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ALMADA CULTURE
املدى الثقايف

الــرحـلـــــــــــة الـبـــغــــداديـــــــــــــة

نـــــــــــــــــــــــــص يف رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائــــــل
قـاسـم محمــد عبـاس

-1تـسلمت رسـالتك األخيـرة ،ودهشـت من طلبـاتك
الكثيـرة ،فأنت حتـاولني أن جتمعـي حياتـك كلها
يف رس ـ ـ ــال ـ ـ ــة واح ـ ـ ــدة ،أن جتـعـل ــي م ــن املـ ـ ـ ــاض ــي
واحلاضـر حلظـة متتـزج ببـساطـة لن تـسمح بـها
حـي ــاتـن ــا هـن ــا ،اعلــم انك تـبـت ـسـمـني اآلن وسـط
دمــوعك ،وأنـت تقــرأين كـلمــاتي هــذه لـكن الــذي
يحــدث اآلن اقـس ــى من أن اســرده لك يف كـلمــات
ســريع ــة ،ببـســاط ــة لم أتــوقف حلـظ ــة عن قــراءة
رسالتك األخيرة.
فقـط انـتـظ ــرت حـت ــى اصل الـبـيـت ،فق ــد ع ــدت
قـبيل دخـول الـظالم مـارّا بــالبـاب الـشــرقي الـذي
بــدا كـثكـنــة مهــدم ــة ،تخلــو مـن الـبـشــر ،قـطعـت
املسافة نحـو اجلسر السريع بسرعة وخوف ،فقد
تنــاهت لــسمـعي أصــوات عــدة انفجــارات ختـمت
نهــار اليــوم دون شك بـتمـزيق عــدد من األجـسـاد
البريئة.
لبثت عدة دقـائق عند مدخل النزول من اجلسر،
قبل أن أجـد نفـسي بـالقــرب من مــرآب النـهضـة،
ف ــان ــزلقـت ال ـسـي ــارة يف الـط ــريق اخل ــالـي ــة نح ــو
البيت.
س ــألـتـنـي عـن نه ــار الـي ــوم؟ ق ـضـيـته بـني مـبـن ــى
اجل ــري ــدة واجل ــامع ــة امل ـسـتـنـص ــري ــة ،وان ــشغلـت
لساعات بتصفح بريدي ،وحترير بعض املقاالت،
خـرجـت من اجلـريــدة قبـيل الغـداء مـتجهـا إلـى
املستنصرية ،وأكملت إجراءات تصوير نسخة من
أطــروحـتك ،وعــدت بعــدهــا إلــى اجلــريــدة وسـط
الــزحــام والفــوضــى .وجتــاهـلت زيــارة صــديـق لي
خــطف مل ــدة شه ــريـن ،خفـت أن أزوره ،م ــدف ــوع ــا
مبخ ــاويف التـي تع ــرفيـنهــا .شعــرت بــاخلجـل من
تـرددي لكنني يف النـتيجة أسـرعت نحو اجلـريدة
هارب ًا من احتماالت كثيـرة مفتوحة على املوت أو
السرقة أو اخلطف.
مـا عـاد يجــدي نفعــا أن نفعل كل شـيء كمـا كـان
يح ــدث ،حـت ــى انـنـي لـم ازر بـيـتـن ــا الق ــدمي مـن ــذ
اشه ــر ،وقلــت لك يف رس ــال ــة س ــابق ــة يــصعـب أن

نتـرك الـبيت دون مـؤجـر ،فهـو يف طـريقه إلـى أن
يـتحول إلـى مزبلـة للجيـران،ولم يتبق مـن ذكراه
سـوى شـجيـرات يـابـسـة ،وجــدار حفــرته شـظـايـا
سيارة مفخخة بالقرب من الشارع العام.
آخــر مــرة نــزلـت إلــى اخملــزن وجـمعـت صـن ــاديق
الـكـتــب واله ــداي ـ ــا الق ــدمي ــة ،ون ــزعـت كـل تلـك
الف ــراش ــات اجملـفف ــة مـن دف ــات ـ ــرك القـ ــدميـ ــة،
والتقـطت لهـا صـورا سـريعـة ،خـشيـة أن تـتنـاثـر
تلك األجنحة الشفافـة وتذروها الريح ،أما صور
العـائلـة ،فـجمعـت لك عـاملــا من اللــونني األسـود
واألبيـض ،ربـطــات عـنق وأثــاث سـبعـينـي ،وأواني
زه ــور وخـي ــوط شـمــس بغ ــدادي ــة تغـطـي األث ــاث
الق ـ ــدمي،ب ـ ـ ــالق ـ ــرب مــن ال ــنه ـ ــر ال ــتقـ ـطــنـ ـ ــا يف

الــسبـعيـنيــات ص ــورا جمـيلــة لـش ــارع أبي نــواس،
احــتف ـظــت لك بـتـلك الــصـ ــور مع صـ ــديقـ ــاتك،
فـصــارت ألـبــومــا كـبـيــرا ،مـن القـصـص الـتـي لـم
تكتمل.
هل ميكـن أن تتخيـلي مسـوداتك األولـى وخطّك
املضحك ،أوراق ًا من دفـاتر مدرسيـة ممزقة حتت
أرجل ال ـط ــاوالت تـن ــاث ــر بعــضه ــا ب ــالق ــرب مـن
النـافـذة ،فجـمعت مـا استـطعت جـمعه ،وال أظن
انـك ستجـدين جـديـدا ،ميـكن أن يفـتح لك بـابـا
على حكايات مضت ولن تعود.
أنا تقريبـا اختصر اليوم بطـريق وحيد ميتد من
الــرصــافــة إلــى حــاف ــة الكــرخ ،دومنــا اسـتــدارات،
فبغــداد لم تعــد كمـا كــانت مــدينــة من ضفـتني،

