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ملصق من تصميم محمود صبري،
اخلمسينات ،مجموعة خاصة ،لندن

مجلة مهتمة بتاريخ الفن العراقي احلديث
املساهمون فيها حتت مظلة العمل اجلماعي والتضامني
صورة الغالف االول :محمود صبري 1985 ،مواد مختلفة على الورق 20 x 29.5 .سم

صورة الغالف االخير :محمود صبري ،مواد مختلفة على الورق

املساهمون يف هذا العدد
سهيلة طقش ،يحيى الشيخ ،عبد اهلل حبه ،سهيل سامي نادر ،فيصل لعيبي ،بديعة أمني ،سامي داوود
عمار داود ،ضياء العزاوي ،عاصم عبد االمير ،ياسني وامي ،سعد القصاب ،تغريد هاشم  ،وليد سيتي
عدنان الظاهر ،سالم خالد ،معاذ االلوسي ،أكرم العقيلي ،إحسان فتحي ،زيد السعداوي

منذ مغادرة الفنان محمود صبري العراق عام  ،1960تعذر على املتابع للتجربة العراقية من معرفة تطور جتربته ومن
مستجداته الفكرية او االسلوبية ،هو الذي ترك بصمته املتميزة خالل اخلمسينات عبر اعمال تنوعت بني املواضيع السياسية
وبني مواضيع كرست للتعبير عن االظروف االجتماعية للطبقات الفقيرة إلى جانب ما نشره من نقد فني ومقاالت عن
الفن العراقي ذات مرجعية ماركسية .حاولت مجلة ماكو بهذا العدد جتميع ما هو ممكن ملراحل جتربته املختلفة .اذ شكلت
اخلمسينات أهمية خاصة ضمن تاريخ الفن العراقي ،حيث لم يتوفر اال على عدد محدود ال يتعدى العشرون عمال منه على
الورق او القماش وبالتالي سيكون تقييم كامل جتربته هذه هو ضرب من اخليال على الرغم من اهميتها مقارنة بالتجارب
التي مر بها الفنان بعد مغادرته العراق الى موسكو لدراسة الفن او كما يقال أيضا لتنفيذ عمله اجلداري حتت عنوان
(وطني) والذي خصص الن يكون خلف جدارية جواد سليم.
خالل الستينات وبداية السبعينات بدى واضحا خضوعه لتأثير االيقونة الروسية شكال ولون ًا مع محافظة محدودة لبقايا
شخوصه من مرحلة اخلمسينات حينا او نتاجات ايقونية هي على الضد من كامل جتربته ،وسرعان ما تخلى عن هذا
االسلوب الى مرحلة سميت بالسومريات بسبب مرجعيتها ملا يعرف يف احلضارة العراقية القدمية باخلتم االسطواني وهي
مرحلة بدت ذات محدودية واضحة وارتباط غير ابداعي بتكوين اخلتم مع هذين التوجهني املتعارضني انتج اعمال جتريدية
باسلوب شائع عن تل الزعتر وشيلي واستلهامه للوحة (صعود اخلطايا) للفنان الهولندي جيروم بوش .بعد هذا التنوع
االسلوبي اصدر بيان واقعية الكم عام  ١٩٧١وبعد بضعة سنوات من هذا التاريخ تفرغ بالكامل لتطوير نظريته هذه وحلني
وفاته يف لندن عام .2012
نأمل ان يحرض هذا اجلهد من تبقى من عائلة الفنان  ،واملؤوسسات الفنية ومراكز دراسات الفنون على العمل يف سبيل توثيق
عمل هذا الفنان من اجل رسم كامل جتربته لكي يأخذ مكانته الفنية التي يستحقها ضمن تاريخ الفن العراقي والعربي.
ضياء العزاوي

تشكر مجلة ماكو مجموعة اجلادرجي ،لندن ،مجموعة االبراهيمي ،عمان ،مجموعة
حربه ،تورينو ،مجموعة بارجيل ،الشارقة ،متحف الفن العربي ،الدوحة ،والعديد من
األصدقاء لتعاونهم معنا يف انتاج هذا العدد.

تخطيط 64-1962 ،حبر على الورق،
 17 x 20سم مجموعة حسني حربه،
تورينو

الواقعية واملواكب اجلنائزية  -قراءة يف
لوحات محمود صبري
سهيلة طقش

يف ظل االهتمام األكادميي املتزايد الذي
حتظى به الدراسات البديلة واملقارنة ،لوحظ
التركيز املتزايد للعديد من املعارض الدولية
يف السنوات األخيرة على األعمال الفنية
الناشئة يف القرن العشرين للفنانني من
شمال إفريقيا وغرب آسيا .بيد أنه ناد ًرا ما
ظهرت أعمال الرسام العراقي محمود صبري
( )2012 -1927يف املعارض الفنية أو دراسات
الفن العربي احلديث ،حيث بدأت لوحاته
بالظهور يف مبيعات دور املزادات بعد وفاته
يف عام  ،2012باستثناء صفقة واحدة قام بها
ميم غاليري للمتحف العربي للفن احلديث
يف الدوحة يف عام  . 2011ولرمبا كان لقرار
الفنان صبري مبغادرة العراق متوجهاً إلى
موسكو يف عام  1960لاللتحاق مبعهد الفنون
دومنا رجعة لبلده األم دوراً يف غيابه عن
الساحة الفنية والتي شهدت تطوراً ديناميكياً
على مدى األعوام .إضافة لذلك ،فإن قرار
املنفى االختياري الذي فرضه صبري على
نفسه قد أدى لتالشي اهتمام النقّاد بأعماله
األمر الذي ش ّكل تناقضاً صارخاً مع مالمح
مشاركته املجتمعية الفعالة خالل اخلمسينيات
من القرن املاضي حيث كان من أبرز أعمدة
الفن احلديث يف بغداد ،فض ً
ال عن كونه
شخصية سياسية فذة.
شهدت خمسينيات القرن املاضي ،والتي
غالباً ما يطلق عليها مصطلح العصر الذهبي
للثقافة العراقية  ،طفرة كبيرة يف املشاريع

الثقافية واالبتكارات الفنية ،حيث ش ّكلت
تلك احلقبة الزمنية ما ميكن اعتباره «صحوة
سياسية واجتماعية» وذلك يف ظل تنامي
احلركات الوطنية يف شتى أنحاء العالم العربي
وتعالي األصوات املنددة بالتدخالت الغربية
السياسية واالقتصادية على حد سواء ،حيث
جنحت بعض الدول العربية يف احلصول
على استقاللها من القوى االستعمارية،
فيما كانت دول أخرى تكافح من أجل تقرير
مصيرها إال أن جميعها قد كانت يف طور
إعادة حتديد هويتها .وجتلّى هذا املسعى على
الصعيد الفني عبر البحث عن طرق تعبيرية
باألساليب التقليدية األصيلة وتلك احلديثة
يف آن واحد والتي تعكس ك ً
ال من الثقافات
والتاريخ والبيئات احمللية .كما لوحظ انخراط
الفنانني ومشاركتهم النشطة يف املساعي
الهادفة إلى ابتكار أمناط حديثة للتعبير تتسم
بالصبغة احمللية واالعتراف العاملي بها وذلك
ملواكبة وتيرة احلداثة املتسارعة ،والتحوالت
الدراماتيكية يف املشهد السياسي يف املنطقة،
واألمناط احلياتية سريعة التغيير.
وقد مت تشكيل عدد من املجموعات الفنية يف
العراق آنذاك ،مبا يف ذلك مجموعة بغداد
للفن احلديث بقيادة الفنانني جواد سليم
وشاكر حسن آل سعيد ،ومجموعة الرواد،
التي أسسها الفنان واملربي فائق حسن عام
 .1950كما أصدرت املجموعة السابقة بيا ًنا
يف عام  ،1951يصف املتطلبات املزدوجة

لتشكيل «شخصية فنية وطنية» والتي تتطلب
اإلملام باألساليب والنظم احلالية و «إدراك
عال للصبغة احمللية» .والتزاماً بذلك الشعار،
ٍ
استهل أعضاء املجموعة جتاربهم على صعيد
الشكل والتكوين ،يف محاولة لربط التاريخ
احمللي باحلداثة العاملية وتوجهاتهم ذات
الطابع الغربي .وقد تولى جواد سليم ،الذي
عمل يف مديرية اآلثار يف بغداد بني عامي
 1940و  1945قيادة حركة تسمى «إستلهام
التراث» ،حيث بادر من خاللها للترويج للتراث
العراقي باعتباره منبعاً لألفكار الفنية فض ً
ال
عن مساعيه الرامية خللق لغة بصرية عراقية
أصيلة تضم عناصر من املاضي.
أما الفنان محمود صبري فقد كان ينتمي إلى
مجموعة  -الرواد  -والتي لم تقم بنشر أي
بيان على غرار املجموعات األخرى ،بل عملوا
على نشر مبدأ إرشادي مبني على نقل الفن
من خارج االستوديو إلى الشوارع ،والرسم
«مباشرة من البيئة احمليطة» .وغال ًبا ما كان
أعضاء مجموعة الرواد ،مبا فيهم الفنان
صبري ،يزورون املناطق الريفية يف العراق
ويرسمون مشاهد من احلياة القروية اليومية.
إضافة لذلك ،كان أفراد املجموعة يطمحون
إلى خلق فن وطني حديث يف العراق ،حيث قام
الفنان محمود صبري بعرض لوحاته إلى جانب
مجموعة بغداد للفن احلديث يف عام .1951
نهج
إال أنه قد لوحظ كذلك تف ّرده عبر تبني ٍ
متميز لتحديد مالمح الهوية العراقية ومتثيلها
ٍ
عمال بناء 1956 ،زيت على القماش 50 x 60 ،سم
مجموعة رفعة اجلادرجي ،لندن
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200 x 150

ثورة اجلزائر ،زيت على قماش
.،مجموعة املتحف الوطني للفن احلديث ،بغداد

8

سم

وعلى العكس من نهج الفنان سليم ،فإن تفاعل
الفنان صبري مع التراث لم يكن منصباً على
التجارب مع الشكل والتكوين ،بل توجه للتركيز
بشكل أكبر على احملتوى وإعادة تفسير احلياة
اليومية والعادات احمللية وهو ما تسنى لي
مالحظته من خالل أعمال الفنان صبري يف
خمسينيات القرن املاضي ،وال سيما سلسلة
جنازة الشهيد ،حيث استخدم عناصر من
املمارسات والتقاليد الدينية املتبعة يف العراق،
مبا يف ذلك مواكب عاشوراء واألعمال األدائية
ذات الصلة وذلك ضمن مساعيه خللق تصور
أقرب للمجتمع العراقي .وبذلك ،فقد أصبح
مفهوم «الشهادة» على وجه اخلصوص ،ميزة
أساسية ضمن أعماله يف تلك الفترة وذلك يف
ظل دالالته وارتباطه الوثيق باملجتمع العراقي.
وباستخدام لغة الواقعية ،ط ّور صبري محتوى
عمله بصبغة عراقية فريدة تتسم مبزيج
ما بني املاضي واحلاضر .وقد انصب ج ّل
اهتمامه يف اخلمسينيات من القرن املاضي
على إبراز أشكال الظلم ،والتفاوت االجتماعي
واالقتصادي التي يعاني املجتمع العراقي
منها  ،مما دفعه الستخدام الصور الواقعية
املألوفة وذات الرمزية التي اعتبرها عام ً
ال
أساسياً لتحفيز املشاهد وتأجيج مشاعره،
ويتمثل االختالف بني نهج صبري ونهج أعضاء
مجموعة بغداد للفن احلديث يف الصبغة
السياسية املهيمنة على أعماله والتي حلّت
محل اهتمامه بالتجارب الرسمية.
وتقتصر املواد املنشورة حول أعمال صبري
من خمسينيات وستينيات العقد املاضي إلى
حد كبير على مراجعات املعارض ،واإلشارات
النادرة إلى أعماله يف املجالت الفنية
السوفيتية ودراسات الفن العراقي ،إضافة
للمقاالت الصادرة بتوقيعه .وللفنان صبري
العديد من املنشورات الفنية والسياسية
الصادرة خالل خمسينيات القرن املاضي،
وقد جذبت أعماله انتباه العديد من أبرز
النقّاد منهم شاكر حسن آل سعيد وشخصيات
عراقية أخرى بارزة ،فعلى سبيل املثال،
أشادت مراجعة جليل كمال الدين ملعرض
1956
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الرواد لعام  1958ملجلة اآلداب بالنهج الواقعي سأسعى للبحث يف دور التقاليد وأثرها على
للمجموعة يف الرسم فض ً
ال عن تسليط الضوء لوحات صبري املستوحاة من الواقع السياسي،
حيث أنه غالباً ما كان املؤلفون يربطون أعمال
على أعمال محمود صبري حيث خصص
كمال الدين ما يقرب من نصف املقال ملناقشة صبري بالصور املسيحية  -وخاصة الرموز
أعماله .وأثنى عليه كمال الدين باعتباره رسا ًما األرثوذكسية الشرقية التي تصور رثاء املسيح
ماه ًرا يف فن اجلداريات مشي ًرا ألهمية أعماله  -إال أن أعماله يف فترة اخلمسينيات لم يتم
وأهمية عرضها يف املتحف الوطني العراقي
ربطها بتاتاً بالتقاليد واألعراف الدينية يف
مبا يف ذلك لوحة مجزرة يف اجلزائرعام  1957العراق والتي كانت تش ّكل جز ًءا كبي ًرا وهاماً
 ،والتي رسمها ر ًدا على إراقة الدماء يف حرب من النسيج الثقايف العلماني للبالد ،فض ً
ال عن
االستقالل اجلزائرية  ،وقد حظيت بالكثير من ارتباطها مبفهوم الشهادة وأهميته التاريخية يف
التقدير آنذاك .كما أشاد الصحفي والناقد
العراق .وتهدف هذه الدراسة لتحليل سلسلة
جبرا إبراهيم جبرا عام  1961بأعمال الفنان
جنازة الشهيد للفنان صبري وتوجهاته املبكرة
صبري ضمن مقالته الصادرة بعنوان «الفن يف العتماد مفهوم الواقعية ،والتي تعكس اعتباره
عراق اليوم» ،والتي أشار من خاللها ملساعي
للفن مبثابة أداة لتحفيز «الصحوة الوطنية»
الفنان خللق «فن عراقي الهوية» عبر معاجلة
مثله كمثل العديد من الفنانني الشيوعيني يف
املظالم االجتماعية والسياسية يف العراق
دول أخرى مما دفعه الختيار الفن الشعبي
ومتثيل املشاهد احمللية واحلياة اليومية.
املستمد من الثقافة العراقية وذلك يف مسعى
ويف مطلع عام  ،2010استقطبت أعمال صبري منه لتعزيز الوعي الوطني.
االهتمام الدولي مرة أخرى ،وذلك بفضل
بدايات صبري يف احلياة العامة واحملفل
احتضان املتحف للوحته مثلما ذكر آنفاً،
الشيوعي
باإلضافة إلعادة عرض أعماله بعد وفاته يف
كالري بال مول ،لندن ،يف عام  ،2013والذي
شارك يف تنظيمه كل من ياسمني صبري ابنة «ميكن القول إن انطالقتي االجتماعية األولى
كانت يف عام  1944مع مجموعة من الزمالء
الفنان الراحل ،والفنان ساطع هاشم ،فنان
يف املدرسة الثانوية وذلك لدى زيارتنا لوزير
عراقي مقيم يف اململكة املتحدة .وبعد هذا
املعرض بدأت املؤسسات اخليرية ببيع أعمال التربية والتعليم يف بغداد لطلب املوافقة على
صبري باملزاد العلني يف دبي ولندن ،وغال ًبا ما استخدام مبنى املدرسة خالل العطلة الصيفية
الستغالله كمركز حملو األمية يف املجتمع،
كانت الكتالوجات املصاحبة لها حتتوي على
مقاالت قصيرة من تأليفه حول لوحات معينة .وانضم إلينا عدد كبير من الناس  ،أذكر أسماء
بعض منهم مثل :محمد صالح العبلي ،حافظ
وتشمل مصادر املعلومات األخرى عن أعماله
تقمشي ،يوسف العاني ،أديب جورج ،كامل
عدة مقابالت مصورة بالفيديو مع صبري،
محمد علي»...
معظمها من إنتاج املخرج العراقي بهجت
محمود صبري
صبري بيدان والتي مت عرضها بني عامي
 1985و  ،2008باإلضافة ملجلد أحادي مت نشره ويستذكر الفنان محمود صبري خالل مقابلة
عام  2013من حترير الدكتور حمدي تقمشي ،أجريت عام  2008يف براغ عندما كان يبلغ
من العمر  81عا ًما مشاركته املجتمعية األولى
وهو صديق مقرب حملمود صبري.
يف مسقط رأسه بغداد عندما كان يبلغ 17
تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على
ربي ًعا ،وبالرغم من نشأته يف أسرة من الطبقة
الظروف السياسية التي أثرت أعمال الفنان
املتوسطة ،فقد كان صبري شديد االهتمام
صبري يف اخلمسينيات وأوائل الستينيات،
وتقدم قراءة جديدة للدوافع املتعددة املستويات مبعايير العدالة املجتمعية فض ً
ال عن تعاطفه
وراء سلسلة جنازة الشهيد ،التي مت إنتاجها بني مع شرائح املجتمع املهمشة واحملرومة.
كما باشر بالعمل التطوعي بهدف إطالق
عامي  1951و  .1962وعلى عكس املناقشات
املبادرات االجتماعية حيث ازداد اهتمامه
املقتضبة ألعماله يف كتالوجات املعارض
واملزادات ودراسة تقمشي ،والتي تص ّوره كفنان باأليديولوجيات االشتراكية والشيوعية منذ
مرحلة املراهقة .وقد القت حملته التطوعية
ثوري وشيوعي علماني دون أي إشارة لتأثير
العادات احمللية يف العراق على أعماله ،فإنني التي نظمها وأصدقاؤه يف عام  1944حملو
عمال ،1955حبر وقلم فحم على الورق 57 x 72 ،سم،
مجموعة رفعة اجلادرجي ،لندن
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بائع الشلغم اخلمسينات،، ،زيت على القماش ،
اخلمسنات 72 x 90 ،سم
مجموعة مؤسسة بارجيل ،الشارقة.
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األمية خالل فترة العطلة الصيفية إقباالً
واضحاً من العشرات من العمال «ذوي
الياقات الزرقاء» ،حيث أن دور تلك املبادرة لم
يقتصر على تعليم القراءة والكتابة فحسب؛
بل أنها ساهمت أيضاً يف إفساح املجال
لتنوير املشاركني حول عدة قضايا جوهرية
مبا يف ذلك قضايا احلرية ،والدميقراطية،
واالستقالل ،وحقوق العمال واملرأة.
لقد كان مفهوم الشيوعية متوازياً مع توجهات
الفنان صبري ومناصرته ملعايير العدالة
واملساواة للجميع ،فض ً
ال عن تركيزه وإصراره
على أهمية التوزيع العادل للثروة إضافة
لتحسني الظروف املعيشية للفئات األشد
حرماناً يف املجتمع .وخالل احلرب العاملية
الثانية ،كان صبري والعديد من أقرانه العرب
ينظرون إلى االحتاد السوفيتي باعتباره
القوة الرائدة يف مناهضة الفاشية وتوجهاتها
العنصرية يف أوروبا .وعندما وضعت احلرب
أوزارها بانتصار القوات احلليفة يف عام ،1945
تخرج صبري من املدرسة الثانوية ،حيث انضم
رسم ًيا لعضوية احلزب الشيوعي العراقي
( )ICPفض ً
ال عن دوره الناشط يف مختلف
فروع احلزب يف بغداد .وقد كان هذا املسار
مألوفاً بني فئة الشباب العراقي يف بغداد
يف ذلك الوقت ،ففي الواقع ،حظي احلزب
الشيوعي بنفوذ سياسي واضح يف العراق
خالل األربعينيات من القرن املاضي حتت
قيادة سكرتيره األول ذو الشخصية املميزة
يوسف سلمان يوسف ،املعروف ً
أيضا باسم
الرفيق فهد .كما متيزت تلك الفترة بانتشار
العديد من مؤلفات الفكر الشيوعي يف
األسواق ،فض ً
ال عن تزايد شعبية األيديولوجية
الشيوعية بني صفوف الطالب والطبقة العاملة
يف ظل االنتصارات السوفيتية املتتالية واقتراب
نهاية احلرب العاملية الثانية.
وقد حصل على منحة حكومية للدراسة يف
مصر لدى استكماله مرحلة الدراسة الثانوية،
إال أنه قرر يف العام التالي االلتحاق بجامعة
لوبورو يف اململكة املتحدة مما أتاح له الفرصة
للتواصل والتفاعل مع نشطاء يساريني أثناء
متابعتة لدروس الرسم يف املساء .كما أشار
صبري إلى أن انطالقته يف مجال فن الرسم
باأللوان الزيتية والتعرف على أعمال الرسامني
العامليني قد بدأت يف اململكة املتحدة ،حيث
شارك يف املعرض الفني األول الذي أقيم يف
السفارة العراقية يف مدينة لندن يف عام .1949

إضافة لذلك ،فإن أولى أعماله لم تعكس
توجهاته االجتماعية والسياسية فحسب ،بل
أنها قد عكست كذلك توجهاته الشيوعية
وهو ما ظهر جلياً من خالل عرض لوحة فنية
حتاكي الثورة الشيوعية الصينية املستمرة
آنذاك .من جانب آخر ،فقد أتاحت تلك
املناسبة لصبري فرصة التواصل ألول مرة
مع فنانني عراقيني شباب يف اململكة املتحدة،
والذين أصبحوا فيما بعد شخصيات بارزة
يف مجال الفن احلديث يف بغداد وساهموا يف
تقدمي مشهد فني نابض باحلياة حيث ضمت
تلك املجموعة أسماء عريقة أمثال جواد سليم،
وعطا صبري ،وحافظ الدروبي ،وخالد البسام،
وفخر النساء زيد وآخرين.
عاد صبري إلى العراق عام  ،1949بعد عام
تقري ًبا من اندالع االنتفاضة الشعبية املعروفة
باسم «انتفاضة الوثبة» يف شوارع بغداد .حيث
شهدت املدينة يف شهر يناير  1948اضطرابات
شعبية (مبا يف ذلك إعالن اإلضراب ملدة
ثالثة أيام إضافة للعديد من املظاهرات)
احتجاجا على توقيع معاهدة بورتسموث بني
ً
العراق واحلكومة البريطانية ،حيث اعتبر
الشعب العراقي هذه االتفاقية مبثابة استكمال
للمعاهدة األجنلو-عراقية لعام  ،1930والتي مت
مبوجبها منح السيطرة البريطانية على الشؤون
السياسية والعسكرية اخلارجية للعراق.
وبالرغم من مشاركة عدة مجموعات معارضة
يف تنظيم االنتفاضة ،مبا يف ذلك القوميني
العراقيني والقوميني العرب ،إال أن الصدارة
كانت للحزب الشيوعي العراقي ( - )ICPأحد
أكبر املنظمات الشعبية يف البالد  -والذي
أثبت جناحاً يف حشد أعداد كبيرة من العمال
والطالب .وقد شهدت هذه االنتفاضة مواجهة
شرسة من قبل قوات الشرطة العراقي ،التي
اتخذت من أسطح املنازل موقعاً الستهداف
املتظاهرين بالنيران مخلفة املئات من القتلى.
وضمن هذا اإلطار ،فإن مشاركة احلزب
الشيوعي العراقي يف انتفاضة الوثبة قد
أدت لوضعه يف موقف محفوف باملخاطر
أمام النظام امللكي الذي ال يحظى بالشعبية
 ،والذي ألقى باللوم على احلزب لنشوء تلك
االضطرابات املدنية .وعلى صعيد آخر،
فقد تدهورت صورة احلزب يف أعقاب
هزمية القوات العراقية (والعربية األخرى)
يف فلسطني يف وقت الحق من ذلك العام،
األمر الذي أضر مبكانة احلكومة العراقية،
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مجموعة املتحف الوطني للفن احلديث ،بغداد.
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ويف ديسمبر  ،1948أمر رئيس الوزراء نوري
السعيد باعتقال وإعدام مئات الشيوعيني،
مبن فيهم األمني العام للحزب يوسف سلمان
يوسف ،والذي مت تنفيذ حكم اإلعدام به يف
شهر فبراير  ،1949األمر الذي أسفر عن
تواري احلزب عن الساحة لفترة تقارب العقد
من الزمان حيث كانت قيادات احلزب تعمل
يف اخلفاء إلعداد أجندة ثورية مناهضة
للنظام امللكي .تزامنت عودة صبري إلى العراق
ونشأة التوجهات املناهضة للحزب الشيوعي
العراقي وما تعرض له العديد من أعضاءه من

أحكام بالسجن واإلعدام ،وهو ما ع ّبر عنه من
خالل أعماله الفنية ،حيث طغت االعتبارات
األخالقية والسياسية على االعتبارات الشكلية
واجلمالية يف أعماله خالل هذه الفترة ،مما
فرض اختياره للموضوع والتكوين واحتضان
ً
ناشطا سياس ًيا ،ومدافعاً
الواقعية .وبصفته
عن العدالة ،ومؤمنًا بالشيوعية ،فقد صمم
على استخدام فنه خلدمة أهداف اجتماعية
ً
رافضا اعتماد مفهوم «الفن من أجل الفن»
خالل هذه الفترة .ولسنوات عديدة ،ركز
صبري جهوده على معاجلة محنة الفقراء

واحملرومني يف العراق ،مما عكس الصراع
األهلي املستمر واالضطرابات السياسية يف
البالد .وعادة ما كانت مالمح الشخصيات يف
لوحاته هزيلة وحزينة ،وهو ما يبدو واضحاً
يف لوحته املرسومة بالفحم عام  1955واللوحة
الزيتية لعام  ،1958وكلتاهما بعنوان «عائلة
فالحية» (ص  10و  .)49=48ونرى يف كلتا
اللوحتني تصويراً ألهل القرى مبالمح صلبة
موجهني نظرهم إلى املشاهد أو محدقني
يف الفراغ .كما تعكس وضعياتهم ومالبسهم
املتواضعة أسلوب حياة بسيط للغالبية

املسحوقة ممن يعملون مبهن يدوية وشاقة.
وعلى الرغم من أن هؤالء األفراد ميثلون
ً
ارتباطا بالزراعة ،إال
شريحة املجتمع األكثر
أن لوحاته لم تعكس أي مظاهر عن اخلصوبة
أو احلصاد .بل وعلى العكس من ذلك ،يعكس
ً
صبري تصويراً
محبطا لظروفهم القاسية
وسعيهم اليومي الشاق من أجل تأمني سبل
العيش .ويف اللوحة املرسومة بالفحم ،نرى
أحد الرجال يحمل مجرفة ،مما يشير إلى
عمله يف حراثة األرض لكسب لقمة العيش.
والبد كذلك من اإلشارة إلى رمزية املجرفة

هنا ،حيث ترمز إلى املطرقة واملنجل وهو
شعار الشيوعيني.
وعلى صعيد آخر ،ثمة لوحات أخرى والتي
يعكس الفنان مجموعة شخصيات من خاللها،
إال أنه عادة ما تبدو تلك الشخصيات هزيلة
ومتباعدة عن بعضها البعض ،مما يعكس حالة
الصراع من أجل البقاء يف القرى الفقيرة
واالغتراب الذي يعاني منه العمال الريفيون
املهاجرون يف املراكز احلضرية يف البالد .ومن
أعماله األخرى يف فترة اخلمسينيات ،كلوحة
بائع اجلزر األبيض ،يصور الفنان صبري اثنني
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الشهيد،حبر وقلم فحم على الورق ،اخلمسنات،
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مجموعة رفعة اجلادرجي ،لندن.

16

من سكان املدينة ،على األرجح يف طريقهم إلى
العمل ،يشترون وجبة بسيطة من بائع متجول
عند الفجر (ص  )13حيث تبدو مالمحهم
حزينة وغير مبالية ،مما يجعلهم يبدون
منفصلني عاطفياً عن الواقع وعن بعضهم
البعض .وجتسد هذه اللوحة التي مت رسمها
قبل ثورة  1958بأعوام حالة اليأس والالمباالة
التي عاشتها الطبقة العاملة آنذاك.
متيزت هذه الفترة من تاريخ العراق بوتيرة
التحديث املتسارعة ،مدعومة بالثروة من
عائدات صناعة النفط ورغبة البالد يف
ترسيخ نفسها على الساحة العاملية كدولة
يافعة تتبنى نهج احلداثة والتقدم ،مما دفع
احلكومة لتمويل مشاريع بناء وتطوير البنية
التحتية احلضرية يف كبرى املدن مبا يف ذلك
يف كل من بغداد واملوصل والبصرة إضافة
لتعيني مستشارين ومهندسني معماريني أجانب
للمساعدة يف تصميم املشاريع الضخمة.
وضمن مساعي دائرة القيادة التي لم تكن
تتمتع بالشعبية آنذاك إلعادة االستقرار
السياسي ،فقد مت اإلعالن عن توكيل مجلس
تنمية العراق لإلشراف على تنفيذ مشاريع
«السدود ،وأنظمة الري ،والصرف الصحي،

واجلسور والطرق ،واملصانع ،ومحطات الطاقة،
واملساكن ،واملدارس ،واملستشفيات واملباني
العامة.
كما ساهمت هذه املبادرة يف تدفق أعداد
كبيرة من العمال الريفيني الباحثني عن فرصة
عمل إلى مراكز املدن .بيد أنه قد انتهى
األمر بالعديد منهم باالستقرار يف األحياء
الفقيرة املكتظة بالسكان والتي كانت موبوءة
باألمراض ...وهو احلال الذي لم يكن أفضل
بكثير من حال السكان العاملني يف املناطق
الريفية حيث كان يسود النظام اإلقطاعي
القدمي مللكية األراضي واإلنتاج الزراعي يف
أوائل اخلمسينيات من القرن املاضي .وغالباً
ما كان يتم استغالل الفالحني للعمل يف حقول
تؤول ملكيتها لإلقطاعيني ،وقد شكلت تلك
الظروف نقطة األساس النتفاضات الفالحني
املتكررة .وقد أبدى صبري ،إلى جانب عدد من
الفنانني واملثقفني العراقيني اآلخرين املمارسني
يف بغداد يف هذا الوقت ،قل ًقا عمي ًقا بشأن
معاناة أولئك العمال الذين يتقاضون رواتب
منخفضة حيث متثل رد صبري على هذه
املشاكل بإنتاج أعمال فنية ونصوص تدين سوء
معاملة النخبة احلاكمة للعمال يف البالد.
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عن «الظروف الفعلية للحياة» فحسب ،بل
لقد كانت الغاية من تعميم الفن  -وبعبارة
وباإلضافة لظروف الفقر والعوز ،سرعان
أخرى ،إتاحته وتيسير فهمه للعموم ،وترسيخه
كان مبثابة حركة موجهة نحو حتفيز احلركة
ما بدأ موضوع املوت الناجم عن االضطهاد
الثورية .كما أن الهدف املباشر لهذا الفن قد ضمن التقاليد احمللية املعروفة  -جز ًءا أساسياً
السياسي يهيمن على أعمال صبري ،والذي
متثل يف خدمة املجتمع وعموم األفراد ،ليس
لم يتو ّلد فقط نتيجة الغضب الناجم عن
من اجلهود الرامية للتنوير والتعريف باملبادئ
فقط من خالل متثيل ظروف وجودهم ،ولكن
الواقعية والثورية .وباملثل ،فإن أعمال صبري
ممارسات القتل والتصفية التي استهدفت
ً
أيضا من خالل حتفيز التوجهات نحو تغيير
من اخلمسينيات ،وخاصة سلسلة جنازة
أعضاء احلزب الشيوعي العراقي  ،ولكنه كان
ميثل انعكاساً لألحداث السياسية املدمرة
هذه الظروف .وحتقيقاً لذلك ،كانت املمارسة الشهيد ،نشرت عناصر من التقاليد الشعبية
الفنية لصبري يف هذا الوقت مكرسة ،قبل
العراقية خللق صور تخاطب عامة الناس .وقد
التي شهدتها املنطقة بأكملها .واستمر دافعه
االجتماعي والسياسي يف التأثير على عمله
كل شيء ،لفضح أشكال االستبداد االجتماعي لوحظ تذرعه باملفهوم الديني لالستشهاد يف
والسياسي من خالل الرسم .يف الواقع،
لوحاته عن املوت السياسي لتأجيج املشاعر
كرسام حتى أواخر الستينيات .وخالل هذه
الفترة  -ومتاشياً مع رؤية الفنانني االشتراكيني امتد هذا الهدف إلى بذل جهوده يف جميع
لدى جمهوره العراقي.
املجاالت األخرى ،سواء كانت كتابات مناهضة إن االعتراف بالدور الشعبوي يف إضفاء
على الصعيد العاملي  -توجه صبري العتماد
الواقعية باعتبارها األسلوب األنسب لتمثيل كل لإلمبريالية ،أو االنخراط يف العمل املجتمعي ،الطابع الدميقراطي على الثقافة قد دفع
من التجارب املعيشية للعمال العراقيني وإبراز أو االرتباطات السياسية السرية مع أحزاب
الفنانني الشيوعيني يف جميع أنحاء العالم
القضايا االجتماعية امللحة.
املعارضة العراقية .كما سعى صبري يف أعماله إلى التخلي عن رسم اللوحات الفنية العادية
التي حتاكي ظروف اإلعدامات السياسية
واعتماد أسلوب اللوحات الفنية الضخمة
واملعاناة اجلماعية للتعبير عن أشكال
وذلك إلدراكهم إمكانية التغلب على النخبوية
الواقعية يف أعمال محمود صبري
الثقافية وكسر حصرية الفن وجعله متاحاً
االضطهاد والتوزيع غير املتكافئ للسلطة،
مق ّد ًما نق ًدا للسياسات احلكومية واألطر
للعموم .إضافة لذلك ،فإن معيار الضخامة
« ...الشيوعي اجليد هو شيوعي يف املقام
االجتماعية واالقتصادية املختلة يف الدولة،
يرتبط بشكل بديهي وطبيعي مبظاهر البطولة
األول ،وفنان يف املقام الثاني ،وأي معايير
مما يبرز املصاعب اجلماعية على االهتمامات التي تبديها الشخصيات التي تتميز بصفات
أخرى تتبع بعد ذلك ...وتعتبر كل املعارف
الشخصية .إضافة لذلك ،توجه صبري إلبراز البطولة والشجاعة والقيادة والتي دائماً
واملهارات مبثابة أدوات يتم وضعها يف خدمة
الصراع الطبقي[ Rote Gruppe - ».املجموعة مصلحة العامة على حساب مشاعره وأفكاره
ما تعكس انطباعاً بالقوة ،وهو املعيار الذي
الشخصية عبر اعتماد التكتيكات املعارضة
اعتمده ثالثة فنانني مكسيكيني عامليني ممن
احلمراء] ،أملانيا.
والتي كانت موجهة يف األصل إلى النظام
يطلق عليهم «الفنانون الثالث العظماء» وهم:
كان صبري ضلي ًعا يف الكتابات املاركسية
امللكي يف العراق والح ًقا إلى النظام البعثي.
دييغو ريفييرا ،وديفيد ألفارو سيكيروس،
يف مجاالت الفن والثقافة ،ال سيما املؤلفات
إن أسلوب الفنان صبري واملعتمد على
وخوسيه كليمنتي أوروزوكو ممن استلهم الفنان
األوروبية واألمريكية يف القرن العشرين حول
استخدام معيار الواقعية للوصول إلى عموم
صبري جدارياته من صميم أعمالهم التي
الدور االجتماعي والثوري للفن ،والتي غال ًبا
ما كان يقتبس منها يف أعماله .أظهر صبري الناس يعود بذاكرتنا لفقرة من مقال مؤثر بقلم تعكس احملتوى االجتماعي والسياسي ،وهو
ً
ما يبدو جلياً كذلك يف ظل التحاقه باستديو
الكاتب املسرحي والشاعر األملاني بيرتولت
واضحا للواقعية يف اخلمسينيات
تفضيل
ً
بريشت بعنوان «الشعبية والواقعية» (،)1938
الفن الضخم (мастерская монументальной
ومطلع الستينيات ،وهو أسلوب متثيل اعتبره
متاحا جلمهورعريض ومناسباً للفت انتباه
 )живописиيف معهد سوريكوف للفنون يف
ويف تعريفه ملصطلح «شعبي» ،كتب بريشت:
ً
مدينة موسكو يف عام  1960للدراسة حتت
اجلمهور إلى الشؤون السياسية .إن مفهوم
يشير مصطلح «الشعبي» للجماهير العريضة
إشراف ألكسندر دينيكا حيث قام برسم
الواقعية املشار إليه يف الكتابات املاركسية
التي تتبنى وتثري أشكال التعبير اخلاصة بها
مخطط لبناء جدارية فسيفسائية يبلغ
 /تبني وجهة نظرها ،تؤكدها وتصححها /
ال يعكس فقط اعتبارها كأسلوب متجذر يف
ارتفاعها ستة أمتار يف بغداد أسماها «وطني»
ومتثل الفئة األكثر تقدمية من الشعب حتى
إتقان املهارات األكادميية التقليدية للرسم،
ولكن كاستراتيجية لتنمية اليقظة الذهنية لدى تتمكن من تولي القيادة ،وبالتالي تكون مفهومة والتي لم تر النور بسبب التطورات السياسية
غير املواتية.
مشاهديها ،وزيادة وعيهم بالتفاوت االجتماعي لقطاعات أخرى من الناس  /وترتبط كذلك
وعلى النقيض من التعريفات املذكورة أعاله
واالقتصادي السائد وزرع بذورالروح الثورية
مع األفكار والتقاليد السائدة وتطويرها /
ملصطلح الواقعية ،كانت الواقعية االشتراكية
الالزمة لبدء الصراع الطبقي .بعبارة أخرى
والتواصل مع تلك الشريحة من الناس التي
 ،كان أسلو ًبا فن ًيا ال يقتصر فقط على عكسه تسعى جاهدة لتوجيه اإلجنازات من قبل الفئة  -وهو مصطلح متت صياغته يف االحتاد
السوفيتي يف عام  - 1932أسلو ًبا ال يسعى
احلاكمة للشعب يف الوقت احلاضر.
«نظرية املذهب الطبيعي» أو محاولة للتعبير
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إلى التواصل مع اجلماهير وتطوير نظرتهم
تصوير مزايا عديدة كاحلماس والتفاؤل
للعالم فحسب ،بل أنه يشير كذلك للفنانني
والتحلي مبا ميكن اعتبارها «الروح البطولية»
باعتبارهم «مهندسي الروح البشرية» حيث مت من أجل رفع معنويات أفراد الطبقة العاملة
إطالق الدعوة للفنانني البتكار صور ألبطال
«البروليتاريا» وحتفيزهم لإلميان بقدرتهم على
شجعان ثابروا رغم كل الصعاب ليكونوا قدوة النهوض وحتقيق االزدهار الذي يصبون إليه.
لغيرهم ،ويف ظل تسليط الضوء على مفاهيم وبدالً من تقدمي احملن االجتماعية والسياسية
التحرر والعدالة ،احتفى هذا الفن باألشخاص واالقتصادية باعتبارها كتحديات تثقل كاهل
ممن يتحلون باجلرأة والشجاعة الكافية ضمن الطبقة العاملة ،تهدف الواقعية االشتراكية إلى
مساعيهم لتأسيس دولة شيوعية متغلبني على إظهار الطبقة العاملة كقوة قادرة على تخطي
شتى العقبات الناشئة أمامهم .واعتبرت الفئة الصعوبات ،إضافة لقدرتها على «تصوير
املؤيدة لهم الواقعية االشتراكية مبثابة األسلوب الواقع املرجو من خالل توجهاتهم الثورية»،
األنسب لتعزيز مبادئ الشيوعية ،ودعوا إلى
حيث أن هذه الدعوة قد جتاوزت مفهوم

