ ــرة "انــبع ـ ــاث يق ـظـه الفـن ـ ــان
العراقـي احلديث التي استغـرقت بحدود ثالثني
عامـاً  ،كمرحلة متهيدية من 1921ـ  1951م " ()2
وشملت امنـاطاً إبداعـية أخرى أيضـا  ،فأدت إلى
نـشــوء حــركــة الـشعــر احلــر  ،وتــأسيــس جمــاعــة
بغـداد للفن احلـديث يف نهـايتهـا (" ،)1951وكـان
مــوقف الـفن ــان عمــوم ـاً يف الـفتــرة األولــى مـنهــا
متجهاً حملاولة هـضم املؤثرات الثقافية األوربية
يف العـمل الفـنـي  ،إمــا يف الفـتــرة الـثــانـيــة(بعــد
 )1951فـ ــاتـ ـسـم مـ ــوقـفه بـ ــالــبحـث عـن هـ ــويــته
الشخصيـة والقومية يف العمل الفني" ( ، )3كما
أن ــتجــت منـ ـط ـ ـ ـاً مــن الـ ـ ــرس ــم يح ــمل الـ ـط ـ ـ ــابع
التــوفـيقـي ذاته (بل الـتلفـيقـي احيــان ـاً ) هـيكال
لبنـائه الفكـري  ،فـأنـتج رسمـاً (إسالميـا عـراقيـاً

معصرناً) هـو يف حقيقته منط تعبيري يحافظ
 ،يف أهـم مـ ــواصفـ ــاته الـتـي جتـعلـه مقـب ــوالً مـن
وجـهـ ـ ـ ــة ن ـ ـظـ ـ ـ ــر ذلــك اخل ـ ـطـ ـ ـ ــاب عـلـ ـ ـ ــى ش ـكـل
املشخـصات يف الـواقع املـرئي  ،ويحـاول لتـواصل
مع مـ ــا أبـ ــدعه الـ ــرسـ ــامـ ــون امل ــسلـمـ ــون  ،ولـكـن
بـوسائل رسـم وأساليـب صياغـة حديثـة (أوربية)
يسمـيها شاكـر حسن آل سعيـد أساليـب (اللوحة
امل ـ ـس ـن ـ ــدي ـ ــة ) وذلـك ع ـب ـ ــر "اس ــتع ـ ــارة حـ ـ ــوامل
supportمحلـية ال غيـر  ،للتعبـير عن جتـربة
غير محلية" ( ، )4وبذلك تكـون تأثيرات خطاب
عـصــر الـنهـضــة قــد خلـقت الـتجــربــة األولــى يف
تـ ــاريخ ال ــرسـم الع ــربـي احل ــديـث  ،وه ــو أم ــر ال
نشك فيه  ،ولـكن الطبيعة اإليديـولوجية لذلك
اخلـطــاب أدت إل ــى تكــريــس هــدف (احملــافـظــة)
عل ــى القـيـم املـطــروحــة فـيه  ،واسـتـنفــار آلـي ــاته
بـوجه أيـة محـاولــة ال تتفق والـبنـاء العقـائـدي
الــذي مت بنـاؤه  ،فــادى ذلك الهــدف أحيـانـا إلـى
ظهـور مهـيمنـات (مقـدسـة) تـاليـة كـرست منـاذج
محـددة بــاعتبـارهـا (املتـون األولــى) التي متـتثل
و(الـتعـبـيــر عـن ال ــروح احمللـيــة بــوس ــائل تعـبـيــر
حـ ــديـث ـ ــة)  ،أي أنهـ ــا حـققــت الهـ ــدف الــنهـ ــائـي
للخطاب التنويـري لعصر النهضـة العربية وهو
املوازنـة بني (التـراث واملعـاصرة) وهـو (املطـلوب)
من كـل منط من أمنـاط الثـقافـة (ليتـمكن) من
(املساهمة) يف (نهضة الثقافة العربية) .
لقـد كـان األمـر اآلخــر املهم اجلـديـر بــاملالحظـة
هو مـاهية جوهـر (الطابع التـلفيقي) للخطاب
الـتنــويــري لعـصــر الـنهـضــة يف الــرسـم الع ــراقي
وذلك بـاعتـباره الـعامل اآلخـر األهم الـذي أعاق
أيــة محــاولــة جــادة لـتخـطـي (جتــارب) الــرعـيل
األول نحـ ـ ــو أفق احل ـ ــداث ـ ــة الـ ـ ــذي وصلـه الفــن
العاملي وقت ابتداء الرسم العراقي احلديث.