فلكل ضفة لـون ومناخ وتـوقيت ،فعـالم الرصـافة
غيـر عـالـم الكــرخ ،وليـس مبقـدورك أن تـوحـدي
بني ضفـتني مـتطـامـنتـني منـذ قـرون ،عـالـم من
امل ـ ـ ــاء اآلســن يـف ـ ـصـل ب ـي ـنـك وبــني ت ـ ـ ــاريـخ مــن
احلك ــاي ــات،ل ـسـت عـنـص ــري ــا حـيـنـم ــا اصـف لك
م ـش ــاع ــري ازاء األمكـن ــة الـتـي كـن ــا ن ــرت ــاده ــا يف
سبعـينيـات القـرن املـاضـي ،فكنـا نعلّم مـواعيـدنـا
وش ـ ــوارعــن ـ ــا بــي ـ ــاف ــط ـ ــة الـ ـط ـب ـيــب الـفالنــي ،أو
الـصـيــدلـي ــة الفالنـي ــة ،أو محل الــزهــور ذاك ،أو
املكتبـة الفالنية ،فـاألسماء واألمكـنة والعالمات،
صــارت رمــوزا عــصيــة علــى الــذكــريــات ،وتــداخل
التسميات يـربكني حينما اصف ألحـد ما مكانا،
فـمقـبــرة اإلنـكلـيــز اسـتـبــدلـت بعالمــة الــسفــارة

شارع الرشيد  -بغداد

التـركية ،واملـركز الثقـايف البريـطاني بـكافتيـريات
مجهولـة ،وشارع الـنهر بكـراجات قمـيئة ،لـم يعد
ممـكنــا فـهم امل ــدينــة ،م ــدينـتنــا القــدميــة ازيـلت
مبـنتهــى القسـوة ،ولم يعـد لـذكـريـاتك أي معنـى
لـو عـدت وطــابقـت بني صــورتني يفــصل بيـنهمـا
أزمنة من حروب وموت وتفجير.
أمـا األصـدقــاء ،فلم أر مـنهم أحــدا منــذ سنـوات،
بعضهم يختـرق نومي أحيـانا فـأقفز من كـابوس
وسـط ظالم الغـرفـة ،مـخنـوقـا وأعـود إلــى النـوم
دون تفكيـر ،أحيانـا تصلـني منهم كـلمات سـريعة
عـن ذكريـات ال أتذكـرها مـا يربـطني بهـا هو ورود
اسـمك بـني األسمـاء ،فــأتيقـن من وجـود حكـايـة
أن ـسـتـنـي اإلح ــداث الالحق ــة تفــاصـيله ــا .فقـط
علمت مـصادفـة عن مصيـر الدكـتورة سمـيرة ،لم
اعــرف إال قـبل أيــام أن ســاقه ــا اليـمن ــى بتــرت يف
انفجــار كـمب س ــارة .وتبـني أن زوجهــا هــرب إلــى
كندا ،بـعد أن تلقى تهـديدات بقتله ،لـكنني زرتها
بعـد احلادث وسلمتـني كتاب القـصص ،يف ظرف
كـبـي ــر،دون أن تق ــول كلـمــة واح ــدة فخــرجـت مـن
عندها ونظراتها تودعني بأسى.
أم ــا عـن زي ــارتك لــبغ ــداد ال ادري إن كـنــت عل ــى
اســتع ــداد خل ــوض ه ــذه الــتج ــرب ــة لـكـنـنـي لـن
أنصـحك يف الوقت احلاضـر ،ألنني اآلن مشغول
بعملي ،وال أظـن أن خالتـك رجاء بصحـة تسمح
لهـا بـاالهتمـام بـك ،ولن يتـوقف حـزنك علـى مـا
ج ــرى للـبـيـت واألهـل مبج ــرد أن تـ ــزوري مـكـ ــان
احلــادث .ولـن تـنفـع فكــرة إرســال الـصــور إلـيك،
فـهي ال تخـتلف كـثيـرا عـن تلك املـشـاهـد امللـيئـة
ب ــال ــدخ ـ ــان تلـك الـتـي ت ــريــنه ــا عـبـ ــر شـ ــاشـ ــات
التلفزيون.
ذكرت انك بحـاجة لـصور عن شـارع الرشيـد هذه
األي ــام .الــتق ـطـت لـك ب ــضع صـ ــور ســتخـلف يف
نفـسك حـزنـا لـن تتـوقعـيه .لقــد اختـفت معــالم
الشارع وهجره رواده ألنه حتول إلى مكان مرعب
ومأوى للصوص ،وكل آخر نهار يخلو الشارع من
البشر ليتحول إلى مقبرة صامتة.
أحـي ــان ــا اضحـك مــن طلـب ــاتـك ،لـكـنـنـي أتـفهـم
بـطبـيعـة احلــال رغبـتك يف تــدوين مــا سيـمحـى
قــريبـا ،ولـكن الـسـؤال مـا جـدوى هـذه الـطلبـات،
وملــاذا كل هــذا احلـنني مل ــاض لم يــؤد إال إلــى مــا
تـريـن من نهـايـات غيـر متـوقعـة ،يجـب أن نتحـرر
مـن وهـم امل ــاضـي الف ــردوسـي،ولــن يك ــون هـن ــاك
فردوس أو خـالص أصال .اهتمي باحلاضر الذي
تـعيــشني،ورغـبتـك يف تنــاول كــوب مـن القهــوة يف
الكـرادة تـرف ال حتـتمـله احليــاة هنـا ،فـال معنـى
ملالحقـة صـور تغـطيهـا أكـداس التـراب واخلـوف،