الشهيد ،زيت على القماش ،اخلمسنات،
مجموعة خاصة.
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 ،1951لدى إعالن وفاة النعمان محمد صالح،
الدعوة لتحقيق التغيير ،بل أنها باتت تشكل
متثي ً
ال جريئاً للتغيير على أرض الواقع.
أحد أعضاء احلزب الشيوعي العراقي ،يف
السجن أثناء تنفيذ إضراب جماعي عن
أشار العديد من العلماء أمثال ليا «ديكرمان»
للصلة ما بني الواقعية االشتراكية واألهداف
الطعام ،حيث قامت سلطات الدولة باحتجاز
جثته يف دائرة الطب الشرعي لعدة أيام ومنعت
السياسية الفاسدة ،حيث دعت للحذر من
استخدامها على نحو استراتيجي كوسيلة لـ
دفنه ،حتى قام عضو اللجنة املركزية للحزب
«البناء الذاتي التاريخي» وكمسعى «لتحقيق
الشيوعي العراقي  ،محمد صالح العبلي
(صديق قدمي للفنان صبري ،والذي ساعده
مكانة تاريخية يف ذاكرة الشعوب» مش ّدد ًة
كذلك على دورها يف تغذية مظاهر االستبداد بتأسيس املدرسة الصيفية حملو األمية)،
بالتدخل وتهريب اجلثة من الطب الشرعي
واملظاهر الترويجية للفئة احلاكمة .وعلى
وتنظيم موكب اجلنازة بحضور آالف املشيعني
الرغم من إعجاب صبري بعدد من الفنانني
السوفييت ممن اعتمدوا منط الواقعية
مما حولها فعل ًيا إلى مظاهرة منددة بالنظام
االشتراكية فض ً
ال عن توجهه لدراسة الفن يف احلالي والتي شهدت تعالي األصوات املطالبة
معهد سوريكوف للفنون ،إال أن رؤيته الفنية
بحقوق الطبقات العاملة .كما قام محمد مهدي
ومعاجلته للقضايا الثورية تتعارض مع الغاية
اجلواهري  -شاعر عراقي وشيوعي بارز وهو
أحد أصدقاء الفنان صبري املقربني  -بإلقاء
من الواقعية االشتراكية والتي يتم حصرها
الشعر على قبر صالح ،مما أضفى املزيد من
يف تصوير اإلجنازات اإليجابية والبطولية
من خالل األعمال الفنية .ومنذ أواخر
األهمية العاطفية والسياسية على احلدث.
األربعينيات؛ متحورت أعمال الفنان صبري
وقد كان ملعرفة صبري الشخصية بصالح،
حول مظاهر الفقر والقمع السياسي  ،فيما
باإلضافة الى الظروف االستثنائية لوفاته
لوحظ توجهه يف فترة اخلمسينيات من القرن ومراسم تشييعه  -التي لعب أصدقاؤه املقربون
ً
نشطا للغاية يف تنظيمها  -تأثيراً هائ ً
املاضي لتصوير موضوع االستشهاد بشكل
ال
دو ًرا
مكثف وواضح .وضمن هذا السياق ،فقد
ودائماً على الفنان صبري .وما من شك كذلك
لوحظت حالة االنشقاق الناشئة ما بني الفنان بأن روح التآخي واملشاعر املتأججة خالل
صبري ومرشديه من الفنانني الروس نتيجة
مراسم التشييع ،إضافة للتنديد العلني بالنظام
ً
ً
ً
ً
إصراره على تصوير الظروف املأساوية بدال
احلاكم ،قد كان لها أثرا نفسيا هائال على
من املشاهد اخليالية للتضامن املجتمعي ،جن ًبا الفنان صبري والذي كان شاهداً حياً على
أحداث ذلك اليوم .ويف ظل إعالن الشيوعيون
إلى جنب مع مساعيه لدفع مفهوم الواقعية
إلى آفاق جديدة  -مما أدى إلى ابتعادها عن
العراقيون لنعمان محمد صالح كشهيد ،ويف
املفاهيم األكادميية اجلامدة التي كانت ال
أعقاب املسيرة التي أقيمت تخليداً لذكراه ،بدأ
ً
الفنان صبري يجسد مشاعر احلزن العميق
تزال تد ّرس يف املنهاج السوفييتي .وأخيرا،
جتدر اإلشارة إلى أن الفنان صبري لم يصبح يف لوحاته والتي كانت تعكس مواكب جنائزية
ووجوهاً يعلوها احلزن.
اشتراكياً واقعياً أبداً وذلك على الرغم من
دوافعه الواضحة لتبني النهج الواقعي واعتماده تعتبر مشاعر احلزن والرثاء اجلماعية ذات
أهمية رمزية لدى الشعب العراقي على مر
يف أعماله.
العصور ،وهو ما ميكن أن يعزى الرتباط
مظاهر الشهادة واملواكب اجلنائزية
األرض باحلروب وأشكال الدمار على مدى
األعوام والتي تعود إلى جذور الدولة يف
ش ّكل الرد احلكومي العنيف يف مواجهة
احلقبة السومرية ،فمنذ العصور القدمية،
ً
أعمال
احلركة الشيوعية يف أعقاب أحداث انتفاضة ابتكر الفنانون والكتاب العراقيون
الوثبة يف عام  1949نقطة انطالقة للفنان
تأملية  ،مبا يف ذلك القصائد الرثائية والتي
صبري والذي بدأ يعتمد مظاهر الشهادة
تتضمن رثاء على مدينة أور ،ورثاء على تدمير
السياسية يف أعماله منذ ذلك احلني ،إال أن
نيبور ،ورثاء على تدمير مدينة العقاد والتي
هذا النمط الفني لم يبلغ ذروته سوى يف عام
صدرت جميعها حوالي عام  2000قبل امليالد،
 1951لدى مواجهة صبري حدثاً مؤثراً للغاية
إضافة للتصورات املختلفة حلادثة استشهاد
دفعه إلطالق سلسلة لوحات جنازة الشهيد،
اإلمام احلسني يف معركة كربالء ،التي تستحق
وحتديداً منذ الثالث من كانون األول (ديسمبر) سر ًدا تاريخ ًيا موجزًا.
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الفنان محمود صبري يف مرسمه يف اخلمسينات ،تصوير
ناظم رمزي.
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يف عام  680ميالدية ،وقعت معركة يف صحراء
كربالء ،واملعروفة يف يومنا هذا بأرض العراق،
حني هاجم اخلليفة األموي يزيد بن معاوية
وجيشه ،احلسني  -حفيد النبي محمد ،مع
مجموعته املؤلفة من  72من أصحابه نتيجة
نزاعات على اخلالفة ،حيث قام شمر بن
زليجوشان ،أحد قادة قوات يزيد ،بقطع رأس
احلسني يف معركة دامية ،أودت بحياة العديد
من أفراد عائلته ،مبن فيهم ابنه علي األصغر
البالغ من العمر ستة أشهر .وقد وقعت هذه
املذبحة يف «يوم عاشوراء» أي اليوم العاشر من
شهر محرم الهجري حيث أصبح ذلك اليوم
رمزاً للمسلمني الشيعة والذين يجتمعون كل
عام يف هذا التاريخ إلحياء ذكرى وفاة اإلمام
وأداء طقوس الرثاء حز ًنا على خسارته .يتميز
هذا اليوم عادة مبواكب كبيرة من الناس،
يسيرون يف الشوارع ،وغالبا ما يحملون
الفتات تصور اإلمام احلسني ومشاهد من
املعركة ،حيث تتنوع طقوسهم ما بني النحيب،
وترديد األدعية ،وإيذاء نفسهم جسدياً يف
بعض األحيان ،وتع ّبر حالة جلد الذات تلك
عن مشاعر األسى واحلزن والتي حتاكي
املعاناة التي عاشها احلسني يف يوم استشهاده.
وتطورت مراسم أيام عاشوراء لتشمل بُع ًدا
أدائ ًيا ،يُعرف باسم مسرحيات العاطفة ،حيث
يعيد الناس متثيل أحداث املعركة واستشهاد
احلسني.
ويالحظ يف العديد من اللوحات يف سلسلة
جنازة الشهيد للفنان صبري محاكاة لطقوس
الرثاء الشعبية وترجمتها إلى صور بصرية،
حيث حيث تعكس لقطات من مسيرات
عاشوراء ومسرحيات العاطفة ،وتص ّور
أعمال الفنان صبري يف هذه السلسلة فعلياً
جثماناً محموالً بني احلشود املشيعة ،منهم
من تعلو أصوات نحيبهم من شدة احلزن،
إضافة للقطات أخرى ملشيعني يحملون
الفتات يف شوارع املدينة .وتعتبر لوحة املوكب
اجلنائزي لنعمان محمد صالح ،املرسومة يف
اخلمسينيات من القرن املاضي ،واحدة من
أقدم األعمال يف السلسلة والتي تعكس مثاالً
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على هذه العناصر والزخارف املتكررة ،حيث
غال ًبا ما يتضمن مشهد اجلثمان يف سلسلة
زوجا من احلمام يحلق على
نرى على اجلانب األيسر من اللوحة مجموعة جنازة الشهيد ً
عشوائية من الناس ممن تبدو مالمح احلزن
جذع املتوفى ،فعادة ما ترتبط صورة احلمام
على وجوههم لوفاة صالح فيما نرى صفاً
ً
مبفاهيم السالم ،فضال عن اعتماده كرمز
منظماً من األفراد يحملون جثمانه يف أقصى
شيوعي شهير يف العراق ،والذي مت تضمينه
ميني اللوحة .كذلك ،نرى يف اللوحة املشيعون يف بعض شعارات األحزاب الشيوعية.
رافعني أيديهم نحو السماء ،ومغطني وجوههم من جانب آخر ،فإن رسم زوج احلمام فوق
بكفي أيديهم وأجسادهم منحنية تعبيراً عن
اجلثمان يذكرنا بطقوس األداء التثميلي
حزنهم الشديد ،ونرى أحد الشخصيات يحمل الذي يتم تنظيمه أحياناً يف األماكن العامة
عل ًما ،وهو ما قد يرمز للدعوة لتحقيق التغيير كجزء من الطقوس السنوية ،وذلك مثلما
الثوري .ومتثل هذه اللوحة رواية واقعية جلنازة ميكن مالحظته يف وصف إلحدى الروايات
نعمان محمد صالح فض ً
ال عما حتمله من
التي تعود ملنتصف القرن الثامن عشر عن
رمزية تبرز استنكار الفنان صبري للنظام
«طقوس عاشوراء لرجل يؤدي دوراحلسني ،
امللكي احلاكم يف العراق ،ال سيما ممارسته
ويتم تغطيته ببغطاء من القماش  ،ويتم حمله
لسجن وإعدام رفاقه الشيوعيني .أما من
خالل موكب التشييع ويف هذا املشهد جتلس
الناحية املجازية ،فإن هذا املشهد ال يتناول
عدة حمامات حية على جثته ،ومن ثم يفك
وفاة صالح فحسب ،بل يتناول ً
أيضا األهمية
الرجال وثاق زوج من احلمام من حتت الغطاء
العميقة ملفهوم الشهادة وطقوس التشييع
على التوالي إلطالق احلمام إلى املدينة املنورة
املتجذرة عميقاً يف املجتمع العراقية بشكل
إلعالم شقيقة احلسني بوفاته» .كما لوحظ
عام .ومن خالل استحضار هذه املواضيع
التشابه الكبير بني عناصر لوحات الفنان
املألوفة وربطها برسالة سياسية مباشرة؛
صبري ووصف هذه املمارسة عن كثب ،مما
متكن الفنان صبري من خلق صورة مأساوية
يرجح رؤيته لطقوس مماثلة يف شوارع بغداد.
متأججة مصحوبة بدعوة لتحقيق التغيير وهو وثمة تفصيل آخر يشير إلى وجود صلة بصرية
ما القى استحساناً من قبل مختلف الشرائح
مع الطقوس األدائية و مسيرات عاشوراء يف
املجتمعية.
أعمال الفنان صبري يف هذه الفترة والتي

تتجلى بالتصوير املتكرر لضرب الرجال
عاشوراء محركني ذراعيهم لألعلى ولألسفل
للطبول يف مقدمة موكب اجلنازة ،كما يتضح
وهو األمر الذي ال يهدف فقط لتحديد
من عمله عام  1961جنازة الشهيد ،حيث
اإليقاع احلركي وترديد األناشيد ،حيث أنهم
يستخدم الصوت اإليقاعي لهذه االطبول على يستخدمون أجسادهم حملاكاة احلركة السريعة
نطاق واسع كآلية لترتيب األشخاص الذين
للموكب .ومن احملتمل كذلك أن يكون الفنان
يسيرون يف انسجام تام ،وكوسيلة للتنظيم
صبري قد استوحى أشكال الشخصيات
والتنبيه خالل أي مسيرة جماعية .كما يرتبط املشيعة التي تظهر يف العديد من اللوحات من
قرع الطبول بدعوة الناس إلى الثورة إضافة
هذه السلسلة من أشكال املشاركني يف تلك
إلضفاء الرمزية على الدعوات املنادية إلحداث الطقوس ممن شاهدهم الفنان على أرض
التغيير الثوري .وعادة ما يتجمع املشيعون
الواقع.
يف أيام عاشوراء لترديد هتافات حزينة يف
إن هذه الروابط البصرية ملواكب عاشوراء يف
ذكرى الشهيد ،إضافة لهتافهم اجلماعي
أعمال الفنان صبري متثل انعكاساً لألحداث
على قرع الطبول مرددين نشيد «يا حسني».
اليومية ضمن الرواية التاريخية الستشهاد
وعلى صعيد آخر ،لوحظ التطور احلاصل من اإلمام احلسني .وميكن القول بأن هذا النهج
ناحية دقة وتفصيل األشكال يف لوحات الفنان لم مينحه فرصة لتسليط الضوء على مواضيع
صبري بعد انتقاله إلى موسكو يف عام 1960
سياسية حساسة فحسب ،بل أنه متكن من
وبدءه يف تلقي التدريب الفني على الرسم .كما خالله من إيصال جتربة احلزن املؤثرة جراء
اكتسبت الطبول يف لوحات صبري يف أوائل
استشهاد الناشطني يف املجال السياسي .وثمة
الستينيات شك ً
ال مميزًا  -بحيث يتم رسم اآللة بعض الروايات التاريخية التي تربط مظاهر
مبختلف أبعادها  -والتي تشبه إلى حد كبير
احلزن ،واملعاناة ،واجللد الذاتي السائدة على
صور الطبول الثمانية األضلع التي تُستخدم
مواكب عاشوراء بالطقوس الصوفية والتي
يف الطقوس العراقية املعاصرة .كما أن
تعكس ثنائية اجلسد والروح والتي تبدو جلية
التأرجح الواسع لذراع الطبال يف العديد من
يف مراجعات أعمال الفنان صبري لفترة
لوحات صبري يذ ّكر ً
أيضا باملسيرة االحتفالية الستينيات .وضمن وصفه ألعمال الفنان
والطريقة التي يتمايل الطبالون بها يف
صبري ،يقول الصحفي جبرا إبراهيم جبرا:

« ...يبدأ األلم بالتالشي شيئاً فشيئاً ،حتى
يبدأ رجال ونساء صبري املعذبون بالظهور
وكأنهم يف حالة من النشوة» .وبنا ًء على ذلك،
فإنني أرى بأن صبري قد استخدم عناصر
من العادات احمللية كاستعارات ألحداث
مأساوية معاصرة كانت تتكشف يف العراق،
على أمل أن تالقي اإلشارة املزدوجة إلى
التقاليد واملمارسات الشائعة صدى واسعاً
لدى العراقيني .كما أنه قد كان اهتمام صبري
بإيجاد هوية مشتركة  -تتشارك فيها شرائح
واسعة من املجتمع العراقي ،سواء كمشاركني
نشطني أو كمتفرجني  -الدافع األكبر للتحول
الى اعتماد الطقوس الشعبية يف أعماله الفنية
والتي استخدمها ليعكس القضايا السياسية
احلالية .عالوة على ذلك ،فإن مفهوم الشهادة،
والذي كان يطغى على أعمال الفنان صبري
يف تلك الفترة  -يعتبر مألوفاً للغاية بالنسبة
للمجتمعات احمللية ،فض ً
ال عن اعتباره كسمة
مميزة يتم استخدامها لتمجيد الشهداء
الشيوعيني السياسيني ،إضافة للمهارة يف
اإلشارة إلى األحداث اجلارية.
دراسة فنية من مدرسة روجتر للفنون والعلوم
نشرت يف مجلة الدراسات العليا للبحوث يف تاريخ
الفن
يش ّكل هذا البحث جز ًءا من عمل املؤلف ضمن إطار
اإلعداد ألأطروحة املاجستير يف معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا بعنوان «أيقونات األلم يف عمل محمود
صبري».
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التي دارت يف حينه حول مختلف جوانب الفن اجته التيار األول نحو التقاليد الفنية املتوارثة املوروث ومثله الثقافية ودافع عنها تاريخيا.
ومتيز بتأثره الواضح بإشكال فنون آشور
أما التيار الثاني فيكشف نفسه يف جملة
خالل الكعدات وسفرات الفنانني» ()1
وسومر والفنون اإلسالمية واملوروث الشعبي
أعمال فناني (جماعة الرواد) إضافة إلى
كان رحم املجتمع العراقي يشهد بعنف
ومبضامني األساطير واحلكايات الشعبية ،وقد فنانني لم يجذبهم مناخ اجلماعات الفنية أمثال
مخاضات متتالية :مظاهرات ،إضرابات،
مثلت هذا التيار (جماعة بغداد للفن احلديث) خالد اجلادر .تكمن أبرز خصائص هذا التيار
انتفاضات ودماء ،برامج اجتماعية من
متمثلة بعرابها جواد سليم فهي عملت طيلة
اجلمالية بتصويره البيئة العراقية وتصعيده
طراز جديد .أحزاب طبقية وأفكار جميلة
فترة نشاطها على تأسيس وتعميق محتواه
للواقع االجتماعي باعتبارهما موضوعا اجلمال
ورومانسية عن املستقبل..فتبدت النزعة
الفكري وصياغة مفرداته التشكيلية التي
األكثر غنا يف احلياة .لقد كان مليئا بالثقة
الثورية الوطنية بوضوح يف اطار املجتمع
راجت يف مراسم الفنانني ويف السوق على
باإلنسان وباحلركة االجتماعية.
العراقي ويف مرآة الثقافة العراقية والفن
حد سواء .لم يكن هذا التيار متجانسا بفعل
ان األعمال التي خلفها لنا فنانو هذا التيار
حتديدا ،والتي انضوت حتت رايتها أجيال
لبراليته غير احملدودة فبعض (البغداديني)
تعكس مدى تعدد أوجه املعرفة لواقع احلياة
مختلفة من الفنانني العراقيني رافق إبداعهم
تعامل مع جماليات املوروث الشعبي بصفتها
الشعبية  /حياة الكدح بالذات  /لهذا ابتعدت
تطور احلركة االجتماعية ،فحمل نتاجهم يف
جزءا من حركة اجتماعية لها بعدا تاريخيا
أعمالهم عن تصوير احلاالت احملايدة ،إال ما
جوهره (بذور الكفاح االيجابي اليدولوجيا
ندر ،بل صورت الناس مبجموعاتهم الكبيرة..
طبقات اجتماعية تواجه واقعها اليومي
وتستمد منه داللتها .كانت أعمالهم مليئة
بالشخوص،والنماذج الشعبية املألوفة والنادرة
يف نفس الوقت .وبدال من الشناشيل التي أكثر
يف رسمها (البغداديون) راح (الرواد) يرسمون
البيوت الشعبية مكتظة باجلوع.
لقد رسموا احلياة بسعتها ال باعتبارها مناظر
للطبيعة ،امنا واقعا ملونا باحلرمان ،رسموا
الناس ال كحاالت فردية ،إمنا مناذج تاريخية
متثل حركة اجتماعية يف مرحلتها التاريخية
احملددة ...رسموهم يف زحمة العمل ،يف
عالقاتهم مع الطبيعة ومع بعضهم البعض
بعيدا عن التزويق .على الرغم من هذا
التمايز بني التيارين إال أنهما كثيرا ما تقاطعا
واختلطت مشاربهما.
يف أوربا ،إلى جانب النزعة الشكلية التي
استشرت يف جسد الفن ،كانت حركة الفن
الثوري الطليعي تقترب أكثر فأكثر من وجود
ومستقبل الناس ،ففي فرنسا وأملانيا وايطاليا
وبريطانيا وغيرها من دول أوربا نهضت
حركة الفن الطليعي ملواجهة اخلراب الروحي
الشعوب املكافحة )2( )..لكنه يف ظاهره لم ينج ميتد يف احلاضر ووجدانا فاعال ومؤشرا من والفكري الذي خلفته احلرب إلى جوار هذه
من شكالنية الفن األوربي التي أصابت عوده
مؤشرات األصالة القومية ،كما كان لدى رائد احلركة قضى محمود صبري سنوات دراسته
وكيفت طبيعته يف السنني الالحقة.
هذا التيار :جواد سليم ،فيما راح البعض اآلخر يف بريطانيا ،ومنها تعلم رسم احلياة اإلنسانية،
إلى جانب طبيعة املجتمع العراقي ساهمت
يصعد املوروث الشعبي الى مستوى الرمز
وشروط الرسم الذي يرى يف اإلنسان محور
تركيبة الفنانني الثقافية يف صياغة االجتاهات الغامض حتى درجات التجريد ..أو يتعامل
الصراع التاريخي .عاد الى العراق عام 1950
املعاصرة يف الفن العراقي الذي شق طريقه
مع هذه اجلماليات بشكلية أفقدتها تاريخها
ويف قلبه الشاب خفقان لم تألفه غير قلوب
على شكل تيارين سارا موازيان يف ظاهرهما
والفتها فتحولت بحد ذاتها الى موضوع مستقل الثوريني ،ويف رأسه حكمة العصر :املاركسية.
ومتالقيان يف جوهرهما بدرجة تأثرهما
بعيد عن احلياة والواقع ،امنا ال يشك احد
منذ البداية اختار محمود مكانه يف قطب
بالنزعة الشكلية السائدة يف أوربا.
ان هذا التيار حمل  ،وبأمانة ،شأن جماليات
الرحى ممتلكا ما يعينه على غربلة الواقع
()3

محمود صبري وحكمة الفقراء
يحيى الشيخ

أجنب الفن العراقي احلديث يف مطلع
اخلمسينات من القرن العشرين مجموعة
أعمال إبداعية كبيرة ذات سمات جمالية
جديدة متيزت بانتمائها اجلذري لتاريخ
العراق ،وارتباطها الصريح بتطوره .نضجت
جمالياتها بفعل نهوض و تطور املجتمع
العراقي آنذاك والغنى الثقايف الذي وصل
اليه الفنانون وأقطاب احلركة الفنية الفاعلة
باخلصوص .يف تلك الفترة عاد الى الوطن

بعد إكمال دراسته يف أوربا العدد األكبر
من الفنانني املبدعني (جواد سليم،اسماعيل
الشيخلي ،محمود صبري ،شاكر حسن آل
سعيد ،خالد اجلادر ،عطا صبري وآخرون)
سبقهم فائق حسن يف العودة قبيل احلرب.
عادوا يحملون ما صادفهم من غنائم الفن وما
اكتنزوه من خبرة ومعرفة كانت مشبعة بالنزعة
اإلنسانية التي ارتفعت مناسيبها بعد احلرب
العاملية الثانية .وبحمية راح كل واحد منهم

يختبر حريتة يف الرسم ويف احلياة اليومية
العملية يحدوهم إحساس بندرة ما يفعلونه
وبأهميته .أقدموا على تلك املغامرة بخبرات
مكتسبة ال تتعدى سنوات الدراسة التي تنتمي
يف منهجها الى ثقافة ال متت لهم بصلة
فتعددت امامهم سبل البحث وتقاطعت مع
بعضها البعض ،وحيرتهم  .يقول عنها محمود
صبري« :بالنسبة لهذه الفترة كثير من املادة
املهمة هي ذكريات عن النقاشات والعركات

جنازة الشهيد ،الستينات زيت على القماش
 140 x 110سم
سومريات ،زيت على القماش ،نهاية الستينات.
 100 x 90سم
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عمال بناء  ،1954حبر صيني على الورق  46 x 62سم،
مجموعة خاصة.
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وسبر أغوار الرسم :حسا فنيا مرهفا اعتنى
به بعيدا عن هواء املراسم التقليدية ،ومنهجا
فكريا برهنت احلياة على صواب رؤيته.
هل تضيف حملمود صبري شيئا ،حقيقة انه
(درس الرسم شخصيا) تلك العبارة املقتضبة
التي دونت يف سيرة الفنان يف املطبوعات
الرسمية؟؟ أعتقد ان فيها ما يستحق التقليب
على أكثر من جانب .أولها :ان الفنان كان حرا
يف اختيار الطريق قبل عودته إلى العراق.
ليس مبعنى أنه خلق أسلوبه من ال شيء ،إمنا
نضجت أدواته ورؤاه بقدر ما كانت تنسجم
وقناعاته الفكرية ومزاجه الروحي ...أنها
أسطورته الداخلية التي اعتنى بطقوسها،
وحكمته يف احلياة .محمود صبري واحد من

القالئل جدا،إن لم يكن الوحيد ،الذي نسج
أسلوبه من خامة ذاته ومن ذات املجتمع على
نول الواقع التاريخي وعلى إيقاع شروطه .فيما
عاد معظم الفنانني العراقيني من أوربا وقد
أسلموا مراكبهم للرياح املتأخرة لالنطباعية
والتكعيبية والسريالية ،عاد محمود صبري
ميسك بأبجدية الواقعية الثورية ومعاييرها
اجلمالية.
كيف استطاع محمود صبري أن يصهر
شخصيات متلك من احلضور ما لم يستطع
بشر من حلم ودم أن ميلكوه؟ ومن أي معدن؟
وكيف متكنت هذه أن حتافظ على بريقها
وطيف تأثيرها الواسع طيلة السنني فيما
أخفق الذهب يف ذلك؟ ...إنها بوتقة التاريخ

الواقع اختار الفنان التضاد اللوني ،واختزل
وأسرار محمود صبري اجلمالية وال ريب !!!
توشك على االنهمار .أن قوة أبطال محمود
لعل يف ما كتبه الفنان إضاءة للسؤال ولعالمات ألوانه مكتفيا باألسود واألبيض وبعض من
صبري يف صمتهم..صمت ثقيل كالرصاص
التعجب أيضا« :لقد تطلعت دائما يف فني نحو تراب محروق ...بالغة تشكيلية ندرت متاما
وشفاف كاحلب .صمت يقظ وغائب يف
يف الفن العراقي الذي كان يرى يف اللوحة
املتناقضات التي تكتنف مجتمعنا مستهدفا
األعماق مثل قطعة سالح باردة محشوة
كرنفال ألوان واستعراض ملهارات ،أو والء
بذلك التعبير عن الثورة التي كانت جتيش يف
بالبارود.
نفوس األفراد ،والتي كنت أحس بها شخصيا
لسوق .اخللفية يف صوره معتمة ،مليئة بالنذر ،بالرغم من األسى واحلزن الذي يغلف أعماله،
 ...لقد كان الصراع صفة مالزمة ملجتمعنا،
سماء ملبدة بالدخان تهدد بالرعود ،أو بيضاء فأن أبطاله يواجهون مصائرهم بصدور
يف كل شيء ،يف وجوه اجلماهير الشعبية،
ناصعة كالوهج .لوحات محمود صبري حتتفي عارية وصالبة جسدتها قدرة الفنان على
بشظف لوني هو قرين لفن الكرافيك بعينه.
ويف األغاني احلزينة ،ويف املزارع والسهول
رسم تفاصيل الوجوه واأليدي املتشنجة .أنها
يف عمله امللحمي (دفن الشهيد) تنتصب
والصحارى ،ويف الهواء واملاء .لقد كان من
تتكرر لديه :أياد مقبوضة مشدودة األعصاب،
مجموعة املشيعني مثل حائط منحوت /صنو
املستحيل على الفرد أن يحس ببهجة الريف
وسواعد مرفوعة بدل الرايات تشطر فضاء
جلداريه آشورية /تلتحم األشكال واألبطال
وغنائيته حتى يف الربيع الزاهر الن هياكل
اللوحة وتفتت سكون املشاهد وتنثر حقائق
يبدون متشابهني من بعيد ال يفرقهم عن
األطفال وبؤس الفالحني كانت تضفي على
احلياة عند قدميه .أبطاله سومريون ذوو
بعضهم إال درجات الغضب أو األسى الذي
الريف تعاسة أزلية .لقد كان من املستحيل
عيون كحيلة مفتوحة كاملستقبل لكل شيء،
أيضا أن نتجنب الثورة االجتماعية يف أعمالنا عفر وجوههم امللوحة بالشمس واجلوع.
خدود غائرة ،وشفاه جف عليها الكالم متنح
الفنية ألن اجلماهير كانت تتطلع دوما وبثبات يف اللوحة تسير مجموعة املشيعني بحركة
الرائي شرف مشاهدتها وهي تقوم بصناعة
جنائزية مهيبة وهي حتمل نعش الشهيد:
نحو التحرر واإلنعتاق ...إنني كفنان ثوري لم
التاريخ .أنهم شغوفون بالنضال ال وقت لديهم
آت بشيء جديد مطلقا .لقد كنت مجرد مرآة مكشوف الوجه ومعروضا للجميع حقيقة
للراحة ،نحيفون كقصب األهوار ذوو خطوط
ال مراء فيها ،بليغة الداللة ،سهلة اإلدراك.
عكست روح هذا املجتمع املناضل» ()4
خارجية حادة سنت بحجر خشن ،جترح
يف الوسط مجموعة النساء متسك الواحدة
لقد وجدت هذه األفكار صورتها الدقيقة
اخللفية بحقيقة وجودها .أطفاله «ال يلعبون»
باألخرى بأوضاع مختلفة ،وأخريات يحتضن
يف أعماله التي رسمها يف سني الصراع
كأطفال الدنيا! فهم أما غرقى أو مفجعون،
الدامي مصورا فيها حياة الفالحني املأساوية أطفالهن ،وأطفال مفجعون باحلدث يلمع
أو جياع «يندفهم قوس الفقر» ( )5يف قلب
يف وسطهم طفل بلون أبيض مصفر كما لو
وانتفاضاتهم ،واملظاهرات الشعبية يف املدن
الصراع التاريخي« .نساؤه» ال يقمن ليلة احلنة،
والصدام الدموي للفقراء مع السلطة الرجعية .كان فانوسا يف مقتبل اشتعاله .ضوء ينمو
وال يتمتعن بالقيلولة مشغوالت عن أنوثتهن
يف مسيرة حالكة املأساة .يذكرنا (بطفلة)
لوحاته (دفن الشهيد) املتعددة الشخوص،
باملظاهرات والزغاريد وتشيع األبناء البررة.
رامبرانت يف لوحته (العسس).
(الشهيد) و (موت طفل) التي رسمها يف عام
اعتنى محمود صبري كثيرا بدراسة املالبس
الهيئات اآلدمية متعاقبة يف مسيرتها تشبه
 ،1950تذكرنا باألحداث املأساوية للحياة
الشعبية وح ّولها ألى قيم تشكيلية جسدت
وتكشف مسرحا ألشكال صلدة أصيلة ذات
الهيئات يف اللوحات اآلشورية ،مصورين بوضع إلى حد بعيد شخصية املرأة الشعبية وقدمت
جانبي يتقدم الواحد اآلخر باجتاه واحد .ال
مرؤة فائضة حتى كأن املشاهد يسمع صراخ
مناذج ديناميكية حلركة اجلسد البشري.
تعارض بني حركة وأخرى جميعها تبدأ من
األمهات واألرامل يختلط بصوت املظاهرات
مالبس النساء الشعبيات حتولت يف أعماله
احلركة األولى ثم تتصاعد بتآلف درامي حاد
الهادر.
إلى كتل صلبة خدمت قصديته يف بناء
يحدوها نغم داخلي يناهض الصمت بعيون
عاد محمود صبري الى العراق يف فترة كان
األجساد وكشف احلاالت النفسية لبطالته،
تقدح شررا وأفواه مزممة كاظمة للغيظ .و
الشعب هو البطل األكثر وضوحا على مسرح
فوالذ سقته احلياة مبا فاض من فواجع .لقد
التاريخ العراقي ،فانطوت لوحاته على جمهرة بفعل جلاجة الثورة يف أعمال يأخذ تكرارها
امتحن الفنان أجساد أبطاله باجلوع والعري
هيئة جديدة يف كل عمل وأبطال جدد تشتبه
من األشكال اإلنسانية .فأعماله عبارة عن
فهي كلما كشفت عن عظامها مستنفدة طاقتها
جموع يضيق بها فضاء اللوحة فتوشك أن
بهم إذا ما ض ّيعت نفسك يف حارة شعبية ،فهو التراجيدية ،كلما أضحت أعمق تعبيرا وأكثر
تفيض من إطارها .حياة مكتظة باحلركة
أنشأ اأسطورته الثورية على هيئة تهتدي أليها أفصاحاً عن األفق الذي ترنو إليه.
يف وجوه العراقيني وتاريخهم.
وقودها أجساد يابسة وجوع .التفت محمود
محمود صبري كان ،ثوريا ،وفنانا تعبيريا ال
طغت املأساة على أغلب لوحات محمود
صبري الى عالم جرده الفقر من كل مغريات
يضاهى .فكل ما رسمه خالل األثني عشر
الدنيا ،يابس ،خشن وقاسي جدا .عالم
صبري ،فأبطاله تتقاذفهم هموم داخلية تفيض عاما ،من  1950وحتى مغادرته العراق يف
من عيونهم حزنا ثقيال ..حتى يف حياتهم
تراصفت فيه حيوات متشابهة ومنسجمة يف
 ،1962هو عبارة عن سيرة ذاتية لفتيان
مصيرها ينظمها خيط الثورة مدبوغا بالدم.
العادية ،كما يف لوحة (أالم وطفل ( ،)1950فتاة ثوريني يزمجرون بوجه الشرطة ،ونساء
أن «أناسه» يثلمهم اجلوع يف أكثر من موضع
 )1950و (عائلة فالح  )1950مالمحهم كئيبة
تزغردن يقدن جحافل الرجال يف املظاهرات،
كما يذهب نوري الراوي.
يوأطرها اخلوف .أالم يف لوحة (أالم وطفل)
وفالحون ينتشلون أبنائهم غرقى من األنهار
تعددت زوايا نظر الفنان الى مستويات الواقع حتتضن طفلها وهي غارقة بحزن ال قرار له
الغادرة ،وصراخ ميتحن أعماق الصمت ،كما
البشري الذي تسمر يف وجدانه وعقله ،وهذا
بينما يرفع الطفل عينيه أليها متسائال عن ما وضع شروطا بديهية للرسم العراقي ،ومعايير
ما تشي به لوحاته يف اخلمسينات ،ولتصعيد
يشغلها عنه .اللوحة تش ّيع أحساسا بلحظات
تاريخية جديدة للجمال ،وأسس منهجا ماديا
الشعور الى مستوى ديناميكية مأساة هذا
أخيرة قبل الوداع ،تفوح منها رائحة دموع
متماسكا يف النقد الفني)6( .
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بعد االنقالب الفاشي يف شباط  1963واجه
أبطال محمود صبري حقائق جديدة ،نفسها
القدمية امنا بوجه جديد .أبطاله قبل هذا
التاريخ األسود كانوا يستشهدون يف الشوارع
وسط اجلموع ،حتت سماء مشمسة ،أما بعده
فكانوا يقتلون غيلة على انفراد يف الزنزانات.
يف (مقاطع وثائقية من احملاكمات) ( )6تلك
املجموعة الساحرة من التخطيطات التي
رسمها يف موسكو بعد ان تيقن أنه قد فقد
رفاقه وأصدقاءه/أبطاله يف الواقع /تأكدت
لدى محمود ليس فقط احلقائق التي كان
يعرفها ويخافها يف نفس الوقت ،إمنا تأكدت
لديه أيضا الطريقة التي رسم بها تلك
احلقائق ،والتي دأب عليها منذ البداية.
يف مجموعته هذه رسم الفنان أبطاال منفردين
يثبتون يف انفرادهم وتفردهم بعضا من أوجه
احلياة التي كافحوا من أجلها .هم أنفسهم
الذين حملوا (جنازة الشهيد) لكنهم هذه املرة
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جاءوا ميهرون تاريخهم اخلاص باخللود .أما
بالنسبة لنا فهم قد ختموا بأسمائهم تاريخ
الرومانسية الثورية يف السياسة والثقافة على
حد سواء .أما بالنسبة للفنان ذاته ،فأن هذه
املجموعة هي خامتة السلوب على درجة عالية
من االنسجام ووضوح الرؤيا ندر وجوده يف
تاريخ الفن العراقي احلديث.

 .4مجلة املثقف ،لقاء مع محمود صبري ،عدد ،2
بغداد 1958
 .5نوري الراوي ،التنوير األول ،آفاق عربية ،عدد 1
السنة السابعة ،بغداد ،أيلول 1981
 .6سلسلة من عشرة أعمال تخطيطية متوسطة
احلجم.عام  1982زرت البيت الذي قطنه محمود
صبري لدى عائلة روسية ،يف موسكو وشاهدت
عشرات التخطيطات والدراسات األولية لهذه
(الوثائق) ،وعدد من اللوحات باأللوان املائية وباحلبر
الصيني.

املقالة كتبت يف موسكو  1983وكانت جزء من
أطروحة الدكتوراه بعنوان (الصراع الفكري يف الفن
العراقي احلديث) نشرت يف «الثقافة اجلديدة» دمشق
1984
 .1من رسالة شخصية للكاتب.
 .2محمود صبري ،الفن بني عهدين ،الثقافة اجلديدة،
عدد  4بغداد 1959
 .3ميكن العودة الى مقالة الكاتب (جواد سليم  :إبداع
مؤطر باحلياة وتفاصيل البالد) الثقافة اجلديدة،
دمشق 1987

تعد كتابات محمود صبري املبكرة يف النقد التي
متيزت بدراستها لواقع املجتمع العراقي وشروطه
التاريخية أهم قاعدة نظرية للنقد اجلمالي،
ومنها:مشكلة الفنان العراقي ،العوامل التي تكيف
وتوجه إنتاجه .املنشورة يف عام  .1954والفن العراقي
بني عهدين ،املنشورة عام  ،1959ودراسته الهامة..
الفن واإلنسان.

هوامش:

عائلة فالحية .الوان مائية على الورق .اخلمسينات
عمال يف املقهى ،اخلمسينات زيت على القماش
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املنابت الفلسفية لفن

محمود صبري
عبد اهلل حبه .موسكو

جاء رحيل الفنان العراقي الكبير محمود
صبري ( )2012 - 1927يف فترة بدا لي ،حني
حتدثت معه قبل عشرة ايام من الوفاة ،ان يد
املنون لن تطاله بهذه السرعة .فقد اتفقت معه
على اقامة معرض ألعماله يف موسكو مببادرة
من البروفيسور فيتالي ناؤمكني مدير معهد
االستشراق .كما بحثت معه موضوع نشر
ألبوم لوحاته الكامل الذي أقوم بإعداده منذ
فترة واطلعته على اجزاء منه .ووضعت هدفا
لي ان يكون الكتاب -األلبوم دراسة شاملة عن
عمله كفنان ومفكر أوال وآخرا ،تاركا موضوع
نشر املواد املتعلقة بنشاطه الوطني يف رسم
اللوحات ذات املضمون االجتماعي والثوري
ومقاالته السياسية الى آخرين.أن كل ما كتب
عن جواد سليم وخالد الرحال وفائق حسن
ومحمد غني حكمت ومحمود صبري وغيرهم
من رعيل الرواد ال يرقى الى مستوى البحث
والنقد اجلاد  .وغالبا ما تتسم هذه الكتابات
بانطباعات شخصية ذات صبغة عاطفية .
وأنا ال اضع نفسي يف عداد النقاد الفنيني
احملترفني  ،واعتقد بأنه ال يوجد لدينا نقاد
محترفون يف الفن التشكيلي  ،لكنني اريد
االستفادة مما تلقيته من اساتذتي يف معهد
(غيتيس) يف دراسة علم اجلمال لسد بعض
الفراغ يف الكتابة عن فنان عبقري اجنبته
أرض وادي الرافدين مثل آخرين من الرواد
الذين وضعوا أسس املدرسة الفنية العراقية
ذات املكانة املتألقة يف الفن التشكيلي على
الصعيدين االقليمي والعاملي.
ألتقيت الفنان محمود صبري يف شقته يف
«ميدين هيد» بضواحي لندن مرة ،ودار
احلديث كالعادة عن واقع الفن التشكيلي
العراقي واجتاهات الفن عموما يف العالم.