لـقد كـان الطـابع الـتلفيقـي للخطـاب التنـويري
لعصـر الـنهضـة العـربيـة (وحتققـاته يف ميـادين
ثقــافيــة متعــددة)  ،وكمـا يـؤكــد نصـر حـامـد أبـو
زيـد  ،قـائمـاً علـى مـستـويـني همـا  :اوالً "الـبحث
عـن حل ــول وسـط ــى لـكل املـتـن ــاقـض ــات" ب ـشـكل
يـجعـل معـيـ ــار جن ـ ــاحه الـ ــوصـ ــول إلـ ــى حـ ــالـ ــة
(وسطـى ) جتـمع بنجـاح (التـراث) و(املعـاصـرة)
يف تــوليفـة واحـدة  ،وثـانيـاً " ،الـبحث عـن (مبـدأ
واحـ ــد) يع ــد مبـث ــاب ــة (الـعل ــة األولـ ــى) أو (عل ــة
الـعلل) لـتف ـسـيــر أي ــة تعــددي ــة فكــريــة كــانـت أم
اجتمـاعية أم سيـاسية من جهـة أخرى"  ،وبذلك
يتم "رد الفـروع إلـى أصـولهـا والبحـث عن مبـدأ
واح ــد يف ـســرهــا"  ،وهــو الـتعـبـيــر عـن (الـط ــابع
احمللــي) الـ ـ ــذي عـ ـ ــد ال ـ ـشـ ـ ــرط األول واألخ ـيـ ـ ــر
لـتحـقق صفــة الــرسـم  ،بـيـنـمــا ه ــو يف حقـيقـته
ش ــرط خ ــارجـي ال ميـت بــصل ــة جل ــوه ــر ال ــرسـم
ال ــذي ال يخ ــرج عـن كـ ــونه (واقع ــة شـيـئـي ــة) .ان
هــذيـن األمــريـن هـم ــا الل ــذان أجه ــزا علــى هــذا
اخلطاب يف الفن التشكيلي  ،وهما أيضا اللذان
ك ــان ــا أول ــى مه ــام احل ــداث ــة يف ال ــرسـم الع ــربـي
اخلالص مـن س ـطـ ــوتهـ ــا لفـتـح مغ ــالــيق أب ــواب
احلداثة  ،وهو مـا حدث عندنا يف العراق  ،حيث
كــانت أولـى مهــام التــاسيـسـات احلـداثـة  ،نـسف
امل ــرجعـيــات اخلــارجـيــة وتــأسـيــس خـطــاب تـلك
الـتـ ــاسـيـ ـسـ ــات مـن جـ ــوهـ ــر األســئلـ ــة املـكـتـ ــوبـ ــة
واحملـرمـة التـي تنـاقـش األسـس (املفــروغ منهـا)
وامل ــرتكــزات والـثــوابـت الـفكــريــة  ،وبــذلـك فقــد
انتقل السيتينيون من املرجعيات اإليديولوجية
السـائدة واملـستمدة مـن مرجعيـات خارجيـة غير
بـصريـة  ،إلى املـرجعيـات البصـرية التـي تنطلق

من اعمال الفنان سعدي الكعبي

مــن الل ـ ــوح ـ ــة (= اخل ـ ــام ـ ــة وع ـن ـ ــاص ـ ــر ال ـ ــرســم
اخمل ـتـلف ـ ــة ) وط ـ ــاق ــته ـ ــا ال ــتع ـب ـي ـ ــري ـ ــة  ،ف ـب ـ ــدأ
الـستـينيـون اوالً بحـسم أمـرهم ومغـادرة املـواقف
الـوسطيـة :التراث ـ املعـاصرة) بـاعتبـارها ثنـائية
ال متـت ألسـئل ــة (الـ ــواقع الـبـص ــري) ال ــذي ه ــو
جـ ــوهـ ــر فـن الـ ــرسـم  ،كـ ــون الـ ــرسـم  ،مبـن ـظـ ــوره
احلـداثي لـيس إال (مـشكلـة بالستـيكيـة) تخص
شـيئيـة (متـيريـاليـة) اللـوحة  ،وهـو الفهـم الذي
أنــتجه الـتح ــول اله ــائل الـن ــاشـئ مـن اكـت ـش ــاف
"اللــون املـسـطح Lacouleuraplatالــذي كــان