هل تتخيـلني أنني ال أسـتطيع الـوصول إلـى حي
(احمليـط) منـذ مـدة طـويلــة ،تتـذكـريـن الطـريق
من املستنصريـة نحو الكاظمية ،لقد بات عسيرا
علي زيـارة احمليـط كمـا كنـا نفعل ،أحيـانـا اكـتفي
بــاالتـص ــال اله ــاتفـي مع جــدتـي ،الـتـي لـم تغــادر
الـبـيـت مـن ــذ سـن ــوات ،لـم يع ــد ممكـن ــا ت ــواصلـن ــا
االجتماعي
أيـام قليلـة وستـبدأ الـدراسة وسـأحصل لك عـلى
نــسخ ك ــوبي مـن بحــوث الـتخــرج إن بقـيت فـكمــا
تعرفني أن معظم املكتبات قد تعرضت للحرق أو
الـنهب ،لـكنـني زرت مـبنـى الـكليـة ووجـدت بـعض
األصـدقـاء القـدامـى ،فـوعــدوني بـاملـسـاعـدة ،لـذا
س ـ ــأح ـ ــاول أن اك ـتــب لــك الحق ـ ــا حـ ـ ــول بح ـ ــوث
التخرج.
عـزيــزتي ...تــراودني بـني الفـينـة واألخــرى رغبـة
بـيع البـيت واحملالت ،فـأشعـر بـاالسـتحيـاء منك،
فقــد ضـقت ذرعــا ،بهــذا اجلــو الــذي يلـف البـيت
والعــمل ،حـي ــاة تـت ــرقــبه ـ ــا الفـنت واالضــطـ ــراب
وانتـظــار رصــاصــة مـن مجهــول .قـبل ســاع ــة بث
الـتلفــزيــون صــورا مــرعـبــة عـن جـثـث بال رؤوس،
وأشالء مـتـنــاثــرة الـتـصقـت بجــدران الـبـيــوت يف
شارع رئيسي يف قلب بغـداد ،النوم متقطع بسبب
الكوابيس والتيار الكهربائي.
هل ميـكــن أن أق ـ ــول ان ـنــي لــم اع ـ ــد كــم ـ ــا ك ـنــت
واسـتــسخف حـتــى الـتـفكـيــر بــالـنــرجــس والــورد
األبيض ،تأكدت ان جرأتي على احلياة انحسرت،
بعد ان أن غبت كل هذا الزمن.
طــاملــا تـصــورت نفــسي روحــا ب ــريئــة فــإل ــى متــى
ســأعـتــزل احلـي ــاة علــى هــذا ال ـشـكل؟ إلــى مـتــى
أبق ــى أتع ــذب به ــذه ال ـص ــور امل ــرعـبـ ــة؟ إن فك ــرة
انتظـار املـوت أكثـر رعبـا من املـوت ذاته ،والـتفكيـر
به ــذه القـضـي ــة يـجعل مـن األكل والـن ــوم ام ــراً..
أشـبه بحــالــة مــرض عـلي االنــسج ــام معه ــا،فهل
هـن ــاك ف ــرص ــة كــي احف ــظ قلـبـي مـن اخلـ ــراب،
ف ــأرانـي كـمـن ي ــرمـي بـقلــبه وعـقلـه يف بح ــر مـن
الفتنة.
السـماء مـن فوقـنا جتـلل الدمـاء التي تـغطي كل
رصـيف وحــديقــة ،األطف ــال هنــا يخــافــون علــى
حـي ــاتهـم وكـتـبهـم وحق ــائـبهـم،وأن ــا فقـط اه ــرق
الـدمـوع علـى مخــاوفهم وتـوتـرهـم كلمـا خــرجنـا
مـن البـيت ،نـسـينـا لـون اجلمـال والـسعــادة وسط
جنـون املـوت هــذا .لم تعـد جتـدي نفعـا وســائلنـا
األول ــى مل ــواجه ــة امل ــوت ،فه ــو ب ــالق ــرب مـن س ــور
احلديقـة ،أو يصادفك عند إشارة املرور ،أو يهجم
علــيك مـن كـيــس ن ــايل ــون اس ــود ي ــرمـيـه علــيك
احدهم ،أو سيارة مسرعة تخترق صفوف البشر.