واستغرق احلديث ساعات طويلة يف املساء ويف تعادل الكتلة والطاقة .وقد فسر الفنان موقفه
صباح اليوم التالي ودار النقاش حول كل شئ
هذا كله يف بيانه حول «واقعية الكم» والذي
بصدد الفن التشكيلي واملسرح والسينما وواقع حاول فيه اعطاء صورة تشكيلية لفهم االنسان
الثقافة العاملية بعد زحف طرازها االستهالكي املعاصر لعمليات الطبيعة االساسية .وقد
بتأثير العوملة وفقدان القيم اجلمالية القدمية ادركت يومئذ ان محمود اتخذ الفن كوسيلة
وعدم ظهور البديل الالئق الذي سيحل محلها .للبحث عن هذه احلقيقة  ،ولم يجعل الفن ابدا
وقد طمأنني محمود بلهجته الهادئة املعروفة
غايته النهائية .ولهذا بالذات دعا يف املرحلة
بأن عملية تطور الثقافة متضي يف مسيرتها
االخيرة من ابداعه الى وجوب دعم الفن بالعلم
الطبيعية ولن يبقى يف الثقافة إال اجليد
 ،وهو بالذات ما نادى به ليوناردو دافينشي
واخلالد كما كانت احلال على مدى العصور.
يف زمانه .وسالح الفنان الذي هو وسيط بني
وفيما بعد راجعت تسجيالت اقوال محمود
الطبيعة والبشر يجب ان ميتلك عناصر ثالثة
صبري يف سياق احلديث عن الفن فوجدت
هي املهارة واملعرفة(العلم) واخليال .وقد عمل
حليرتي ان كافة افكاره كانت متضي يف
محمود على تطويع هذه العناصر واستخدامها
مجرى آخر غير الفن ،او بعبارة أخرى اوسع
يف ابداعه.
نطاقا من الفن .فاملسألة ليست مقتصرة
ان عالقة الفن بالواقع قد شغلت جميع
على اخلطوط واملساحات اللونية التي
الفالسفة من اجل معاجلة مسألة األهمية
جتسد فكرة ما يف اللوحة ،بل على كون الفن
املعرفية للفن .ومن هنا برز اهتمام محمود
يجسد كالعلم حقيقة موضوعية ومعرفية.
صبري بدراسة الفلسفة وعلم االجتماع .وكانت
هناك كتب كثيرة يف شقته خاصة بالفلسفة
وأشار محمود فيما أشار الى دور الفنانني
وعلم االجتماع  ،كما كان يرتاد مكتبة اللغات
القدامى ،يف أكد وسومر وآشور وبابل يف
العراق ويف عصر الفراعنة يف مصر ،والى دور االجنبية يف موسكو بحثا عن هذا الصنف من
الفالسفة اليونانيني من فيثاغورس واقليدس
الكتب .وأذكر انني حني ودعته لدى مغادرته
وسقراط وافالطون وارسطو وافلوطني ،
موسكو اعطاني كتابا باللغة االجنليزية
وكذلك اصحاب الفكر والعلم العرب من
حول عالقة تطور الفكر بالفلسفة ونصحني
مبطالعته .وعندما قرأته فيما بعد صعقت
اجلاحظ والفارابي وابن رشد الى ابن
لكونه تضمن نقدا شديدا ملنهج كارل ماركس
الهيثم واخلوارزمي ،يف تشكيل هذه احلقيقة
املوضوعية .وكلها تنصب يف تعادل االنسان
الفلسفي بأعتباره يركز على دور العامل
والعالقات االجتماعية .فالبشر  -حسب
االقتصادي ويتجاهل العامل االجتماعي اي
تطور املجتمع الالحق يف املرحلة االنتاجية
مفاهيم كارل ماركس  -يف تعاملهم االنتاجي
مع الطبيعة ينتجون عالقة مع الطبيعة تنطبق مستقبال .وادركت ايامذاك ان الفنان محمود
مع فهم معني لها ،وينتجون عالقات اجتماعية صبري يرفض اجلمود العقائدي بكافة اشكاله
فيما بينهم .ووظف محمود صبري هذه
فالفكر يف حالة تغير مستمرة وعمل الفنان
االبداعي هو نتيجة تراكم املعارف يف ذهنه ثم
املفاهيم يف اعداد رؤيته حول نوعية االنتاج
يف العالم املعاصر وظهور عالقة جديدة هي
تشكيلها يف خياله .والفن التشكيلي برأيه ليس
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فن النخبة بل فن جماهيري مرتبط باملجتمع.
وإن العملية االبداعية يف جوهرها هي محاولة
حملاكاة الطبيعة ويف النتيجة خلق طبيعة ثانية.
وهنا تكمن وحدة العلم والفن .ألن املادة
وحدها لم تعد تعطي تفسيرا للكون فهناك
الطاقة ايضا التي تعطي تفسيرها للكون .ويف
املرحلة املعاصرة لم تعد هناك فروق بني فنون
الشعوب ،والسمات احمللية لم تعد ذات تأثير
يف العملية االبداعية بحكم وجود االنترنت
والتلفزيون ووسائل االتصال االخرى.
انني لدى متابعتي لفن محمود صبري
وشخصيته االبداعية منذ اخلمسينيات،
حني ألتقيته ألول مرة يف بغداد يف بيت خالد
القصاب ،وفيما بعد يف موسكو على مدى
ثالث سنوات ،ويف اللقاءات القليلة يف براغ
ولندن وجدت نفسي امام فيلسوف أكثر من
فنان .واتذكر قوله مرة « :ليست مقاييس
اجلمال كانت دافعي الرئيسي يف عمل
اللوحة ،بل مقاييس التركيب الطبيعي للكون
التي هي أساس كل ما هو موجود .وواجب
الرسام رسم التفاعالت اجلارية يف الطبيعة
وليس نتاجات هذه التفاعالت التي تشاهد
ظاهريا» .وكان محمود يدخل يف نقاشات
وجدل حاد احيانا مع الفنانني العراقيني
حول غاية الفن يف ايام اجلمعة التي كانوا
يقضونها يف اجلادرية يف اوساط الفالحني
من اجل رسم الطبيعة والسيما النخيل ،وكان
النقاش يتركز خاللها حول وظيفة الفن.
ويشير املعمار رفعت اجلادرجي يف ذكرياته
الى النقاش بني محمود صبري وجواد سليم
عن عالقة الفنان بالسياسة وتأكيد االول مع
د .قتيبة الشيخ نوري على ان الفنان العراقي
سيجد نفسه مضطرا الن ميارس دورا
سياسيا سواء شاء أم أبى .فهو جزء من هذا
املجتمع ويجب ان يشارك يف احلركة التقدمية
والثورية فيه .ولهذا جعل محمود موضوع
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االنسان االساس يف لوحاته بخالف زمالئه
شكري اجلزيل لأللبومني اللذين ارسلتهما
اآلخرين يف جماعة «الرواد» .ولذا ال توجد بني لي مع عادل (املقصود أخي عادل حبه
اعماله مناظر طبيعية وستيل اليف (طبيعة
(ع.ح . ).أرى ان بتروف  -فودكني يلقى
جامدة) وبورتريه لشخص معني .بل ان ابطال أخيرا العناية التي يستحقها بجدارة .ان رؤية
لوحاته هم الفالحون الفقراء واملومسات
تصاويره أعادتني مرة أخرى الى جو بداية
التعيسات (يف االنتظار) وبسطاء الناس يف
الستينيات يف موسكو  .بالنسبة لي لقد تغير
السوق واملتظاهرون وجنازة الشهيد وموت
او تطور عملي تدريجيا خالل هذه الفترة
الطفل .حقا انه رسم فيما بعد تخطيطات
نحو طريق جديد او وجهة نظر جديدة يف
لقادة احلزب الشيوعي العراقي بعد انقالب
الفن  ..وجهة النظر اجلديدة هذه اسميها
شباط  1963نشرت يف الصحافة ،بيد انها
(واقعية الكم) .الكراسان املرفقان (بالعربي
استخدمت الحقا كجزء من لوحاته اجلدارية
واالنكليزي) يوضحان أسسها العامة...
الكبيرة .وكانت هذه االعمال اكثر من لوحات
والنص االنكليزي أدق .لهذا ميكن االستناد
بورتريه مبا تضمنته من تعابير عن االلم
اليه بأعتباره النص االساسي ..كما تالحظ
والغضب .لكن محمود أعاد مرة قول د .علي
انني اضع الفنون السابقة على الرف .كل هذه
الوردي « ان السياسة ما دخلت يف شئ إال
الفنون كانت تعبيرا عن ادراك سطحي بدائي
افسدته»  ،ويجب عدم حتويل الفن الى اداة
لألشياء والعالم  ،ادراك على مستوى السحر
خلدمة السياسة .اذ ان هدف السياسة هو
واالسطورة والدين (وكذلك املشاعر املرتبطة
االستيالء على السلطة اما هدف الفن فهو
به) .انها اآلن جزء من التأريخ (او ما قبل
معريف .لذ يبقى للفن دور رفع االنسان الى
التأريخ) االنساني .وكما يصنع االنسان اآلن
مرتبة معرفية أرقى بكشف سلبيات املجتمع
تأريخه اجلديد (يف حقل االقتصاد واالجتماع
وايجابياته ودفعه الى تغيير واقعه.
والسياسة) بتجاوز التأريخ القدمي ،فإنه باملثل
ويبدو واضحا من مقاالت وكتابات محمود
يصنع تأريخه اجلديد (يف حقل الفن) ،اي
صبري خالل فترات مختلفة والسيما كتابه
الفن اجلديد ،بتجاوز فنه القدمي .ان ما ينطبق
«الفن واالنسان» ان هذا الفنان الفيلسوف
على حقول املجتمع األخرى ينطبق على الفن
قد جتاوز مفاهيم باومجارتن وكانط وهيجل
أيضا .ان عالم اليوم هو عالم جديد يتطلب
وفنكلمن وغيرهم يف علم اجلمال بصفته
فنا جديدا .االنسان يبني اآلن حياته املادية
نظرية النشاط اجلمالي لألنسان يف سياق
على أساس علمي  ،استنادا الى فكر علمي
عملية احلياة االجتماعية .وبرأيه ان هذا
ورؤية علمية  ،وعواطف ومشاعر جديدة
النشاط ميثل ملكة خاصة عامة عند االنسان ترتبط بها .انه يغير الطبيعة واملجتمع على
يف اظهار روابط الطبيعة باملجتمع .وكان
مستوى عميق جوهري لم يصل اليه االنسان
الفنان سابقا يرمي الى ربط تقييم الفنون
من قبل ،هذه احلقيقة تنعكس يف ذهنه ،
باملعرفة احلسية ،باعتبار ذلك مرحلة وسط
وبالتالي فأنها ال بد ان جتد تعبيرها  ،كصور
بني االحساس املطلق واملعرفة الكاملة .ولهذا
 .يف الفن .الفن اجلديد الذي يعبر عن هذه
ركز الفنان على دراسة االشكال الفنية وليس
احلقيقة اجلديدة (هذا التعامل العلمي العميق
مضمونها .وقد كتب لي محمود صبري يف
بني االنسان والطبيعة وبني االنسان واالنسان)
رسالة من براغ بتأريخ  1974/1/28لدى
البد وان يكون بالضرورة مختلفا عن الفنون
انتقاله الى اسلوب «واقعية الكم» يقول»:
السابقة  .فهو يعطينا صورة لعمق االشياء
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وليس ملظاهرها اخلارجية  .وهو يرسم هذه
وقد تبينت من احلوارات مع محمود صبري
الصورة مستخدما وحدات بالستيكية مشتقة انه على معرفة جيدة بالدراسات االكادميية
من هذه االعماق (اي بالضبط كما كانت
يف علم اجلمال نظرا لكثرة مطالعاته يف هذا
الفنون السابقة تستخدم وحدات بالستيكية
املضمار ،بالرغم من كونه لم يحصل على
مشتقة من مظاهر االشياء) .هذا ببساطة
دراسة فنية اكادميية .وكان يرتاد يف املعهد
هو أساس واقعية الكم .وانا اؤكد أساساً ،ان
مبوسكو دروس التخطيط ورسم املوديل
الشكل احلالي لواقعية الكم هو الشكل البدائي العاري .لقد اعتبره حتى االصدقاء يف جماعة
البسيط جدا للفن اجلديد لالنسان العلمي
«الرواد» مجرد هاو مثل قتيبة الشيخ نوري
اجلديد (الفن الذي يصور اعماق االشياء
وخالد القصاب وآخرين .وقد تفرغ محمود
والعالم) أو ما أسميه ب(فن العمليات).
الى الفن نهائيا بعد مجيئه الى موسكو يف
وال مناص من االشارة الى تطور مفاهيم
عام  1960بتشجيع من شهيد احلركة الوطنية
سالم عادل الذي كان من هواة الفن أيضا،
محمود صبري حول اجلمال يف الفن .ان
هذا االمر كما يبدو لي كان مرتبطا بأسلوب
وعمل من اجل تنظيم بعثته التطبيقية يف معهد
حياته املتسم باالنعزال وحياة الزهد والتأمل .سوريكوف للفنون التشكيلية مبوسكو التي
فاالنسان الذي رفض التهافت على الشهرة
افادته كثيرا يف تطوير قدراته يف احتراف
فن الرسم .لذا نراه يف املجال النظري لم
وكسب املال وحياة البذخ وحتى تخلى عن
يأخذ مبقولة افالطون حول الفن الواردة يف
احلياة العائلية الهادئة كان ميضي جل وقته
يف العمل واملطالعة .وكان ذا طاقة عجيبة يف
«احلوار» بأنه «لهو غير مؤذ» وسحر وجنون
العمل فمثال اراد ان يرسم قبضة يد  ،فكان
وهذيان  ...وال بد من االنتقال من جمال
يرسم قبضته نفسه عشرات املرات باوضاع
االجسام الى جمال النفوس (أو االرواح) اي
مختلفة خالل عدة أيام حتى يصل الى مبتغاه «الصور» العقلية» .ورغم اقترابه من مقولة
يف رسمها لكي يضيفها كجزء من لوحة كبيرة .ارسطو حول الفن باعتباره «محاكاة للطبيعة
وما زالت اتذكر شقته الصغيرة مبوسكو
كما تتجلى وتظهر لكن وفقا ملعيار عقلي،
حيث ينطلق دوما بهدوء صدى موسيقى باخ
وكذلك هو وسيلة للتطهر من االنفعاالت
وهندل او االنشوة احلماسية لسفيريدوف «
الضارة ونوعا من الدواء النفسي» ،فان محمود
الى اليسار..الى اليسار» عندما كنت احيانا
بقي مواليا لفكرة ان اجلمال هو «الصورة»
ازوره مع الصديق الراحل غائب طعمة فرمان العقلية .وبرأيه ان احلكم على اجلمال هو
حكم ذاتي يتغير من انسان الى آخر .واحلكم
لشرب الشاي الثقيل وتناول ساندويتشات
اجلنب احملمصة يف الفرن وهي كل طعامه .ان املتعلق بالذوق ال يعتبر موضوعيا .ومن هذه
الناحية اقترب من رأي كانط بأن اجلمال هو
حياة االنعزال والتأمل هذه يف شقته مارست
(قانون بدون قانون) ،ولو ان اجلمال ال يوجد
دورا كبيرا يف تطور تفكير الفنان وانعكست
يف ابداعه الحقا .فاالنسان حني يعمل وحيدا بدون االبداع الفني الذي له قواعده وقوانينه.
وعمد الحقا الى االنتقال يف احلوار الى علم
ال يجد ما يعكر مسار تفكيره وتأمالته .وقد
اجلمال الهيجلي الذي يرفض ان يكون الفن
سمعت هذا الكالم مرة حني كنت يف معهد
الشكل االسمى للتعبير عن الروح (او العقل).
الفنون اجلميلة أراقب جواد سليم لدى عمل
والبد من الرجوع الى التأمل الفكري يف اعطاء
متثال نصفي لعازف العود املعروف سلمان
شكر  .فقد توقف جواد عن العمل فجأة وقال التقييم اجلمالي .وكما يقول هيجل يف كتابه
«علم اجلمال» فان اجلميل هو «املطلق يف
لسلمان :شكرا ..يجب علي ان ابقى مع كتلة
الوجود احلسي» ،وان املضمون الروحي ينفذ
الطني هذه وحيدا .وفعال اجنز جواد فيما
بعد بعيدا عن االنظار واملتطفلني متثاال رائعا يف الوجود احلسي ،والفن هو عرض الصورة
املثالية (الفكرة) بشكل محسوس .واجلمال
لعازف العود.
موت طفل ،قلم فحم على الورق ،اخلمسينات

34

35

يف الفن هو اجلميل الذي يبدعه االنسان.
وبرأي محمود صبري ان هيجل على حق حني
قال ان اجلمال يف الفن أسمى من اجلمال
يف الطبيعة ،ويجب االنطالق من كل ماهو
موجود معقول  ،والطبيعة متثل احد مظاهر
العقل .اذا فمحاكاة الطبيعة ليست هدف
الفن احلقيقي ،ولكل نتاج فني موقف ذاتي
من جانب االنسان يتناسب مع ذوقه .لذا فان
مهمة الفن ليست محاكاة الطبيعة شكليا ،بل
استثارة املشاعر اخلاصة للفرد ال عبر التجربة
الواقعية بل عن طريق اخليال والوهم .فمن
املمكن بواسطة الفن استثارة مشاعر الكراهية
والتعاطف والقلق واخلوف والغضب او احملبة
واالعجاب .واجلمال يصبو الى حتقيق الوحدة
بني التصور العقلي للشئ وبني وجوده الواقعي،
والتطابق بني املفهوم العقلي والوجود الفعلي.
وإن الهدف االسمى للفن هو اشاعة االنتظام
والتماثل واالنسجام .وينطبق هذا على جميع
اصناف الفنون.
ويرفض محمود الدعوة للعودة الى القيم
القدمية يف الفن والفكر عموما .كما يرفض
الفن التشكيلي الوصفي احلديث .وقال
لي يف احلوار ان الفنان الروسي فاسيلي
كاندينسكي رائد الفن التجريدي نبذ الطبيعة
كأساس يف الفن .وأنا فنان واقعي ويبقى
ارتباطي بالطبيعة .والفنان ال ميكن ان يبدع
بدون االستناد الى الطبيعة كمصدر لاللهام
وليس لتقليد اجلوانب الشكلية لها دون اعتبار
للقيم الوظائفية املتمثلة باحلركة والتطور.
فالطبيعة ليست كمية ساكنة ثابتة بل متغيرة
ومتطورة بإستمرار .واملقصود باالمر الطبيعة
املرئية واحملسوسة والطبيعة غير املرئية
وغير احملسوسة .ولهذا اعتبر محمود جتارب
الفنان الفقيد شاكر حسن آل سعيد يف مجال
التجريد مرحلة جتاوزها الفن املعاصر وفقدت
مصداقيتها شأنها شأن املرحلة الطبيعية
للقرن التاسع عشر التي بدأت مع جيوتو
وانتهت مع االنطباعيني وآخرهم بول سيزان.
ويعترف محمود صبري بأنه تأثر كثيرا بالفن
الغربي مثل غيره من الفناني العراقيني من
ابناء جيله ،كما تأثر بالفنانني املكسيكيني
وبااليقونات الروسية يف توزيع املجاميع وانتقاء
االلوان وبساطة االشكال .وبالرغم من انه
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مارس الفن منذ فترة اليفاع ،فإنه لم يصبح
فنانا محترفا فعال اال بعد مجيئه الى موسكو،
وكان قد اقترب من سن االربعني عاما .اما
التأثر بالفنون القدمية للحضارات العراقية
املندثرة فهو ضئيل ألن الفنان العراقي القدمي
كان يرمي الى حتقيق اهداف غير اهداف
االنسان العراقي املعاصر .اما تقليد القدمي
كما هو فال نفع منه .والبد من تنوع املدارس

الفنية فهذا أمر ميليه تطور املجتمع البشري
املتحرك نفسه وضرورة كشف جوهر الطبيعة
يف العمل الفني.

عمال ،الستينات ،دراسة قلم الوان على الورق
نساء ،الستينات ،زيت على القماش،
 95 x 139سم.
دراسة للوحة استبداد وظلم .نهاية الستينات، ،سومريات،
 110 x 90سم.
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جماليات التخطيط يف فن

محمود صبري
عبد اهلل حبه .موسكو
هناك رواية يتناقلها بعض املهتمني بفن
التصوير حول زيارة مايكل اجنلو لبيت
صديقه رفائيل .وعندما لم يجده اخذ ورقة
وقطعة فحم ورسم عليها دائرة كاملة هي
من الدقة بحيث يعتقد الرائي انها رسمت
بواسطة الفرجار .وأنا ال أعلم مدى صدق
هذه الرواية ،لكنني على يقني بأن الفنان
احلقيقي يجب ان يجيد استخدام القلم حلد
الكمال قبل ان ينتقل الى الرسم بالفرشاة.
ولهذا السبب تعار يف اكادمييات الفنون أهمية
بالغة الى هذا األمر .وانا لدى متابعتي أعمال
العديد من الفنانني العراقيني املعروفني يف
فترة اخلمسينيات والستينيات وجدت ان
التخطيط كان يشكل نقطة الضعف الرئيسية
يف عملهم .انهم غالبا ما يحاولون التعويض
عن هذا النقص بالتفنن يف توزيع الكتل اللونية
والتجريد واستخدام احلروف ولصق قطع
القماش او الصحف يف تراكيب اللوحة .لكن
التخطيط فن قائم بحد ذاته .فهو يترجم
أحاسيس الفنان وعواطفه وافكاره بصراحة
صارخة قد ال يرغب صانع هذه اخلطوط
يف كشفها لآلخرين .لكن هذا ما مييز كل
ابداع انساني سواء يف الشعر والنثر والفنون
التشكيلية  ،فهو قاس ال يعرف الرحمة
باملبدع نفسه ،ويفضحه حني يختار املوضوع
واالسلوب ورؤيته الذاتية لألحداث .وعموما
غالبا ما كان محمود صبري ،الفنان املجدد
والفيلسوف و الباحث االجتماعي ،يردد يف
االحاديث مع اآلخرين ان أعمال الفنان تتحدث
عنه بشكل أفضل من الكلمات وااليضاحات
التي يقدمها بنفسه .وفن التخطيط لدى
محمود صبري له مكانة خاصة ألنه يعتبر
يف الواقع أساس التقنية التي اعتمدها سواء
يف املرحلة املوسكوفية ام املرحلة البراغية
من إبداعه ،والزمته حتى عندما انتقل الى
تطبيق نظرية واقعية الكم .ووجد محمود
صبري أسلوبه اخلاص يف التعبير حيث يكون
اإلنسان ومعاناته وتطلعه الى احلرية املوضوع
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الرئيسي يف لوحاته .علما ان هذا األمر يثير
االنتباه لدى متابعة نشاطه الفني كله .فبينما
جند تأثر الكثير من الفنانني العراقيني يف
تلك الفترة بأعمال سيزان وجوجان وفان كوخ
وغيرهم سواء من فترة االنطباعية أو بعدها
من التيارات الفنية املختلفة يف مطلع القرن
العشرين ،وكانت مواضيع لوحاتهم لها عالقة
بالطبيعة كرسم املناظر الطبيعية او الطبيعة
اجلامدة ومشاهد احلياة اليومية ،أما محمود
صبري فقد وضع خياره منذ البداية على
االنسان .ان جميع لوحاته تصور االنسان
الكادح أو الثائر على الظلم االجتماعي يف
مختلف اوضاع احلياة .وكان ديدنه البحث
عن احلقيقة عبر هذا االنسان بإعتبار ان
الفن يجسد حقيقة موضوعية شأنه شأن
جميع فروع املعرفة األخرى .واالنسان خير
من يجسد احلقيقة .ومسيرة محمود صبري
الفنية كلها مترعة بالتجارب والبحث عن

الشكل األفضل يف التعبير الفني بحثا عن هذه
احلقيقة.
بدأ محمود صبري مبمارسة الرسم
التخطيطي منذ الطفولة ،منذ ان كان تلميذا
يف املدرسة ورسم بالقلم صور أقرانه ومنهم
يوسف العاني وحافظ التكمجي ومحمد
العبلي .وبقيت هذه الهواية لديه حتى عندما
أرسل بعد التخرج من املدرسة للدراسة يف
بريطانيا ودفعه حبه للرسم ألرتياد احدى
املدارس الفنية للهواة هناك .لكن الدراسة
الفنية املتقطعة يف بريطانيا لم متنحه الفرصة
لكي ميتلك ناصية استخدام القلم أو قطعة
اجلرافيت يف رسم املواضيع .ولدى عودته الى
العراق يف عام  ،1948انشغل يف األمور االدارية
املتعلقة بوظيفته يف البنك ،ولم يجد الفرصة
ملمارسة الرسم اال يف ايام االجازة االسبوعية
واوقات الفراغ .وقد جذبه حب الفن لألنضمام
مع مثقفني آخرين من الهواة مثل قتيبة
الشيخ نوري وخالد القصاب وزيد صالح الى
اجلماعات الفنية التي شكلها اساتذة محترفون
مثل جواد سليم واستاذه عطا صبري وفائق
حسن وغيرهم .وكان يذهب معهم الى جزيرة
أم اخلنازير يف وسط دجلة يف أيام اجلمعة
لرسم الطبيعة ويف الوقت نفسه لتبادل
االحاديث حول الفن ووظيفته يف املجتمع.
وكان غالبا ما يطرح رؤيته بهذا الشأن انطالقا
من معارفه يف علم االجتماع ومتابعته لوضع
االنسان العراقي البسيط الذي سلبت كرامته
وحقوقه االنسانية ،واصبح حبيس التقاليد
البالية يف املجتمع شبه االقطاعي ايامذاك.
ولهذا كانت غالبية أعماله تعبر عن احلزن
وروح التمرد والدعوة الى التغيير يف آن واحد.
لكن أساتذة الفن يف العراق لم ينظروا اليه
وغيره من الهواة نظرة جدية ،ولو انهم ابدوا
له االحترام لكونه دؤوبا يواصل تطوير نفسه
بإستمرار .وقال املعمار رفعت اجلادرجي
يف كتابه «االخيضر والقصر البلوري»« :أما
على الصعيد الفني فلم يكن محمود بنظر
جواد وفائق أكثر من هاو ومبتدئ ،أن تكنيكه
يف الرسم وااللوان والتكوين ضعيف ومن
أعمال الناشئني .ولكنه كان أول من هز بحق
الفن العراقي هزة االيقاظ من سباته يف
الرومانتيكية الريفية» .وكان محمود قد أثار
فعال إهتمام الناس بلوحته «يف االنتظار»
التي صور فيها احلياة البائسة للمومسات يف
بغداد وبلوحاته االخرى التي تصور الفالحني
بوجوههم الكاحلة وبعيونهم الغائرة.
كان ال بد ان يصل محمود الى القرار بأن
يتفرغ الى العمل الفني وحده ويترك الوظيفة
التي كانت متتص كل نسغ االبداع الكامن

يف عروقه .ال سيما بعد ان سيطر العمل
الفني على كل كيانه ،ولم يكن يفكر بشئ غير
مواصلة الرسم وصقل املهارة  .بيد ان هذا
لم يتوفر له يف ظروف العراق يف ذلك احلني.
وهكذا ظهرت الفكرة يف السفر الى موسكو
التي لقيت دعم الشهيد سالم عادل وغيره من
قادة احلزب الشيوعي العراقي الذين لعبوا
دورا يف حصوله على زمالة دراسية يف معهد
سوريكوف للفنون ،وهو من أقدم املعاهد الفنية
يف موسكو .وقال لي محمود مرة انه طلب
االلتحاق مبحترف الفنان السوفيتي الشهير
الكسندر دينيكا الذي إطلع على اعماله منذ
ان كان يف العراق عن طريق االلبومات .وقد
جذبه الى رسام اجلداريات هذا كونه بسيط
االسلوب ويعبر باخلط بشكل أساسي وليس
باللون عن مالمح شخوصه ببراعة فائقة.
واعجبت محمود بصورة خاصة لوحة «الدفاع
عن بتروغراد» لدينيكا ،التي كانت تزين
فيما بعد جدران شقته املتواضعة يف شارع
زفيوزدني بوليفار يف موسكو .وأ ّثرت فيه لدى
رسم لوحته اجلدارية « وطني» التي لم يقيض
لها ان تنجز بصورة كاملة .اذ ان هذه اللوحة
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البتروغرادية للرسام دينيكا تعتبر من حيث
التركيب واختيار االلوان الشحيحة وتوزيع
الظل والضوء مثالية بالنسبة الى رؤية محمود
حول ما يجب ان تكون عليه اللوحة اجلدارية.
والبد من االشارة الى ان فناننا النابغة كان
يضع املشاريع الكثيرة للوحات جدارية توضع
يف الساحات العامة وتكون يف متناول اجلميع
وال تبقى مخفية يف بيوت االغنياء او صاالت
املتاحف.
كان أول ما صدمه لدى ارتياد محترف دينيكا
يف املعهد رؤية الطالب الصغار يف السن
يرسمون بالقلم او اجلرافيت ببراعة املوديل
العاري أمامهم .وأسقط يف يده فكيف سيقف
مع هؤالء الصغار جنبا الى جنب ليرسم املوديل
مبا لديه من مهارات تعتبر بدائية باملقارنة
معهم ألنه لم يحصل على التعليم االكادميي
مثلهم .ولكنه تغلب على خجله هذا وانكب
على العمل بدأب وصار يرسم طوال النهار
وحتى يف الليالي .ويرسم أي شئ فمثال رسم
قبضة يده عشرات ورمبا مئات املرات كما
وجدت تخطيطات لها مرة يف قصاصات كثيرة
من اوراق الرسم وفاتورات اجور الكهرباء
وغالف دفتر مدرسي .وكان هدفه األساسي
ان يصل يف املهارة باخلطيط الى الكمال.
كما اتقن كيفية الرسم بالقلم جسد االنسان
(مادة الرسم الرئيسية لديه) بشكل صحيح من
حيث النسب وشكل العضالت وابراز اجلوانب
التعبيرية الرئيسية فيه .وتوجد اآلن مناذج
كثيرة للوحات وتخطيطات جتسد هذه املرحلة
من إبداعه.
وبعد مضي حوالي نصف عام من وجوده يف
موسكو ،دعاني مرة ملرافقته الى كونسرفتوار
موسكو حيث عزفت االوركسترا كونشرتو
البيانو االول لتشايكوفسكي بقيادة قسطنطني
ايفانوف الشهير آنذاك .ولعجبي وجدت
محمود يرسم خالل فترة االستراحة على
برنامج احلفلة صورة كاركاتورية لقائد
االوركسترا تبرز مالمحه بدقة عجيبة من
حيث انفه االفطس وشعره املنفوش األحمر
وحاجبيه الكثيفني .وكان محمود ينتهز فرصة
مجئ أي زائر يف بيته لعمل لوحة تخطيطية له
وأنا واحد منهم وبقيت منها حتى اآلن لوحاته
التخطيطية للشخصيات مثل سالم عادل
ومحمد العبلي وجمال احليدري وعبدالوهاب
البياتي وغيرهم .ويومئذ أدركت ان محمود
صبري لم يكن ذلك الفنان الذي عرفته يف
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بغداد حني كانت لوحاته بشخوص غير واضحة يوجد من أجل الفن وحده ،بل هو أداة معرفية
ذات سمات جمالية .والبد الستخدامها من
املعالم .وقد واصل الفنان تطوير مهاراته
امتالك املهارات التقنية للتعبير عن اجلمال
يف التخطيط حتى بعد ان انتقل الى براغ
الفني الذي ميكن عبره التأثير يف املجتمع.
يف عام  1963والتحول يف السبعينيات الى
تطبيق نظريته حول واقعية الكم  .وكان يريني علما ان هذا هو أحد االهداف التي كان يصبو
اليها من عمله يف املرسم (الشقة) .وبرأيه ان
بإعجاب ظاهر البومات ماتيس وفان كوخ
وبيكاسو ويشير الى كيف ميكن التعبير باخلط تفهم اجلمال يف اللوحة يعتبر أسمى عنصر
إخالقي يف العمل الفني .وال جند يف لوحات
املجرد عن رؤية الفنان الى املوضوع.
محمود صبري التخطيطية أي خط غير جميل
ولم يكن الرسم التخطيطي لديه غاية بحد
خال من التعبير وأي ظل نافل .فكان يحسب
ذاتها ،بل كان يريد عبرها ابداع االفكار التي
لكل شئ حسابه من أجل إكساب اللوحة سمة
كانت تشغل فكره يف التعبير عن احلقيقة
متألقة جتذب املشاهد .وهذا ما نراه يف
احلياتية بشكل مؤثر وجميل .وكان يدرك
الدراسات االولية التخطيطية للوحاته الشهيرة
العالقة الوثيقة بني اجلمال يف الفن واملنفعة
«موت طفل» و «جنازة الشهيد» و «وطني»
يف الفن .لكنه لم يضع أبدا هدفا له كسب
وغيرها حيث يكون االنسان وعامله الداخلي.
هذه املنفعة .ألن الفن بالنسبة له هو وسيلة
وكان يؤمن بأن الواقعية هي األصل يف جميع
لتجسيد الواقع كما هو بال رتوش .والفن ال
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مراحل الفن منذ العصر البدائي ورسوم
ان يصور بصدق الشخوص واالحداث وفقا
الكهوف وعصر الفنون لألغراض الدينية
لرؤيته الذاتية للحياة الواقعية دون اخضاع
وفترة العبودية واالقطاع ومن ثم ظهور املجتمع االبداع الفني خلدمة حزب او إجتاه سياسي أو
الصناعي والطبقة البرجوازية .لكن بقيت
أجتماعي ما .ومبا ان املجتمع العراقي املعاصر
حرية الفنان يف التعبير هي العنصر الرئيسي مترع باملآسي واالرزاء بصورة أساسية ،لذا
لإلبداع احلقيقي .وتأريخ الفن ملئ باالمثلة
فأن لوحاته خلت من مواضيع املناظر الطبيعية
على مترد الفنان على السلطات واجنازه
واحلياة اجلامدة ( )still lifeوالبورتريه اخلالي
االعمال التي تعكس واقع املجتمع .فالواقعية
من مضمون اجتماعي ما .علما ان املثقفني
مهما كانت التفسيرات لها بقيت املنبع الذي
العراقيني عموما كانوا يف اخلمسينيات مييلون
نهل منه محمود كرسام طاقته االبداعية.
الى الفكر املاركسي وتشكلت نظرتهم الى
وفيما يخص الواقعية البد من االشارة الى ان الفن وفق قول فريدريك اجنلس« :ان الواقعية
الواقعية كانت دوما أساس فن محمود صبري تتطلب الى جانب الصدق يف تبيان التفاصيل
انطالقا من موقفه االيديولوجي من احلياة
تصوير الشخوص النموذجية يف الظروف
منذ بداية حياته االبداعية ،وعلى أساسه
النموذجية» .واملقصود ان يركز الفنان على
تشكلت افكاره اجلمالية .فقد كان يؤمن بأن
ابراز السمات املميزة للحدث او الشخصية
للفن وظيفة اجتماعية ،ولهذا يجب على الفنان كما يراها من منطلقات ايديولوجيته مثلما
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فعل ذلك غويا ودوميير وميليه وغيرهم ممن
صوروا االحداث الثورية يف اوروبا وانتقدوا
مجتمعاتهم وكشفوا عيوبها .إال ان محمود
صبري جتاوز هذه املرحلة يف حتديد الواقعية
الى مرحلة أسمى بغية عدم التضحية بالعنصر
اجلمالي للفن .وبرأيه الذي طرحه لي يف احد
اللقاءات االخيرة قبل رحيله ان تطور املجتمع
اآلن يسير االن نحو املجتمع الالطبقي الذي
تزول فيه الفوارق القومية يف الفن وتزول

اآلن اصبحت غير محددة املعالم .والفنانون
سيطرة طبقة ما تدريجيا .وهذا ينعكس يف
اآلن يبحثون عما يجب عمله الحقا .وتفاعل
الفن حتما .وان مفهوم الواقعية يتغير أيضا.
وواجب الفنان اآلن رسم التفاعالت اجلارية يف البشر مع الواقع وتطويره .ان البشرية تريد
التعمق يف الواقع أكثر فأكثر ومعرفة تشكيل
الطبيعة وليس نتاج هذه التفاعالت .وأصبح
الفن اآلن يف مفترق الطرق بعد انحسار مرحلة العالم وفقا لقوانني اجلمال.
وعندما بدأ محمود صبري دراسة االصول
االشتراكية وما ارتكب خاللها من أخطاء،
االكادميية للفن ،تغيرت أيضا افكاره حول
وعندما أجرم ستالني حني فرض الواقعية
أساليب التعبير الفني .وصار يف صومعته
االشتراكية يف ميدان االدب والفن ،مما أخر
«الشقة الصغيرة» التي قلما كان يفارقها ينغمر
التقدم نحو االشتراكية .كما ان االيديولوجية
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كليا يف مطالعة الكتب ،السيما حول الفن
والفلسفة ،واالصغاء الى موسيقى باخ وتناول
النزر القليل من الطعام املتوفر يف البيت
مع شرب الشاي «الكسكني» على الطريقة
العراقية .وبدأ باالبتعاد تدريجيا عن املعهد
واستاذه دينيكا بعد اكتشافه أساليب جديدة
يف التعبير .كما حدث شئ من البرود بني
االثنني بسبب إلتفاف طالب االستاذ حول
محمود الذي كان يطرح عليهم افكارا جديدة
حول الفن مخالفة للتيار الرسمي .ولكن
بقي التخطيط يشغل جانبا مهما يف إبداعه
لسبب بسيط هو ان غالبية مشاريعه ارتبطت
بجداريات كان يرسم التخطيطات االولية
ملقاطعها .وهكذا ترك مبوسكو لدى مغادرتها
العديد من هذه التخطيطات التي رسمها يف
تلك الفترة.
ولدى انتقال محمود صبري الى براغ واصل
املشوار يف التخطيط بالذات حيث ان غالبية
لوحاته لم تكن بالزيت بل باالقالم واجلرافيت
او اجلواش .وأجنز بعض لوحاته يف «واقعية
الكم» باللون االسود أو االزرق فقط .ويالحظ
يف اعماله خالل هذه الفترة اننا أمام فنان
ناضج يجيد التعامل مع كافة مواد الرسم .فقد
وجد يف نهاية املطاف اسلوبه يف التعبير الفني.
وميكن معرفة لوحات محمود عن بعد من بني
مئات اللوحات األخرى بخطوطها الثخينة
والظالل الكثيفة ووجوه االشخاص النحيفة
والعيون السومرية .وحتى لوحاته لفترة واقعية
الكم التي تصور الذرات واجلسيمات املرسومة
باالبيض واالسود يبرز فيها اخلط كعنصر
رئيسي يف التعبير.
ً
لم يضع محمود صبري لنفسه هدفا يف
االستفادة من قدراته الفنية لكسب املنافع
املادية ولهذا قلما كان يبيع لوحاته التي ال
تصلح يف احلقيقة لتزيني الصالون يف بيت
أحد االثرياء ،ألن الغاية منها ان تكون يف
متناول كل إنسان يريد ادراك اجلمال يف العمل
الفني .فاالنسان هو الكائن الوحيد الذي
يتحسس جمال الطبيعة وكذلك العمل الفني
الذي يجسد هذه الطبيعة .ولهذا بقيت لوحاته
مجهولة لدى الكثيرين .وكان يؤمن بأنه سيأتي
اليوم الذي ستوضع فيه لوحاته يف املتاحف يف
وطنه وخارجه.
2013/6/20
جمال احليدري ومحمد صالح العبلي ،قلم فحم على الورق ،الستينات،
مجموعة خاصة
موديل ،قلم فحم على الورق ،الستينات ،مجموعة خاصة
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عاريات ،قلم فحم على الورق ،الستينات ،مجموعة خاصة
موديل ،قلم رصاص على الورق ،الستينات ،مجموعة خاصة
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متأخر جدا على محمود صبري !
سهيل سامي نادر

أعتقد أن عدداً من األجيال العراقية ال تعرف منفرجة جداً.
شيئاً عن الفنان محمود صبري ،وإذا ما
الصعوبة األخرى هي أن العراق خسر بسبب
عرفت فباالستعانة بدليل فني ،وحتى يف هذه االحتالل االمريكي وما رافقه من أعمال
احلالة ال تفعل كل األدلة العراقية التي عرفتها سلب ونهب وحرق ثروة فنية ال تقدر بثمن
غير وضع العقبات أمام الفهم ،فهي فقيرة
متثلت يف املتحف الدائم الذي ضم بعض
جداً ،وال تقول شيئاً محدداً .أجزم كذلك أن
أعمال محمود صبري .بسبب هذا ،ولتشتت
املعنيني بالفن العراقي ،سواء عرفوا القليل
املصادر املتبقية عند جامعي األعمال الفنية،
أو الكثير عن فن محمود صبري فهم باملقابل
واجلزء األكبر منها ضائع أو يف مخازن أغنياء
ال يتذكرونه ،أو لن يكون حاضراً يف ذهنهم.
اخلليج وغيرهم ،سيكون كتابة سيرة بصرية
حقيقية عن الفنانني العراقيني الرواد ضرباً
واألمر ال يعود إلى املزاج ،بل ألن الذاكرة يف
الظروف االعتيادية تعمل مبوجب التجربة قبل من املستحيل .إن أكثر وثائق الفنانني البصرية
الثقافة.
األصلية غير متوفرة اآلن ،وكتّاب الفن ،وهم
لقد مارس غياب محمود صبري عن ساحة
قلة ،جلأوا الى الصور الفوتغرافية عن أعمال
اإلنتاج العراقية الفعلية مدة طويلة دوراً
الفنانني ،ما ال يعوض أبدا ،بل ومورط.
يف نسيان موقعه يف احلركة الفنية .ويف
إن التاريخ السياسي العراقي احلديث كله
الوقت الذي ال نعرف غير القليل عن فنه
يلتحق قسراً باضطرارات النظم السياسية
يف اخلمسينيات والستينيات ،فإنه يف نهاية
وأهدافها الصريحة والغامضة وسعيها الى
الستينيات انقلب هو نفسه على ماضيه
الهيمنة .من هنا تبدو جميع الروايات الفنية
ً
ً
ً
التشخيصي مقدماً محايثة نظرية – فنية
ملحقا هشا ،مبددا ويعاد تشكيله دائما
جديدة لم تُفهم بسبب صعوباتها النظرية
بأعمال تلصيق ذهنية يف مفاصل ذلك التاريخ
ونتائجها الفنية الغريبة ،ما وضع صعوبة
اجلنوني .إننا جميعا مطوفون يف هذا التاريخ
إضافية يف فهم جتاربه التعبيرية التشخيصية الذي يخلو من التراكم والثبات .وأولئك
األولى .يف بداية السبعينيات عندما وصلت
الذين انفصلوا مبكراً عن وطنهم يف الهرب
إلينا جتاربه يف واقعية الكم بدا محمود صبري والهجرة والصمت وانقطاع األخبار ،مثل
مثل اكتشاف حلظة غامضة من حلظات
محمود صبري ،تبدو استذكاراتنا لهم شبيهة
سيرة خاصة بالتجريد من زاوية حادة جداً أو بإطالالتهم السريعة على وطنهم التي سرعان