االكـتـ ـشـ ــاف األكـب ـ ــر للـن ــصف األول مــن القـ ــرن
الـعشــرين  ...واالختـراع الـكبيـر لفنـاني مـدرسـة
بـاريس" كـما يـقول بـيرفـانكـا ستيل ،فـاستـوطن
اهـتـم ــام رس ــامـي ال ـسـتـيـنـيـ ــات  ،عكــس رس ــامـي
اخلـمـ ـسـيـنـيـ ــات  ،س ـطـح اللـ ــوحـ ــة وخـ ــام ـ ــاتهـ ــا
وقـيمـته ــا البـصــري ــة  ،بيـنمــا كــان اهـتمــام جـيل
اخلـم ـسـيـنـيــات يـنـصـب علــى الـبحـث يف كـيفـيــة
اكـتـ ـشـ ــاف أف ــضل الـتـحقــيقـ ــات الـتـي تـنـ ــسجـم
والطـروحـات القـبليــة خلطــاب عصــر النـهضـة ،
ال ـ ــذي ه ـ ــو خـ ـط ـ ــاب غ ـي ـ ــر بـ ـص ـ ــري وذو طـ ـ ــابع
إيديولوجي .
ان الـتحــول احل ــاسم يف تــاريخ الــرسـم الع ــراقي
حـ ــدث حـيـنـمـ ــا اهـتـم الـ ـسـتـيـنـيـ ــون بـتـكـ ــري ــس
اعتبـارهم الـلوحـة جتربـة منفـردة ال ميكـن ردها
إلــى أي من املــرجعيــات والعلل األولـى  ،وبــذلك
فــإنهــا بقـدر مـا متـثل إضـافـة واسـتمـراراً ملـنجـز
عـصـرهـا  ،فــأنهـا متـثل قـطـيعـة مـضـافـة لــذلك
املــنجـ ــز  ،وبـ ــذلـك يـكـ ــون للـمــنجـ ــز الـتـ ـشـكــيلـي
العــراقـي املتـحقق  ،كــأي مـنجــز آخ ــر ،سيـل من
االنقطـاعـات بعـد ان كـان تـراكمـاً من اإلضـافـات
الـتـي حت ــاول ان (تـنـضـبـط) حتـت معـي ــار قـبلـي

يـتطــابق وخطـاب عصـر الـنهضـة العـربيـة  ،وهـو
األمر الذي كبح الكثيـر من التجارب الشخصية
للفـنانني وتركها تتخبط من دائرة مغلقة  ،فهي
إمـا ان تـسـتعيــد من ذاتهـا مكـررة ذات املــوتيفـات
سنـوات طــوال كتجـارب بـعض الـرســامني الــذين
كــانــوا يـسـتنـسخــون جتــاربـهم لــوحــة عن أخــرى
كتجربة سعدي الكعبي  ،أو جتارب تستنسخ عن
جتارب أخـرى (معياريـة) تعبر عن الـروح احمللية
فقــد ك ــانت جتــربــة سعــدي داود مـثالً تــستـعيــد
مــوتـيفــات جــواد سلـيـم بعــد عقــود مـن رحـيله ،
وقـ ــد تك ــون جت ــارب غ ــارق ــة يف وهـم امل ــرجعـي ــات
الوهـمية كتجربـة سعد علي الذي يـصفه الناقد
شــاك ــر لعـيـبـي ب ــأنه "اسـتعــار ح ــامالً support
رئيسيـاً هو الـباب  ،وعبـره سيختـرع خرافـة (باب
الفرج) مسقطاً املـفهومة الشعبيـة التي تستعير
الـب ــاب كـمخ ــرج مـن األزم ــات ويجـعله ــا مع ــادالً
تشكيليا ألفكاره  ،ما هي أفكاره ؟ ال نعرف" ()5
 ،ونـصل مع ذلـك النــاقــد الــى االستـنتــاج االهم
الـذي تــوصلنــا اليه وهـو ان العـودة إلـى الـشعـبي
والفــولـكلــوري كــان نــوع ـاً مـن احلـيلــة مـن اجل
إسباغ الصفة احمللية على الرسم العربي....
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