املـــتـحـف الـــبـــــــريــــطـــــــانـــي يـحـــتـفـــي بـــــــاحلـــــــرف الـعـــــــربـــي

فـــنـــــــــانـــــــــو الـــــــرشق األوســـــط يف مـعـــــــــرض إســـتـــثـــنـــــــــائـــي

فــــاطـمــــة احملـــسـن
الـكلـمـ ــات يف الـت ـ ــراث العـ ــربـي ذاكـ ــرة
مـبـص ــرة ،سح ــره ــا ي ــرتـبــط بق ــداس ــة
كتـاب اهلل ،وهي التعني اجلمال املرئي،
بل الـ ــطقـ ــس الـ ـ ــروحــي الـ ـ ــذي ي ـن ــتج
عالمــاته وحقــوله البـاطـنيـة .حتــولت
األبجدية العربيـة عند الصوفيني الى
رم ــوز وم ــداخـل للعـب ــور ال ــى املع ــرف ــة،
وفـك أس ـ ــراره ـ ــا ،وهــي تـ ـس ـتـكــني ال ـ ــى
م ـت ـ ــاه ـ ــة الـ ـ ــروح يف إدراكه ـ ــا اجل ـم ـ ــال
امل ـم ـتــنع عــن ال ـ ــوصف .ه ـ ــذا ال ـت ـ ــراث
الغني واملنوع للحرف العربي دخل فن
ال ـت ـص ـ ــوي ـ ــر احل ـ ــديــث ،واصــبح ع ـن ـ ــد
مج ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة م ــن الف ـنـ ـ ــان ــني العـ ـ ــرب
واملـسلـمني هـويــة االختـالف عن الـفن
الغربي.
ويف ال ـ ـبـحـ ــث عـ ــن ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـه ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــة
وتـعـ ـ ـ ــالـقـ ـ ـ ــاتـهـ ـ ـ ــا ،إحـ ـتـفـ ـ ـ ــى املـ ـتـحـف
الـب ــري ـط ــانـي خالل م ــوسـمه احل ــالـي
بـنـتـ ــاجـ ــات فـنـ ــانـي الـ ـشـ ــرق األوســط
محـتـضـنــا أعـمــال  76فـنــانــا وفـنــانــة
معـظـمهـم مـن العــرب،وكــان عـن ــوانه (
الـكلـم ــة يف الل ــوح ــة /فـن ــان ــو ال ـش ــرق
األوســط) وهـ ــو مـن بـني الـنـ ـشـ ــاطـ ــات
الالفـتــة الـتـي ج ــرت مبعــونــة ومت ــويل
سفارة االمارات العربية.
ك ــانــت الفع ــالـي ــة ف ــرص ــة إلسـت ــرج ــاع

ت ــسل ــسل الـتـ ــواريخ يف فـن اســتخـ ــدام
احلــرف  :لــوح ــات وأشغــال ومتــاثـيل
ع ـ ــرضــت لل ـ ــرواد وبـيــنهــم الع ـ ــراقـي ـ ــة
مـديحة عـمر والـسودانـي عثمـان وقيع
اهلل واالي ـ ـ ـ ــران ــي حـ ـ ـ ـس ــني زن ـ ـ ـ ــدرودي،
واجلـيل األوسـط وه ــو ال ــذي تـبل ــورت
م ـش ــاريعه عـبــر جتــارب يف احلــروفـيــة
ورسم الكلمات  :شـاكر حسن ال سعيد
املنظّر والصويف الذي جعل لهذا الفن
أفقــا مـفتــوحــا علــى حــداثــة محـليــة.
بـرويـز تـانــولي ،فـريــد بلكـاهـيه،ضيـاء
العــزاوي،رافـع النــاصــري،مـحمــد مهــر
ال ــديـن وكـم ــال بالط ــة وشفـيق عـب ــود
وجنـ ــا املهـ ــداوي،وغـيـ ــرهـم ،ثـم حـ ـسـن
مــسع ــودي وجـيلـه .واحلق ان املع ــرض
ك ــان ف ــرص ــة لـعقـ ــد املق ــارن ــات وتـتــبع
األس ــالـيـب يف تع ــاقـبه ــا بـني األجـي ــال
وبني الفنانني أنفسهم.
احلـرف واحلـروفيـة واستخــدام اخلط
يف الــرسم واالسـتعـاضـة عـن التــشبـيه
بالتجـريد ،كلهـا تدخل يف بـاب اجلدل
األهم الـذي إستغرق جهـود أجيال من
الفـنــانـني العــرب واملــسلـمـني عـمــومــا،
فهناك تراث للثقافة املرئية يكمن بني
طيات الـكتب التي ميـتزج فيهـا الرسم
ب ــالكـت ــاب ــة ،واخل ــرب ـش ــات ب ــالـتع ــاوي ــذ
والطالسم .جـدران األماكن واالنسجة
امل ــز ّيـن ــة ب ــال ـص ــور واآليـ ــات الق ــرآنـي ــة
وأق ـ ــوال ال ـ ــرس ـ ــول وال ــصح ـ ــابـ ـ ــة ،وكل
األرقام واحلـروف التي أبقـتها الثقـافة
القـروسطـية يف هـذه البلـدان .من هـنا
بدأ الفنانون رحلة متايزهم ،ولعل من
بني مفـارقات البدايـة ان معظم الذين
إكـت ــشفـ ــوا اإلمك ــان ــات غـي ــر احمل ــدودة