ما تنتهي بأسى جديد وهجرة أبعد ،بانتظار
الشيخوخة أو املوت .يف مثل هذه الشروط
كيف ميكن الكتابة عن محمود صبري؟
سوف أراهن على جتربتي اخلاصة أكثر من
ذاكرتي ،فاألخيرة سيئة ،منطلقاً من أمثلة
ومشكالت محددة ،متنقال ما بينها ،مستخدماً
املقارنات واخلواطر.
خمس شخصيات
من بني األعمال الفنية التي أتذكرها عن
محمود صبري أحببت عم ً
ال بسيطاً جداً ما
زلت حلد اآلن متردداً يف احلكم على تنظيمه
العام .فأنا لست متأكداً إن كان الفنان أراد به
تخطيطات منفصلة متثل خمس شخصيات
فقيرة ذات أصول ريفية ،أو أنه تعمد أن
يجمع هذه الشخصيات على سطح واحد
فارغ وغير مكيف من حيث النسب مع غياب
اية عالمة تشير الى أنهم يشكلون وحدة،
عائلة على سبيل املثال ،أو تشير الى مكان
محدد تاركاً لنا االستنتاج النهائي .ال وضعية
روائية محددة لهذا العمل ،ال مقاصد فنية
واضحة ملثل هذا االنفصال ،بيد أنني أحببته
لوجود كفاية تعبيرية لكل شخصية على حدة.
لقد أحببت هذا االنفصال الذي يفيد فنيا
معنى التحديد اإلضايف ،وأعتقد أن محمود

بائعات اللنب ،زيت على القماش ،1958 ،مجموعة
املتحف العربي للفن احلديث ،الدوحة.
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صبري التقى بهذه الشخصيات يف الكواليس
اخللفية للشوارع بني جامعي القمامة ومخلفات
أجل إطالقهم يف مشهد
احلدائق ،ولرمبا ّ
محدد يربطهم معاً .ال تخطئ العني حقيقة
هذه الشخصيات ،ال نخطئ كذلك إذا ما
رددناها الى شوارع بغداد هائمة يف ظهريات
جهنمية .أحب اآلن أن أعزز الصورة باجلمع
ما بينها يف خيالي كعائلة :أم نشطة كادحة
ملفوفة اجلسد ،ابنتها ،أبناء ابنتها الثالثة أو
لعلهم ابناء ولدها البكر .يف الستينيات كنت
التقي بهذه الشخصيات ،مع التعابير نفسها،
يف طريقي الى (امليزرة) يف خلف السدة يف
زياراتي الدائمة ألحد أصدقائي الساكنني
هناك .لكنني قطعاً لم أجد أقدامهم بالهيئة
التي صورها محمود صبري .من املؤكد أنهم
حفاة لكن التحفي ال يجعل األقدام تتورم
على النحو الغريب الذي صورت فيه .إن هذه
االستطالة التعبيرية ،هذا التشويه ،هو ضرب
من إسقاط ذهني :تتورم أقدامنا من املشي
حفاة وتتشوه! لعل هذا الفراغ االبيض يخفي
شارعا تلهبه الشمس واسفلتا يتبخر ورصيفاً
متشي مبحاذاته ظالل شاحبة!
هل يعرف الفنان أن هذه العائلة ما زالت
جتوب يف الشوارع؟ لم تتغير مدننا ،بل العكس
باتت متريفة أكثر من ذي قبل .بتكييف الصورة
الى الزمن احلالي سنجدها تشير الى أكثر
من اختالف يف الزمن واملزاج والتعاطف.
إنها العائلة نفسها ،وقد باتت وقحة ،فاألبناء
يلبسون بنطلونات اجلينز ،والبنت ترتدي ردا ًء
ملوناً يظهر براقاً حتت عباءتها املفتوحة .إن
مراقباً من الطبقة الوسطى البغدادية من
مثل محمود صبري قد يشعر اليوم بالتهديد
واخلوف لرؤية هؤالء الكادحني .لقد تغيرت
العواطف والتوقعات كما تغيرت عالقات القوى
السياسة.
أرجو أن ال أكون مخطئا بوجود عمل مماثل
للفنان ميثل نسا ًء ريفيات مبالبس سود إلى
جانب نبات الصبير .إن محمود صبري يجيد
التآليف اخليالية ذات التنظيم التعبيري،
وشخصياته الريفية تبدو رشيقة ملمومة الى
الداخل ،والفراغ احمليط غير املشغول يعزز
الظهور املنفصل واملكتفي لتلك األجساد
املتلفعة بالسواد .بيد أن هذا التنظيم يختلف
متاما عما جنده يف رسومه عن العاهرات
فهي مشوشة جدا بسبب مبالغة الفنان بإثارة
عائلة ،زيت على القماش 1958

املتحف العربي للفن احلديث ،الدوحة.
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االضطراب يف اخلطوط والتعابير الشخصية.
وأجدني قريبا من االستنتاج اآلتي :اعتاد
الفنان اخلروج عن التحليل الواقعي للمكان
عن طريق حالة عاطفية تشوش عليه حتى لو
اضطره األمر الى تخريبه باأللوان وهو املقل
فيها ،وباخلطوط التي يجعلها تتطاير الى
اخلارج مع أنه يجيد مللمتها .إن تعبيرية محمود
صبري خاضعة الى حساسيته الشخصية لنوع
من املواضيع االجتماعية والسياسية.
إن القصة اخلمسينية لم تخف تعاطفها مع
البغايا وإظهار الفكر السياسي واالجتماعي
التقدمي بتمثيل بؤسهن مع جمهرة بؤساء
املقاهي واحملالت الشعبية – والفنان محمود
صبري وهو نظيرهم يف الرسم تناول هذا
ً
املوضوع مبا ال أدري إن كان تعاطفاً أو خوفا أو
انفعاالً وجد له أسلوباً غامضاً!
إن النظير التعبيري للشخصيات الريفية التي
رسمها محمود صبري على مستوى الرسم
جندها عند جواد سليم ،كما يف بائع الشتالت،
واملرأة املكافحة التي ترفع ماكنة خياطة على
50

رأسها وحتمل بيدها ديكاً .االختزاالت نفسها إال
حساً بالكتلة مع جتهم
أن محمود صبري يظهر ّ

التعبير العام ،يف حني أن جوادا ميعن النظر،
بهذين املثالني يف األقل ،بالتعبير املباشر للوجه
اخلاضع نفسياً للحظة املشهد املديني الرائقة.
ثورة اجلزائر

عائلة فالحية ،حبر صيني على الورق ،اخلمسينات،
مجموعة رفعة اجلادرجي ،لندن.
موديل ،قلم فحم على الورق ،الستينات ،مجموعة خاصة
موديل ،قلم فحم على الورق ،الستينات ،مجموعة خاصة

تعد لوحة ثورة اجلزائر من أشهر لوحات
محمود صبري .إنها اجلورنيكا العربية عن
حق ،وهي تأليف خيالي ال يخلو من تعقيد
شكلي وإنشائي بسبب الطاقة االنفعالية التي
و ّدعها الفنان فيها .وعلى عكس جورنيكا
بيكاسو املتألفة من وحدات عديدة مختلفة من
حيث القيمة واألشكال يشكل الشخوص محور
عمل ثورة اجلزائر وبؤرته .هؤالء الشخوص
يستخدمون أجسادهم ،والسيما سيقانهم
وأياديهم ورؤوسهم ،يف بث احلركة باجتاهات
مختلفة كان ميكن أن يفلت زمامها لو أن الفنان
لم يجمعها كلها يف موازنة داينميكية داخل
إطار عام شبه هرمي .ميكن ع ّد األجساد هنا
51

األحياء وحدهم يظهرون يف الصور بوصفهم
خطوط اجتاهات قوى داينميكية تثير معنى
السياسي واالجتماعي قربني جدا من جتربة
املقاومة ،كما متثل أوضاعا انفعالية من السهل مودعني ومشيعني وورثة ومهيجي خواطر .ليس واقعية الكم النظرية املشروحة بقلم محمود
معرفة دالالتها يف إطار التكريس السياسي .إن املوت مشهداً جمي ً
ال على اية حال ،ويف اللحظة صبري املنضبط واملدهش يف دقته والذي
القوى النافرة إلى اخلارج والقوى املتجهة الى التي نرفعه الى مستوى الشهادة سيظهر وقاره
صحح لي بعض أخطاء الفهم .بيد إنني لم
ّ
الداخل يتعادالن من الناحية البصرية .ذلكم
املتستر باألحياء ،واألحياء كما نعرف ،األحياء أستطع قبول النتيجة الفنية لهذه التجربة .يف
الذين تهيجهم السياسة وتقربهم من خطوط
بالتأكيد صورة مثالية للثورة ،حيث يضمن
ما بعد وصفت واقعية الكم يف عمود صحفي
الفنان التبئير واالستقرار الالزمني على عكس القتل ،يحولون املوت العنيف السامي الى
بأنها محايثة متعاملة ،فهي تنقل مقترباً علميا
حلظة اجتماعية.
ما يجري يف التاريخ من انفالت للقوى.
له شروح وتطبيقات من حقل املايكروفيزياء
أذكر حملمود صبري عملني عن الشهادة
بيد إن هذا ال يكفي جلعل العمل متوازناً،
إلى حقل آخر مختلف عنه متاماً.
يحتفظان بنفس التنظيم العام :كتلة قوية
فلو أبقى الفنان على هذه األشكال املتضاربة
واحلال إن واقعية الكم بدت للوسط الفني
ً
املنفعلة وحدها لبدت الصورة كأنها متثل حفال وقورة من الشخوص تظهر متوجهة من اليمني العراقي الغنائي مثل فقاعة إعالمية ،مثل
الى اليسار حتمل نعشاً ،وعلى اليسار مشهد
شعائرياً ال يخلو من وحشية ،أو عرضاً مبالغ
عرض مبعرفيات جادة ومتماسكة انتهت
أو عدة مشاهد متحركة .العمل األول يبدو
فيه من عروض احلركة واألوضاع الشاذة.
بنتيجة فنية فقيرة .عندما رجع محمود صبري
لقد احتاج الى دعامات واقعية من الصنف
أكثر اختزالية سواء بالنسبة لألشخاص الذين الى ما كان يعرف بتشيكوسلوفاكيا غادرت
الساكن الذي يصلح الى أن يكون إطار استناد يحملون النعش على اليمني وأولئك املودعون
معه واقعية الكم ولم يتبق منها غير لوحتني
مثلما يصلح لوظائف فرعية أخرى .لقد احتاج الذين يقدمون عرض تشييع حر تفلت منه
ودعتا يف املتحف الفني اختفتا بعد االحتالل
شيئاً يصف فيه اجلزائر كسجن أو حتى مكانا حركات التلويح باألذرع واألجساد املنحنية أو
األمريكي.
الناهضة على اليسار .أظن أن العمل الثاني
تنفتح فوقه سماء بقمر وترتفع فوق أسواره
يف نهاية عام  2002كان شاكر حسن مريضاً،
وحاولت الكتابة عنه وأنا أشعر بأننا نتجه الى
مستلهم من تشييع شهداء الوثبات الطالبية
شجرة .من هنا استخدم اخللفية كإطار
احلرب .تذكرت صياغته لبيانه الثاني يف بداية
ميسك مجموع العمل بصرف النظر عن دالالته نظراً ملالبس حاملي النعش الغربية ،يف حني
السبعينيات الذي سماه بالتأمل الواقعي .كنت
ظهر اجلزء اآلخر على اليسار مختلفاً متاما
اخلارجية .لقد احتاج على اية حال الى عمق
أدرك أن الفنان أجرى حتلي ً
ال ملقتربه األصلي
من حيث املوضوع واألشكال ،فهو يتكون من
متثيلي مشغول ،والى اطار استناد واقعي تتم
داخله حفالت التعذيب أو احتفاالت املناضلني عدد من املشاهد عن األمهات واألطفال ،وبهذا املشروح يف بيانه التأملي األول ،وأراد اخلروج
من مأزق ايقوني ذهني يف الرسم .كان التأمل
املعنى فهو يحمل مضامني عاطفية ورمزية
واحتجاجاتهم وعرض معاناتهم.
الواقعي هو االسم اآلخر ملا بعد التجريد.
تعوض عن الفقدان واملوت.
ً
كان شاكر آنذاك يتعلم أن يجمع أمثلة على
بهذين املثالني يقدم الفنان ضربا من التوازن
الشهداء
واقعيته التي ينكرها عليه الوسط الفني فذكر
بني الساكن واملتحرك ،الرصني الوقور
يف الستينيات ظهر يف الفن التشكيلي العراقي واملتحرك العاطفي .لقد وجدنا تعادالً داخلياً
محمود صبري الذي كان قد خرج من الكون
الكبير الى الكون الصغير .وأية اقترانات لدينا
شاخص انساني مجرد م ّثل االنسان يف محنه بني قوى اخلروج والدخول يف لوحة ثورة
هنا ،فشاكر الذي يذهب الى ماضي األشياء
الوجودية ،يف السبعينيات ش ّيع هذا الشاخص اجلزائر ،أما يف هذين العملني فإن املعادلة
حتت اسم شهيد .هذا التحول أملته السياسة :بني القوى تأخذ طابعاً توازنياً رمزياً يقوم على واألشكال ،أي من احلجم الى السطح الى
على الفرد االعزل ان ميوت أو يلتزم .هذا ما
اخلط الى النقطة ومن ثم احلجيرة ،سيفسر
قسمة اللوح التصويري الى قسمني :يسار
قررته السلطة والتقدميون املتفائلون بسبب
جتربة الفن الالشكلي باالنسحاب الى الداخل،
وميني .يظلل األموات الوقار واخلفر .إنهم
لوثة جنون .الفنانون اجترحوا تأويال مقترنا
الى ماض أصلي ،إلى سدم من حجيرات
محمولون ،خرجوا من الصراع ،أما األحياء
وخاليا ورشائم ،لع ّل محمود صبري سبقه
بصعود حركة الفداء الفلسطيني :شهداء .إنهم فيتفكرون بالفواجع ويستعدون ملا هو آت.
أفضل من موتى (أليس كذلك؟).
اليها من دون ان يستخدم املعارج الروحية بل
محمود صبري عاصر شهداء اقدم  -شهداء
املختبر واملقترب النظري لفيزياء الكم.
اخلروج الكبير
باعتراف اجلميع من دومنا حاجة الى مطهر
بعد انقضاء زمن طويل ،بينما كان كوننا
قبل زيارة محمود صبري لبلده يف بداية
حزبي ينتظر فيه األموات منحهم شهادة
االجتماعي والثقايف العراقي على وشك
حسن السلوك ليدخلوا الى جنان اخللد .إنه
السبعينيات وصل كتيبه عن واقعية الكم الذي االحتراق ،كتبت عن محمود صبري عن طريق
قدمت عرضاً له يف صفحة «آفاق» بجريدة
أفضل فنان اعطى لقضية الشهادة صورا
الكتابة عن شاكر حسن آل سعيد ،فاالثنان
مقنعة ،وببساطة ألنه لم يجعل الشهداء يؤدون اجلمهورية .كان لي اهتمام يف معرفيات
خلفا وراءهما مجتمع الرموز االجتماعية
أدوارا ال تعود لهم ،كأن يرفعوا قبضاتهم ،أو
املايكروفيزياء جاء عبر باشالر ،واعترف إنني احمللية الذي شكل لب اهتماماتهما املعرفية
راحات أكفهم ،أو يخروا صرعى يف فضاء فني تلقيته من أبواب اديولوجية من حيث التعريف :والبصرية يف رحلة هرب الى عوالم ال ترى يف
نقد احلتميات! كان هذا حتوالً يف الفكر
متجهم .إنهم أموات ال يظهرون يف صورة.
العني املجردة بل تعرف عن طريق التجارب
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يف الستينيات بدأ الفنانون ينسحبون الى
احلدسية والتأمل كما يف حالة شاكر حسن،
الداخل ،الى اخلبرة الداخلية ،ولست أدري
واملختبر العلمي كما يف حالة محمود صبري.
االثنان اجترحا ما دعوته بخط هرب مبتعدين متاما أين نضع االنسحاب نحو كوسمولوجيا
تصف األكوان الصغيرة والعمليات التي ال
بوساطته عن مجتمع الرموز االجتماعي
ترى؟ لع ّل ثمة حتليل سيكولوجي يفسر هذا
العراقي ودالالته السياسية والفكرية .االثنان
قطعا سيرة أسلوبية يف التشخيصية التعبيرية االنسحاب .يفسر من دون براهني ،مثل حلظة
تنوير ،بلطف وبتسامح كامل ،ملاذا تخلى فنانان
متوصلني الى نتيجة معادية للرسم وفكرة
تعبيريان تقدميان عن الواقع املاثل ملصلحة
األسلوب ،واالثنان آمنا مبفهوم عن العمليات
جريان داخلي ال يُرى؟
الداخلية بتسميات مختلفة ونتائج فنية
لو أغامر بفتح هذا السؤال على احلياة
غاية يف االختالف .االثنان عمال يف نسقني
لتحدثت عن حياتي أنا وعن أسبابي أنا يف
مختلفني من اإلجراءات والتعبير العاطفي
البحث عن مهرب إلى احلرية .أمتنى على
والشكلي واخلبرة النفسية .إال أن لقاءاتهما
واختالفاتهما يشدهما االهتمام العالي مبعرفة محمود صبري الذي ال نعرف الكثير عنه أن
يساعدنا يف االقتراب منه بلسانه .إنني متأخر
ما يجري حولنا من دون أن نراه أو نشعر به
عليه وأمتنى أن ال يتأخر على نفسه.
على نحو مباشر ،ويف الوقت نفسه ال بد من
القبض عليه يف متثيل فني يستند الى جتربة
بغداد ـ 2005
جمالية أو مفهوم ما.

عائلة فالحية ،قلم فحم على الورق ،اخلمسينات،
مجموعة خاصة
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محمود صبري ،الفنان الزاهد
فيصل لعيبي
القوية ولكن املنهكة التي ابدعتها انامله وفكره
ليس سهال الكتابة عن قامة مبستوى قامة
محمود صبري ،خاصة عند نقص الوثائق وقلة وعاطفته.
املعلومات وصمت فنانا الكبير وتواضعة وزهده يف بغداد شاهدت صورة مطبوعة لعمله
الشهير :ثورة اجلزائر ،وكذلك بعض الصور
وابتعاده عن املهرجانات واألضواء املغريه
ألعماله األخرى والتي سيظهر تأثيرها علي
لغيره ،مع جتاهل اجلهات الثقافية املسؤولة
بعد فترة واضحا.
وغمطها حلقوق هذا املبدع اخلالق وحتى
ولد الفنان محمود صبري عام  1927ببغداد،
اجلهات الالحكومية و التي تدعي األهتمام
اي بعد عام من ميالد رواد احلداثة يف الشعر
الكاذب بالثقافة واملثقفني واألرث املعريف
والفني من مؤسسات املجتمع املدني واألحزاب العربي املعاصر (نازك املالئكة و السياب
السياسية الدميقراطية واليسارية منها بالذات واحليدري والبياتي) ،واكمل الدراسة الثانوية
فيها ثم سافر الى بريطانيا وامت فيها دراسته
ودور النشر واملجالت الثقافية وغيرها وقد
للعلوم السياسية عام  1949وبعد عودته الى
فاحتت بعضها من أجل تكرمي هذا الرائد
العراق انضم الى جماعة الرواد التي اسسها
وأحد عمالقة الثقافة العراقية احلديثة الذي
الفنان الكبير فائق حسن عام 1950
اليزال على قيد احلياة واصدار كراس او
مجلد ألعماله وكتاباته املختلفة ،لكنها أعطتني لقد ساهم محمود يف وضع اللبنات األولى
للفن العراقي احلديث وعمق املفاهيم التي
األذن الطرشة .ولم تفعل وزارة الثقافة شيئا
كانت سائدة قبل مجيئه من بريطانيا ،وملا كان
ايضا ال يف عهد وزيرها السابق وال يف عهد
محمود من حملة الفكر التقدمي اليساري
وزيرها الالحق وال اظن ان هناك من يفكر
فقد ادخل يف احلركة الفنية العراقية مفاهيم
جديا مبثل هذا األمر ،مع األسف.
اجلمال املاركسية واكد يف اعماله موقفه
لم جتمعني بالفنان الكبير محمود صبري
املساند للطبقات الكادحة صاحبة املصلحة
مناسبة ما داخل العراق إذ انه كان قد غادره
احلقيقية يف التغيير واثار انتباه الفنانني الى
الى اخلارج قبل وصولي الى بغداد قادما من
احملتوى اإلجتماعي للفن ودوره املوجه واملغ ّير
البصرة للدراسة يف معهد الفنون اجلميلة
والطليعي يف حياة املجتمعات على مر العصور،
بصحبة صديق احلياة والعمر الفنان القدير
صالح جياد ،بعد ان بذل اساتذتنا يف البصرة كما ان انشغاله يف الرسم لم مينعه من تعميق
رؤيته الثورية وعالقة الفن باحلياة العامة
ما يف وسعهم إلنضاجنا وتهيأتنا كرسامني
للدخول الى املعهد .كل ما اعرفه عن استاذنا للناس ،لهذا نراه يف تلك الفترة يؤكد على
مايعانيه املهمشني يف املجتمع خاصة فقراء
الكبير محمود اليتعدى ماكنت اشاهده من
طوابع بريدية ملصقة على اغلفة الرسائل التي الفالحني الذين سحقتهم املدينة التي كانوا
يتصورونها مالذ آمن لهم ،ونرى كذلك جموع
تصل الى البيت حيث كان اخي األكبر غازي
من عشاق ركن التعارف يف الصحف العراقية العمال والكادحني يحتلون مساحات واسعة
واألذاعات العربية وكان محمود صبري قد قام من اعماله آنذاك ،وتوغل يف األزقة والشوارع
بتصميمها بعد ثورة  14متوز عام  ،1958حيث اخللفية للمدينة وكشف لنا عن بيوت الهوى
وعذابات بناتها اللواتي قذفت بهن األقدار
العيون الواسعة كالعيون السومرية واألجساد
بدون عنوان .ريت على القماش ،اخلمسينات.
مجموعة خاصة
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ولفظتهن التقاليد والعادات واألعراف السائدة تكنيك حديث وجلواد مبا قام به من ربط
 .كان محمود فنانا مفكرا متميزا يف نظرته
احلداثة بالتراث العراقي القدمي فإن محمود
لدور الفن يف الوقت الذي كان معظم فنانو تلك صبري قد دفع باملوضوع الفني العراقي الى
الفترة منشغلني مبا هو شائع وعادي ،مركزين عمق املشهد اإلجتماعي الدامي.
جهودهم على ماميكن ان يلبي طلبات الزبائن ،يف اخلمسينات ظهرت حركة األعمار الشامل
مع بعض األستثناءات بطبيعة احلال ،وكانت
يف العراق وخطت الثقافة خطواتها الهامة:
املشكلة اإلجتماعية هي الشاغل األهم لفن
املسرح ،السينما ،الفن التشكيلي ،املوسيقى
محمود والناس البسطاء ابطاله املفضلون.
والغناء ،الشعر والرواية ،الفكر والسياسة
كانت ألوانه يف تلك الفترة قليلة ومقتصدة
وكانت مالمح املجتمع املدني احلديث
والتتعدى األسود واألزرق الغامق واألحمر مع
والطبقى الوسطى تنمو بثقة واصرار.
البني والوجوه احلزينة املصفرة والغاضبة مع
بعد ثورة  14متوز عام  ،1958انغمر الفنان
خطوط قوية حادة تعكس مزاج الفنان والفاقة يف العمل من اجل اجناح هذه التجربة
التي يتصف بها البشر يف مناطق خلف السدة ودخل معترك الفعل الثوري بحماس تشده
وبيوت القصدير والقصب املائلة الى السقوط .تلك األفكار التي ناضل من اجلها وعمل يف
لكن فترة اخلمسينات على ما يبدو يف معظم
تطبيقها فنيا على اللوحة .وظهرت الوانه
البلدان العربية كانت فترة مزدهرة ورمبا
احلارة واملشتعلة وازداد بريقها وضوؤها اآلخاذ
ذهبية إذا ما قيست بأيامنا القاحلة والدموية وبرز األحمر والبرتقالي واألصفر والوردي
التي نعيشها اآلن ،هكذا كان العراق يف تلك
واألخضر واضحت خطوطه اكثر حيوية وحركة
السنني خلية نحل من العمل األبداعي والفني وإندفعا تعبيرا عن احلياة اجلديدة التي
اخلالق ،صحافة ،مستقلة احزاب ،سوق حرة
بدأ العراقيون مزاولتها ،وخالل هذه الفترة
وحرية نسبية التقاس مبا نحن عليه حاليا.
صمم العديد من الشعارات والرموز للنقابات
لقد قسم املعماري الكبير الدكتور رفعت
واإلحتادات املهنية والنقابية واجلماهيرية
اجلادرجي الفن العراقي الى مرحلتني ،املرحلة والتزال هذه الشعارات رموزا باقية لتلك
األولى اسماها ماقبل محمود صبري واملرحلة املنظمات التي لعبت دورا هاما يف تشكل
الثانية هي مرحلة محمود صبري او مجيء
مجتمع املدينة والعصر احلديث يف العراق،
محمود صبري ،حيث تغيرت افكار الرسام
ثم كلفته حكومة الثورة بإقامة جدارية حتكي
العراقي مبجيء هذا الرائد .فإذا كنا ندين
نضال الشعب العراقي خالل مسيرته الصعبة
لفائق حسن مبا قدمه للوحة العراقية من
والدامية ،فسافر الى موسكو لغرض تنفيذ
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العمل ،وكان من املؤمل ان تقام خلف نصب
احلرية للفنان اخلالد جواد سليم واليزال مكان
اجلدارية خاليا حتى كتابة هذه املادة  ،لكن
إنقالب  8شباط عام  63قد غير كل شيء
وانتهت ايام التفائل واألمل ،و هذه اللوحة
محفوظة اآلن لدى الفنان وقد شاهدتها بعيني
قبل سنني عديدة بعد ان امتدت لها يد الزمن
واهمال اجلهات احلكومية وحتولت الى شاهد
على العقوق والتجاهل الذي عانى منه فناننا
الكبير.
وملا كان محمود من ضحايا انقالب البعث
األول ومن معارضيه ايضا فقد كتب مادة
فكرية وسياسية ضد الفاشية وساهم كفنان يف
فضحها بالرسم والكتابة  ،والتزال اعماله التي
رسمها عن شهداء احلزب الشيوعي وقادته
بعد انقالب شباط األسود معلما فنيا ووثيقة
ادانة وشهادة مبكرة ،الميكن جتاهلها عند
احلديث عن الفن الثوري والثقافة الرافضة

األجتماعية العامة.
للقمع والدكتاتورية يف عراق ما بعد ثورة 14
يف  1971/10/26اقام الفنان محمود صبري
متوز.
انشغل فناننا محمود بعد هذه احلقبة الدموية يف مدينة براغ معرضه األول عن واقعية الكم
ويف  3آذار عام  1972القى محاضرة يف براغ
بأعمال ذات تقنية مختلفة نوعا ما وازدادت
الوانه حرارة واخذ يستخدم اداة حادة
عن الفن اجلديد الذي يليق بالعصر اجلديد،
وعريضة مللء املساحات وأستغنى عن الفرشاة أسماه« :واقعية الكم فن جديد لعصر جديد»
امام حشد من طلبة الدراسات العليا من
واخذ يحور بعض االعمال الفنية املعروفة
لفنانني اوربيني ويعطيها نكهته اخلاصة كما هو العراقيني والعرب ،و يف عام  1973القى الفنان
احلال مع لوحة الصلب جليروم بوش الهولندي بحثه هذا يف جمعية الفنانني العراقيني ببغداد
املعنونة ب(صعود اخلطايا) او استلهامه لنحت فاثار جدال واسعا بني الفنانني وقد انقسم
بارز من الفن اآلشوري للتعبير عن واقع جديد احلضور بني مؤيد ومعارض ملا ابداه الفنان من
حيث السلطة تسحق البشر وتدوس خيولها
وجهات نظر مغايرة ملا هو سائد ومستقر يف
اذهان الفنانني وطلبة الفن وكتاب النقد الفني
الناس ،واستمر الهم األجتماعي غالبا على
اعمال هذا الفنان اضافة لكتاباته النظرية
يف الصحافة العراقية .ومع األسف لم نر تأثير
يف الفلسفة املادية بالذات والتي كان آخرها
هذه األفكار وما اثارته من جدل يف الصحف
حسب علمي ما نشرته مجلة الطريق اللبنانية العربية او املجالت التي تهتم بالثقافة والفنون
قبل سنوات عن عالقة املادة بالوعي وطبيعة
عامة .كانت خالصة هذه الفكرة او البحث ما
التحول او التبادل يف ادوارهما يف الصيرورة
يلي:

تفصيل لعمل تخطيطي ،قلم فخم على الورق ،اخلمسينات،
مجموعة خاصة
تفصيل جلدارية يا وطني ،قلم فخم على الور ق،
اخلمسينات ،مجموعة الفنان
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تفصيل جلدارية يا وطني ،قلم فخم على الور ق،
اخلمسينات ،مجموعة الفنان
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 -1ان العالم عبارة عن عملية معقدة مستمرة
من الصيرورات الالنهائية ()complex process
وليس عبارة عن موجودات جاهزة و ثابتة
ومكتملة ونهائية منذ األزل.
 -2ان الكتلة والطاقة تتبادالن املواقع
وتتحوالن ،وهذا ايضا مناقض للفهم السابق
للمادة التي تعتبر كتلة بالدرجة األولى .وقد
انتقل الفنان يف هذه الفرضية من الشكل
الظاهري لألشياء و العني املجردة للفنان الى
املستوى الذري األعمق واستخدام األلوان
التي متيز الذرات نفسها ،وقد وصف الفنان
الوان الذرات واشعتها مثل الطابوق بالنسبة
للمعماري او البناء ،حيث ميكننا بناء العمل
الفني اعتمادا عليها .واختزال العالم الى
طاقات مشعة ،وملا كانت العناصر الطبيعية
الذرية هي  93و لكل عنصر مجموعة من
األلوان فقد حدد الفنان لكل ذرة للسهولة
سبعة خطوط لونية وبهذا خلق لنا قاموسا
لونيا او الف باء اللون حسب وجهة النظر التي
يتبناها شخصيا .وهو يعتقد ان هذه النظرة
ستقلل الفجوة بني الفنان والعالم وبني النخبة
واملجتمع ويتحول الفن من نشاط ذاتي الى
نشاط موضوعي وإجتماعي.
لكن مشكلة واقعية الكم هي انها قد تناست
املشاعر واألحاسيس البشرية وكذلك الرؤى
واألفكار التي الميكن ترجمتها على اساس
ذري مادي خالص.
اين احلزن والفرح واحلب او احلقد؟ اين
موقف الفنان من الظلم واألستبداد؟ .والفنان
اصال الميارس الفن إال ألسباب تتعلق مبشاكله
وعالقاته مع اآلخرين وموقفه من احلياة
والطبيعة والكون واملصير الغامض للبشرية.
اليزال محمود صبري رمزا كبيرا لعراقنا
احلديث ورائدا بارزا للفكر الثوري واألنساني
النبيل ومربيا لنا على النضال على مختلف
األصعدة ومبختلف األساليب لتغيير واقع
بالدنا وواقع ثقافتنا وتطوير ابداعنا نحو
مواقع متقدمة واصيلة وفاعلة .له العمر املديد
والنشاط املثابر واألمتنان والشكر على ماقدمه
لنا واليزال من ثروة روحية وفكرية التقدر
بثمن ،مع األعتذار له.

تفصيل للوحة ،زيت على القماش ،الستينات،
مجموعة اخاصة
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واقعية الكم يف متاهة الالمرئيات...
بديعة أمني

لعل من أشد املسائل تعقيد ًا على الناقد الفني ان يقدم على محاولة التوغل يف املعاصر يطرح منهجاً جديدا كليا لم يسبقه يف
ابعاد مسالة ترتاد سبال غير مطروقة من قبل ،وتطرح منهجا فنيا جديدا يشذ ذلك احد ويطرحه على صعيد الفكر العاملي
الذي ولج عصر الثورة التكنونووية ،وبعيداً
بصورة جذرية عن كل ما سبقه من مناهج وأساليب ،اقرت نتائجها ،منذ عشرات
عن كل ما هو مألوف من األساليب الفنية
السنني ،على انها كيان أساسي له ابعاده وتأثيراته ومكانته املتميزة حتى هذه
التاريخية طبقا للموقف األيديولوجي الذي
ميليها ،والذي يفرض هذا املنهج او ذاك يف
اللحظة يف فكر االنسان ويف مجمل تراث اإلنسانية الثقايف.
هذه املرحلة الزمنية او تلك من تاريخ التطور
البشري والعالقات االجتماعية -االقتصادية
التي حتدد سمة املراحل.
الصعوبة ال تتأتى فقط من حقيقة ان املسألة مستعينا بتعريف القرون الوسطى «هو ذلك
واملهم أيضا ان محاولة الفنان صبري تستحق
الذي يرى فيريح».
هنا ال تقتصر على محاولة دراسة املنهج
االعجاب والتقدير ويصدق هذا بشكل أكبر
هذا املوقف (االختيار) كان ينصب امامي
اجلديد ،وال تكتفي بالتحليل واملقارنة مع
حني ندرك اجلهود الذهنية املضنية التي
سبق .وامنا تتأتى أيضا من جدة املوضوع
ويحتل يف ذهني زاوية وانا أتطلع لبعض لوحات بذلها وهو يشق للفن سبيال غير مطروقة يف
وموقفه املتحدي ،ومن حقيقة ان قضايا الفن
الفنان محمود صبري التي اجنزها يف املرحلة متاهات الفيزياء الذرية والكيمياء الطبيعية
األخيرة من تطوره الفني والتي أطلق عليها
ال ميكن معاجلتها اال ضمن حدود الضرورة
والرياضيات ،كي يصل الى معادل تشكيلي
(واقعية الكم ..فن العصر التكنو نووي) رقعة
التاريخية والسياق التاريخي العام واملناخ
لوني جلوهر األشياء غير املنظور .لكن
الفكري والثقايف والنفسي .واإلطار االقتصادي الكانفاس مربعة الشكل او ما يقرب من املربع املساهمة الفنية يف اغناء التراث الفني العاملي
ً
واالجتماعي العام الذي تطرح يف اجوائه
شكال تستقر فوقها وحدات هندسية مستطيلة على ماهي عليه من أهمية تفسح املجال من
الشكل ملونة يوازي بعضها بعضاً ،محتلة
النبتة اجلديدة .ليس هذا حسب فاحملاولة
جانب اخر ملساهمات فكرية أخرى قد يكون
مساحة الكانفاس كله او تستقر موزعة داخل
قد يتسلل اليها شيء من موقف الناقد وميله
بإمكانها ان تشير الى مواقع ونقاط تشكل
مساحات مثلثة الشكل او شبه مثلثة ضمن
نحو او عن املسالة موضوع البحث ،حتى
ثغرات يف املنهج اجلديد الذي يعتبره صبري،
اإلطار األصلي.
وان يدخل فيه شيء من التعاطف الوجداني،
كتعبير فني ،املعادل الوحيد للعالم يف مستواه
وحني يتعلق االمر بقضايا الفن فاملرء قد
انا هنا ال اريد ان اختار فاتخذ موقفا او رمبا االعمق ..وينظر اليه على انه نقطة البداية
ينفعل بلوحة غير ذات موضوع -جتريدية-
يكون االصوب ان أقول انا هنا ال اريد ان أعلن للفن الذي سياتي.
مثال ويشعر انه يستطيع ان يتحيز لها طبعا
اختياري .فهذا برأي ليس مهما وان سبق وان لندخل اذن محراب واقعية الكم ..ماهي واقعية
بعيدا عن التفسيرات امليتافيزكية التي كثيرا
قلت ان امليل نحو الشيء او عنه البد ان يتسلل الكم؟ ماهي ادواتها ..دوافعها ..منطلقاتها..
شاء املرء ام ابى الى املوقف ،وان كنت يف
ما متنح بعض املتعاطفني مع التجريدية من
أهدافها؟ وقد يكون أكثر مالئمة ألغراض هذا
الوقت عينه اعتقد ان ليس من حق أي ناقد
النقاد املثاليني طوق النجاة .املسألة ببساطة
البحث ان نسأل قبل ذلك ،ملاذا واقعية الكم؟
ان يحاول تسريب ميله الذاتي للقارئ ،اذ ان
ان اللوحة قد تنطوي على ديناميمية معينة..
يف كتيب واقعية الكم (فن العصر التكنو
حيوية ..على ألوان وخطوط ومنحنيات مييل
مهمته تدور يف نطاق دراسة وبحث واستقصاء نووي) الصادر باإلنكليزية ،يتناول محمود
وعلى اية حال فاملهم يف االمر هو ان فنانا
اليها املشاهد ألميا سبب واضح أو مبهم أو
صبري وظيفة الفن ويعالج هذه املسالة منطلقا
عراقيا له مكانته يف حركة الفن العراقي
فقط الن «اجلمال» كما يقولو هربرت ريد
من الدور الذي يلعبه الفن يف حياة املجتمع
الطنيHI2O3 2SIO2 _ H2O .
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من خالل الهوية التي يستمدها الفن وادراكه
الظاهري ،غير ان ما قدمته لم يكن الشكل
أخرى من املظاهر املتعددة االشكال للحقيقة
الطبيعي للمادة ،وامنا شك ً
لالجتاه العام الذي تتخذه العملية اإلنتاجية
ال ذهنيا متصوراً،
املادية .وان هذه احلالة أي -املادة املرئية-
وبالتالي نشوء عالقات متشابكة بني الفن
حيث تال ذلك التجريدية  -الفن الصرف،
ميكن استبدالها بحالة أخرى من حاالت املادة
والنشاط اإلنتاجي لإلنسان .ويشير صبري
ومختلف مدارس الفن احلديث التي الغت
اال وهي «الطاقة» استنادا الى معادلة اينشتاين
الى ان الفنان الباليوليثيكي األعلى والفنان
العالم املادي الظاهري ،لتحل محله صورا
الشهيرة :ط=ك س ( 2الطاقة = الكتلة x
النيوليثيكي استطاعا ان يقوما بوظيفتهما
ذهنية تنبع من ضرورة داخلية للفنان ..حالة
مربع سرعة الضوء) .من هذه احلقائق العلمية
االجتماعية ،عن طريق تسخير فنهما ألغراض نفسية أو ذهنية.
اجلديدة ينبغي على الفن ان يستمد وظيفته
إنتاجية  -الصيد فالزراعة  -وذلك بتمكني
ومن هنا فان الفن احلديث حني نقض
اجلديدة :إيصال احلقائق العلمية اجلديدة
االنسان من السيطرة على عناصر وقوى
احلقيقة املادية الطبيعية بإحالله اشكاال
املتعلقة بالطبيعة او املادة ،يف مستواها االعمق
الطبيعة من خالل تأثيرات سحرية مفترضة
رمزيه مصطنعة محلها ،فانه قد ألغي املهمة
(ذرة  -كم  -عملية) الى مدارك االنسان ليكون
من هذا يتضح لنا ان الوظيفة التي يضطلع
األساسية للفن بوصفه أداة ملعرفة الطبيعية،
مبقدوره من ثم إعادة صنع الطبيعة او تغييرها
بها الفن تنتزع جذورها من النشاط اإلنتاجي
وبالتالي فقد كف عن ان تكون له قيمة فعالة
خلدمة احتياجاتها .من هذا املنطلق ،حتاول
والعمل الذي ميارسه االنسان وميضي صبري يف مجال تسخير االنسان للطبيعية واخضاعها واقعية الكم ان تعيد للفن مهمته الوظيفية
قائال ان عملية العمل يف القرن العشرين اشد الحتياجاته( .ص .)39
التعليمية «ان واقعية الكم تعطي االنسان صورة
تعقيداً وتشابكاً مبدى أوسع منها يف العصر
للطبيعة الداخلية ،منوذجاً يهتدي به إلعادة
وكانت النتيجة ،وكما يقول صبري مستشهدا
الباليوليثيكي األعلى والنيوليثيكي .غير انها
بهربرت ريد وليس من شك يف ان الفنان ،وقد تشييد الطبيعة( ».بيان واقعية الكم .ص )11
تعبر بصور أساسية ،عن نفس املهمة اجلوهرية شعر بأنه لم يعد ارتباطا حيويا باملجتمع ،وانه لكن ..كيف يستطيع الفن ان يفعل ذلك؟ يقول
أي ما وصفه ماركس ب «موائمة العناصر
صبري« :انه االن عصر جديد :عصر يضع
ال يقوم بوظيفة ضرورية او إيجابية يف حياة
الطبيعية لالحتياجات اإلنسانية».
املجتمع ،قد انسحب داخل نفسه وفسح املجال األساس إلعادة صنع الطبيعة ان الفن النشاط
من خالل هذا التشخيص لوظيفة الفن يوضح ليعبر عن ذاتيته اخلاصة ...محدداً نفسه بهذا الوحيد الذي ميكن ان يزود االنسان بصورة
جديدة بديلة للطبيعة ،يجب ان يصاغ من
صبري ان «الفن ...قد حقق ارتباطا حيوياً مع التعبير( .ص .)44
املجتمع وذلك مبد جذوره يف مشاكل املجتمع
جديد ليالئم هذه املهمة اجلديدة( ».ص )45
واذن ..فان الفنان ينبغي ان يستعيد دوره
احليوية -أي -يف املشكلة اخلارجية املوضوعية األساسي يف حياة املجتمع ان يضطلع مجدداً
انه حقا لطموح رائع ان يستطيع الفن
القائمة( ».كتيب واقعية الكم فن العصر التكنو بوظيفة أساسية ضرورية وايجابيه يف حياة
التشكيلي ان يقدم صورة بالستيكية للطبيعة
نووي ص  45الصادر باإلنكليزية).
املجتمع اذ ان االنسان كان دوما بحاجة الى
يف مستوياتها االعمق غير املرئية ،لكن ..كيف
غير ان الفن احلديث فقد ارتباطه باملجتمع .مناذج شكلية (غرافيكية) للظواهر الطبيعية
ميكن ان يصاغ الفن من جديد؟ ماهي الطريق
وكانت بداية االزمة تعود الى العقد األخير
ليعبر عن عمق فهمه لهذه الظواهر ،ولكن يف الى ذلك؟ وهل باإلمكان الغاء كل التراث الفني
من لقرن التاسع عشر حيث أدت االكتشافات نفس الوقت ليعلم نفسه كيف يفهم احلقيقة
الذي مازالت اإلنسانية تعتز بجزء كبير منه
العلمية  -االشعة السينية  -االشعاع الذري-
منذ أيام الفنان الباليوليثيكي حتى أحدث ما
املوضوعية بعمق أكبر وبشكل أكمل( ،ص 39
رسمته ريشة فنان جتريدي معاصر يستطيع
االلكترون -وكذلك الفلسفة املادية التي اثبتت من املصدر السابق) .وطاملا كانت «الوظيفة
ان العالم املادي ليس شيئا جاهزا وامنا هو
اجلوهرية للفن دوما تعليم االنسان كيف ينظر من خالل ملسة لونية ..من خالل انفعال ذاتي
كيان من عمليات ،الى حتطيم مجمل التقاليد الى الطبيعة يف إطار النظرة العاملية السائدة» مبهم ينقل الى الكانفاس ..شيئا من االرتياح..
التي إعتادها االنسان الزراعي .وان احلقيقة
من الفرح ..من األلم الى انسان اخر؟ الطريق
(ص  .)45فان مهمة الفن احلالية ال بد ان
اجلديدة قد امتدت فيما وراء التجربة احلسية تستمد جذورها من السمة األساسية التي
لذلك كما يرسمها الفنان محمود صبري هي
االنية واملباشرة لإلنسان .وفيما استخدم العلم تعامله مع الطبيعة الى مستوى أعمق للمادة
واقعية الكم.
ادواته واساليبه يف سبر نتيجة لذلك ان ظهرت -جوهر املادة أي تركيبها الذري ،والى كون
ماهي واقعية الكم؟ ماهي ادواتها؟
مدارس فنية جديدة ابتداء من االنطباعية التي العالم «كيان من عمليات» وانه ليس أشياء
واقعية الكم تستند اساسا الى نظرية الكم يف
حاولت استخدام التأثيرات الوقتية للضوء،
جاهزة الصنع ،إضافة الى االكتشاف العلمي
الفيزياء والتي توصلت الى حقيقة ان عملية
فحطمت شكل املادة ،حتى التكعيبية التي
احلاسم الذي يقول ان املادة املرئية بالعني
اشعاع او امتصاص الطاقة من قبل االجسام
حاولت ان تعيد للمادة شكلها احلقيقي وليس املجردة امنا هي فقط شكل اخر او حالة
الذرية تتم بشكل غير متواصل ،اي ان االشعاع
لوحة  :ماء  +ملح مع خل
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او االمتصاص يحدث على هيئة كم محدد من
الطاقة بطول موجي وتردد محدد .ليس هنا
بالطبع مجال اخلوض يف تقدمي شروح عملية
مفصلة لنظرية الكم .وما جاء اعاله ال يزيد
عن محاولة مبسطة جدا أللقاء شي من الضوء
على هذه النظرية التي تشكل املنطلق االساسي
لواقعية الكم .نعود االن الى االستاذ صبري.
ينطلق صبري من مفهومني علميني يتخذهما
اساسا إلعادة صياغة التعبير التشكيلي يف
العصر التكنو نووي االول :هو املفهوم الذي
يلغي صفة سكونيه املادة وكونها شيئا جاهزا،
ويعتبرها نظاما من العمليات ،واملفهوم الثاني
ينطلق من اكتشاف اينشتاين الذي يقول ان
طاقة هي شكل من اشكال املادة ،وهو ما
يعبر عنه املعادلة (ط=ك س  .)2ومن هنا..
فاذا ما مت دمج هذين املفهومني :االول الذي
يلغي املادة بوصفها شيئا جاهزا ونهائيا ويحل
محله عمليات كيمياوية وفيزيائية .واملفهوم
الثاني الذي يلغي الشكل الظاهري لألشياء
(كتلة) الشيء املرئي ويحل محلها الشكل
الثاني للمادة (الطاقة) ،فان املعادل للمادة او
الشيء يف املستوى غير املنظور هو ..:كيان
من عمليات مؤلف من وحدات من الطاقة
تتفاعل مع بعضها بشكل مستمر( .البيان ص
 .)5هذه التفاعالت تنشأ من العمليات الذرية.
وملعرفة هذه العمليات التي تشكل ركنا اساسيا
من اركان واقعية الكم .ال بد من الرجوع الى
التركيب الذري للمادة .وهكذا يتشكل االساس
ثالثي االركان لواقعية الكم.
 .1الكم
 .2الذرة
 .3العملية التركيبية
ولكن ..وقبل شرح مفردات واقعية الكم .ال
بد ان نقف قليال عند الظاهرة التموجية
التي تتميز بها الذرة ،والتي تبدو كطيف لوني
ينبعث من الذرة .يقول صبري« :ان الذرة
تتميز بخصائص جوهرية ثالث ،اخلصائص
الكيماوية ووزنها وطيفها .ان اخلاصتني
االوليني ال تتعلقان بالفن ،غير ان اخلاصية
الثالثة ،الطيف ،متثل املعادل  -الصوري
للبناء غير منظور للذرة .ومن هنا تهيئ
املصدر اجلديد للفن اجلديد -فن العمليات.
فالفن اجلديد يعامل املادة الذرية كنظام من
مستويات طاقة تكشف عن نفسها باخلطوط
الطيفية املصاحبة لها ،اي اخلطوط اللونية