للحرف العربي كـانوا من الدارسني يف
الغــرب ،وكــان الغــرب قــد سـبقهـم عبــر
كانـدنسكي وبول كلي وموندريان ،حني
متخـضـت سـيــاحــات هــؤالء يف الــدول
املغ ــاربـي ــة ،عـن إكـت ـش ــاف مـ ــا للح ــرف
العـربي من طـاقـة جتـريـديـة ،فـإبهـامه
على مستخـدمه وقارئه الغربي يصبح
جزءا من اصول اللعبة التجريدية.
املعرض ُقـسم الى اربع قاعـات  ،إضافة
ال ــى املـ ــدخل ال ــذي عـ ــرض تك ــويـن ــات
الفنـان الفارسي برويز تـانولي وتتمثل
بـكلـم ــة " هـيج" ب ــدون تـنقـيـط .وهـيج
تعـنـي الالشـيء ح ـسـب الـت ــرجـم ــة،اي
الـهبــاء الــذي ي ــوضع يف قفــص ليـطل
بـ ـ ــرأسه م ـثـل افع ـ ــى خ ـ ــارج األس ـ ــر .أو
يــتلـ ــون بـ ــألـ ــوان الـ ـشـ ــرق الفـ ــاقعـ ــة يف
تكوين آخر.
احلـ ـ ــروف ـي ـ ـ ــة يف رحل ــته ـ ـ ــا مع ال ـن ــص
املق ــدس إتخــدت غـيــر صـيغ ــة ملقــاربــة
احلـداثة ،ولعل إختالف األساليب بني
عــودة الــى املــاضـي وإيغــال يف تـفكـيك
وجتريـد وترمـيز أو رومـانسـية وتـزيني،
كل تلك الـصيغ ميـكن إدراكهـا يف هـذا
العـرض .معـظم الفنـانني يف تنـويعهم
عل ـ ــى حـ ـ ــرف معــني أو إس ــم اجلالل ـ ــة
اونص قـرآني ،او قـول ماثـور ،يدخـلون
ع ــامل ــا مـتــنقال داخـل املك ــان ال ـش ــرقـي،
وهـنــا مبقــدورنــا إدراك االخـتالف عـن
استخدام احلرف عنـد الفنان الغربي.
املـ ــسلـم ـ ــون يـ ـســتخ ـ ــدم ـ ــون ال ـ ــذاك ـ ــرة
ال ــروحـي ــة والـب ـص ــري ــة ملـنـح األشك ــال
مفهـومهـا احلـداثي ،والـبيئـات احملليـة
تـساعد علـى تبلور جـانبا مـن املوجات.
فـهـ ـنـ ـ ـ ــاك إخـ ـتـالف ب ــني الـعـ ـ ـ ــراقـ ـي ــني

واملغ ـ ــارب ـ ــة واالي ـ ــران ـيــني وغ ـي ـ ــرهــم يف
الــتعـ ــاطــي مع احلـ ــرف واحلـ ــروفـيـ ــة،
فـم ــديحــة عـمــر مـن خالل لــوح ــاتهــا
املعروضـة متكّن الـناظـر من مفهـومها
لإليق ــاع ،وه ــو يف الغ ــالـب روم ــان ـسـي،
يحـاول مـزج احلـرف مبـدارس بـاريـس
للــرسـم .ولعل هــذا ال ـسـبـب حــال دون
تـأثيـرهـا علـى املـوجـات الـتي أعقـبتهـا،
وهـذه املـوجـات يف الغـالـب أكثـر مـكنـة
يف الـ ـتـع ـ ـ ــاط ــي مـع احل ـ ـ ــداث ـ ـ ــة ،وب ــني
فنــانيهـا شـاكـر حـسـن آل سعيـد الـذي
أوغل يف جتـريـده مع متـسكه بـالطـابع
احملـلي ملــرئيــاته .اللـوحــة عنـد سـعيـد
دراس ــة للــمك ــان الع ــراقـي مع ت ــاكـي ــده
كم ّنـظر علـى إلغاء الـرؤيا بـالعني ،ألن
فك ــرة الـبع ــد ال ــواح ــد الـتـي أطـلقه ــا،
تعـني ح ــذف املنـظ ــور ،والت ــأكيــد علــى
السطح .هـذا االعتقاد الذي سكنه مر
بـ ـتـع ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ــات جت ـ ـ ـ ــاربـه ال ـ ـ ـ ــروحـ ـي ـ ـ ـ ــة
والـتـص ــوي ــري ــة ،ولكـن أعـم ــاله االكـث ــر
ثبـاتـا تـدخل يف بـاب اللـوحـة ـ اجلـدار،
كـتــابــات احلـيـطــان وخــرب ـشــات شــارع
مهج ــور وخ ــواء ول ــون ح ــائـل للح ــرف
الـســاقـط بـني األعلــى واملـنتـصف .يف
حــني ي ــتخ ـ ــذ احل ـ ــرف ع ـن ـ ــد ح ـ ـســني
زنـ ـ ــدرودي ط ـ ـ ــابع ال ـثـ ـ ــراء ال ــتعـ ـ ــددي
لـل ـ ـم ـ ـن ـ ـم ـ ـنـ ـ ـ ـ ــة الـفـ ـ ـ ـ ــارس ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة وشـغـل
الـ ـسـيـ ــرامـيـك .هـ ــو الـ ــذي يـ ـســتخـ ــدم
الـسـرد وحتـويـر الـنص ،فـاللغـة عنـده
متـوجهـة الـى غـرض جمـالـي ،وسيلـة
لـلكــشف عـن ت ــراث شعـبـي ،مـن مقـتل
احلـسني حتـى شواهـد القبـور والزيـنة
املتـرعـة بــاللـون احلــسي .هـذا الـفنـان
مـدرسـة قلـدهـا بعـض العــرب وسمـيت