املميزة التي ميكن بواسطتها متييز اي عنصر .امام العملية ،اما الشكل فيستبدل بالتركيب
ومن هنا فان احلالة اجلديدة للمادة  -املادة
الداخلي جلوهر الشيء.
الذرية .جتد تعبيرها اجلرافيكي املميز يف
وكما قلنا فان مفردات و.ك .هي:
اللون ..اللون النقي للطيف .هذه االلوان هي
 -1الكم ويشكل عنصرا اساسيا من عناصر
الوحدات امللموسة اجلديدة للفن اجلديد...
و.ك .بوصفه الوحدة االولية للطاقة  -اللون.
ومن هنا فان متثيل احلقيقة بوصفها عمليات اي اشعاع لوني ذو طول موجي  -تردد محدد،
يعني تصوير العمليات الكيماوية للطبيعة
يعادل مستوى معني من طاقة الذرة .واالطوال
كتركيب لتفاعالت ذرية معبر عنها بلغة مستقاة املوجية للضوء املرئي ،ويعبر عنها بوحدات
من الطبيعة يف هذا املستوى اجلديد اي
قياس انكستروم .تعطي حوالي ( )4000خط
بوحدات لونية( ».ص )43
لوني تستخدم و.ك )600( .خط لوني منها،
وهكذا فان املستويات التقليدية التي كان
وهي متثل الطيف اللوني للعناصر ال (،)92
يتعامل معها الفنان ،تستبدل مبستويات
وان حجم الكم يتناسب دوما عكسيا مع طول
جديدة مستمدة من الطبيعة الداخلية للشيء :املوجة وطرديا مع تردد وفقا للمعادلة ط= ح
فالكتلة تستبدل بالطاقة ،والشيء املنظور حتل ت (طاقة = ثابت بالنك  xلتردد)
محله الذرة ،واملوضوع اجلاهز يفسح املجال
 -2الذرة وينظر اليها على انها وحدة طاقة

(ظاهرة متويجية) تركيب مكون من مجموعة
من الكمات ..والتعبير البالستيكي للذرة ال
يعتمد على شكلها الهندسي الذي أمكن التوصل
الى معرفته عن طريق اجهزة تكنلوجيا بالغة
التعقيد ،وامنا يتمثل بتقدمي صورة للطيف
اللوني الذي تتميز به كل ذرة :ذرة الهيدروجني
التي يشع منها طيف لوني يتألف من ( )47خطا
لونينا يقع ( )8خطوط منها يف املنطقة املرئية،
يعبر عنها بخمسة خطوط لونية ،هي ألوان
اخلطوط االشد وضوحا ومتيزا.
 -3العملية التركيبة واملقصود بها العمليات
التي تتكون خاللها املواد من تفاعالت وتراكيب
الوحدات الذرية .فاملاء مثال حني يرسم بأسلوب
واقعية الكم  ،ال يرسم كما يقول صبري كما
هيرقليطس وامنا يرسم كعملية كيمائية حتدد
تركيبه ( )H20ويف هذا يقول صبري« :يف هذا
املستوى نحن ال نتعامل مع السائل امللموس
لتجربتنا اليومية بل مع تفاعل بني جزيئني من
الهيدروجني وواحد من االوكسجني لتشكيل
هذا املوضوع ألجربتنا اليومية ويضيف ويخبرنا
الكيميائيون بان ذرة من االوكسجني حتمل ست
الكترونات يف مدارها اخلارجي تتطلب ذرتني
من الهيدروجني بإلكترون واحد لكل منها كي
تكون اكثر استقرارا( .البيان ص  )12ومن هنا
فان التعبير البالستيكي للماء يف واقعية الكم يتم
عن طريق رسم خمسة الوان مختارة من طيف
ذرة الهيدروجني التي ينبعث منها ( )8خطوط
يف املنطقة املرئية( ،مع تكرار هذه املجموعة
اللونية) و سبعة الوان مختارة من ( )90خطأ
طيفيا لذرة االوكسجني.
كيف يتم تطبيق ذلك كيف يتم تنفيذ صورة
بأسلوب و.ك.؟ على خالف كل املدارس
الفنية االخرى التي تترك للفنا حرية االختيار
االسلوب واالدوات التعبيرية تضع واقعية الكم.
ابجدية محددة تعتبر دليل عمل واساس لكل
عمل فني .والوحدات التي تتألف منها هذه
االبجدية هي العناصر ال( )92املوجودة يف
الطبيعة »،او باألحرى ( )89عنصرا» حيث
تقف هذه العناصر مبثابة احلروف التي تتألف
منها األلفباء هذه احلروف اللونية حتل محل
الرموز وهي تعبر عن التفاعل الكيمياوي الذي
يحث يف املستوى غير املرئي من الطبيعة .وعن
طريق عمليات رياضية ليس هنا مجال بحثها.
يتم حتويل الوحدات الذرية \ الطاقة \ اللون \
الطول املوجي \ التردد \ الى وحدات بالستيكية

تعبر بشكل حسي منظور ،ومبقاييس تتناسب
والقيم اللونية للطيف الذري وهكذا ..فباالطالع
على لوحة حتمل مجموعة من اخلطوط اللونية
لطيف ذرة اوكسجني الى جانب مجموعة مكررة
من اخلطوط اللونية لطيف ذرة من الهيدروجني
نكون قد اطلعنا على العمليات غير املنظورة
لوالدة جزيء من املاء.
وتستند واقعية الكم .يف حتديد القيم اللونية
لألطوال املوجية الى جداول علمية ومتتد ألوان
طيف كل ذرة بسبعة خطوط كحد اعلى مهما بلغ
عدد اخلطوط الطيفية احلقيقة ،ماعدا بعض
العناصر القليلة التي حتدد خطوطها بأقل من
ذلك كالهيدروجني .اما الوحدات البالستيكية
التي تعبر عن الرؤية الفنية للجسيمات الذرية،
فتتخذ شكال مستطيال ذا بعدين نظرا الى
ان الشكل الثالثي االبعاد يصبح ال غيا عند
التعامل مع املادة بوصفها مستويات \ طاقة
اما بالنسبة لأللوان املستخدمة يف ليست
الوانا متصورة ،وامنا هي ألوان التي تشعها
الذرة .ويستنبط الفنان صبري وسيلة شكلية
الستكمال التعبير البالستيكي للجسم الذري
حيث يستخدم خطوطا بيضاء منها ما هو رقيق
للفصل بني اخلطوط اللونية املتجاورة واملتشابه
يف الطيف الواحد ،ومنها ما هو كثيف للفصل
ما بني الوحدات البالستيكية الذرية املتماثلة او
للفصل فيما بني التركيبات املختلفة يف املركب
الذي يضم أكثر من تركيب واحد ويف هذ
احلالة تتخذ اخلطوط البيضاء الكثيفة وضعا
مائال بالنسبة لألولى ،حيث تتشكل عند نقطة
االلتقاء زاوية مقدارها .45
هذه محاولة سريعة إليجاز ماهية واقعية الكم،
مفرداتها ،ادواتها ،وماهي االسس التي تستند
اليها وكيفية تطبيقها .وقد اعددتها استنادا
الى كتيب واقعية الكم وبيان واقعية الكم .اذ
كان البد من ان أقدم مثل هذا العرض السريع
ليتسنى للقارئ متابعة مناقشة املوضوع.
كل ما ارجوه ان اكون قد وفقت يف استخالص
هذه اخلالصة بأمانه نظرا لتعقد املوضوع.
واذن :وبعد هذا العرض سيكون من املنطقي
متاما ان نطرح السؤال التالي :هل استطاعت
واقعية الكم ،ان تنجح يف مهمتها وان تعيد الفن
الى مواقعه املفقودة يف حياة املجتمع كنشاط له
وظيفة اجتماعية محددة؟
هناك بعض مسائل اساسية البد من الوقوف
عندها قبل الرد على هذا السؤال..

 -1املهمة الوظيفية:
أ -الناحية العلمية
ب -الناحية االجتماعية
 -2اجلانب الفني \ اجلمالي
 -3الفنان وموقعه يف عملية اخللق الفني
أ -الناحية العلمية
ففي كتيب «واقعية الكم \ فن العصري التكنو
نووي» يكشف محمود صبري عن طموح مثير
حقا ..ان واقعية الكم  ..،قد خلقت بحكم احلاجة
للمرة االولى يف التاريخ امكانية حقيقية جلعل
الفن علميا وبالتالي امكانية حقيقية لتحويل
العلم نهائيا الى فن (ص  ،)59ان الطموح اي
طموح مهما كان بعيد التحقق بحسابات الزمن
البد ان يجد فيه الواقع القائم ما مينحه اساسا
ماديا غير عن اساس هذا الطموح بالنسبة
لواقعية الكم ،يتمثل كما يبدو بشعار الفنان،
«فك واعادة خلق الطبيعة» (ص .)61
ان العالم الكيمياوي او الذري على وجه
التخصيص حني يقدم على محاولة تغير
الطبيعة فانه يدرس العناصر اخلاضعة
للتجربة دراسة مختبرية دقيقه ..يدرس
خصائصها الكيمياوية والفيزياوية ..تركيبها
الذري ..العد الذري ..الوزن الذري والنوعي..
درجة تفاعلها ..هي غازية ..سائله ام صلبة
والى غير ذلك من اخلصائص الطبيعية العامة
واخلاصة التي ترتبط بها بأميا شكل ،والعوامل
التي تؤثر يف تلك العناصر ويف تفاعالتها كما
يعرضها لكل الظروف احملتملة والغير احملتملة
والعالم الذري يدرس من بني امور اخرى
الطيف املنبعث منها واسباب نشوء هذا الطيف
بعد جتارب مختبرية معقدة قد يصل العالم
الى هدفه ورمبا بعد سنوات تغيير الطبيعية
فينتج مثال مركبا جديد او عنصرا جديدا
يخضع بدوره الختبارات مختبرية دقيقة قبل
البت بشأنه بصورة نهائية .وال اظن هناك
عاملا واحدا يحلم بتغير الطبيعة فقط عن
طريق محاولة فهم النظام الذي للعنصر وطيفه
الذري والعملية التركيبية خاصة وان العملية
بقدر ما يتعلق االمر بالدراسات والتجارب
املختبرية التي تستهدف تغيير الطبيعة ال
تقتصر على اجلانب التركيبي وامنا تعني
كل التفاعالت التي تتعرض لها املادة تتحلل،
تفكك ،التحام ،ذوبان ،تبخر ،امتصاص،
تصلب حتول الى سائل ،تأكسد ،تأين ،والخ
 ...ومبناسبة احلديث عن عمل العالم فان
من لوحات واقعية الكم
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من الصعب جدا موافقة الفنان صبري على
ان شعار العالم يتمثل يف «فهم وشرح عمل
الطبيعة» (ص  )61اذ ان العالم قد غير فعال
الطبيعة واضاف لها عناصر جديدة من
صنعه هو ولم يقتصر عمله على مجرد الفهم
وشرح على اي حال فان واقعية الكم تفترض
ان مبقدور الفنان ان يغير الطبيعة عن طريق
تصوير االطياف الذرية للعناصر والعملية
التركيبية.
ومن هنا فان ابتداع حجوم وابعاد تشكيلية
معينة عن طريق عمليات رياضية نعبر عن
خطوط منتخبه من طيف ذرة ما ووضعها على
الكانفاس الى جانب وحدات تشكيلية تعبر
عن وحدات ذريه اخرى لعنصر اخر يؤدي الى
عملية خلق.
لنعد الى مثال املاء هل نستطيع ان نسمي ما
يقدمه لنا الفنان صبري عملية خلق سواء
على الصعيد الفني او الصعيد العلمي؟ اما
بخصوص الصعيد الفني فسيريد بحثه عند
مناقشة اجلانب الفني \ اجلمالي لواقعية الكم
لنقف اذن عند اجلانب العلمي.
«العمل الفني» كما يقول بول فاليري «هو دائما
تزييف» فاملاء الذي يعبر عنه لنقل يف لوحه
واقعية ليس ماء ..وامنا شكل مزيف للحقيقة
فهل استطاع الفنان صبري ان يقدم لنا حقيقة
غير مزيفة يف لوحته «املاء» طاملا كان ينقل
لنا العملية التركيبة الداخلية لهذا املركب
الكيمياوي والطيف الذري؟ اهو حقا ماء؟
أخشى ان يكون اجلواب كال! واخشى ان تكون
اللوحة الواقعية التي هي تزييف للحقيقة اكثر
قربا للحقيقة (بالرغم انني شخصيا ال اميل
للواقعية يف الرسم) فحني يرسم صبري خمس
خطوط مكررة من طيف ذرة الهيدروجني
مختارة من بني ( )47خطاً لكل ذرة تقع ()8
خطوط منها يف املنطقة املرئية الى جانب
( )7خطوط مختارة مما يزيد على ( )90خطا
لونيا من طيف ذرة االوكسجني فإمنا يقدم لنا
ليس ماء .ان هذه الوحدات البالستيكية تظل
تعبيرا عن طيف ذرتني من الهيدروجني وطيف
ذرة من االوكسجني فيما لو جتاوزنا حقيقة ان
اخلطوط املرسومة ال متثل اطياف العنصرين
املذكورين ،وال متثل الواقع املوضوعي جلوهر
هذين العنصرين ،وامنا متثل ،على وجه

مستواها االعمق وليس العملية التركيبية .ويف
احلصر ،خطوطا مختارة من طيفي العنصرين .ذرة هذا العنصر .واحلال نفسها تنطبق على
جميع النتائج التي رأيناها يتم ذلك برصف
ذرة احلديد مثال .فاختيار ( )7خطوط فقط
ومن هنا فان احلقيقة العلمية تظل ناقصة،
من بني ما يزيد على ( )3000خط لوني ينبعث ما يسميه صبري «طوابيق البناء» الى جانب
ويظل التعبير البالستيكي تعبيرا جتريديا
بعضها البعض ..والنتيجة استحالت الطبيعة
من ذرة احلديد ،ال بد ان يخلق مأزقا علميا
مفترضا .ولو جتاوزنا هذا وافترضنا جدال
االزلية احلركة الى وحدات هندسية جتريدية
حتى وان كانت عملية االختزال هذه قد حلت
ان اللوحة متثل هذين العنصرين فإنها تظل
متثل هذين العنصرين بشكلهما املستقل ،ويظل مشكلة تنفيذية .كيف لي ان اتعرف على نظام ساكنة ال حركة فيها ،فالطني يقدم لنا بشكل
الهيدروجني بصورة مستقلة ،ويظل االوكسجني ذرة احلديد مثال وخصائصها ومميزات طبقها مستطيالت ملونة متثل خطوطاً مختارة من
ألوان الطيفية لثاني اوكسي السيليكون وثالث
وانا امامي فقط ( )7خطوط؟ انا اعلم ان
اوكسجني بصورة منعزلة عن رفيقه ،وان ما
الطيف الذري ينبعث عندما يقفز الكترون من أوكسيد االملنيوم واملاء .ان ما يهمني يف الطني
امامنا ال ميكن ان يكون ما ،حيث ان تكون
هو يرسم بطريقة علمية ان أرى العالقة
جزيء من املاء يعني الغاء كليا للوجود املنعزل مستوى طاقة اعلى الى مستوى طاقة أدني.
التفاعلية بني هذه العناصر ..التحامها ببعضها
لذرتي الهيدروجني والغاء كليا للوجود املستقل لكن ..هل أستطيع ،بهذه املعرفة الضئيلة يف
مجال الفيزياء الذرية ،وعن طريق التطلع الى واندغامها لتكون مادة جديدة بخصائص
لذرة االوكسجني ،كما يعني الغاء خلصائص
تختلف كليا عن اخلصائص التي يتميز بها كل
لوحة محققة بأسلوب واقعية الكم ،ان اغير
كل من العنصرين واولها اخلاصية الغازية،
هذه العناصر على انفراد .ان فيلما ايضاحيا
الطبيعة؟ هناك مسألة اخرى..
وحتولهما الى مركب كيمياوي سائل.
ملونا يستطيع ان ينقل هذا احلدث ،مستخدما
ونظرا الى ان املاء يتكون من تفاعل العنصرين لقد اختار صبري ملختبره ( )89عنصرا فقط
كل الوسائل لتمكني املشاهد ان يرى بالضبط
من العناصر الطبيعية ال ( .)92حيث ان ما
بواسطة االلكترونات وال يتكون من جتاور او
ما يحدث يف العالم الالمرئي من الطبيعة
وضع ذرتي هيدروجني وذرة اوكسجني بجانب تبقى لم تسجل لها خطوط مرئية..
بعضهما البعض ،سواء يف انبوبة اختبار (فيما والى جانب هذا هناك ( )11عنصرا اخر بقي حني نقول ان «عملية تركيبية» قد حصل بني
يف منطقة احلرام ..ابتداء من ( )103-93دون العناصر الثالث أعاله ،فتولدت مادة جديدة
لو جنحنا يف ابقائهما منعزلني) او على لوحة
هي الطني .اما بالنسبة لواقعية الكم ،فان
ان تلتفت اليها واقعية الكم .وهي العناصر
من الكانفاس .ومن ناحية اخرى فان اللوحة
كل ما نراه مستطيالت ملونة جامدة .كيف
التي صنعها االنسان .حسنا .كيف يحل لنا
ال تستطيع ان تختبرنا ان كان هذا املاء لو
الفن مشكلة هذه العناصر وهل ميكن ان تبقى أستطيع مثال ان اقنع طفال ان ما يراه هو
افترضنا جدال انه كذلك ،يف حالة سائلة
صورة لقطعة الطني التي ميسك بها بيده
خارج دائرة معرفة االنسان االعتيادي؟
او منجمده او بخار ...نظرا الى ان الرمز
الكيمياوي للماء يف احلاالت الثالث هو  H2Oالعملية التركيبية التي هي واحد من املفردات ليصنع منها دمية صغيرة وليس صورة قطع
خشبية ملونة؟ يف لوحة ترسم بأسلوب االوب
اما بالنسبة للوحة الواقعية فأنني أستطيع ان األساسية الثالث لواقعية الكم تعني عملية
ارت  Op-Artاو الفن احلركي kinetic-Art
أدرك منذ النظرة االول ،ان ما ارى هو صورة حتول صيرورة انتقال من حالة الى أخرى،
مزيفة للماء .ان واقعية الكم لم تستطيع اوال
أستطيع ان أرى فعال حركة وان كانت تعتمد
تفاعالت كيمياوية وفيزيائية .عملية التحول
ان تقدم لي معلومات علمية كاملة ،واخفقت
على اخلداع البصري حيث انها أي حركة ال
هذه تخضع ،مع االدراك املسبق لوجود
ثانيا يف ان تقدم لي ،حتى صورة مزيفة للماء .عناصر معينة موجودة يف ظروف معينة ،لبعد تخضع لعنصر الزمان امنا تظل رهنا بعامل
املكان .لكني يف لوحة محققة بأسلوب و.ك.
زماني .املقصود ان عملية التحول التي تؤدي
ان العلم ال يتجزأ ..وحقائقه ال ميكن ان
ال أستطيع ان أرى أي اية حركة بالرغم من
تخضع لالختزال .ان الهدف االساسي لواقعية الى والدة مركب جديد من جهة ،والى الغاء
الوجود املستقل لكل عنصر من العناصر التي انها تريد تصوير تلك احلركة .انا هنا ال
الكم ،كما تخبرنا ،هو ان تكشف لإلنسان
البنية الداخلية لألشياء ..جوهر االشياء..
تدخل يف العملية التركيبية الغاء كليا من جهة اريد ان اقارن بني االسلوبني او اقترح ادخال
الطبيعة الداخلية لألشياء وماذا يحدث
أخرى حتصل خالل «وقت» متناهي القصر من جتربة االوب ارت او الفن احلركي يف و.ك.
غير ان محاولة واقعية الكم ،تصوير العملية
الزمان يحدث فيه التحام ذرات عنصرين او
فيها ..غير أنى أخشى انها لم تستطع ان
أكثر ..العملية التركيبية اذن هي حدث حركة ..التركيبية ..حلظة التحول ..وعجزها عن ذلك.
تفعل ذلك .فاختيار ( )7خطوط طيفية من
فهل جنحت و.ك .يف حتقيق هدف أساسي من يذكرني شئت ام ابيت باحلركة التي يالحظها
مجموع ( )90خطا لونيا ينبعث بشكل طيف
املشاهد يف لوحة محققة بأسلوب االوب ارت
أهدافها ..رسم العملية التركيبية ..احلدث..
من ذرة االوكسجني ،ال ميكن ان يعبر عن
او الفن احلركي .ان كل ما استطعت ان تفعله
احلركة ..هل استطاعت ان تنقل الى اذهان
ذرة االوكسجني ،ال ميكن ان يعبر عن ذرة
و.ك .بصدد العملية التركيبية  -تفاعالت
االوكسجني ،وان اي عالم فيزياوي ال ميكن ان املشاهد ذلك التفاعل؟ ال اظن ذلك ..انها لم
الكيمياوية  -وهو التعبير ال عن هذه العملية
تستطع ان تصور يف الواقع أكثر من التركيب
يوافق الفنان صبري على انها كذلك.
وامنا عن التركيب الكيمياوي بوحدات
الكيمياوي والطيف الذري مختزال للمادة
وهذه اخلطوط السبعة ال ميكن ان تقدم
بالستيكية ساكنة متثل بشكل منقوص اطيف
التي تريد ان تصور ما يحدث داخلها يف
معلومات علمية كاملة عن خصائص وميزات
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العناصر املختلفة التي تسهم يف «احداث»
«العملية» التي يخرج عن وقوعها يف «وقت»
زماني معني «مركب» ما.
هناك نقاط اختناق أخرى يصعب اجتيازها يف
واقعية الكم .إذا كان العالم قادرا على دراسة
خصائص الذرة  -تركيبها ..ترتيب االلكترونات
حولها وحركة االلكترونات عن طريق الطيف
الذري ،فأنه يستطيع ان يفعل ذلك من خالل
دراسة التباين املوجود بني االطياف الذرية
للعناصر املختلفة ..شدة اخلطوط ..كثافتها..
تقاربها ..تباعدها ..كونها تنبعث بشكل
مجاميع فردية ام مزدوجة هل هي خطوط
ذرية تصدر عن الذرة ام شريطيه تصدر عن
اجلزيئات هل هي حادة  ...رئيسية ..منتشرة
ام جوهرية كتلك التي تصدر عن عناصر
قلوية والخ ..هذه اخلصائص العلمية ..هذه
احلقائق العلمية وغيرها يستطيع العالم ان
يراقبها بواسطة أجهزة تكنولوجية متناهية
الدقة ..لكن إذا كان الرقم ( )7هو احلد
األعلى خلطوط كل االطياف الذرية وإذا كنا
جنهل امليزات املذكورة أعاله ..كيف نستطيع
ان نتوصل الى معرفة حقائق العالم الالمرئي
بالطريقة الت تقترحها واقعية الكم .كيف
يستطيع التكنو نووية .ان يحول الوحدات
البالستيكية التي ابتدعها محمود صبري
الى وحدات ذرية مارا بصورة عكسية بنفس
الطريق الرياضية املعقدة التي مر بها الفنان،
ليتمكن من معرفة الكم الضوئي واالطوال
املوجية والتردد ..ليتمكن من معرفة العالم
الداخلي لألشياء ليغيره من ثم؟ هناك معضلة
أخرى ..االطياف املتشابهة ..طيف الهيليوم
األحادي التأين ،أي الذي تفقد ذرته الكترون
واحد حيث يتكون لدينا نظام ذري يشبه نظام
ذرة الهيدروجني يتكون من نواة واحدة يحيط
بها الكترون واحد ،يشبه نظام ذرة الهيدروجني
والشيء ذاته ينطبق على الليثيوم املتأين
الذي يفقد الكترونني والبريليوم والذي يفقد
ثالث الكترونات ..فتكون النتيجة نواة واحدة
يحيط بها الكترون واحد .وطيف يشابه طيف
الهيدروجني ..كيف منيز بني هذه االطياف؟
لكي اغير الطبيعة ال يكفي ان اتعرف على
التركيب الكيمياوي والطيف الذري والكم
الضوئي اذ لن هناك قدرا هائال من احلقائق
واملعلومات العلمية التي ينبغي ان اتعرف
عليها قبل ان أستطيع تغيير الطبيعة .وال اظن
ان أحدا يستطيع ان يوافق على ان حتويل
الوحدات الذرية الطبيعية الى وحدات هندسية
جتريدية من صنع االنسان ترقد بسكون كلي
على الكانفاس وميكن ان يسهم مهما بلغ من
الدقة ،يف تغيير العالم غير املنظور .ان بعض

ما تنجزه واقعية الكم قد يكون جميال كتكوين كانت الوظيفة التعليمية ترتبط ارتباطا مباشرا األساسية .ولم تعد محدودة بأداء وظيفة
تعليمية  ،خاصة وان العلوم بدأت تتغلغل يف
شكلي غير ان اية عملية خلق من هذا القبيل
وجوهريا بالنشاط اإلنتاجي .كان يتعني على
تظل عملية خلق على الكانفاس لكنها ال ميكن االنسان ان يتعمق يف معرفة الطبيعة الغامضة حياة املجتمع .ولم تعد وقفا على فئة معينة
التي حتيط به لغرض السيطرة عليها سيطرة من الناس ،مع زوال االمية التي كانت متفشية
ان تعتبر كذلك على الطبيعة.
يف اوربا حتى فترة متأخرة من القرن الثامن

ب  -الناحية االجتماعية
كلية ،نظرا الى انه كان يتعامل معها بصورة
انية ومباشرة ،حيث انها كانت املصدر الوحيد عشر.
ان من غير املتوقع ان يستمر نشاط انساني
لقد جابهت الفنون التشكيلية ازمة حقيقة.
معني برز يف مرحلة زمنية معينه كضرورة
واالساسي ملورد عيشه .واالنسان البدائي لم
ماذا ميكنها ان تقعل االن يف حياة املجتمع؟
حتتمها حاجات مادية معينة بأداء ذات
يكن ينظر الى احليوانات – املادة الرئيسية
كان الفن الى ما قبل ذلك يكاد يقتصر يف
لغذائه – على انها كائنات أدنى منه هو..
الوظيفة االجتماعية التي أدت الى ظهوره،
مهماته على أداء وظيفة خدمية :كان يخدم
بل وحتى انه كان يعتقد ان األنواع املختلفة
بنفس املستوى وبنفس الطريقة ،يف مراحل
االنسان الباليوليثيكي .والقبيلة وطوطمها..
من احليوانات امنا هي قبائل مختلفة مثل
زمنية الحقة والى ما ال نهاية .فاملجتمع
االلهة ..الكهنة ..السلطة االقطاعية احلاكمة..
اإلنساني يف حالة تطول مستمر وخالل مراحل القبيلة التي ينتمي هو اليها ..فكانت هناك
التطور املختلفة تبرز نشاطات إنسانية متنوعة ،قبيلة الذئاب ..وقبيلة الطيور ..وقبيلة البيزون الكنيسة .غير انه االن وجد نفسه يف موقع
والخ ..وكانت العالقة التي تربطه بهذه القبائل يجابه املجتمع وكل مقدساته .لقد بدأ املناخ
ووسائل مختلفة تستطيع ان تقوم وبشكل
من ضرورة االنتصار عليها لتأمني معيشته .من العلمي الذي افزه عهد التنور (القرن الثامن
أفضل وأكثر كفاءة وقدرة بتلك الوظيفة.
هنا ..كان يتعني عليه ان يتعرف على عاداتها ..عشر) الذي وضع الكثير من املسلمات القائمة
والفنون بوصفها نشاطا إنسانيا تنطبق عليها
السلطة والسياسة – موضع نقاش مؤكدا
هذه احلقيقة مثلما تنطبق على النشاطات
حركاتها ..أصواتها ..حتركاتها ..اذ انه كان
اجلانب التجريبي يف العلوم ،بدأ ميارس
يعتقد انه يستطيع بتقليد تلك احلركات
األخرى ،ورمبا مبدى مبدى أوسع .فالفنون
واالصوات ان يخضعها لسيطرته ..ان يجتذبها فعله يف فكر الفنان ويف أسلوبه وتطبيقاته..
على خالف الكثير من النشاطات اإلنسانية
ولم يعد الفنان قادرا على ان يرتدي معطف
الى مجال رماية سهامه .وكان عليه أيضا ان
التي برزت فيما بعد بحكم ضرورة اجتماعية
يتعرف على عنصر اخر من عناصر الطبيعة :األكادميية الكالسيكية بأسلوبها وموضوعاتها.
او اقتصادية ،كان ميارس وظائف متعددة
ان الكثير من املسلمات االجتماعية بدأ يهتز
عامة تدخل يف مجاالت حياتية متباينة.
األشجار والنباتات ..اهتزازتها ..تأرجحها..
ارتعاشاتها ..ودخلت كل تلك األشياء ..حركات يف النصف األخير من القرن التاسع عشر:
الفنون كانت يف احلقيقة كل شيء يف حياة
ثورات سياسية ،انهيار سلطة االقطاع كليا،
املجتمع ..ففي العصور البدائية السحيقة ،برز احليوانات واصواتها ..واهتزازات الشجر يف
الفن تلبية الحتياجات اقتصادية حيث يرتبط طقوسه ورقصاته اجلماعية ..بقصد السيطرة ترسخ البرجوازية وامتداد سلطاتها خارج
باإلنتاج واملنفعة املادية ارتباطاً مباشراً ..كان
حدود القارة األوروبية (احلركة االستعمارية)،
على عناصر الطبيعة .واذن كان للفنان دور
حقائق واكتشافات علمية جديدة .من خالل
الفنان ساحر القوم واداة رئيسية من أدوات
أساسي يف حتقيق هذه املهمة الى جانب
اإلنتاج ..فمن خالل ما ينتج من رسوم ،كان
هذه الهزات االجتماعية والسياسية والعلمية،
رسم صور غرافيكية لها على جدرن الكهوف
االنسان يسيطر على عناصر الطبيعة عن
ومنع جتريده من مهماته ووظائفه التقليدية،
لغرض فهمها وبالتالي السيطرة عليها عن
طريق تلك الوظيفة السحرية املفترضة ..يف
طريق السحر التشبيهي والتعاطفي .ومن هنا كان على الفنان ان يدخل حلبة الصراع وقد
حتطم اميانه بالعالم املادي الذي يحيط به.
مرحلة الصيد فالزراعة .كان الفنان فيما بعد جاء الدور التعليمي للفن .غير انه مع تطور
املجتمع اإلنساني ..مع بروز مؤسسات جديدة ومن هنا اتخذت وظيفة الفن جانبني:
يقوم بوظيفة حفظ اجلنس فيخلد القبيلة
وطوطمها .كان يقوم مبهمة دينية فيدمي سلطة أكثر تخصصا تستطيع ان تضطلع بالعديد من جانباً أخالقيا – اجتماعيا متثل بالتمرد
على البورجوازية وتقاليدها وقيمها ،من
االلهة والكهنة من خالل منحوتاته ..كان الفن الوظائف التي كان يقوم بها الفن ،ومع دوران
خالل حتطيم قدسية املدرسة االكادميية –
اآلالت يف املعامل وارتفاع هدير املصانع ..لم
يقوم ايضا مبهمة سياسية فيرسخ سلطة
ً
الكالسيكية وموضوعاتها التقليدية ،واطرها
الطبقة احلاكمة والكنيسة ،وكان أيضا يحفظ يكن من املعقول ان يظل الفن محتفظا بدوره
احملتملة.
يف حياة املجتمع ..وليس من املعقول ان يقلد
تراث القوم وآدابهم واساطيرهم مبالحمه او
االسنان حركات احليوانات واصواتها ليجتذبها ففي االدب تخلي االدباء عن لغة االلهة –
مبا ينحت من اعمال متثل ابطال وشخوص
الشعر – وجلأوا الى النثر (ابسن)
االساطير واحلكايات الشعبية واآللهة ..ودخل الى مجال الرماية ليسدد نحوها رصاصة
ويف الفن بدأت مناذج كانت قوانني االكادميية
تنطلق من بندقية صيد ميسك بها بيده .وإذا
الفنان أيضا ميدان الصناعة فكان يصنع
حترمها سابقا ،من االناس االعتيادين تدخل
كان الكثير من حركات الرقص التي كانت
االواني واالطباق والزهريات والسالل ..كما
يف إطار اللوحة  /فالحون وعمال (كوربية)
متارس يف الطقوس البدائية والصيحات قد
كان مينح حياة القوم ملسة جمالية فيصنع
راقصات .غساالت ومشردون والخ ..بل
احتفظ مبوقعه يف الرقص الشعبي ملختلف
احللي والعقود ..واهم من ذلك كله ..كان
وحتى مناذج كان مجرد التفكير باستخدامها
الشعوب .وان أدخلت عليه بعض التغييرات،
يصنع النصر لقومه بتزيني أسلحة القتال..
موضوعا للرسم يعتبر نوعا من الهرطقة..
ومن املهام األساسية التي كان يقوم بها الفن ..فأن تلك احلركات والصيحات قد فقدت
اوليمبيا (ملانية) مثال ،التي تعتبر موضوعا
والتي اظن ان من الضروري ان نتوقف عندها وظيفتها األساسية ،وانتحلت وظيفة أخرى
قلي ً
متمماً للوحة (غذاء على االعشب) التي اثارت
بعيدة كليا عن تلك الوظيفة :وظيفة جمالية
ال الرتباطها مبوضوع بحثنا.
سخط الطبقة الوسطى والنقاد باعتبارها
صرفه :ايقاعية ونغمية.
فضيحة فنية .كان الفنان يريد ان يصدم
ومن هنا نالحظ ان الفنون ،ومن ضمنها
الوظيفة التعليمية
املجتمع ويهز جذوره .واستطاع بالفعل ان
التشكيلية ،قد جردت من الكثير من مهماتها
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يحدث تلك الهزة ليس فقط بتقويضه أسس
املدرسة االكادميية شكال ومضمونا .وامنا
أيضا بوضعه مواقع التفسخ واخللل االجتماعي
التي كان املجتمع البورجوازي يرفض حتى ان
يتذكرها .يف مجال الرؤية.
اما اجلانب الثاني ،فجانب جمالي ،وان لم
يكن باإلمكان عمليا – ان نعزل هذا اجلانب
عن األول ونضع بصورة تعسفية ،خطاً فاصال
بينهما ،وامنا كان هذا التقسيم فقط لغرض
توضيح وظيفة الفن .هذا اجلانب ،او االجتاه،
يتجسد بشكل أساسي باالهتمام يف اجلانب
التنفيذي – التكنيكي يف عملية اخللق الفني.
ورمبا كان باإلمكان ان نحدد هذا االجتاه
باجلانب الشكلي من عملية اخللق الفني –
األلوان ..حساسيتها ..شفافيتها ..ايحاءاتها..
توزيع السطوح واملساحات ..خلطوط..
كثافتها ..اجتاهاتها الخ ..مع التأكيد مرة
أخرى على عدم إمكانية الفصل فيما بني
هذين االجتاهني ،بدأ االجتاه الشكلي يتأكد
أكثر فأكثر ..نتيجة لتحطم اميان الفنان
بالعالم املادي الذي يحيط به .ووجد له تعبيرا
س الفنية املختلفة التي ظهرت ابتداء
يف املدار 
من االنطباعية منتقل من مدرسة فنية ألخرى
حتى بنا نقف أمامه آنسات افينيون التي تعتبر
أولى بدايات املدرسة التكعيبيه  .لقد اخترت
هذه اللوحة لنرى ما إذا كان مبقدور الفن أن
يؤدي وظيفة اجتماعية حتى بعد أن حطم
الفنان االطر واالشكال التقليدية.
هل يستطيع الفنان ان يثير موقفاً نعيناً لدى
املشاهد عن طريق االيحاءات والتأثيرات التي
يحاول حتقيقها من خالل تشويه الشكل ،هذه
العملية التي تعتبر نقطه االتصال اجلديدة
يف العالقة ما بني الفنان واملتلقي ،ال طريق
االنسجام والتوافق الذي يتولد من اعتيادية
األشياء وكونها مألوفة ،وامنا عن طريق
إحداث صدمة .هل تستطيع عمليه التشويه
ذاتها  -تشويه العالم الظاهري -ان تؤدي
وظيفة اجتماعيه؟ آنسات افينيون فع ً
ال احدثت
صدمة لدى املشاهد ..والصدمة ال تتأتى من
التناقض الواضح يف عنوان اللوحة ،او بني
اللوحة ومضمونها ،وامنا تتولد من عمليه
التشويه التي مارسها الفنان ..تكدس خمسة
اجساد عاريه مجردة من اية ملسة انسانيه بل
وتبدو اشبه بقطع زجاجيه محطمة ..وجوه
جامدة جافه ال حياة فيها ..يحمل اثنان منها
رعب وهلع األقنعة الزجنية ،نظرات ميتة تقف
يف عيون الشخص املركز بني توحي بالعجز..
باملرض ..واالنتظار واجلمود .هذه االيحاءات
التي تثيرها تشويهات آنسات افينيون،وعيونها
واألقنعة الزجنية ..وسخرية طبق الفواكه الذي
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يحتل مقدمة اللوحة ،تؤدي يف الواقع مهمة
اجتماعية ..أثاره وضع سيكولوجي .كرد فعل،
وشعور باالشمئزاز لدى املشاهد ،والشعور
بالرفض للوضع االجتماعي الذي تقف فيه
آنسات افينيون .ال أدري إن كان ضروريا أن
أشير إلى حرفتيهن  -نساء  -عموميات
لوحات بيكاسو هذه هي اجلزء من الفن
احلديث الذي ترفضه واقعية الكم رفضاً
كليا،الن أي لوحة تستطيع أن تؤدي وظيفة
اجتماعية عبر عملية التشويق ومن خالل
جتربة إيصال دايليتكية فريدة :مؤسسة
اجتماعية مرفوضة ولكن قائمة -امتهان
كرامة جزء من اإلنسانية (املرأة) رعب وقلق
األقنعة الزجنية -وضع نفسي يعتبر الفنان
يتسم باالشمئزاز :الغضب :اخلوف من
املرض ،ينتقل إلى الكانفأس -مشاعر رفض
واشمئزاز لدى املشاهد،هذه العملية متت
بصورة ال شعورية ،انفعالية ،من خالل جتربة
ذاتية وليست على مستوى إدراك علمي ألن
التركيب الذري او الكم او كما يبدو ،العواطف
والشعور بلذة االستجابة العاطفية.أن العمل
الفني يطرح هنا مسألة أخالقية تتعلق بوضع
اجتماعي معني لفئة من الناس .ولو أن أي
محاولة جرت لطرح هذه املسألة باطار يحترم
الشكل الظاهري للمادة ،ملا افلحت يف أثارة
ما إثارته من ،ردود فعل ،من خالل عملية
التشويش التي مارسها بيكاسو هنا..التجربة
الذاتية االنفعال الذاتي ،واإلبداع الذي تسامى
إلى مستوى العالم.
لنقرأ ما يقوله جون برجر عن هذه اللوحة:
وأن جميع أصدقاء بيكاسو اللذين رأوا الصورة
يف مرسم بيكاسو...اصيبوا بادي ذي بدء
بصدمة،لقد كان القصد منها أن حتدث
صدمة ،لقد كانت هجوما عتيا مباشرا ،ال
ضد األخالقية اجلنسية ،وإمنا ضد احلياة
كما وجدها بيكاسو ،الضياع ،املرض القبيح
والقسوة.
هنا نتساءل ،لو أنلوحة آنسات أفنيون رسمت
من جديد بأسلوب واقعية الكم :وحدات
هندسية جتريدية مستطيلة الشكل ومرصوصة
بجانب بعضها البعض بألوان محددة و مكررة،
تفصلها عن بعضها خطوط بيضاء متباينة
الكثافة ،هل تستطيع اللوحة اجلديدة أن
تخبرني شيئا عن هوية آنسات افينيونهل
تستطيع الوحدات الهندسية التي تبدو أشبه
بسبايك معدنية صلبة أن تعبر يف املشاهد
مشاعر الرافضة لهذه املؤسسة ،وبعد ذلك هل
تستطيع أن تؤدي وظيفة اجتماعية بصرف
النظر عن عجزها عن أداء وظيفة علمية،،
تعليمية؟

حقا أن املجتمع اإلنساني قد ولج العصر
التكنولوجي ،غير أن ما يزيد علىنصف
البشرية ما زال يعيش يف ظل العالقات
الطبقية ،رأسمالية ،هذا العصر وجلته سوية
البلدان االشتراكية والبلدان الراسمالية ،والفن
بوصفه جزء من البناء الفوقي للمجتمع ومعبرا
عن رؤى ومصالح طبقات ونظام اجتماعي،
اقتصادي ..ما هي إذن القاعدة االجتماعية
التي تعبر عنها واقعية الكم ،ال ريب أن هذا
يخلق ما ال ميكن اخلروج منه بسهولة ،بالرغم
من أنه ميكن الرد على هذا ،بأن االجتاه العام
لتطوير املجتمع البشري يسير نحو االشتراكية،
وإلغاء العالقات الطبقية طال الزمان أو قصر،
يف االنتقال من مرحلة اجتماعية إلى أخرى،
ومن نظام إلى آخر ،يستغرق مئات السنني
أحيانا.
حسنا ،لكن العصر التكنولوجي ال ميكن أن
ينظر إليه على أنه تطور عمودييف النظام
االجتماعي لألسرة البشرية ،وال ميكن أن
يوضح فيه متتالية التطور التاريخي بالشكل
التالي :العبودية ،اقطاع ،رأسمالية ،اشتراكية،
تكنو نووية ،انه تطور وفق للمجتمع يف مجال
وسائل اإلنتاج ويف قدرة اإلدراك البشري،
سواء يف املجتمع االشتراكي او الرأسمالي،
واخلاصية التكنو نوويةتظل صفة مشتركة
للمجتمعني االشتراكي والرأسمالي،وال
تستطيع واقعية الكم إن تقصر العصر النووي
على النظام االشتراكي ،انبثقت يف عهد ما
زال أكثر من  2\1سكان األرض يعانون من
البوس واالستغالل واجلوع ،وليس من املعقول
أن نعتبره على أنه فن املستقبل ،خاصة وأن
املجتمع البشري البد أن يدخل مرحلة أعلى
من التطور النوعي ،تطور مينح اساسا ماديا
جديدا لفن إنسان تلك املرحلة ،دون أن
ننسى بالطبع أن التطور اآلنيحصل به وتيرة
متزايدة السرعة ،و بشكل يفوق التصور ،و إلى
كل املمارسات...كل األشكال و األساليب ،ليس
فقط يف ميدان الفن ،وإمنا حتى يف احلياة
اليومية ،فقط عنصر ما يزال البعض يحب أن
يضفي عليه شيئا من القدسية  -االستقرار
،ومن هنا فإنه ليس من املعقول أن تضع نظما
معينة ومنها نشاط إنساني معني كالفن ،مثال،
وتعتبر ذلكالنظام أو املنهج على انه صيغة
مستقرة للمستقبل ،أي أنه فن ينبثق يف مرحلة
زمنية معينة هو فن تلك املرحلة بالضرورة،
وكل مرحلة زمنية محددة ،هي بحاجة إلى
فنها اخلاص إذا ما كنا نعتقد أن للفن دور
ووظيفة يف املجتمع ،وليس من املعقول ان
يؤدي فنان عصر التكنولوجيا وظيفة اجتماعية
يف املجتمع يقع ،من ناحية التطور النوعي

من لوحات واقعية الكم

لوسائل اإلنتاج ،يف مرتبة أدنى .ثمة مساله
عما كانت عليه يف العصر الباليوليثيكي او
بهذا الصدد البد أن تثير شيء من التساؤل
النيوليثيكي ،كما أن العالقات بني اإلنسان
واحليرة ،املجتمع األمريكي يعتبر من أكثر
والطبيعة لم تتغير أيضا عما كانت عليه
بلدان العالم توغ ً
ال يف العصر التكنولوجي،
آنذاك :استغالل الطبيعة لتأمني احتياجاته.
لكن الفن التشكيلي يف أمريكا لم يتجه نحو
أن كل ما تغير هو األدوات :الوسائل وقدرة
تأكيد اجلانب العلمي ،التكنولوجيا من النشاط اإلدراك البشري ،أن تعقد عملية اإلنسان يف
اإلنساني السائد يف املجتمع ،وإمنا اخذ
القرن العشرين ال يعني أن حتوال قد طرأ يف
يتجه نحو منط من الواقعية الفوتوغرافية،
تركيب اجلسم البشري أو يف العناصر التي
أو مدارس فنية أخرى مثل رسم احلدث
تدخل يف تركيب مظاهر الطبيعة ،أن التحول
 action paintingالذي يعتبر بعض النقاد
الذي تراه هو يف مدارك اإلنسان :يف قدرة
على انه تعبير عن الذات كما هي ،كما يشير
اإلدراك البشري ،وإذا استطاع اإلنسان أن
هربرت ريد ،وإمنا وسيلة خللق وحتديد الذات يكتشف العناصر التي تدخل يف تركيب اجلسم
البشري يف مظاهر الطبيعة األخرى ،فإن
والتسامي بها معلمة ميتافيزيكيه (،)2أو
البوب آرت  pop artالذي يعتني برسم األشياء ذلك ال يفترض أن تعامل املادة الظاهرية على
اليومية املبتذلة القناني وعلب األكل احملفوظة أساس العناصر األولية املكونة لها ،خاصة
وان العناصر نادرا ما توجد يف الطبيعة بشكل
والخ ...من الواضح أنه يف هذا تناقض
مستقل ،أن احلاجات األساسية لإلنسان يف
كبيرا بني مستوى تطور املجتمع تكنولوجيا،
مختلف ميادين احلياة ،باستثناء االحتياجات
و مستوى ومواصفات اإلنسان الذي يعيش
املختبرية ،تفرض عليه أن يتعامل مع املادة
يف إطار هذا املجتمع ،وبني التعبير الفني
كنتاج نهائي لسلسلة من التفاعالت ،والعمليات
الذي جلأ إليه الفنان يف هذا املجتمع ،غير
الكيميائية والفيزيائية ،وهذا املوقف إزاء املادة
أنه ليس من الصعب أن جتد تفسيرا لذلك،
الظاهرية تفرضه أيضا عالقة هذه املادة أو
فمن جهه ،أنه (عملية العمل) التي هي كما
وصفها ماركس عملية موازنة عناصر الطبيعة تلك باملواد األخرى و بالظواهر الطبيعية،
فاإلنسان ال يتعامل مع املاء على انه H2O
لالحتياجات اإلنسانية لم تتغير يف جوهرها

وال يتعامل مع بخار املاء على انه H2Oوال
مع اجلليد على انه H2Oوإمنا يتعامل مع
هذه احلاالت الثالث لهذا املركب الكيمياوي
طبقا للبني الظاهرية التي يتخذها يف ظروف
مناخية أو مختبرية مختلفة ،فهو يتعامل مع
املاء على أنه ماء ،و بخار املاء على انه بخار
املاء ،أو اجلليد على انه جليد ،وأن القوة
التي ميتلكها املاء (توليد الطاقة) هي غير
القوة التي ميتلكها البخار (قوة دافعة) وهي
غير القوة امليكانيكية التي ميتلكها اجلليد
(دحرجة اخلشب مثال) واإلنسان ال يتعامل
مع املاس والغزافيت على أنها مجرد كربون
بحالتي املنفردة ،وإمنا طبقا للمواصفات
الظاهرية لكل منهما ،تلك املواصفات تكون
نتيجة الختالف التركيب الداخلي أو ما يعرف
بالشبكة الفراغية التي حتدد النظام الذري
لكل منهما ،ومن هنا فإن املاس يعامل كماس
والغرافيت يعامل كرافيت فقط ،وعلى أية
حال ،فإذا كان األنسان الباليوليثيكي قد رسم
صور حيوانات الصيد على جدران الكهوف.
وإذا كان االنسان النيوليثيكيقد استخدم
فاسا بشكل كمثرى ،ألنه كان يعتقد أنه بذلك
يستطيع السيطرة على عناصر الطبيعة من
خالل التأثير السحري املفترض للفن ،فإن هذا
ال يعني أنه إذا كان إنسان العصر التكنولوجي
يبقى السيطرة على مظاهر الطبيعة لسخرها
الحتياجاته ،فإن عليه أن يفعل ذلك عن طريق
املعادل اللوني التشكيلي املفترض الطياف
عناصر الطبيعة يف لوحه فنية.
أن اإلنسان املعاصر ،يستطيع أن يسيطر
على الطبيعة وغيرها ال عن طريق لوحة فنية
تستمد مفرداتها من املختبر ،وإمنا مباشرة
عن طريق أجهزة دقيقة ،منها مثال إلسبكتر
وسكوب والسبكتروفو تو ميتر ،التي تقوم
بتحليل الطيف مراقبة وتسجيل و حتديد
وقياس اخلطوط الطيفية ،وتقرير وتوزيع
الطاقة يف اإلشعاع الطيفي والخ ..أن واقعية
الكم برغم قلة تطلعاتها ومنطلقاتها العلمية
الطموحة ،تقوم بنفس الدور الذي قام به
الفنان البيالوثيكي:محاكات الطبيعة من أجل
السيطرة عليها ،بالرغم من ما ميتلكه اإلنسان
املعاصر من أجهزة ووسائل متناهية الدقة
تستطيع أن تكشف له الطبيعة يف مستواها
األعمق الالمرئي ،وبالرغم من االختالف
الكبير يف القدرة اإلدراكية للفنان يف العصرين.
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،فإن اإلنسان
األمريكي الذي احالة التطور التكنولوجي إلى
جهاز متحرك تتحكم فيه اآلله بل وافرغته
من محتواه اإلنساني ،بدأ يبحث عن انسانيته
املستلبه يف التعبير الفني ،حتى وإذا كان ذلك
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يف رسم أشياء مبتذله كقناني الكوكا كوال،
أنه نزوع رومانتيكي جديد للهروب من واقع
قاسي تتحكم فيه التكنولوجيا ،وبحث عن
الذات و تأكيدها يف مضامني و قوالب فنية
ال تستمد من املختبر ،وإمنا من احلياة ،من
الوضع اإلنساني الذي يتقهقر مسرعا إلى

الوراء ويصبح مع مرور األيام ،شيئا ينتمي إلى
املاضي السعيد بالنسبة لإلنسان األمريكي،
وهو من ناحية أخرى ،حتد لكامل منجزات
الثورة التكنولوجية.
وعلى أي حال  ،وبرغم التمايز الطبقي
واحلضاري القائم االن يف املجتمع البشري،

فان واقعية الكم تنقلنا الى منطقة حياد كلي،
ال يحدث فيها اي رد فعل :كل شيء مجموعة
من العناصر مبا يف ذلك االنسان.كيف أميز
بني رجل ابيض واخر اسود؟ يف لوحة مفترضة
مكنفذة باسلوب واقعية الكم؟ هناك وحدتان
رئيسيتان متماثلتان متاما يف كل التفاصيل:

ناجح فهو لالسباب التالية:
قبل أن أنهي هذا اجلانب من البحث ،اجدني
الوحدات الهندسية ،توزيعها والوانها ..حيث
-1لقد دخلت واقعية الكم عالم الفن وهي
مرغما على أن أتساءل :من هو جمهور
ان العناصر التي تدخل يف تركيب اجلسم
حتمل أزمتها معها ،ولعل السبب األساسي
البشري ابيض كان او اسود ،هي نفسها ..كيف واقعية الكم؟ ان من املشكوك فيه أن جتد
تستطيع هذه اللوحة ان تنقل رسالتها الى ذهن واقعية الكمجمهورها يف البلدان التي مازالت الذي يكمن وراء ذلك هو إنها حتاول أن تقوم
مبهمة تتجاوز قدراتها وإمكانياتها وإداوتها
املشاهد؟ كيف تستطيع بالتالي ان حتمله على تقف خارج اسوار العصر التكنو نووي،طاملا
ايببساطه :أن حتل محل العلم قبل أن تكون
كانت تعتبر نفسها أنها فن هذا العصر نظرا
اتخاذ موقف ازاء هذه العالقة بني انسانني،
مؤهلة لذلك ،فحني تكون هناك أبجدية للفن،
إلى انه محاولة فهم مضمون لوحة منفذ
لتغيير هذه العالقة؟
حيث يكون هناك جداول رياضية فيزيائية أو
بأسلوب واقعية الكم ،تقتضي بالضرورة أن
انه من املشكوك فيه أن يكون مبقدور واقعية
معادالت كيميائية أو فيزيائية معقدة تفترض
الكم.أن تتوصل إلى معادالت( ،بكسر الدال) ميتلك املشاهد معرفة كافية يف الفيزياء
أن ال يخرج الفنان من إطارها فإن العمل الذي
تعبر عن العالقات االجتماعية ،الطبقية او عن الذرية والكيمياء الطبيعية والرياضيات كي
يتم إجنازه ،طبقا لهذه القواعد ال ميكن أن
االنفعاالت اإلنسانية .أن واقعية الكم.ببساطة يستطيع أن يفسر الرموز التي متتد امامه
يوصف بأنه عملية خلق وإبداع فني ،بصرف
جترد اإلنسان من انسانيته وحتوله إلى مرتبة على الكانفاس بشكل مستطيالت .ومن جهة
النظر عن جهوده الذهنية املضيئة التي بذلها
شيئية من خالل نظرتها املتطرفة إلى اإلنسان أخرى ،وإذا كانت واقعية الكم ،تتوجه إلى
الفنان صبري والتي تستحق إعجابا وتقديرا
الناس اللذين يعيشون العصر التكنولوجي،
كمجموعة من العناصر ،وعملية ال ميكن
صادقني.أن العملية سوف ال تكون غير تنظيم
متييزها بشكل أساسي من العمليات الطبيعية فإنها ستكون قاصرة على تقدمي ما تطمح
وحدات جتريدية لونيه معادلة لعناصر تلك
األخرى ،مقابل ما تعتبر نظرة زراعية (اإلنسان يف تقدميه إلى املشاهد بنفس الدقة بنفس
األبجدية واجلداول ضمن مساحة معينة من
كظاهرة فريدة لهذا نرجسية اإلنسان واعتقاده الدرجة من الكمال الذي توفرها املختبرات
الكانفاس،أو بتعبير آخر ،تنفيذ مواصفات
واألجهزة العلمية أو الفيلم السينمائي او
الزائف بجوهر إنساني ( .البيان ص )13
علمية مبقاييس معينة يدخل اللون والشكل
التلفزيوني ،والكتب املطبوعة العلمية وغير
فيها كعنصرين أساسيني ،وذلك بصورة الية
ذلك من الوسائل األيضاحية التي حتاول
أعتقد انه ليس هناك من ضرورة ملناقشة
تقريب النظريات واحلقائق العلمية إلى أذهان دون أن يكون للفنان أي دور إبداعي فيها،
هاتني املقولتني ،إذ أن اإلنسان لو كان يتعامل
الناس غير املتخصصني.وعلى أي حال ،وبقدر ولو افترضنا أن عدد من الفنانني ،أينما
مع مظاهر الطبيعة بوصفه مجموعة من
ما يتعلق األمر يف اجلانب الوظيفي للفرد ،يف كانت موقعهم على الكرة األرضية ،ومهما
العناصر ،ملا كان بإمكانه أن يكون غير كومة
صغيرة من املعادن واألمالح :وبالتالي ،ملا
كانت جنسياتهم ،قام برسم لوحة املاء مثال
اعتقادي أن الفنون مبختلف فروعها تستطيع
كان بإمكانه أن يكون اكثر من مادة ساكنة
أن متارس وظيفة اجتماعية وأن تسهم إلى مدة فستكون هناك دوما وحدات بالستيكية
مستطيلة الشكل ،وستكون هناك دوما سبعة
جامدة ،غير قادرة على التحرك والتفكير و
ال يستهان بها يف أحداث حتوالت اجتماعية،
خطوط طيفيه  -ورمبا اكثر قلي ً
ال – لذرة
التطور واخللق والتطوير ،وملا كان باإلمكان أن اما على صعيد تغيير الطبيعة ،كما األمر
بالنسبة للعلم ،فإنه من املشكوك فيه أن يكون االوكسجني،وخمسة او اكثر قليال لكل ذرة من
يحصل تطور كبير بني اإلنسان الباليوليثيكي
و اإلنسان املعاصر ،ثم أن هناك اتفاقا عاماً،
ذرات الهيدروجني ،وستكون هناك دوما نفس
للفنون قدرة على القيام مبثل هذا الدور،
خاصة وأن العلم قد قطع شوطا ليس مبقدور األلوان ،وقد يستنبط بعض الفنانني وسائل
غير متفق عليه ،هو أن الكائن الذي ابدع ما
معينة متيز التركيبات الذرية ،الشيء املهم ،هو
ابدع من فنون وآداب وعلوم واستطاع ان يتوغل أي فن من الفنون اللحاق به.
أن الوحدات و املفردات األساسية ستكون دوما
يف أعماق الكون البعيد البد أن يكون ظاهرة
اجلانب الفني  -اجلمالي
فريدة ،وال ميكن أن يكون مجرد كمية ضئيلة
هي نفسها يف كل اللوحات ،وبذلك فإن العمل
من حديد و صوديوم بوتاسيوم وفوسفات
املنجز سيكف عن أن يكون عمال فنيا متفردا،
تعيب واقعيه الكم على الفن احلديث إلغائه
وكوبالت وكالسيوم ومغنيزيوم والخ..
ويفقد كل املقومات التي تشكل عنصر اصالته
وحدة
بتحطيمه
املوضوعية
املادية
للحقيقة
و متيزه والتي تستمد نفسها من التربة التي
أن واقعيه الكم قد بلغت يف الواقع يف
اللون
الشكل
بالكتلة،
ممثلة
املرئي
الشيء
تنبت فيها ومن املناخ الثقايف واحلضاري الذي
تطبيقاتها نقيض ما تتطلع إليه يف حتليلها
الكائن البشري الفرد ،بوصفه وحدة متكاملة ،واالستعاضة عنها مبوضوع ذهني ممثل
يسود تلك التربة والذي مينح العملالفني
بعناصر ورموز بالستيكية صرفه مفتعلة،
سماته ومميزاتها اخلاصة ،سيكون هناك
وجتزيء هذه الوحدة إلى عناصرها األولوية،
مستمدة من الذهن او من النفس ،وتعكس
إجناز يتميز بسمات مشتركة موحدة ،وسيبدو
إمنا وجدت يف الوقت عينه بشرية شموليه
إلغاء
إلى
بالتالي
يؤدي
مما
داخلية،
حاجة
أقرب إلى عملية استنساخ للعالم الالمرئي.
من خالل وحدة العناصر املكونة ،ويف ظل
فان
ثانيه
جهة
ومن
للفن.
األساسية
الوظيفة
 -2ان واقعية الكمحولت عالم الطبيعة بغناه
ظروف الوضع الراهن للمجتمع البشري الذي
واقعية الكمال تتعامل مع الطبيعة املرئية،
الالمتناهي الى عالم رتيب من مستطيالت
مازال ال يزيد عن نصفه خاضعاً لعالقات
وإمنا مستواها األعمق بوصفها كم ،ذرة،
ساكنة ،اإلنسان مجموعة مستطيالت،
طبقيه ،رأسمالية ،فقد وصلت واقعية الكم
عملية ،وقد ناقشنا ذلك اعاله ،اما اخفاق
األملنيوم مجموعة مستطيالت ،املاء مجموعة
نقطة تضعها يف موقع واحد مع النظرة
بعمل
تقوم
أن
الفنية
الناحية
من
الكم
واقعيه
مستطيالت ،والطني مجموعة مستطيالت،
الكوزموبوليتانيه.

من لوحات واقعية الكم
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مقتفيه بذلك ،كما يبدو ،نظرية التغريب ،يف
املسرح البرختي،مسقطة منحسابها كل
العناصر التي متنح العمل الفني مقوماته
اجلمالية والفنية من ديناميكية وشفافية ولون
وتباين يف السطوح واملساحات وحركة وطاقة
إيحابية وخطوط حرة الخ ..
 .3واقعية الكمفشلت فنيا يف أن يكون التعبير
البالستيكي مطابقا للحقيقة الذرية الداخلية
للعالم الالمرئي،بالرغم من أن ذلك يشكل
املهمة األساسية لها ،فالتعبير البالستيكي هو
تأليف خيالي صرف ،وكل تأليف خيالي البد
أن يكون ذاتياً بهذا القدر أو ذاك،بالرغم من
محاولة الفنان صبري ألن يتحول الفن إلى
نشاط موضوعي كليا بهدف إلغاء ما يسميه،
التعقيدات الذاتية ،أن اية لوحة أجنزها
صبري :طني ،نايلون ،اإلنسان اجلديد الخ..
ال ميكن أن تشبه بحال من األحوال ،احلقيقة
املوضوعية الداخلية لهذه املوضوعات ،ولو
التقطت صورة ملونة لطيف ذرة أكسجني أو
هيدروجني ملا استطعنا أن جند شبها كبيرا
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وليست ألوان مبتكره.
بني طيفي ذرتي محمود صبري وطيفي ذرتي
-4واقعية الكم أخضعت الفن للعلم كليا ،فهي
الطبيعة ،يف األلوان الطيفية احلقيقيةالتي
لم حتاول أن توظف االكتشافات واحلقائق
يحلها منظور التحليل الطيفي ال يفصلها
العلمية خلدمة أغراض الفن ،وإمنا فعلت
عن بعضها البعض خطوط بيضاء ،وإمنا
العكس متاما ،الفنان ،طبقا لواقعية الكم،
تنبعث متجاورات بجانب بعضها البعض ،اما
ال ميكن أن يعكس جتربة حياتيه مباشرة،
واقعيه الكم،فقد تعذر عليها حتقيق تعبيرها
وإمنا يتعني عليه أن يحصل على موضوعات
البالستيكي دون استنباط وسيله اصطناعية
ومفردات عمله وأدواته من املختبر ،بينما
عازلة ما بني اخلطوط الطيفية مما أفقد
األلوان حيويتها وحرمها من مميزات التأثيرات نالحظ أن الفن منذ عصر النهضة حاول أن
يخضع ما توصل إليه العلم  -على ضئالة ما
املتبادلة التي متارسها على بعضها من خالل
كان عليه آنذاك  -إلى احتياجاته ،ويف جو
جتاورها ،بينما نرى أن املذهب التجزيئي
االرهاصات العلمية احملدودة استطاع باولو
divisionismالذي استخدمه االنطباعيون
أوجيللو  )1475-1397( Paulo Uccelloان
وفيما بعد وبدرجة اكبر االنطباعيون اجلدد،
يتوصلإلى املنظور مقدما مساهمة تكنيكية
مثال ،قد جنح يف جتزئة اللون إلى مكوناته
للفن لنقله من مستوى السطح الثنائي األبعاد
االصلية لتقوم العني مبزجه بهدف تأكيد
شدة اللون حيويتها ،البرتقالي مثال حيث جزء إلى الثالثي األبعاد وعمق النقاط املتالشية،
اما رامبرانت ()1606-1669فقد حاول
إلى اللونني األساسيني املكونة له ،األحمر
أن يجسد يف فنه سيمفونية تساقط الضوء
واألصفر ،أضف لذلك فإن واقعيه الكملم
يف العتمة ،بارتفاع وتفاوت ما بني العنف
تستطيع أن تتخلص من رتابة األلوان املتكررة
والرقة .ويف أواسط القرن التاسع عشر طبق
بالرغم من أنها األلوان املنبعثة من الذرة

معلومات مختبرية ،أما التجربة احلياتية
احلديث عموما ،ألنها ألغت وشوهت العالم
املادي املوضوعي املرئي ،لكن واقعية الكم تبز للفنان ،تفاعله مع احلياة ،مشاعره ،أحاسيسه
التجريدية يف عملية التجريد واختزال الوجود وانفعاالته ..فامور تعتبر واقعية الكم أن علمية
املادي القائم إلى أدنى املقاييس الالمرئية،
الفن تفرض بقائها خارج األستديو ،بالرغم من
أنه مسألة تولد أية مشاعر بصورة مستقلة
(ظاهرة الطيف الذري) ،وبالرغم من أن
املنطلق األساس لواقعية الكم منطلق علمي
إطالقا غير واردة ،وأن املضمون الباطني ألي
سليم ال يقبل النقاش ،إال أن التطبيق جاء
إحساس يقرره املوضوع اخلارجي للمضمون...
أن التكييف اخلالق عملية باطنية صرفة
منقوصا ومختزال للحقائق العلمية إلى أدنى
حد ،وبعيدا عن النظرية العلمية ،والنقد الذي تتلقى دافعها من األشياء املوجودة يف العالم
ميكن أن تتعرض له واقعية الكم ،سيكون أشد اخلارجي ...وتتطور طبقا للمبادئ املتوارثة يف
مما يوجه إلى التجريدية،نظرا إلى أنها أوال
الشيء ،وهكذا فإن قوانني اجلمال التي يجري
تستند إلى نظرية علمية ال تقبل التجريد أو
مبوجبها النشاط اخلالق ،تنبثق من األشياء
األختزال وحتاول جعل الفن علميا ،وثانيا
اخلارجية...
ألنها تضع نصب عينيها هدف استعادة الدور
الوظيفي للفن ومتكينه مجددا من أداء مهمته كلمة أخيرة البد منها
التعليمية ،أضف لذلك ،إن واقعية الكم قد
حولت الوجود املادي إلى رموز جتريدية وتكرار ماذا بقي لواقعية الكم ،أيعني ما قلته أنها
يجب أن تتوقف؟ كال بالتأكيد ،فالعالم الفني
النهائي لوحدات هندسية مستطيلة وان
اتخذت اوضاعا متباينة ،بألوان مكررة إلى ماال سيبقى مجاال مفتوحا لكل احملاوالت يف
عالم الفن ،إن واقعية الكم تظل مساهمة
نهاية ،أنها ببساطة ،تذكرنا بنظرية أن الفن
املفيد غير جميل ،والفن غير املفيد فن جميل ،طموحة وجريئة ،لها مكانتها يف ميدان الفنون
بالرغم من حقيقة أنفن اإلنسان الباليوليتكي التشكيلية ،وقد تتوصل إلى معادالت أكثر
دقة وأقرب إلى املجال الذي حتاول التحرك
الذي كان فنا وظيفيا صرفا ،ولم تكن له
فيه  -العلم  -مما يساعدها يف تخطي ما
اية اهداف جمالية ،كان فنا جميال ومازال
يعترض سبيلها من عقباتيف الفن التشكيلي،
محتفظا بقدرة غريبة على أثارة الدهشة
بعد كل شيء ،ومهما حاول أن يرتبط بالعلم،
واالنبهار.
ومهما تأثر باحلقائق واالكتشافات العلمية،
يظل مرتبطا به بدوافع أخالقية وجمالية ،إن
الفنان وموقعه يف عملية اخللق الفني
اية محاولة مخلصه كواقعية الكم البد أن تصل
يف وقت من األوقات إلى ما تريد وتتخلص
ال اظن انه بقي هناك شيء كثير استطيع أن
االنطباعيون اجلدد ما توصل إليه العالم
أقوله هنا عن الفنان وموقعه يف عملية اخللق مما بها من سلبيات ،وتردم الثغرة القائمة بني
الفيزيائي الفرنسي شفروي Chevereui
تطبيقاتها اجلمالية ومتابعاتها العلمية.
الفني ،فخالل املناقشة اعاله ورد الشيء
عن تكون هالة حول اللون تعتبر مكمال لذلك
الكثير مما قد يلقي الضوء على هذا اجلانب،
اللون .بطبيعة احلال ليس املوضوع هنا حول
ومع ذلك ،البد من كلمة أخيرة فواقعيه الكم
مدى جناح اولئك الفنانني يف تطبيقاتهم،
جترد الفنان ،بوصفه منافسا للطبيعة ،من أجل
لكن املسألة تكمن يف انهم حاولوا اخضاع
صفة ميتلكها ،القدرة على اإلبداع وخلق عالم
االكتشافات العلمية او املناخ العلمي السائد
جميل من صنعه هو وليس من صنع الطبيعة،
لفنهم وليس العكس.
أن العالم يستطيع أن يبدع وأن يخلق ثراء
 .5الفنون التشكيلية بصورة عامة ،والفن
احلديث على وجه التخصيص ،استطاع بطرق ماديا ال حدود له ،لكن الفنان عليه أن يسير يف
ظل العلم.
ووسائل تعبيرية متنوعة وأدوات قد ال تدخل
آن واقعية الكم،قد ألغت كليا الفنان وحولته
متاما يف ادوات الرسم التقليدية ،وكذلك
إلى الة استنساخ ،تنقل ما حتصل عليه من
بواسطة اخلداع البصري وااليحاءات اللونية
املختبر إلى الكانفاس ،وأن كل ما على الفنان
والسايكولوجية وحركة اخلطوط والسطوح
أن يحفظ أبجدية واقعية الكم ويدرس نظرية
وتوزعها ،الخ ..ان يخلق يف اللوحة احساسا
باحلركة ويضفي على اجلسم الساكن اعتياديا ،الكم والفيزياء الذرية والكيمياء التركيبية و
شيئا من الرياضيات ،ويحل الرموز والوحدات
حيوية ملحوظة ،فيما ان واقعية الكم لم تفلح
كراس تفصيلي لبعض اعمال واقعية الكم
الذرية والكيماوية ،ثم يقف أمام حامل اللوحة
اال يف جتسيد احلركة احلقيقية  -العملية
ليسجل بصورة الية معادالت (بكسر الدال)
التركيبية -التي حتاول نقلها الى الكانفاس.
ملا ال تراه أعيننا وإمنا ما يحصل عليه من
 .6واقعية الكم تنتقد التجريدية والفن
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إشكالية املَظهر
يف البيان الفني «واقعية الكوانتم»
لـ محمود صبري
سامي داوود
التعبيري؛ للوصول إلى املستوى األعمق واألدق.
تزمني« 1واقعية الكم»
والذي يتضمنه تاريخ الفن وفقا لنماذج غير
كتب محمود صبري بيانه الفني «واقعية
متوافقة ،ومبعثرة على حقب زمنية مختلفة،
الكم» مأخوذا بإمكانية التعبيرعن احلقيقة
كمجموعة لوحات «توليفات الغيوم» جلون
املوضوعية لألشياء .معتبرا أن الوجود
كونستابل (،1837– 1776 )John Constable
املوضوعي يأتي مفارقاً ملا نشعر به جتاه
السحب
الذي رسم التناهي التش ّكل يف حتوالت ُ
األشياء .ويتوجب علينا ،ألجل متثيل تلك
املتحركة .حيث كانت الغيوم بالنسبة له ،متث ً
ال
احلقيقة ،أن نتحرر من أوهام «الضرورة
غيوم متحولة .وكان
لتوزع الغازات يف هيئة ٍ
الداخلية» التي تتذرع بها الذات املبدعة
كونستابل ،هو اللوح احلساس الذي التقط
إلسقاط ما تشعره على ما تراه .وذلك سعياً
شكل عمليات التحول ووفرتها الالمتناهية.
نحو التصوير األدق للمظهر املادي ،الذي بات غير أنني أفترض أن يكون الفنان الهولندي
منكشفا على وجهه اآلخر الـ ما دون الذري،
«أيشر» Maurits Escher ( ،)1972 - 1898من
حيث املستوى الذي جتري فيه العمليات
التجارب الفنية األقرب إلى جتربة صبري،
املؤسسة للمظهر ،والتي ـ أي العمليات ـ
مع فارق غياب النسق األيديولوجي عن جتربة
ميكنها أيضاً أن تغدو رائية من العمق و بشكل أيشر ،الذي تبنى املعادالت الرياضية ألجل
مستقل ،وبالتالي ،بإمكانها أن تشارك يف
الدمج بني أرضية اللوحة و بنية األشكال،
تعضيد الصورة الظاهرة من الشيء احملسوس ،والوصول إلى مسرح التحوالت البصرية
ليكون املظهر ،مح َّم ً
ال بجوانية عضوية مختلفة لألشكال التي ميكنها عبر املماثلة أن تنتج
ومعززة لتصورنا حول حقيقة األشياء والتي
اختالفا يف الهيئة و تشويشا مقصوداً يف
تتراءى لنا عن الشيء ذاته.
املنظور ،وذلك ضمن إطار فكرة املبادلة بني
دون اختزال ما تقدم يف أحادية الطرح العلمي ،النماذج الشكلية املتباينة ،وإمكانية رسم البعد
كاألعمال التصميمية التي وفرتها القدرة
الثالث على سطح مستوي ،وفكرة الشكل
اخلارقة للحواسيب يف تصوير البنى الكسرية /الالنهائي املنسجم مع فكرة العدد .وميكننا
 ،Fractalsتلك البنى املعقدة جلزيئات املادة،
أن نرى اليوم معادالت معمارية ألعماله الفنية
حيث يكون الشكل مجرد معطى هندسي يف
يف حي املكعبات ومبنى املركز التجاري وسط
الطبيعة ،وال يكون للذات املبدعة أي دور يف
مدينة روتردام الهولندية.
تشكيلها ،سوى إمكانية عرضها اجلمالي عبر علما أن الفنانني الذين أ َّثرا يف جتربة صبري،
ضرب حجم الصورة بثابت رياضي للحصول
هما سيزان  ،Paul Cézannوموندريان
على صور هندسية غاية يف التناظر.
 .Mondrianحيث اعتبر صبري أن مرحلة
يتشابه دون أن يتقاطع عمل الفنان صبري مع الفن الزراعي قد انتهت مع لوحة «جبل سانت
مناذج أخرى سابقة عليه ،ضمن نفس املسعى فيكتوار  1885ـ  »1887لسيزان 2،وبها بدأ
دراسة للفنان جون كونستابل،
زيت على القماش
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الفنان الهولندي أيشر
الفنان الفرنسي سيزان
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الفن احلديث .فانطالقا من تلك اللوحة ،بدأ
تفكيك املنظور وعمق املشهد عبر حتلل الضوء
إلى ضربات لونية قصيرة متراكبة.
يظهر الضوء يف هذه اللوحة التي ميكن رؤيتها
ضمن مجموعة متحف بازل السويسري،
ُمنجزاً إلى جسيمات صغيرة غير متموجة.
وبذلك ،يكون سيزان قد سبق الفيزياء يف
اكتشاف الطبيعية الكمومية للضوء عبر
تصويره للحالة اجلسيمية للثقل اللوني/
الضوء .حيث بدأت الفيزياء احلديثة يف
اعتماد هذا التصور مع نظرية ماكس بالنك
عن الضوء سنة .1900
وجتنباً للخلط املمكن بني الرؤية التي قدمها
الفنان صبري عن الفن كشكل من أشكال
املعرفة ،و بني ما سبقه من أساليب فنية
ظهرت متأثرة باألثر البصري للتقانة احلديثة
على احلركة واإلنشائية املدينية يف املدن
الصناعية ،كالسوبرماتية الروسية واملستقبلية
اإليطالية املنشأ .يجب التنبه إلى الفارق

اجلوهري يف الرؤية إلى املفهوم الذي يفترضه صوابية هذه الرؤية ،منها« :أن إحدى وجهي
الوظيفة االيديولوجية يف الصورة التقليدية قد
صبري يف الفن كنسق معريف ،و بني الرؤية
تُق َّوض بانهيار النظرة امليكانيكية إلى الطبيعة
التي استدمجتها تلك األساليب الفنية ،والتي
جاءت كصدى جمالي لتحول املدينة حتت أثر
والنمط البرجوازي لإلنتاج3».
التقانة.
معتقداً ـ واضع البيان ـ أن االندماج العاطفي
فاملفهوم الذي يقدمه صبري ،والذي قد يكون للمتلقي يف موضوع الصورة التشكيلية/
مرتعاً لعدم صوابية مفهومه أيضاً ،هو اعتقاده كصورة للعالم ،جتعله ُمكتسحاً باملشهد ،لكنه
بأن البنى االجتماعية احلديثة جتد معادلها
يف املقابل يخسر ملكته االنتقادية والتحليلية.
التركيبي يف البنى الـ ما دون ذرية .حيث
لذلك يقترح مستوى آخر من نظام الصورة،
العمليات املؤسسة لتفاعل منتظم يف الطبيعة ،مغاير ملا تقدم ومتفق مع التركيب اجلديد
ميكنه أن يأتي متوافقاً مع العمليات املؤسسة
للعالم املعاصر ،وفقاً للصيغة التالية:
«الصورة التشكيلية اجلديدة تنطلق من نظرة
للنظم االجتماعية .وهو قياس ممكن كمجاز
أيديولوجي دون أن يكون دلي ً
ديالكتيكية مادية جديدة إلى العالم (كنظام
ال علمياً على
هذه املطابقة .بالرغم أن مجتمعنا املعاصر،
من العمليات) ...من نظرة ميكانيكية مادية
والذي يتفاعل وفقاً لتدفق سيبيري ،يكاد يكون إلى العالم (كنظام من أشياء جاهزة) ...إذن،
متوافقاً مع الرؤية التي قدمها صبري يف رؤيته الصورة التشكيلية اجلديدة تصبح باملثل صورة
للمصفوفة الذرية واالجتماعية .وسأرجئ هذه للعالقات االجتماعية اجلديدة ،وأعني اجلوهر
النقطة إلى اخلالصة ،ألترك بداي ًة تنظيماً
اجلديد لإلنسان ...وبتغيير هذه النفس
للحجج التي عرضها صبري كتعليالت على
اخلارجية فإنه يغير نفسه4».
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إمكانية التكرار وفقا لقانون ثابت ،يؤدي تكرار
ميكننا حتما إعادة صياغة اجلملة األخيرة
شروطها إلى نتائج متماثلة خارج إطار الزمان
يف هذا االقتباس باإلحالة إلى أفكار ماركس
حول تغيير أدوات اإلنتاج ألجل إحداث التغيير واملكان ،مما يجعله كقانون ،قاب ً
ال للتعميم.
وهذه إحدى املثالب األساسية التي يتناولها
االجتماعي .وهذا ال يشغلنا يف هذا املبحث.
«ريخنباخ» يف مؤلفه املهم «نشأة الفلسفة
سنأخذ الفكرة كما هي الفتراض أنها صائبة
العلمية» ،الذي ينتقد فيه اللغة املجازية يف
فيما تدعو إليه.
فاملجتمع ،وميكننا التعميم باستخدام تعبير أي الفلسفة ،ويقوض افتراضاتها املتعلقة بجوهر
أو كل مجتمع ،يتكون من عناصر غير متناظرة ،األفكار .علماً أن انتقاد ريخنباخ ملجازية اللغة
الفلسفية ينفتح على مجاالت معرفية أخرى،
حتى يف السياق التاريخي للمجتمع نفسه
من بينها التصور الفني عن لغته البصرية
ـ باستثناء املجتمعات اجلامدة ،أو بالتعبير
ً
اإليديولوجي ،الشعوب الالتاريخية ـ تفرز نظما كخطاب يف احلقيقة .لذلك ،نعثر على هذا
السؤال يف مؤلفات فلسفية أخرى ،جتادل
متحولة باستمرار .نظراً الرتباطها بالفعل
من خالله مفهوم احلقيقة املوضوعية يف
البشري ،و الذي هو بالضرورة فعل تاريخي،
املنظور الفلسفي ،والتي سندرج بعضها يف
و بالتالي مشروط بإكراهات متغيرة .لذلك
تكون الصدفة جزءاً مكم ً
سياق املقاربة املمكنة مع الصيغة التي تقدمها
ال إلكراهات أخرى
جتعل املجتمع كياناً ،بالضرورة ُملغزاً .أو وفقاً «واقعية الكم» كتصور يف جوهر األشياء.
إن قصور الفعل االجتماعي عن أن يكون قاب ً
ال
للصيغة التي تقدمها نظرية األنساق يف علم
للتعميم كقانون اجتماعي ،يضع وجهة نظر
االجتماع احلديث ،يشتغل كل نسق اجتماعي
صبري يف تنافر فكري بني الصيغة واملمارسة،
وفقا آلليات متنوعة يف إنتاج مؤسساته
البد أن نستبعد من التعميم ما ال يرتبط
االجتماعية ،فكل نسق اجتماعي« :له
لذلكَّ ،
استقاللية نسبية من حيث قدرته الذاتية على باملوضوع .ألن فن الكشف وفقا لـ ريخنباخ ،هو
اتخاذ القرار تبعا لشروطه الداخلية وارتباطاً فن التعميم الصحيح« :ويكون العامل مرتبطاً
بنوعه ،ما هو بحاجة إليه من ناحية ،وما عليه باملوضوع إذا كان ذكره ضرورياً لكي يكون
التعميم صحيحاً6».
أن يصدره إلى البيئة من مخرجات5».
سيعثر قارئ العلوم اإلنسانية على صدى واسع
وإذ يتضمن كل مجتمع على خصال فريدة
لفكرة ريخنباخ حول املبدأ األولي لتنقية املفهوم
غير معللة باملنطق .رغم أنها خصال معقولة
من العناصر غير النافعة فيه .وميكننا اإلشارة
قياساً إلى طبيعة امليكانيزمات التي اشتغلت
يف هذا السياق إلى عمل جوهانز غدامير
يف سياقه التاريخي واتت كنوع من املمارسة
التاريخية املتواترة .و التي ترسخت كاستعداد «احلقيقة واملنهج» ،الذي أظهر أن املفاهيم
العلمية لم تشتغل يف مجال العلوم اإلنسانية
اجتماعي ،يتطور يف املجموعة إلى درجة
الطبع االجتماعي ،والذي ميكننا اعتباره ،نوع وفقا لدقتها املعهودة 7.واقترح عبر حتليله
من الطبع اجلمعي املعتق باملمارسة التاريخية ملفهوم اللعب يف الفن ،فكرة املناهجية التي
اخلاصة واملختلفة يف آن .خاصة هنا ،ومغايرة تستدعي حساً فنيا للرؤية.
ملا هو هناك .ليكون بالنسبة إلى كل مجتمع،
بناءاً عليه ،ما هي صيغة الفن اجلديد
التي يقدمها بيان «واقعية الكم» ،وهل يجب
شكل من أشكال «الصندوق األسود» الذي
االهتداء باملعطى املختبري لألشياء ،إلمتام
يجعل من فكرة البنية يف عمق كل نسق
اجتماعي ،نظاماً شديد التعقيد ،لدرجة جتعله صورة الشيء يف مدى حساسيتنا املعاشة؟
غير صالح للقياس مع منذجة اجتماعية
واقع األمر ،يتبنى بيان واقعية الكم هذا
أخرى.
التصور ،ويجد فيه رحابة فنية لم تكن متوفرة
للفنان قبل الثورة العلمية يف مجال العلوم
لذلك يبقى النسغ االجتماعي منفلتا من
الطبيعية ،فواقعية الكم تعني« :إعادة خلق
الشرطية الضابطة ،املوجودة يف كل قانون
الفن التجريدي من الطبيعة على املستوى
علمي ،أي مفهوم التعميم .إذ تتمثل أولى
الفوارق اجلوهرية بني القوانني يف العلوم
اجلوهري ...عبر ربط البحث الفني عن جوهر
الطبيعية والقوانني يف العلوم االجتماعية
األشياء مبا هو نسبي ومحسوس يف جوهر
أو اإلنسانية ،يف افتقار هذه األخيرة إلى
األشياء نفسه8».