(السقـا خانـة) ،وهو مكـان سقايـة املاء
حـيـث يـتـ ــرك الع ــابـ ــرون عل ــى ج ــداره
أث ـ ــارهــم مــن أدع ـي ـ ــة وآي ـ ــات ق ـ ــران ـي ـ ــة
وأس ـم ـ ـ ــاء وخ ـ ـ ــربـ ـ ـش ـ ـ ــات .اخل ـ ـط ـ ـ ــاط
التشكيلي حاجي نور الدين مي جاجن
وهـ ــو مـن م ــسلـمـي ال ـصـني رسـم اسـم
اجلاللـة " يــارحيـم" وفق تقــاليـد بالد
ال ـش ــرق االقـص ــى :انحـن ــاءة احل ــروف
ورقتها ودقتها،ونوع احلبر وأداة الرسم
وورق األرز كـلهـ ــا تـ ـشــي بخ ـصـ ــوصـيـ ــة
محليـة ،وبغنـائيـة ترمـيزيـة عالـية .يف
حني يبحـر حسن املسعـودي يف أشرعة
الـص ــوفـي ــة وأن ــاق ــة اإلره ــاف مع أسـم
اجلاللـة وأقـوال املـتصـوفـة عـن احلب.
إســتخ ـ ــدمـت ل ـ ــوحــته عـن ق ـ ــول البـن
عـ ـ ــربــي (أديــن بـ ـ ــديــن احلــب) صـ ـ ــورة
الغالف لـكتــاب املعــرض ،وهي مـن بني
اللوحات الالفتة.
اخلطاط التونـسي جنا مهدوي يرسم
لـ ــوحـ ــة اليـ ـسـتـبـني الـنـ ــاظ ـ ــر معـنـ ــى
كلمـاتهــا ،ولكن الـكلمـات يف اسـتطـالـة
حروفهـا ويف انحناءات اقواسها ،تشكل
ترتيبا هندسـيا للمكان املغاربي ،ولونه
الصحراوي.
تــشكل احلــداث ــة عنــد فــري ــد بلكــاهـيه
احلـرويف املغــربي ،عـودة الــى البـيئـة ال
بــاسـتله ــام اشكــال الــرســوم الـبــدائـيــة
فقط ،بل بـالتعـامل مع ألـوان الصبـاغ
الفـ ـط ـ ــري ايـ ـض ـ ــا :الـك ـ ــركــم واحل ـن ـ ــة
ومـستـحلبـات الـنبـاتـات ،والــرسم علـى
اخلـ ـشــب وجلـ ــود اخلـ ــراف .اســتخـ ــدم
الف ـنـ ـ ــان مـ ـ ــوت ــيفـ ـ ــات مــن الـ ــطالســم
والـوشـم يف تكــوين مـادتـه التجـريـديـة
بعيــدا عن أي تــشبـيه ،ولكـن التقـشف

يف اإلشـ ـ ــارات ،وال ـ ـ ــزعفـ ـ ــرانــي امل ـتـ ـ ــرب
املـك ـت ـ ــوم ميــنح ـ ــانه ـ ــا ت ـ ــرف ال ـص ـمــت
وأبهته.
النص األدبي يحضر بقوة يف األعمال
الـت ــشكـيلـي ــة س ــواء عـن ــد الق ــدام ــى او
اجلـيل ال ـش ــاب،ف ــال ــشع ــر كـ ــان ذريع ــة
اخلطـاطني ،مـثلمـا كــان اخلط ذريعـة
ملــنح القـص ــائ ــد وال ــشع ــراء إصــطف ــاء
اجلـدارة ،فالبـد من أن يـبلغ اخلطـاط
الـ ـ ــذي وضـع املعـلق ـ ـ ــات علـ ـ ــى أس ـتـ ـ ــار
ال ـكـع ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــة،ش ـ ـ ـ ـ ــأو مـ ــن م ـ ـنـحـه ه ـ ـ ـ ـ ــذا
الشرف.هـذا التقليد مـارسته الشعوب
كلها وليس العرب وحدهم.
ندرك يف هـذا املعـرض بعض محـطات
الـرحلـة املعـاصـرة للتعـامل بـني النص
األدبي والـرسـم .ولعـل ضيــاء العـزاوي
يف تـك ـ ــويــنه ال ـ ـس ـ ــاح ـ ــر عــن ق ـص ـي ـ ــدة
اجلـواهري (يـا دجلة اخلـير) قـد قطع
شـوطـا يف رسـم ونحت الـشعـر ،ومـادته
ت ّذكـر بالطريقة املكـسيكية يف التعامل
من اللـون والـكتلـة ،فـاللـون عنـده لغـة
تــتج ـ ــاوز اإلق ـت ـب ـ ــاس مــن ال ـتـ ـ ــراث،إنه
احلـاضر ممـزوجا بعـاطفته احلـارقة :
كـ ــأن يك ــون لـ ــدجل ــة وثـب ــة الـ ــى أعل ــى
لـيـم ـضــي يف تعـ ــاقــب ايقـ ــاعــي،يقـ ــارب
إلتواء الزقورات واملنائر .تتناثر كلمات
القـصـي ــدة حـ ــول الق ــاعـ ــدة ،وتغـمـض
ص ـ ــورتهـ ــا ولـكــنهـ ــا حتـت ـضـن رق ـصـ ــة
الـتـكـ ــويــن يف تعـ ــرجـ ــات غـنـ ــائـيــتهـ ــا.
والع ـ ــزاوي مــن بــني أك ـثـ ـ ــر الف ـن ـ ــانــني
الع ـ ــرب اه ـت ـم ـ ــام ـ ــا ب ـ ــرســم ال ـ ــشع ـ ــر،
ومح ــاورة امل ـش ــاهـي ــر مـن الــشع ــراء يف
مـ ـص ـ ــاح ـب ـ ــات ف ـن ـي ـ ــة،أب ـ ــرزه ـ ــا رس ــمه
لق ـصـ ــائـ ــد ادونـي ــس ومحـمـ ــد بـنـي ــس

ومحمود درويش واجلواهري.
ت جيال بكـوك االيرانـية طـاووس ًا
رسمـ ْ
مـطــرزا بقـصــائــد حــافـظ الــشيــرازي،
وفرح مـوشري آجـرة احلب مخطـوطة
عليهــا خمـريــات اخليـام .شفـيق عبـود
يــرسم قـصيــدة لتــوفيق صـايغ .ايـثيل
عـدنان تـرسم مجمـوعة مـن القصـائد
لل ـسـي ــاب ،ولك ــونه ــا رس ــام ــة وش ــاع ــرة
تعـايـش االنـكليـزيـة،فـاحلــرف العــربي
يغ ــويه ــا .م ــسح ــورة ب ــالـكلـم ــات الـتـي
تخـط به ــا دفتــره ــا اليــاب ــاني ،وتـعيــد
رسـم الصـور التـي وضعتهـا للقـصيـدة،
كـم ـ ــا ت ـ ــدخـل يف مغ ـ ــام ـ ــرة الــبحـث يف
املـوتيفـات االسالميـة لكـتب التـصوف.
(العصـافيـر متـوت يف اجلليل)قـصيـدة
مـحمــود درويـش يــرسـمهــا اجلــزائــري
ع ـبـ ـ ــداهلل بــن طـ ـ ــاه ـ ـ ــرمع بـ ـ ــورتـ ـ ــريــت
للشاعر.
احلــروف يف تكــوين الـفنـان الـسعـودي
فـيــصل سـم ــرا تــتح ــول ال ــى ت ـط ــري ــز
صـب ــور عل ــى رقع ــة مخ ــروطـيـ ــة تقف
علـى حــامالت سلـكيـة ،وهـو يــستخـدم
احلنـة والـورق والـطني اجلــاف،ليكـتب
نـصه املـنمـنم علـى طـريقــة التعـاويـذ،
حيث تفتـرق حروف الكلـمات كي حتل
يف طقسها اخلاص املؤثر.
الكثـير من األسمـاء الشابـة تشارك يف
هـ ـ ــذا العـ ـ ــرض م ــن العـ ـ ــراق خـ ـ ــاصـ ـ ــة
والـدول العــربيــة واالسالميــة عمـومـا.
االجـيــال يف احلـيــز الــواحــد تـتحــاور،
ولعـلها فـرصة نـادرة للتثـبت من قيـمة
الفـن االسالمـي وه ــو يجـت ــاز ب ــواب ــات
الكـتـب واملـت ــاحف ال ــى ن ــور احل ــداث ــة
وتقنياتها املنوعة.

إلزالـــــــة الـــــســـــــواد مـــن وجـه احلـــيـــــــاة وإبـــــــراز بـــيـــــــاض الـــــــورقـــــــة

افـتـتـــــاح املعــــرض الـتـــشـكــييل لـلفـنـــــان العــــراقـي عـبـــــد احللـيـم يــــارس ضــم أربعـني لــــوحــــة
كـــــــــربـالء  /املـــــــــدى

أربعــون لــوحــة وضعـت جمـيعهــا داخل إطــار
زج ــاجي وبـقيــاســات مـتقــاربــة بــدت وكــأنهــا
صـور معلقة على جـدران التجمع الكربالئي
يف كربالء إال انهـا كانت لـوحات فنـية ميـزها
اللـ ــون األسـ ــود وكـ ــأنهـ ــا تخ ـطـي ـطـ ــات بـقلـم
الــرصــاص أراد رســامهــا أن يحـكي عـن شيء
م ـ ــا م ـ ــدف ـ ــون يف داخـله وأب ـ ــاح به مــن خالل
اخلطوط التي أنتجت لوحات فنية.
أربعـون لـوحــة رسمهــا الفنـان العـراقـي عبـد
احللـيم يــاســر ووضع له ــا عنــوان ــا عنــد بــاب
الــتجــمع (خـ ـطـ ـ ــوط عل ـ ــى ورق ـ ــة ب ـيـ ـض ـ ــاء)
لـيـص ــادر بهــا أي ت ــأويل آخــر غـيــر الـبـيــاض
وغير القـدرة على إنتاج مـا هو داخل النفس
البـشريـة بإمـكانـيات وان بـدت قليـلة إال أنـها

كانت كبيـرة يف االختيار والـتنفيذ الن حجم
اللـوحـة ال يعـني صغـر الفكـرة بل إن الفكـرة
أراده ـ ــا ي ـ ــاس ـ ــر أن تـك ـ ــون اك ـب ـ ــر مــن اإلط ـ ــار
وتـنطلـق إلى مـدى أوسع يف مخيلـة املشـاهد
أو املتلقي ملعنى وقصدية اللوحة.
يقــول عـب ــد احللـيـم يــاســر إن ه ــذا املعــرض
واقـعي بكل مـا تعـنيه الـواقعيـة إال إنه رمـزي
بـكل م ــا ي ــراد للـت ــاويل أن يـتخـ ــذ له معـن ــى
قريـب من هذا الـواقع الن واقع الفنـان ليس
بالضـرورة أن يكون واقعا معـيشا بل أن يكون
واقعـا فنيـا وإال ال نسـميه فنـا فكـان املعـرض
هـو الـواقعيـة الـرمـزيـة الن مـا حـولنـا مـا زال
يف طــور الــضب ــابيــة وال نعــرف إلــى أي جهــة
سـيكــون الـتح ــول يف حني الـفن ب ــإمكــانه أن
يــصحح الــضب ــابيــة ويخ ــرج شمـس اخملـيلــة
وحب احلياة إلى الواجهة األمامية.
وي ــؤك ــد عـب ــد احللـيـم إن ه ــذا ه ــو مع ــرضـي
ال ـ ــرابع وضـم  40لـ ــوحـ ــة جـ ـس ـ ــدت مخـتـلف
املـ ــواضــيع الـتـي تـ ــدور حـ ــول اإلنـ ـسـ ــان ومـ ــا
يعــانيه يف هــذه احليـاة وقــد نفـذهـا جـميعـا
بـقلـم (الـ ــروتـ ــرنـك) ال ـ ــذي يحــمل ب ـصـمـ ــة
خـاصــة وهي طـريقــة صعبــة لتـنفيــذ أعمـال