الفنان الهولندي موندريان
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صراحة ،هذا التضافر يوسع مجال التفكير
كهربائية… واآلن ،ما هي الطاولة
يف الوظيفة الفنية ويف مكانة الفن بني املعارف ويستطرد النص الهايدجري يف إمكانية وجود
اإلنسانية .إال أنه كتصور حول احلساسية
حقيقة ثالثة بينهما ،لذلك يعود إلى قضية
الفنية والتعبير عن األشياء يف كثافتها
السؤال (رمبا هنا نضع حرف و) كيف يتأسس.
وتعارضاتها ،هو تصور غير كاف.
إن حاولنا أن نستخلص من بيان واقعية الكم
لذلك أجد أنه من الضرورة مبكان تعضيد هذه سؤال الطاولة ،فهي قد تكون شحنات كهربائية
الفكرة برؤى فلسفية نافعة ملجادلة التصور
ضمن فراغ مشغول بالطاقة .فالكتلة - ،كما
الذي يقدمه صبري يف بيانه ،وسأنتقي من
يقدم صبري متك ًأ على معادلة آينشتاين  -هي
بينها ـ رغم زخمها ـ احملاوالت التحليلية اآلتية .طاقة ،وعلينا أن نرسم اخلطوط احملددة
للعمليات اجلارية يف عمق الكتلة ،وفقا
ثالث مقاربات فلسفية عن احلقيقة
خلطوط مستقيمة متقاطعة ،وعلينا أن نعتبر
املوضوعية للشيء
اخلط املستقيم هو التعبير اإلنساني طاملا أنه
ال يوجد يف الطبيعة سوى خطوط منحنية
تناول هايدجر اشكالية السؤال اخلاص مباهية بحكم تك ّور الفراغ بضغط اجلاذبية.
نصوص عدة .وذلك بعد تنامي
األشياء يف
ٍ
إذن بنية السؤال ،أو بصيغة أخرى ،موقع
نزعة اخلطاب العلمي إلى املطابقة بني الـ «ما املراقب للظاهرة ،يحدد وجهة اإلجابة ،و تصور
يصدق» و بني الـ ما يكون /املاهية .معتبراً
صبري عن وجود متاثل بني طبيعة العمليات ما
أن احلقيقة العلمية ،ولكونها حقيقة قابلة
دون الذرية والعمليات االجتماعية ،تستند إلى
للبرهنة ،فإنها متتلك الشيء يف ذاته أكثر مما أفكار سابقة يف نص ملاركس الذي يقتبس منه
تدعيه الفلسفة ،وبالتالي تشكل نظرة العلم
صبري التالي« :اجلوهر اإلنساني ليس جتريداً
حقيقة الشيء.
يحل يف كل فرد ،إنه يف حقيقته مجموعة
فطرح هايدجر على العلم سؤاله املتعلق
العالقات االجتماعية11».
باإلحساس بالكرب ،وكذلك مفهوم العدم الذي
ليس يف إمكان العلم أن يتناوله ،ألن العدم
دولوز وغوتاري
كشيء ،هو غير موجود ،و بالتالي ،ال يخضع
ضمن مجال األخذ يف حسبان النظر ،وذلك يف جتنب غوتاري ودولوز دمج املجال العلمي
مؤلفه «الفلسفة يف مواجهة العلوم التقنية».
بالفلسفي والفني ،فاقترحا حزمة من
يعتقد هايدجر أن احلقيقة املوضوعية يف حد الفروقات املفاهيمية ،إلظهار التباين يف
ذاتها ليست متطابقة ،بل هي حقيقة متعددة
املمارسة املعرفية داخل كل نسق .رغم
املستويات ،وهذا تقريباً هو محتوى الفكرة
اعتبارهما أن العلم يتضمن على وظائف
التي تقدم بها بعد سنوات جورج كانغيالم،
األشياء وليس مفاهيمها التي هي من
يف حواره الفلسفي املسجل تلفزيونيا مع آالن
اختصاص الفلسفة ،بينما يتفرد الفن
باديو وميشيل فوكو وبول ريكور ،عندما طرح
يف تفكيك املؤثر اإلدراكي من املُدركات،
كانغيالم فكرته حول الفلسفة واحلقيقة،
ويعمل على فك ارتباط املؤثر اإلنفعالي من
وتوصل إلى انعدام احلقيقة الفلسفية يف
اإلنفعاالت ،ليكون لدينا ثالث مستويات
مقابل وجود متعدد للحقائق الفلسفية9.
إدراكية مختلفة احلركة نحو الشيء يف
يعرض هايدجر هذه اإلشكالية مستعيناً
موضوعيته .يعمل العلم الى إنتاج منذجة
بالفيزيائي االجنليزي آرثر إدنغتون وفكرة
تفاضلية حلاالت األشياء التي هي« :خالئط
هذا األخير عن الطاولة ،على النحو التالي:
منتظمة ،وأنواع مختلفة جدا ..وحاالت األشياء
«كل شيء من هذا النوع ،طاولة ،كرسي ...له
حتيل إلى إحداثيات هندسية ألنظمة مفترضة
مثيله .الطاولة رقم  1هي الطاولة التي نعرفها مغلقة ...يقوم العلم بتوحيدها وفقا ملسطح
منذ الطفولة ،والطاولة رقم  2هي الطاولة
املرجع12».
العلمية ...والطاولة التي يحدد العلم شيئيتها
بينما تشتغل الفلسفة وفقاً ملسطح احملايثة،
ال تتألف بحسب الفيزياء الذرية احلالية
حيث تأتي املفاهيم الفلسفية كتراكيب تعبيرية،
من اخلشب ،بل تتألف يف قسمها األكبر من
تستقطع سدمي املعرفة ،إمكانا قاب ً
ال للتكثيف
مكان فارغ ،وتنتشر يف هذا الفراغ شحنات
كمفهوم ،و بالتالي يختلف حقل اإلبداع يف
احلقيقية؟»10
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احلالتني« :فاملفهوم يف الفلسفة يعبر عن حدث
يعطي اإلمكان املفترض كثافة معينة على
مسطح للمحايثة وحسب شكل منتظم13».
ويستعني دولوز ،كما صبري ،بالفنان ذاته،
أي سيزان ،الذي ش َّكل مرجعية لفالسفة
آخرين كهوسرل وماركوز وتورين ...إلخ ،لكن
دولوز يأتي بعبارة مغايرة حول رؤية الشيء يف
موضوعيته ،وذلك باستعادته لعبارة سيزان
عن أن اإلحساس ليس مل َّونا ،فهو مل ِّو ٌن.
وذلك ألن هدف الفن هو أن« :يعري املؤثر
اإلدراكي من إدراكات املوضوع ومن حاالت
درك َة ،وأن يعري املؤثر اإلنفعالي من
الذات امل ُ ِ
املشاعر كمِ عبر من حالة إلى أخرى ،فاستخراج
كتلة من اإلحساسات يعادل إبداع كائن حسي
خالص»14
ً
ال يبتعد صبري كثيرا عن هذا التصور يف
استفادته من القانون العلمي يف جعل الالمرئي
مرئياً ،إذ يستعيد صبري أيضاً جملة سيزان
التي يقول فيها بأن الفن «هو إنتاج نسق على
غرار الطبيعة» ،وهذه الطبيعة الثانية التي
ينتجها الفنان عبر منظور واقعية الكم ،هي
تلك التي يستكشف بها الطبيعة لتكون جزءاً
من جتربته احلسية واملعرفية.
ينسجم جزئيا هذا الطرح مع فكرة املفاهيم
املتتامة يف الفيزياء احلديثة ،والتي بدأ
االعتماد عليها عبر ظهور سلسلة من
النظريات ،بدءاً مبساهمة ماكس بالنك Max
 Planckمؤسس نظرية الكوانتم ،الذي قدم
منظوره الكمومي عن الضوء سنة ،1900
وما استتبعها من تطورات ثورية يف الفيزياء،
بإعالن آينشتاين نظريته النسبية سنة 1905
ومعادلته حول الطاقة (ط = ك × سص،)2
حيث لم تعد الكتلة الصلدة تشكل واقعاً
متطابقاً مع معرفتنا للمادة .واإلضافات
املتتابعة التي جاءت عبرارتيابية هايزنبرغ»
وأبحاث «نيلز بور» وشرودنغر وآخرين ،حيث
بات الضوء مجموعة من اجلسيمات املستقلة
واملتحركة على شكل أمواج ،ودخلنا مستوى
العمليات الـ ما دون ذرية ،والتي تقدم تدفقا
للطاقة ،شبحي التعيني ،عمليات تظهر فيها
عناصر دقيقة دون جسم كالكواركات Quark
مث ً
ال.
غير أن ما تقدم ،وكما أسلفنا يف تعقيد
الطبقات املؤسسة ملفهوم اإلنسان ككائن عميق
وغير صريح كما هي الطبيعة ،جتعل بعض
أفكار صبري دون فاعلية.

خالصة
هل يفتقر ما نراه إلى بُعد جوهري يف هوية
ما نراه؟ وبالتالي ،هل سيشكل تعويض ذلك
بالنموذج العلمي ،مدخال إلى رؤية أكثر صوابا؟
سبق أن طالب كل من برغسون يف مؤلفه
«املادة والذاكرة» ،وكذلك هايدجر يف مؤلفه
اآلنف الذكر ،إلى ضرورة اتخاذ املسافة
املناسبة من املوضوع ألجل حتديد رؤيته ،األمر
الذي يجعل من الرؤية عالقة بني موقع املراقب
و موضوعه ،لذلك تكون لدينا تعددية حتمية
يف أوجه احلقيقة املمكنة لكل شيء.
يف العالم املعاصر ،حيث النسق السيبيري
يتحكم يف الهندسة االجتماعية ،ويعيد صياغة
اإلنسان بالزمان و املكان ،ويقوم بخلخلة النسق
احلسي ،ويدمر عالقة احلواس باحملسوسات.
ميكننا البحث عن طبيعة غير طبيعية ،عن
وجود مناقض للطبيعة ،وعن ضرورة وجود فن
جديد يستقل عن هذا النسق من أجل القدرة
على نقده ،فن قادر على أن يعيد امليتافيزيقا
إلى االشتغال كمخيلة غير مبرمجة ،فن يتحرر
من العوملة الرقمية ،وينتج طبيعة ثانية أكثر
إنسانية.
رغم مرور أكثر من أربعة عقود على صدور
النسخة اإلجنليزية من بيان «واقعية الكم» يف
بغداد  ،1975والذي ميكن اعتباره مبثابة نظرية
أن البيان يتجاذب
يف إشكالية املظهر ،إال ّ
فكرياً اليوم مع املعطيات احلسية املعاصرة
أكثر مما كان متوفراً حلظة ظهوره ،أي العالقة
بني التعبير الفني وأثر التطورات التقنية على
نظامنا احلسي.
ك ُم ِّ
نظر ،كتب صبري نصاً متيناً حول ضرورة
التعبيرعن البُعد مادون الذري لألشياء ،ثم
أرفقه كفنان ،مبعادالت بصرية جسدتها
أعماله التي جاءت كتراكيب من األلوان
واخلطوط التي توفرها البنية التركيبية للذرات
التي أمكنه اعتمادها كأبجدية بصرية جديدة
شكلت بالنسبة له ،تكامال بني العقل املختبري
واليد املتحركة وفقا حلسية موجهة ،لتكون
النتيجة خياالً ذي قاعدة واقعية متينة.
غير أن البيان ال يخلو من تعارضات يف الفكرة،
ومع ذلك يعتبر بيان «واقعية الكم» هو البيان
الفني الوحيد الذي ظهر من قبل فنان شرقي،
يف هيئة نظرية تقترح شك ً
ال جديداً للفن.

جدول األبجدية الفنية يف واقعية الكم
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للطباعة .بغداد  ،1975ص 35
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أطيافها املرئية ،فذرة الهيدروجني كنموذج،
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64
البالستيكية .و قد اختار صبري منها .خمسة  .6هانز ريخنباخ ،نشأة الفلسفة العلمية،
موجية كمعادل لوني لذرة الهيدروجني ،وفق
ترجمة :فؤاد زكريا ،دار الوفاء للنشر،
اجلدول التالي:
االسكندرية ،مصر .2004 ،ص 23
 .7غدامير جوهانز ،احلقيقة واملنهج ،ترجمة:
حسن ناظم وعلي حاكم صالح ،دار أويا،
طرابلس  /ليبيا2007،
 .8محمود صبري ،الفن واإلنسان /واقعية
الكم ،النسخة العربية ،ص 159
 .9يف برنامج للفيلسوف آالن باديو .يقدم
كانغيالم حتليله للعالقة بني الفلسفة
واحلقيقة ،يشارك يف البرنامج ميشيل فوكو
وبول ريكو أيضا ،الرابطhttps://www. :
youtube.com/watch?v=lt0gjMRmwgY
وهي قيم لونية ثابتة ال تقبل االنقسام .أما
 .10مارتن هيدجر ،السؤال عن الشيء.
جتسيد هذه األطوال املوجية كقيم لونية،
ترجمة :إسماعيل املصدق .املنظمة العربية
وترجمتها إلى قيم نسبية محسوسة ،وذلك
للترجمة ،بيروت  ،2012ص 43
عبر حتديد حجم الطاقة اخلاصة بالطول
 .11محمود صبري ،الفن واإلنسان ،بيان
املوجي الواحد ،أي ثقل اللون الذي متثله.
واقعية الكم ،ص 133
وبهذه العملية احلسابية ،نحصل على املساحة
 .12جيل دولوز /غوتاري فيليكس ،ما هي
التي يستهلكها كل طول موجي ،أي كل لون
الفلسفة ،ترجمة :مطاع الصفدي ،مركز
ضمن وحدته البالستيكية ،فيتشكل لدينا
اإلمناء القومي ،بيروت  ،1997ص 134
اجلدول التالي ،متمثال بذرة الهيدروجني:
 .13نفس املصدر السابق ص 142
 .14نفس املصدر السابق .ص 175
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أكثر من مفهوم للواقعية
محمود صبري من التشخيصية التعبيرية إلى واقعية الكم
عمار داود
أعترف أن التعبير عن رأيي يف فن محمود
صبري ش ّكل ومازال محنة فكرية عانيت
منها منذ مقتبل عمري كرسام شاب ،محنة
اعتملت يف داخلي وأنا أحاول أن أفهم ،مع
محاولة توفيق خفية ،بني ه ّم الفنان الشكالني
واجلمالي وموقفه اإلنساني .همه الذاتي،
ومشروعية أعمال تتناول الهموم اإلنسانية
الكبرى ،ثم اخليار الصعب ما بني التعبير
عن (طبقة) اجتماعية والتعبير عن (الكينونة
اإلنسانية) بصورتها الشاملة.
ومما ص ّعد من ثقل همي ،هو رأي سارتر
الذي اطلعت عليه يف سنوات دراستي األولى
للفن يف معهد الفنون اجلميلة ،وكان يعالج
مباحث الفنانني يف موضوع األلم اإلنساني
متجلياً بأعتى حدث وهو احلرب .يقول
سارتر« :إذا قرر شخص متعنت الرأي ،يقيم
يف غرفة تطل نوافذها على معسكر اعتقال،
أن يرسم صحون الفواكه ،فليس يف األمر كبير
خطورة :فهو إمنا يرتكب خطيئة اإلهمال.
أما اجلرمية احلقيقية فهي أن يرسم معسكر
االعتقال كما لو أنه صحن فاكهة( ».ص 188
من كتاب جمهورية الصمت) .ثم يعرج سارتر
الى لوحة بيكاسو (اجلورنيكا) قائ ً
ال...« :
والواقع أن اللوحة جتمع صفات متنافية من
غير ما جهد .وهذه اللوحة ،التي متثل مترداً
ال يٌنسى وتخليداً ملجزرة ،تبدو وكأنها لم تبحث
مع ذلك إال عن اجلمال .واألعجب من ذلك
أنها وجدته»( .نفس املصدر السابق ونفس
الصفحة) .هاهو ذا سارتر يف مقاله هذا،
يصعد من حالة احليرة يف احلكم النقدي
إزاء كل من النسق واملوقف الذي يعمل من
خالله الفنان ،والذي متخض يف اجلورنيكا عن
التضييق الذي أحدثه اجلانب اجلمالي لفعالية
الشجب التي كان من املرجتى من اجلورنيكا
أن تعليها .لم يكن سارتر الوحيد الذي تعامل
مع اجلورنيكا على هذا النحو ،إذ ُكتِب أنها
لم تلق إعجاباً كبيراً من قبل بعض املثقفني
الباريسيني ،حتى أن هناك من قال إنها ال
تخدم الطبقة العاملة ،وإن بيكاسو  -الذي
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كان يومها يسارياً  -يسكن برجاً عاجياً بسبب
تغليبه للطابع اجلمالي فيها.
شاهد اجلورنيكا اآلالف من الزوار ،وقد
يشكل هذا نوعاً من االهتمام الكبير ،اال أن
سؤاالً ينهض يتعلق بأهميتها النوعية :هل
نرد ثقلها كمشروع إبداعي مهم الى صيتها،
أم إلى فعاليتها وتأثيرها احلقيقيني كرد فعل
حلدث مرتبط بظرف مادي وسياسي؟ نوجه

هذا السؤال الى لوحة قريبة من اجلورنيكا وهي (ثورة
اجلزائر) حملمود صبري ،ولوحة أخرى هي (الوثبة)
لشاكر حسن آل سعيد ،ونصب احلرية جلواد

وجدارية فائق حسن… الخ.
ال أظن أن محمود صبري كان واقعياً اشتراكياً
باملعنى املؤسساتي السوفيتي ،ال يف أعماله
التي أنتجها ما قبل واقعية الكم ،وال فيما
بعدها .ببساطة ،لم تخضع تلك األعمال الى
مرجع مفاهيمي قادم من بنية سلطوية فوقية،
كما كان احلال يف زمن سلطة السوفييت ،ولم
تتوفر أعماله على اجلانب اإلعالني الذي
يشيد بسلطة احلزب الشيوعي السوفيتي أو
العراقي .إن الواقعية االشتراكية  -باملنحى
الستاليني أو اجلدانويف  -لم يكن لها وجود
طا ًغ يف فن صبري وال يف الفن العراقي ،فهي
ظهرت كتيار رسمي يف االحتاد السوفيتي
يف ثالثينات القرن العشرين وسادت فيه ويف
الدول الواقعة حتت تأثيره ،وكان لها ارتباط
وثيق بااليديولوجيا واإلعالن السياسي .يجب

إذن جتنب اخللط ما بني الواقعية االشتراكية
وواقعية ثانية هي الواقعية االجتماعية ،وتلك
األخيرة ،هي التي اعتقد ان صبري اشتغل من
منظورها.
تركز الواقعية االشتراكية على دور الفقراء
والطبقة الكادحة ،بصفتهم (ابطاالً حقيقيون)
و (صناع حلياة أفضل يف املشهد الواقعي) .أما
صبري فقد قدمهم لنا ك(ضحايا) كما رآهم
يف محيطه .ضحايا لنظام اجتماعي أجحف
بحقوقهم اإلنسانية ،فجاءت أعماله كرد فعل
نقدي ضد سلطة تخلفت عن صنع حياة كرمية
للكادحني من شعبه ،وكتمثيل للصراع بني
قوى السلطة القمعية وشعبها املظلوم .إذن لم
يكن هذا التقدمي إال تعبيراً عن استياء بسبب
انعدام العدالة يف وطنه .وهو تعبير واقعي
اجتماعي بامتياز ،قبل أن يكون اشتراكياً
يخضع لشروط احلزب الشيوعي السياسية.
لطاملا ذكرتني أعمال محمود صبري ـ من
الناحية األسلوبية والتعبيرية  -بالفنان
اإلكوادوري أوزولدو غواياسمني ،الذي عاش
ما بني األعوام  ،1999 - 1919إذ ركز فنه
التعبيري على تقدمي ألم الظروف املعيشية
للشعوب الفقيرة ومآسي احلروب والقمع
والديكتاتوريات والتعذيب .كان يرسم حاالت
اإلنسان يف أشكالها األكثر بؤساً ،من أجل
ترسيخ فن يذكر اجلميع مبا ال ينبغي نسيانه.
كان الفقر والقمع ملهمه األعظم .ويذكرني

هذا الفنان ايضاً بصبري من جهة اهتمامه
باخلط يف الدرجة األولى كعنصر إنشائي
وبنائي رئيسي ،وميله إلى اجلانب الهندسي
التصميمي لألشكال البشرية ،وهو ما كان
يلتزم به صبري ايضاً يف انشاء أعماله الفنية
كخيار سنجد له جتليات عديدة يف األسلبة
التي كان معموالً بها يف جزء كبير من منجزات
الفن السوفيتي .لقد كان غواياسمني ،كما كان
صبري شيوعياً أيضاً.
ال مندوحة من القول إن أغلب أعمال محمود
صبري جاءت بصيغة شهادات اجتماعية
إنسانية على أحداث سياسية ،متثلت بسحنة
محلية ،هي صنو جذور ثقافية شعبية
غائرة يف الروح العراقية :استشهاد احلسني
والعباس ،املقتل الفاجع لولده الصغير علي،
النساء واالمهات الثكلى ،موت متوز… هي إذن
فواجع رسخت يف الوجدان واملخيلة الشعبية
وسياقاتها املختلفة يف املبنى واملعنى .سيلحقها
بتأثيرات واضحة بفن األيقونات الدينية
الروسي فيما بعد ،وهو فن شعبي أيضاً
وبامتياز.
لكن ما ميكن أن نتساءل عنه هو :هل
استجابت واقعية صبري  -بأسلوبها القريب
من مظهر العالم اخلارجي  -مليول وذوق
الطبقات املعدمة من فالحني وعمال؟ ويلح هنا
سؤال آخر :هل كانت هذه األعمال قادرة على
تغيير وعي اجلماهير؟ وهل فعلت ذلك بالفعل،
أم كانت تشتغل فعلياً داخل محيط النخبة
املثقفة وكوادرها البسيطة الوعي؟ .كيف كان
يتم لها هذا االشتغال ،وماذا كانت نتائجه؟
شخصياً غير مقتنع بوجود تأثيرات من هذا
النوع ،فذائقة اجلمهور الواسع ،وال سيما
ذائقة البسطاء من الناس ،متيل إلى أساليب
الرسومات الشعبية احلكائية والدينية وما
تطرحه من أفكار .إن الذوق الشعبي مييل أكثر
نحو صور من مثل :مقاتل الطالبيني ،وذبح
ابراهيم البنه اسماعيل ،وصورة بنت املعيدي،
وصورة الطفل الباكي ،والبحار الذي يدخن
الغليون ،والسفينة التي متخر عباب البحر،
وصور اصيص الزهور واملناظر الطبيعية
املرسومة بطريقة ساذجة ،وحادثة اإلسراء
واملعراج ،وشجاعة عنتر وأبو زيد الهاللي…الخ
ذكرتني هذه النتيجة بسؤال التيت غاليري:
«هل ميكن للفن أن يغير املجتمع؟ هل ميكن للفن
أن يغير العالم ح ًقا؟ هل ميكن للفن أن يؤثر على
طريقة تفكيرنا وتصرفاتنا كأفراد وكمجتمع؟
كيف يحقق الفنانون التغيير يف العالم اليوم؟»
هذه أسئلة وجهها متحف التيت غاليري يف
لندن الى اجلمهور والفنانني ،وهي بالتأكيد،
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أسئلة بالغة األهمية ،ألنها من صلب الدور
الذي يراد للفن أن يلعبه أو يفترض أن يلعبه.
لقد حاول الفنانون  -وهم جزء مهم من
الشريحة املثقفة يف املجتمع  -العمل على
تغيير الوضع البشري نحو األفضل بتبني
اجتاهات مبتدعة نبذت أغلبها الطابع غير
العادل حلركة التاريخ ،واالنقسام الطبقي
احلاد ،وما يتمخض عنه من استغالل
واضطهاد وحروب ونزاعات تؤثر تداعياتها
على حياة اإلنسان ووعيه ووجدانه وطريقة
تعامله مع العالم.
وصف التيت غاليري االجتاهات الطليعية يف
تاريخ الفن بـ»احلركات التغييرية للمجتمع»
وراح يستعرض الرؤى التي اجترحتها حركة
الدادا وحركة فلوكسوس  Fluxusوأحداث
باريس الثورية عام  .1968وهذه األخيرة،
كما نعرف ،بدأت بسلسلة من إضرابات
طالبية ضد الرأسمالية والنزعة االستهالكية
واإلمبريالية األمريكية واملؤسسات الداعمة
لها .كان هدف تلك اإلضرابات االحتجاج على
الواقع االجتماعي ،ومعاجلة اجلوانب السيئة
يف البنية االجتماعية والسياسية.
حواران عن الفن والواقعية وأفقهما التغييري
لبسط املفاهيم الثاوية يف أسئلة التيت
غاليري ،ارتأيت أن أعيد توجيهها نحو
بعض التجارب الفنية العراقية ،وال سيما
جتربة محمود صبري التي تناولت قضايا
التغيير االجتماعية ومفهوم االلتزام الفكري
واالجتماعي .وألني لم أشأ أن أجرب اإلجابة
على هذه األسئلة لوحدي ،وجهت األسئلة الى
الناقد سهيل سامي نادر ،والى الفنان يحيى
الشيخ ،بعد أن صغتها بطريقة احلوار مبا
يضفي احليوية والروح الشخصية عليها.
توجهت بهذا السؤال الى سهيل :ما هي قدرات
الفن على التغيير االجتماعي والتاريخي؟
سهيل :أنت تسألني عن (قدرات) الفن،
وسؤالك يضمر بعض الشكوك .أعيد هنا
طرح املسألة .أتساءل أوالً :هل يصوغ الفن
هدفاً اجتماعياً صريحاً يقع خارج نسقه
التعبيري؟ هل الفن يدعو للتغيير مثل أي
حزب سياسي أو جماعة ضغط؟ هل ميتلك
برنامجاً مضمراً أو صريحاً للتغيير يف البيئة

االجتماعية والسياسية؟ إنها أسئلة أريد منها أديولوجيا ح ّول فيها الفن إلى خادم آديولوجي
بثّ اخللل املوضوعي يف معنى قدرة الفن على ذليل .يف بلدان تسود فيها األنظمة الدكتاتورية
التغيير .إذا ما وجد فنانون أو جماعات فنية
والشمولية تتسق مطالب احلرية الفنية
أو حركات فن تؤمن بوجود مثل هذه القدرة،
والثقافية مع نضال الناس من أجل حقوقهم
يف ظروف معينة ،كظروف حتول اجتماعي أو الدميقراطية.
حصول حدث علمي ،فهم باملقابل عليهم تقدمي لنقرر أن الفن نفسه يخضع للتغيير مثله مثل
براهينهم بوساطة صياغات فنية  ،ثقافية،
أي صنيع إنساني ،وبالقدر نفسه هو يُسهم،
مبا يجعل هذه الصياغات تندرج يف تاريخ
بوسائله اخلاصة ،يف تقدمي اقتراحات جديدة
فني وثقايف من حيث التعريف .ميكن القول
يف الرؤى واألفكار والذائقة ،كما أنه يقدم
بوجود دعوات لإللتزام بقضايا اجتماعية ،لكن حتفيزات جمالية وأسلوبية خلطوط إنتاجية
تغليب هذه الدعوات على النسق الفني ودالالته يف مختلف النواحي الثقافية والتعليمية يف
الثقافية واجلمالية يسيء لالثنني .التجربة
املجتمع .ال أقلل هنا من قيمة الفن بل أوضح
العاملية تشير الى أن الفن الذي نتلقاه عبر
ما ميكن أن يقدمه للحياة ،من دون مبالغات،
برنامج وذاك املتحرر من أي برنامج ،يخضعان وال حتويل الفن الى أداة أو برنامج ،مفض ً
ال
يف النهاية جلدل فني وثقايف ،من قبيل تنوع
طرح هذه القضية يف سياقات محددة .يف كل
األحوال فإن إسهام الفن يف التغيير ال ميكن
األساليب واملواد واألفكار والتأويالت ،قبل
أن يحال يف أساليب جديدة أو يغادرا امليدان .حصد نتائجه بسرعة ،وإذا ما دققنا جيداً
يجري هذا تلقائياً يف وسط فني ثقايف
فسنجد أن تغييرات كبرى حتصل يف املجتمع
متارس فيه أعمال التقييم والتعرف .إن فردية واملعرفة يستلهمها الفن تلقائيا بال ضجيج!
اإلنتاج الفني ،مقابل وجود إرث فني وثقايف
لندع األفكار العامة الى جتارب ملموسة،
قدمي ومتنوع ،ح ّدد بالفشل مصير محاوالت
فردية ،تظهر فيها تغييرات غير متوقعة،
السيطرة على خطوط اإلنتاج الفني بالتوجيه
بل وتعاكس بعض التوقعات املدعومة بقيم
والضغط واإلكراه .أرى أن علينا أن نصف
اجتماعية وثقافية سائدة.
العالقة ما بني الفن واملجتمع يف سياق ثقايف
ثمة مثاالن :محمود صبري وشاكر حسن آل
وفني وليس يف سياق أي هدف منظور أو غير سعيد .االثنان فنانان تعبيريان تشخيصيان
منظور ذي وظيفة خاصة بالتغيير أو التطوير .أبديا تضامنهما مع فقراء الريف والفالحني،
واآلن ميكن أن أذكر لك احلالة التي يخضع
وكان من املتوقع أنهما سيواصالن هذا اخلط.
فيها الفن الى توجيه سياسي واجتماعي بحجة األول يساري ،يقال إنه منتظم باحلزب
دوره يف ميدان التغيير االجتماعي والثقايف،
الشيوعي العراقي ،وهاجر الى تشيكوسلوفاكيا
كما يف الواقعية االشتراكية .فهذا االجتاه ق ّدم ألسباب سياسية ،وشاكر حسن الذي كان
توصيفات ومالحظات مهمة عن العالقة ما
متعاطفاً مع فقراء بالده ،كما أنه من مؤسسي
بني الفن واملجتمع ،ألن هذه العالقة مؤكدة
جماعة بغداد للفن احلديث التقدمية التي
وحاسمة يف أي ُمنتج ،إال أنه صاغ برنامجاً
صاغت برنامج تأسيس فن عراقي يجمع

العمليات الداخلية لألشياء .بيانه التأملي كان
وأوربا ،وال أمتلك أي نص تناولها بالنقد
ما بني احلداثة والتعابير احمللية .فجأة ،يف
والتحليل .يف بيانه جند تسويغاً لتجربته تستند نسخة شبه إسالمية من دعوات الالشكليني
منتصف الستينات ،وهما متباعدان ،كما لو
األوربيني ،وفيما بعد ط ّور شاكر محايثته الفنية
خضعا الى صدمة ثقافية ،حتوال من التعبيرية إلى مالحظة ماركسية مهمة تقول إن أي
نظرية يجب أن تفتح نفسها وتستجيب للتغيير والنظرية ،وأصدر بيانه الثاني باسم الواقع
ذات املضمون االجتماعي الى جتربتني
عند أي حت ّول علمي ،وميكن تعميم هذا املبدأ الذي كان قد حت ّول على يديه إلى عالمات
جديدتني بدتا للوهلة األولى جتريديتني،
وإشارات ،تراكم وتعرية ،احلروفية والبعد
على جميع فروع إنتاج الثقافة والفكر والفن.
تتقدمهما شروحات نظرية يف إطار نقدي
الواحد ،واجلدران ..الخ .
يرى محمود أن جتربته تستجيب لهذه الفكرة
مع دعوة إلى فن جديد .ما الذي حدث؟ هل
ما الذي نفهمه من هذا التغير املفاجئ؟ هناك
الثورية.
حدثت تغييرات يف نظرتهما الى العالم ،أم
ما أعرفه أن قوة هذه التجربة تكمن أوالً
لقاء غريب جمع بني شخصني انشغال طوي ً
ال
كان العالم قد تغير وأظهرا استجابة اقتربت
بتشخيصية ذات مضامني اجتماعية ،وإذا بهما
وأخيراً مبا يوفره البيان العلمي الذي يقدمها
من اهتماماتهما؟ هل تغيرا يف إطار أسلوبي
استدعى تغييرات فكرية أم توصال الى جتربة ويشرحها ،إال أن نتيجتها الفنية والبصرية ،وإن يبددان ما هو اجتماعي ،ويذيبان الشخوص
واألشياء ذات األشكال واحلجوم التي منتلك
أظهرت ما ال نراه عادة ،مبا يقوي فضولنا،
كاملة؟
عنها خبرة ،مستبدلني إياها بكوسمولوجية
بدت غريبة ،ذات طابع تنسيقي بال لون ذاتي
لقد وصفت التجربتني يف مكان آخر ،وأعود
تستخدم منهجني مختلفني ،وبعبارات مختلفة،
وعاطفي .إنها ابتكار معزول حتدد أفقه
اليها هنا لتقدمي مثال على تغير لم تتوقعه
لكن صوريا يبدو أنهما معنيان بتمثيل ما يجري
التجربة نفسها حتى أن دليلها النظري ال
البيئة الثقافية احمللية ،وهو مثال قريب من
جتاربنا احلسية والثقافية املعروفة .املثير هنا تقودنا إليها على نحو مباشر .ويف الوقت الذي داخل األشياء أو ما تتركه عملية ما من آثار
جند فيه أن تطبيقات الكموم يف املايكروفيزياء وعالمات.
أن محمود وشاكر حتدثا عن عمليات داخلية
من دون أي حكم أرى أننا إزاء انتقال أملته
شملت كافة أوجه احلياة ،لم تصبح جتربة
يف األشياء واملواد ال ترى يف العني املجردة.
جتارب فنية وجمالية تتابع أهدافها يف شروط
االثنان قدما صياغة كوسمولوجية بنتائج فنية واقعية الكم تياراً فنياً ،وظلت جتربة ذاتية
احلداثة ،وتغير اخلبرات الداخلية ،يف عالم
مختلفة جدا .بالنسبة حملمود صبري جلأ الى لرجل ذكي.
يتغير ويضع مصاعب جديدة إزاء الفكر
مختبر امليكروفيزياء ،وقدم بيانا مدهشا بشأن مختبر شاكر حسن هو الروح ،ليست
والبصر واجلسد .علينا أن نأخذ الزمن يف
واقعية الكم جند مراجعه النظرية مشروحة يف الالشكلية التي دعا إليها من ابتكاراته ،بل
احلسبان أيضا ،وقد الحظت شخصياً أن
املايكروفيزياء النظرية .احلقيقة ال أعرف كيف هي تيار أوربي انتقد الفن التشخيصي منذ
عصر النهضة ودعا الى فن ال تشخيصي ميثل فن اخلبرة الداخلية والروح التجريبية ظهرتا
استقبلت هذه التجربة يف تشيكوسلوفاكيا،
بوضوح يف الستينات العراقية.
تقدمت هنا مبثالني عن تغيير ال ميكن توقعهما
يف حينها .ويف مكان ما أوحيت أن بعض
التغييرات يف الثقافة والفن نتجت عن فشل
البيئة السياسية العراقية وانحطاطها .بالرغم
من ذلك فإنك تستطيع ببساطة أن تراجع
الفلسفة لتكتشف أن فكرة وجود شيء مختف
خارج اخلبرة الظاهرة ،أو جوهر يقف خلف
لب
املرئيات ،هي فكرة قدمية جدا .إنها تشكل ّ
كل ميتافيزيقيا.
بالطبع هذا ال يعني أن هذين الفنانني يعيدان
إنتاج فكرة ميتافيزيقية .فمحمود صبري
يدرك متاما أنه يف حقل التمثيل وليس متثيل
ما ال ميثل ،وشاكر الصويف الذي وإن آمن
بوجود غير مرئي على نحو ديني ،إال أنه مارس
مناورة فكرية وجمالية يف تعريف الفن كشاهد!
عمار :بعد مقارنتي لتجربة شاكر وصبري
اخلمسينية اكتشفت أن صبري كان منظماً
يف احلزب الشيوعي ،ما جعل عمله الفني
يعالج تعبيرياً ظاهرة الكدح والظلم والشهادة
يف أعماله ،وقدم معالم عن حياة الفالحني
صورة من املظاهرات الطالبية  ١٩٦٨يف باريس.
شاكر حسن ،مواد مختلفة على الورق
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بالدرجة األولى ،وقد ُج ّير لصالح احلركة
الشيوعية .باملقابل طرح شاكر نفس القضايا
يف أعماله اخلمسينية ،سؤالي أن صبري
يساري حسم امره وخياراته ،وشاكر لم يحسم
أمره ،هل األمر كذلك؟
سهيل :شاكر كان يسارياً أيضا يف بداياته.
هو صرح لي بذلك .عدد كبير من الفنانني
العراقيني كان متأثراً بالفكر اليساري .لكن
قضايا الكادحني واملهمشني كانت جزءاً من
برنامج وطني للتغيير .ليست الوطنية حكراً