تشكيلية كون القلم له حافة حادة تخلو من
االنـ ـسـيـ ــابـيـ ــة الـتــي جتعـل الفـنـ ــان حـ ــرا يف
جتسيده لـوحاته.رمبا أراد عبـد احلليم بهذا
الـقلـم ال ــصعـب الـت ـط ـ ــويع أن يــتحـ ــدث عـن
صعوبـة احلياة الـعراقيـة مثلـما يتـحدث عن
صعوبة سبر غور اإلنسان من خالل الفرشاة
ألنهـا سهلـة فعـمد الـى استـخدام هـذا القلم
لـك ــي يح ـ ـ ــاكــي الـ ــصع ـ ـ ــوب ـ ـ ــة ال ـتــي تـ ـط ـ ـ ــوق
احل ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــاة..ويـق ـ ـ ـ ـ ــول ه ـ ـ ـ ـ ــو أردت مـ ــن خـالل
اســتخـ ــدام هـ ــذا الـقلـم أن أع ـطـي صـ ــورة أن
الفنان العراقي قـادر على استخدام مختلف
الـتقـنـيــات يف هــذا الـظ ــرف العـصـيـب الــذي
مير بالـعراق وشحة املواد األولـية التي تخلو
منها األسواق احمللية.
ولكـن ال ـســؤال الــذي ي ــدور مع املـتلقـي وهــو
يـ ــرى تلـك اخل ـطـ ــوط املــتقـ ــاطعـ ــة بلـ ــونهـ ــا
األسـود تارة وهـو الغالـب أو األزرق أو األحمر
هـو ملـاذا عنـون معـرضـه بخطـوط علـى ورقـة
بيـضـاء؟ يـجيـب عبــد احللـيم..الـبيـاض هـو
الصفـاء يف حني تتـمركـز اخلطـوط الرمـزية
علــى هــذا الـبيــاض لـكي نـتحــدث عـن األمل
رغـم س ــوداوي ــة احلـي ــاة الن اإلمي ــان ب ــان كل

شــيء أص ــبح اسـ ـ ــود يع ـنــي إن اخمل ــيل ـ ــة ق ـ ــد
ن ـضـبــت وال معـنـ ــى الن نــتحـ ــدث عـن احلـب
مـثال أو رسم لوحـة أو كتابـة قصة أو قـصيدة

أو إنتـاج مـســرحيــة الن الفـن عمـومـا هـو أن
يــزيل الـســواد لـكي يـظهــر الـبيــاض والن كل
شيء يبـدأ بـالـورقـة فــان البيـاض هـو األصل

من لوحات املعرض

مــادامت الـورقـة بـيضــاء..ويضـيف..من هـذا
املـن ـطـلق اســتخـ ــدمـت املـ ــدرسـ ــة ال ـ ــواقعـيـ ــة
الرمزية ألحاكي احلياة ومعاناة اإلنسان من
خالل إخــراج مــا هــو مــدفــون يف ال ــروح عبــر
ت ــداخل احلــركــة والــرمــز هـنــا هــو اإلن ـســان
والبيئة الكربالئية التي لها جذور عراقية.
بـقي أن نعـطي صــورة ببلـوغــرافيـة عـن عبـد
احللـيم ياسـر فيقـول إنني من مـواليد 1963
عـضو جمعيـة التشكـيليني العراقـيني وعضو
نقــابــة الـصحـفيـني العــراقيــة وعـضــو احتــاد
الـ ـصـحف ـي ــني الع ـ ــراق ـيــني وعـ ـضـ ـ ــو نق ـ ــاب ـ ــة
الف ـنـ ـ ــان ــني العـ ـ ــراق ـيــني ورئ ـيـ ــس ج ــمع ـيـ ـ ــة
الـت ــشكـيلـيـني ف ــرع ك ــربالء وعـض ــو م ــؤســس
للجـنة الكـاريكاتـير العـراقيـة ،عملت رسـاما
يف مجلـتي (مجـلتي واملـزمـار وعـملت رسـامـا
يف عـ ـ ـ ــدة صـحـف داخـل الـعـ ـ ـ ــراق وخـ ـ ـ ــارجـه
وعمـلت رســامــا يف مجالت ع ــربيــة يف األردن
واإلمــارات والــسعــوديــة ،ش ــاركت يف ع ــدد من
املعـارض احملليـة والعـربيـة والعـامليـة يف كـوبـا
وال ـي ـ ـ ــاب ـ ـ ــان وبـلـج ـيـك ـ ـ ــا واألردن واإلم ـ ـ ــارات،
وحصلت على عدة جوائـر تقديرية عاملية يف
هذه املشاركات.