على اليساريني والشيوعيني وحدهم .كانت
فكرة التغيير تستحوذ على الكثيرين ،ويف الفن
يبدو أن متثيل الفالحني ومهاجري الريف كان
موضوعاً مثيراً يوحي بالتعاطف والتضامن
والرغبة يف اإلنقاذ .كان منظر مهاجري الريف
املهلهلني يف شوارع العاصمة يقوي اإلحساس
بالظلم وطلب العدالة االجتماعية .إزاء ذلك،
وعلى سبيل التذكير ،كان شاكر مولعاً بفن
البساط الشعبي الفالحي الزاهي األلوان،
وصبري يحب رشاقة الريفيات ،ما يعني أن

تعاطفهما ال يظهر يف املوضوعات التي تثير
الكرب وحدها!
عمار :لكن ماذا بشأن شكل العمل الفني
وطريقة تلقيه؟ أال جتد أن متاهي اجلماهير
العريضة مع الرسوم الشعبية أكبر؟ أشير
مثال الى صورة بنت املعيدي التي جتدها يف
املقاهي ،فهذه الرسوم أكثر سطوة على الذائقة
العامة؟
سهيل :هناك ما يشبه الهوة ما بني عامة
الناس واملتعلمني واملثقفني من حيث الثقافة
والتجربة والذوق لم تردم بسبب برامج تنموية
قاصرة .كما أن القضايا الذوقية متباعدة بني
الناس .ثمة إنتاج غير متماثل بني عمل حرفيني
وعمل فنانني ،بني جماعات إنتاجية صغيرة
وكتلة هائلة من متلقني مختلفني جدا .هناك
باملقابل ذائقة شعبية تعبر عن إرث واسع.
الناس تضع لوحة بنت املعيدي يف بيوتها،
ومقاهيها ،كذلك صورة الصبي الدامع ،حتى
من دون معرفة لقصتيهما .واحلال وجود مثل
هذه األعمال توحي بقصص أو تولد مشاعر
لها خلفيات قصصية .الناس حتب القصص.
الناس بحاجة الى ما يطري حياتها ،طفل
جميل أو امرأة جميلة .هذا اعتيادي وموجود
حتى يف أوروبا .أليس كذلك؟ هناك أشياء يف
حياتنا ال تشكل مأثرة أو حجة ،ليست قوية وال
ضعيفة ،بل هي موجودة فقط ،موجودة ليس
إ ّال!
عمار :أنا أيضا أعتقد أن هناك جمهوراً
عريضاً يف السويد ويف الدمنارك لديه نفس
التفضيالت .وأريد اآلن أن أواصل معك
فكرة التغيير ،فمع انتصار البالشفة ،ولدت
حركة البنائية الروسية التي كان لديها منظور
اجتماعي تغييري يف الفن .معاجلة البنى يف
العمل الفني ليست هي نهاية املطاف وإمنا
العمل التغييري داخل املجتمع ،كيف تنظر إلى
ذلك؟
سهيل :قبل أن أصوغ رأيا بشأن البنائية
الروسية ،أشير الى والدة جماعة أدبية يف
السنوات األولى للثورة باسم البروليتيكت أو
شيئاً من هذا القبيل  -حسب ذاكرتي  -أحد
ممثليها مايكوفسكي .لم يقف لينني ضدها
لكنه ق ّدم رأياً غريباً بشأن برنامجها الثوري
القاضي بخلق أدب بروليتاري .قال إننا ال
منتلك أدباً بورجوازياً محترماً بعد فكيف نقفز
الى األدب البروليتاري؟ من الغريب أن لينني

الذكي يستبطن هنا جتربة األدب الفرنسي
وكأنه ال يوجد يف روسيا أدبها العظيم
املتمثل بغوغول وتولستوي ودوستويفسكي.
ثمة التباس ال أجد له تفسيراً إال باملدونات
البيداغوجية السوفييتية التي ح ّولت املاركسية
إلى ّ
خطاطات توجيهية ،ولرمبا ر ّوجت لهذا
الرأي امللتبس .فعالم تبحث روسيا الثورية
عن خط إنتاج أدبي ذي مضامني اجتماعية
عامة ،بورجوازية أو إنسانية محايدة ،لعلها
على طريقة بلزاك وستاندال ،يف حني أنها
ّ
تخطت مرحلة الرأسمالية بقفزة .إن البرنامج
السياسي والفكري املاركسي  -اللينيني ،حسب
التعبير السوفيتي ،دعا لهذه القفزة باسم
ظروف روسيا اخلاصة ،مع إحساس عالي
بالفخر كون النظرية وجدت بالقفزة الروسية
إحدى تطبيقاتها اإلبداعية .املشكلة كما أرى
باطلة ،فإذا لم يكن باإلمكان احلديث عن
أدب بروليتاري لعدم وجود مقدماته يف أدب
بورجوازي ،فألن منح األدب صفة طبقية،
ونزع الطابع االجتماعي  -اإلنساني منه ،يعني
القضاء عليه متاماً .يف األدب جند تعددية
األصوات والروح احلوارية وخطابات طبقية
متخفية أو صريحة ،جند محتجني وكسالى
وأشرار وقتلة وشرفاء وأغبياء ،جند احلب
والكراهية ليس يف اخلنادق الطبقية وحدها
بل يف صلب التجربة البشرية ،يف صلب القلب
البشري .هذا ما فهمه جيدا الناقد السوفيتي
الكبير باختني.
األفضل إذن أن نتحدث عن النقد وليس
إضفاء االديولوجية عليه ومن ثم تطويق
املمارسة األدبية باملراقبة والتوجيه.
مثلما فشلت جتربة األدب البروليتاري ،جرت
يف املرحلة الستالينية تصفية كل تيار فني
وثقايف يبدي استقالالً فكرياً عن النظريات
السوفيتية .إن املدرسة البنائية الروسية لم
تسلم من هذا املصير.
ميزة هذه املدرسة أنها هضمت بسرعة
مضمون الثورة ليس كدعاوى وشعارات
اديولوجية بل كحركة بناء للمجتمع ،ألنها
انبثقت من عملية بناء ثورية فعلية قائمة
يف الرؤوس وعلى األرض يف كل امليادين:
التصنيع ،مكننة الزراعة ،العمارة ،بناء
املساكن ،التخطيط وبناء مدن جديدة ،املسرح
والسينما واملوسيقى والرسم والنحت والتصوير
والتصميم والطباعة واالعالن واستخدام مواد
جديدة ،ومفاهيم احلداثة والتجريب .جرى

يف االحتاد السوفيتي يف السنوات األولى عمل متأكداً من انتفاعها من املادية الديالكتيكية
ضخم يف أعمال البناء واألفكار االبداعية
باملعنى املباشر ،بيد أن هذه املادية كانت فكر
أرادت البنائية أن تكون التعبير الفكري عنه.
السلطة السوفيتية ،وكما تعلم ال ميكن بناء
يف النهاية دعني أصارحك القول إن البنائية
املصانع والعمارات بفكر املادية الديالكتيكية
الروسية كثيرة اجل ّد ،طليعية بال ميراث غير
بل بعلوم الهندسة وامليكانيكيا والكيمياء وبناء
التجريبية والثورة واستشراف عالم جديد،
املخابر وإنتاج املواد اإلنشائية والتصاميم
ً
من هنا اصطدمت سريعا باألفكار اجلاهزة
املبتكرة .األمر على هذا النحو دائما يف عالقة
الشتراكية هدفها السيطرة والتحكم بإجراءات األفكار واملناهج النظرية الكبيرة باحلياة.
السلطة التعسفية .إن مقارباتها العلموية
األولى متنحك الرؤى وأدوات التحليل .من
العريضة جعلها بال لون عاطفي .هي ليست
جهة التجربة التاريخية أسقطت الستالينية
مالمة على ذلك ،ألنها نتاج انفجار!
الديالكتيك النظري والعملي ،أعني أوقفت ما
عمار :أال ترى أن البنائية الروسية كانت معنية هو أساسي يف حياة الفكر والثقافة والعيش
بالفكر املاركسي من جهة املادية الديالكتيكية
السليم ،أال وهي احلرية والتعددية والعدالة.
 ...أي البحث يف العمليات الباطنية؟ صبري
إن البنائية رحلت إلى أوروبا الغربية ،وهناك
عالج فكرة األطياف اللونية ذاهباً إلى البحث تبددت يف مناخ آخر.
عن ذلك الباطن غير املرئي ،أي أنه تخلى
التخلي عن الشكل الطبيعي ال عالقة له
عن الشكل الطبيعي الظاهري لصالح الشكل
باستخدام مفاهيم جدلية أو ماركسية خاصة
الباطن والعمليات الداخلية ،ثم أنه قام مبنهج بطبيعة املادة .إن تاريخ الفن يؤكد هذا.
تراجعي كما فعل شاكر ،لكن األول كان مادياً
املاركسية حتدثت عن بنية الرأسمال كما
يف منهجه واألخير مثالياً صوفياً ،أليس كذلك؟ حتدثت عن تاريخيته وحتوالته ومتظهراته،
سهيل :من املؤكد أن البنائية الروسية ولدت يف وهكذا هو احلال دائما يف فهمها للظواهر.
وسط ثوري ومبصاحبة مشروع تغييري شامل مفهومها للمادة أسيء فهمه حتى من
تنفذه إرادة املاليني بقيادة حزب ثوري ،وكانت املاركسيني األقحاح ،فاملادة ليست هي ما
تعتقد بنفسها أنها تترجم الفكر املاركسي يف
تصفها الفلسفة القدمية بالصالبة واالمتداد،
قضايا الثقافة والبناء وإعادة البناء .لست
بل هي مفهوم أو مقولة من مقوالت الفكر.
صورة متخيلة لبنت املعيدي الشائعة شعبيا يف العراق
الفنان محمود صبري امام احدى لوحاته يف اخلمسينات
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إن مفهوم العمليات الداخلية ال يتخلى عن
الشكل ألنه يريد ذلك ،بل هذا ما يتقرر يف
املختبر أو يف خياالتنا الرشيقة .تقدم الشمس
أكبر مختبر لالندماح النووي ،أنت حتصل
من هذا االندماج على الضياء واإلحساس
بالدفء ،وميكن كذلك حتليل الضياء القادم
من ماليني السنني الضوئية الكتشاف بُعد
املجرات والنجوم .يحذف فن العمليات
الداخلية الشكل ،لكن يظل الشكل يقيم بصرياً
وفكرياً يف حياة أساليب فنية مختلفة ،وقبل
ذلك يقوم بتجربتنا .نحن لسنا يف سباق بني
أساليب تزيح الواحدة األخرى بسبب ميولها
االعتدائية .علينا التأكيد أننا نتحدث عن
أسلوب فني يستخدم مختبر املايكروفيزياء
لكنه ال يؤثر قيد امنلة بأهداف هذا املختبر
وال مبصطلحاته ،كما ال ينفي أساليب فنية
أخرى.

لم يستخدم صبري منهجاً تراجعياً على طريقة
شاكر ،بل استخدم منهجاً مختبرياً يف التحليل.
وبالنسبة لشاكر تُشكل تراجعيته وصفاً ملنطقة
اهتمامه :من الشكل الى اخلط الى النقطة،
ومن النطفة الى احلجيرة! بإمكانك أن ترى
يف هذا التراجع أسلوبه يف التحلل من الشكل.
أتذكر أنني عندما كتبت عنه استخدمت كلمة
سدمي ورمبا الهيولي الفلسفي!
لعلك تعلم أنني عقدت مقارنة بني شاكر
وفضلت جتربة شاكر الصوفية على
وصبريّ ،
جتربة صبري العلموية.
فضلت شاكراً؟
عمارّ :
سهيل :نعم ،لكني لم أفرض ميولي اخلاصة
يف هذا التفضيل ،بل توصلت اليه من وصفي
للتجربة الفنية العامة .لقد نقل صبري مفهوماً
علمياً الى حقل فني ...قام بنقل أدوات عمل
وقياسات ومفاهيم من حقل إلى آخر مختلف

بتسويغات نظرية .هذا ما يُسمى تعاملاً .حني
ّ
تطلع على بيانه يف واقعية الكم ،ستجد أنه
خلص املشكلة الفيزيائية املعاصرة بطريقة
رائعة وذكية ،لقد أنتج فكرة العمليات يف
املختبر ،لكن النتيجة الفنية كانت بائسة.
عمار :ملاذا كانت بائسة؟
ً
سهيل :ألن النتيجة ستتكرر دائما من حيث

شكل البناء العام ،كما أنها بال لون عاطفي.
هل تتذكر تلك األحزمة امللونة ...إنك لن جتد
غيرها!
عمار :هل نستطيع القول إن أعماله كانت
مبثابة سبورة توضيحية لعملية فيزيائية
داخلية؟
سهيل :احلقيقة أننا ال نعرف حقا ما جرى

ويجري يف املختبر الفيزياوي .ولسنا مطالبني
كمتلقني أن نعرف ،وحتى إذا عرفنا فإننا لن
نكون واثقني اال مبا يدعم ما هو عام ومشترك
بيننا كبشر من قبيل أن الضوء األبيض
يتكون من عدة ألوان ،وأن قوس القزح الذي
يظهر يف السماء يف يوم مطير بفعل نفاذ
أشعة الشمس يؤكد هذه الظاهرة .لنقل إن

93

الشرائط امللونة ألعمال محمود صبري تتشكل
من ظاهرات لونية نتجت من حتليل ذرة املاء
أو ذرة األوكسجني( .ثمة لوحة له بعنوان H2O
) ،واحلال أخمن أن هذه الشرائط ال تنتظم
تلقائياً كما تظهر يف اللوحة بل إن الفنان يقوم
بالتنسيق ما بينها .هل هي صورة ملا جرى يف
املختبر؟ هل هي ايقون؟ لتكن ايقونا.
كتبت عن شاكر بوصفه منتج ايقونات ذهنية،
وهذا استنتاج حتى وإن جرى االعتراض عليه
منطقياً ،إال أن شاكر نفسه هو من تقدم
بفكرة األيقون .أتذكر أنه حتدث عن ايقونات
احمليط .لكن ايقونيته يف احلقيقة أقدم من
جتاربه احمليطية ،فحني رسم معراجاً يف
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وموحياتها يف الصورة .لكن دعنا من هذه
امللغمة الى السؤال اآلتي :ما التنظيم املوجود
يف عمل محمود صبري؟ أصيغ السؤال بشكل
آخر :إذا لم تكن تعرف النظرية ،ماذا سترى؟
عمار :سأرى شرشفاً!
سهيل :أها ،شرشف ،أليس كذلك ؟ طيب،
وحني ترى عم ً
ال لشاكر ،ماذا ترى؟
عمار :أرى يداً حتاول أن حتقق جتليات روحه.
سهيل :هنا يكمن الفرق.
عمار :لكن دعني أقول لك ما يلي :محمود
صبري استبعد يف واقعية الكم عنصر الذات
الى حد ما ،ألنه موضوعي ويعرض حالة
خارجية ال متس وجدانه ،أما شاكر فقد طرح
يف منظور متأخر شعار :احللم بفن بال فنان،
ألم يقل هو ذلك؟
سهيل :أال ترى بالنسبة حملمود صبري أن
الذات موجودة يف خياراته ويف البيان الذي
كتبه وتنفيذه للعمل يف نسق فني؟ من الوجهة
الظاهراتية ،وهذا ما أراه أيضا ،تظهر نتائج
التجربة مع وجود حالة قصدية تتلخص يف
العرض الفني .إنك يف النهاية تر ّد املتكلمني
إلى أنفسهم وأعمالهم ...وأنفسهم وأعمالهم
تضم الذات كفاعل والوضعية التي حتيطها
وخياراتها والنتائج الظاهرة ألفعالها( .من
يتكلم هنا غيري؟ إنني أظهر يف كالمي ،فض ً
ال
عن إنك موجود معي .إننا معا نرسم لعبة هذا
احلوار!) .وبالنسبة لشاكر أراه هنا ينسى
التاريخ الفني ،فمن وجهة نظر هذا التاريخ
يوجد الكثير من الفن بال ذات ،إن تاريخ الفن
الشعبي هو تاريخ بال أسماء ،بال حضور (هذه
جتربته الالشكلية األولى ،قذف تدرجات لونية الكلمة تعني غياب الفاعل ..غياب االسم.)..
ش ّكلت خطاً يسبح يف (سماء) اللوحة .إن داللة أراد شاكر أن يختصر دور الفنان ويحوله الى
فعل (ع ّرج) تظهر يف هذه السباحة الفضائية( .منسق) متأثرا بالبنيوية وفكرة موت املؤلف.
فيما بعد عندما حتدث عن التراكم وضع
لكني الحظت أن شاكراً مليء بالشوق ملالقاة
صبغة فوق أخرى ،وعندما قال باحلذف حذف الغائب .الغائب ال يأتي ،أي عذاب هذا ،إننا
الصبغة.
ال نعرفه إال بآثاره .إن فكرة الندوب والشقوق
عمار :تقصد حتويل احملمول الفكري الى
والكسور والفطور واخلطوط هي ما يتركه ذلك
صورة ؟
الغائب الذي ال نراه .س ّمه ما شئت :الطبيعة،
سهيل :يف مختبر محمود صبري تقدم لنا
الزمن ،اهلل .ههنا تتجمع العناصر الدرامية
التجربة مادة الصورة ،أما تنظيم الصورة ،أي العاطفية لشاكر ،وههنا تكمن قوته :الظهور،
ما يظهر يف الكادر ،فهو من حصة الفنان.
التكرار العاطفي ،املعاودة ،تلوين التكرار
عند شاكر جند تضافراً بل واندماجاً بني اللغة واملعاودة ،م ّد جسور عالماتية بني اللغة ومواد
كعالمة وبني مستوى ما يظهر من دالالتها
الرسم وإجراءاته.

عمار :م ّثل كشك العبدلي آخر جتليات مطمحه اختباء الذات خلف املواد الفنية أو خلف
الفكري باجتاه حتقيق فن بال فنان ،كان يريد دال غير ذاتي .لقد مارست البنيوية دورا
تهويشيا يف فهم العمل الفني .إن عدم ظهور
ان ينقل كشك العبدلي كما هو ويضعه يف
ذات الفاعل الفني ال يغيب متلقيه من الذوات
املتحف ،لكننا نواجه هنا مشكلة :هل نحن
فعال بحاجة الى فن موضوعي تنتفي منه ذات الذين يأولونه ويسقطون عليه الدالالت .ال
يتمم العمل الفني عمله (جمع املادة الفنية
الفنان؟ هذا هو السؤال!.
وصياغتها يف أسلوب ،أداء ،رسالة ،اضطراب،
سهيل :يف احلقل العلمي تتفق مجموعة
ظهور) إال أمام شهود ومتلقني .حتى يف احلقل
التجربة على صحتها .الفرضيات تترقى إلى
العلمي من يقرر أن نتيجة علمية حتظى
نظريات ثم الى تطبيقات .يف العمل الفني
بقيمة موضوعية باملطلق؟ ما املوضوعية؟ يف
تواصل احلالة القصدية للفنان بالرغم من

منوذج للوحات الواقعية االشتراكية الروسية
الفنانه االملانية كاثي كولويتز
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حدود جتاربنا اليومية هي تقييم قابل للخطأ
والتفنيد!
عمار :قرأت مرة نصاً أللبير كامو يقول فيه ما
معناه :حتى يجيء عمل فني ما بصيغة واقعية
(موضوعية مبعنى آخر) كان لزاما على الفنان
أن يعد منجزا تقريريا متوفرا على آالف من
احملددات التي تثبت وترسخ واقعيته .ليس
االمر يسيرا كما اعتقد ،للحقيقة املوضوعية
متظهرات عديدة.
سهيل :أنت تعرف أن املوضوعية العلمية متر
بإجراءات ،العلم يستخدم أدوات قياس مجربة
يف حقلها ،ثم يقوم بتجاربه يف سياق إجراءات
وتكرارات وتوقفات وإعادة تقييم ،حتى يصل
يف النهاية الى قرار يوصف باملوضوعية .لكن:
من يقوم بهذا ويقرر؟ إنهم مجموعة علماء أو
عالم .إن جتربة علمية مؤكدة حتذف الذات
التي نعرفها عن الكوجيتو (أنا أفكر  )..لكنها
تفكر بلسان أنا مدربة ،أو جماعة مدربة،
تنأى عن الشطط واالنحياز وأحكام القيمة
والسهولة والتعصب والتفاهة وحتتاط منها.
بالرغم من ذلك فإن النتيجة املتفق عليها ميكن
أن يزلزلها اكتشاف جديد.
من الواضح أن مشكلة املوضوعية تشغلنا ألننا
نعيش يف عالم متارس فيه املصالح الطبقية
الضيقة ،والتقييمات املنحازة ،والتضليالت
االديولوجية ،واالمبرياليات و ّ
جتار احلروب،

وللتجارب الغامضة ،وملأثرة أنساق حقول
أخرى مترابطة كما يف اإلعالم واإلعالن
والتصميم والعمارة واملسرح واألزياء ،من غير
عروض التهريج الفكري والسياسي .بسبب
هذا جتدني ال أرغب يف اإلجابة على بعض
األسئلة بطريقة حاسمة .نستطيع طبعا أن
نناقشها أكثر من أن جند لها جواباً ،إذ ليس
لها جواب واحد ،وال اثنني أو ثالثة .إنها
حتتاج الى توضيحات ،وهذه األخيرة ليس
لها خامتة ،باختصار هي مفتوحة .لنأخذ
على سبيل املثال جتربتك أنت ،ماذا سنقول
فيها إن أردنا أن نتحدث عنها؟ قبل كل شيء
أفضل أن ال تفعل
أنت تنغمس بالفكر ،وأنا ّ
ذلك كثيرا ،ألنك رسام مجيد ،لست بحاجة
ألن تضع لنفسك برنامجاً فكرياً لترسم .أنت
مهيأ للرسم .عاملك كله يدور حول الرسم.
رسمك يفكر .عقلك يرى أشكاالً أكثر مما يرى
فكراً ،لنقل أنه فكر بصري هذا الذي جتده
بني يديك وعينيك وعقلك .هذا ما أحببته يف
أعمالك.
عمار :أنا أشتغل عادة من خالل االستعانة
باحلدس.
سهيل :وأنا مهتم قبل كل شيء مبا يظهر..
بالنتيجة الفنية .حتيلنا النتيجة الى النسق
أو البنى أو الفكر .إن ما يختفي يظهر على
نحو ما ،حتى لو استخدمنا فكرة مستحيلة.
النتيجة! هذا ما فكرت به وأنا أحتدث عن
ثورة متوز التي نعرف أنها حدث تغييري رحب
بها أغلب الفنانني وأقام لها جواد سليم نصبه
الكبير .ماذا كانت النتيجة؟ قلت إنها خراب
كبير! علينا أن نحمد اهلل كون النتائج السيئة
يف الفن ال تقتلنا!
حوار مع يحيى الشيخ عن دور الفن وقضايا
التغيير

دوراً كبيراً يف صياغة روح هذا العالم .حتى
يف أفضل الشروط علينا أن نتوقع تدخل بعض
التركيبات االديولوجية والسياسية التي تُفسد
القرارات املوضوعية.
إن جميع االجتاهات التي تعمل يف احلقل
الفني :البنيوية ،ما بعد البنيوية ،احلداثة ،ما
بعد احلداثة ،تلتزم ببرامجها ونسقها اخلاص،
فض ً
ال عن وجود أساليب مصاحبة ملثل هذه
التيارات ،أساليب تستخدم أدواتها التعبيرية
اخلاصة .أشعر أننا اآلن يف حقبة معقدة
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وصعبة ،لدينا اآلن عودات الى التعبيرية والى
العديد من األساليب واملواد .واآلن أعتقد بأن
الفن مير بأزمة ،بسبب التقنيات اجلديدة
وتعدد املواد واخليارات ومشكالت العرض.
هناك مثال من يرسم بالكمبيوتر ،ملكاثرة
خياراته .أنت نفسك تختار بشكل ما هذه
التقنية أو تلك ،وقد تفعل هذا من دون دافع
داخلي ،ألن العمل الفني ال ينطلق دائماً من
جتربة إميان ما أو من برنامج كشفي روحاني،
فهو قد يخضع للسوق ،ولرواج األساليب،

عمار :ما هي قدرات الفن على التغيير
االجتماعي والتاريخي؟
يحيى :ميكن للفن من خالل التراكم املعريف
التاريخي أن يتحول الى منوذج جمالي يحتذى
به ،ولكنه ال ميتلك القدرة على تغيير حقيقي
على األرض يف ساعتها ...اللجان الشعبية
منوذج من لوحات الواقعية االشتراكية .لينني
منوذج اخر من لوحات الواقعية االشتراكية
نصب نحتي للعمال والفالحني
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التي ترأست كومونة باريس تشكلت من مثقفني
وشعراء وفنانني وفالسفة إلى جانب بسطاء
الناس؛ لكنهم مارسوا فعلهم الثوري باعتبارهم
عقوال ثورية وليس لوحات وقصائد وروايات.
خلف ظهورهم وهم يحكمون الشارع ،كانت
املفاصل تهوي على رقاب الفرنسيني ،ولم يكن
دورهم غير غض النظر ،ورمبا كانوا يكتبون
قصائد لعشيقاتهم .الفن منظومة معقدة
ومتشابكة من العالقات واألفكار ال تظهر
نتائجها آنياً ...ورمبا بعد قرون.
عمار :إذا وقفنا معاً حتت نصب احلرية جلواد
سليم وعملنا استفتا ًء للمارة حتت النصب،
ماهي توقعاتك بشأن أجوبة الناس؟
يحيى :البد أن أجوبة من هم على درجة جيدة
من الثقافة ستأتي بصورة إطراء للصيغة
األسلوبية للعمل يف طرح فكرته ،وحداثته ،أما
الغالبية اجلائعة التي تبحث عن مصدر للخبز
فال يعنيها النصب غير مكان لظل وارف يقيهم
شمس العراق احلارقة .يف النهاية ميكن أن
يشكل هذا العمل وغيره من األعمال املهمة
تراكماً جمالياً ومعرفياً يحفّز ظهور وعي
أفضل لدى الناس يف املستقبل .ثورة تشرين
التي جرت أهم أحداثها حتت نصب احلرية
لم تتمكن من إجراء أي تغيير ملموس عدا
أنها ش ّكلت ذاكرة مشاكسة للمنطق السياسي
السائد ،فكيف سيتمكن نصب برونزي من
إجراء التغيير؟ الفن ممارسة اجتماعية ضمن
سلسلة نشاطات جتري يف مناخ شاسع ويظهر
دوره كواحد من األفعال التي بفعل تعقد
خصائصه ،يكون من األفعال مؤجلة النتائج.
عمار :هل تتفق معي باملقابل أن الذائقة
الشعبية يف العراق والوطن العربي متيل إلى
الرسم الشعبي ومتثالته املعروفة مثل :تضحية
ابراهيم بابنه واستبداله بالكبش ،ابنة املعيدي،
صور الشخصيات البطولية كعنترة وأبي زيد
الهاللي…؟
يحيى :نعم هي أكثر تأثيرا بالوعي الشعبي،
لسبب بسيط جدا وهو وجود خلفية سردية
وراء العمل ،وخلفية تاريخية متوارثة مثل
أي نص متوارث يحبه الناس ،ولهذا جتد أن
الذائقة الشعبية تهتم بهذه االعمال وتتعامل
معها بأريحية وبود وحب حتتاجهما ،لهذا جتد
أن الغناء الشعبي أكثر انتشارا من أي لون
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آخر من الغناء واملوسيقى ،ال يتعلق هذا األمر الديالكتيكية بشأن اعتبار العالم يف صيرورة
باملعرفة وإمنا باملفهوم اجلمالي املتوارث والذي دائمة نظراً ألنه محكوم بعمليات داخلية ،هي
يف حركة دائمة ومتثل القوانني ذاتها التي
أحيانا ال يُ َف ّسر ،بل هو مجرد منوذج ذائقي
حترك مسارات التاريخ وتغيراته ،أال ترى معي
يُحب ويُفهم .وكما للشعوب اقتصادها املادي
املتوارث ،لديها ثقافتها الشعبية املتوارثة والتي أن فناني املجموعة البنائية الروسية قاموا
بتأصيل هذه القوانني والعمل مبوجبها يف
تستقتل من أجلها .ج ّرب أن تسيء لشخصية
أعمالهم األولى التي لم يرض عنها النظام
تاريخية حتى وإن كانت خرافية ومختلفة،
السوفيتي الناشئ آنذاك ،مفضال السمات
وسترى قوة رد فعل اجلماعة ،فكأنك هدمت
التي وضعها للواقعية االشتراكية ومعتقدا
لها تاريخها.
بأن لها القدرة على إحداث تغيير يف املجتمع
عمار :إذا رجعنا الى ما طرحته املادية

السوفيتي من خالل الطابع اإلعالني لها،
ومبوازاة ذلك جرى نبذ أعمال البنائية
بوصفها غير مفهومة من قبل الطبقة العاملة
والفالحني؟
يحيى :لقد جتاهل السوفييت دور الثقافة
يف نقل اخلبرة من أعلى الهرم الى قاعدته.
أهملت الثقافة بوصفها إحدى قوى اإلنتاج،
وح ّولها البعض إلى قضية شعبوية بروليتارية.
هناك قوى عمل ورأسمال وهذه هي املسائل
التي حترك املجتمع ،التي تشتغل يف تطور
التاريخ .نسوا أن هناك إرثاً معرفياً يشكل
واحدة من القوى التي ميكنها تطوير اإلنسان
يف املستقبل ،وميكنه تسخيرها يف التحول
التاريخي للمجتمع .اإلنسان ال يتوارث قوى
اإلنتاج بل األفكار أيضا .الفكر الديني مثال

كان يشتغل كقوة فعالة اجتماعية تفوق قوته
قوة االقتصاد ،وقد قام رجال الدين عندنا
وممثليهم من السياسيني بتشغيل هذا احملرك
من جديد ،ألنهم وجدوا فيه قوة ال تزال تعمل،
وأنه يشكل قوة مادية مؤثرة .أمامك العراق
حجم السوفييت
منوذجا مادياً صريحاً .لقد ّ
دور البنائيني الروس ما أدى إلى تغييبهم
فقرروا الهجرة من االحتاد السوفيتي ،األمر
الذي شكل خسارة كبيرة لتطور الفن فيه.
األفكار واملعلومات واملعرفة عموماً ،بفعل
تراكمها التاريخي ،تشكل قوى متوارثة تلعب
دوراً يف البناء التاريخي املادي الى جانب قوى
العمل األخرى .االقتصاد يكون احملرك الوحيد
الفعال يف التطور التاريخي االجتماعي ،عندما
يحمل يف صلبه أفكار حت ّوله من تراب الى

منوذج من اعمال البنائني الروس.
من الرسوم الشعبية الشائعة يف البلدان العربية لعنتر
وعبلة
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الفنان الروسي دينيكا ،الدفاع عن بتروغراد
االملاني ارنو بريكر ،فنان هتلر املفضل
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ذهب..
انتبهت إلى أن ماليفيتش قام مبهادنة محيطه
عمار :حدث أيضاً استحداث مفهوم
السياسي والسلطوي من خالل القيام ببعض
(الرومانسية الثورية) وأن الفن يشتغل مع
(التحريف) يف أعماله كي ال يقطع اخليط بينه
الروح الشعبية ،وأن على الفنان أن يكون
وبني السلطة السوفيتية ،إذ رسم فالحني على
مفهوماً من الناس .تلك القضايا لم تندرج يف
الطريقة البنائية أو (السوبرماتية) كما س ّماها
برنامج البنائية التي كانت يف بعض وجوهها
وبشيء من مالمح التكعيبية.
غير راغبة بالتعبير العاطفي الرومانسي يف
يحيى :علينا الرجوع إلى أعمال «ديينيكا»
الفن ،إذن لم تكن معنية بالروح وال بالعاطفة،
فنان بطرسبرغ األول ،ستجد نفس الظاهرة،
لقد كانت معنية بدراسة البنى واألنساق يف
حيث أراد ان يتخلص من ورطة الثقافة
العمل الفني وهو مبحث على درجة كبيرة من
الستالينية ،فأقدم على تنفيذ موضوعات
العلمية ،ويعتمد على التجربة واختبار املفردات احلياة الرياضة ،فرسم أبطال رياضيني
الشكلية واللون .مثال ذلك ما فعله كاندينسكي وعمالقة رياضة ،ليتملص من إمالءات
يف دراسته عن النقطة واخلط واملساحة وهي ستالني ،كما أفنى ج ّل سنواته يف العمل
املفردات الرئيسة يف حتقيق األنساق الشكلية الصحفي ورسوم الصحافة ،عمل تخطيطات
للعمل الفني .وكما نعلم فقد هاجر أغلب هؤالء عن الكوخلوزات ،ورسوم احليوانات بأسلوب
تاركني التجربة السوفيتية وراءهم .لكنني
تكعيبي (أبقار وكالب ودجاج ،فالحات ودالء

حليب وبيادر علف وغيرها) متاماً كما فعل
األملاني هانس مارك ،لكنه كان مقبوالً بفعل
قربه من الذائقة الشعبية ،وبذلك أنقذ نفسه
وعاش .إن للفن روح السحر التي توارثناها من
الكهوف األولى وال ميكن التغلب عليها.
عمار :أعرف ظاهرة مشابهة هو ستشمينسكي
البولندي يف زمن الشيوعية البولندية .لقد
قالت له السلطة إن هذا النمط الذي يعمل
به ال يتماشى مع ايديولوجيتها .لقد أجنز
ستشمينسكي أعماالً أدخل فيها فالحني
نفذهم بطريقة جتريدية توحي مبباحثه التي
ُهوجمت.
يحيى :أتذكر استاذنا رومان ارمتوفسكي
الذي كان يتذمر من الشيوعية بكثرة وينتقدها
بشجاعة .كان محمد مهر الدين الذي كان
قد عاد لتوه من بولونيا يناقشه يف هذه
األمور ،متهماً إياه بأنه يهودي لعدائه للنظام
االشتراكي احلاكم يف بولندا .أعتقد أن مجيئه
الى العراق كان هروباً من النظام الشيوعي يف
بولندا .نحن هنا نتحدث عن اجلانب املادي
للفن ،بعيدا عن احملتوى الرومانسي له ،لذلك
ستجد أن الباوهاوس قدمت اجلانب التطبيقي
الذي لعب دوراً مؤثراً يف حياة املجتمع .لقد
لعبوا دوراً كبيراً يف تغيير ذائقة الناس مادياً،
ألنهم وضعوا العمل على املستوى التطبيقي،
أما لوحاتهم وقطعهم املوسيقية وأعمالهم
األدبية فكانت يف مكان بعيد عن االستهالك
اليومي ورمبا غير مفهومة من عامة الشعب
الذي استساغ واقتنى أعمالهم التطبيقية .الفن
نشاط فردي حتى وهو حتت طائلة احلاكم ،ال
يؤتي ثماره يف وقته مهما بلغ من قوة ،أو يتحول
إلى دعاية شعبوية تزول مع زوال املستخدم.
مصير األحالم الثورية
الفن السوفيتي بني الرومانسية الثورية
والواقعية البطولية
تبني أول دولة اشتراكية يف العالم .استتبع هذا ستالني على الفنان السوفيتي امللتزم صفة
أملت ظروف ثورية ،وصراع عاملي ،وعمليات
بناء ،وظهور عقائدية متصلبة ،بوضع محددات نبذ الطابع الشخصي التجريبي يف الفن ،حتى (مهندس الروح) وبواسطة تضافر مهندسني
صارمة للفن يف االحتاد السوفيتي ،عبر عنها أن كل من تبنى هذا الطابع تعرض يف النهاية كهؤالء ونظرية احلزب يجري خلق (اإلنسان
السوفيتي اجلديد).
املفكر الشيوعي جدانوف .لقد صاغ هذا قراراً الى خطر االضطهاد والتضييق الذي سرى
بأن يعبر املثقف السوفييتي عن التزامه بالواقع تطبيقه حتى وفاة جوزيف ستالني عام  .1954وعلى الرغم عدم وجود محدد اسلوبي
منوذجي واحد وراء تلك اخلطة ،إال أن النتيجة
يف (صيرورته الثورية) وااللتزام بفكر احلزب ،ظهرت الواقعية االشتراكية عام  ،1934كنوع
كانت أن استثمر الفنانون السوفيت تقاليد
من اآلديولوجية التي تقدم تفسيرات عاملية،
والعمل على تلقني الناس هذا الفكر وإعادة
األشكال الكالسيكية يف الفن .وليس هذا
انتاجه يف إنتاجه الثقايف .ولقد ظهرت يف تلك وفهمت كنموذج وحيد خللق الفن االشتراكي
االيام نزعة وصفت بـ(الرومانسية الثورية) التي احلقيقي املقبول من اجلماهير واملصنوع لها ،باألمر الغريب ،فرغم عدم وجود منوذج واحد
مفروض ،إال أن جميع التعاريف املتوفرة يف
رعاها احلزب احلاكم وأشاد بطابعها البطولي وهو فن يدعو للعمل وبناء الدولة الشيوعية
وتوحيد روح الشعب مع روح احلزب .لقد أطلق التوجيهات احلزبية طالبت بتصوير او نحت
املتجلي يف حياة الطبقة العاملة أثناء ما هي
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أملانيا وهو الفن احلديث :التعبيري والوحشي
اجلسم البشري الصحيح واملعافى والوجه
والتجريدي… فن أميل نولده و كيرشنر وجماعة
املبتسم واملفعم باألمل ألجل تعزيز مفهوم
احلياة املثالية ونشر فكرة (اإلنسان السوفيتي الفارس األزرق وغيرها.
لم تسمح الثقافة األملانية بعرض املأساة
اجلديد).
واأللم الداخلي ،وراحت تعلي من قدر األعمال
مع بداية انتصار الثورة البلشفية ازدهرت
الفنية التي تر ّوج لقيم النقاء العرقي ،معلنة
حركة البنائية الروسية التي طورت الفن
أن احلياة تسير من (احلسن الى األحسن)
التجريدي ودعت الى قطيعة مع تقاليد
بفضل النظام األملاني الرصني واحلكيم وجناح
الفن املاضي ،ما أثار صراعا بني الفنانني
حزبه .وباملقابل ،سيمثل (البطل السوفيتي
التقليديني الروس الذين ظلوا دعاة نزعة
املثالي) ذلك الرخاء امللتزم بالطاعة وحب
التمثيل الواقعي للحياة .ولقد مت حسم هذا
الوطن والنضال الوطني ،واملؤمن بأن احلزب
الصراع لصالح االجتاه التقليدي حتت فترة
الشيوعي يسير بنجاح نحو مستوى معيشي
استتباب حكم لينني .وفيها بدأت بوادر
رائع ورفاهية كبيرة.
تشكل وهيمنة مفهوم الواقعية االشتراكية
كان جسم الرجل الرياضي األملاني اخلالي
وخصائصها .لقد أشار جورجي بليخانوف،
املنظر املاركسي ،الى ماهية احملدد الذي يجعل من العيوب هو التمثيل األكثر شيوعاً لآلري
املثالي .من وجه نظر السلطة النازية ،ع ّدت
الفن مفيدا وهو اكتسابه طابعاً اجتماعيا
الفنون املنحطة مظهراً من مظاهر اشتغاالت
من خالل تعبيره وعرضه لألفعال والعواطف
العرق األدنى ،ومتثيله النموذجي االنسان
واألحداث ذات األهمية يف حياة املجتمع.
املريض أو املشوه جسدياً وخلقياً الذي يعيش
وبحلول أوائل الثمانينيات ،بدأت حركة
يف أجواء ومناخات مضطربة .كان حزب
الواقعية االشتراكية تتالشى .أي مع فترة
أدولف هتلر النازي يقمع الدادائيني ومنجزات
حكم غورباتشوف ( )1991-1985وإصالحاته
يف البيريسترويكا .ومن اجلدير بالذكر أنه يف الباوهاوس ،أما الفنانون األملان (اجليدون)
فهم من كان يغذي الدعاية النازية بتقدمي صور
مطلع التسعينات سعى الفنانون الروس الى
مثالية كاذبة.
استعادة سمات الواقعية االشتراكية بطريقة
نقدية و تهكمية.
يف السنوات التي أحاطت بثورة 1917
البلشفية ،كانت هناك العديد من األصوات
الرايخ الثالث والنقاء العرقي لإلنسان األملاني واحلركات بني الكتاب والفنانني ،تعمل يف
اجتاهات حداثية مثل البنائية والرمزية
مبوازاة زمنية للطرح السوفيتي ،روج نظام
والتعبيرية واملستقبلية ،لكن يف عهد ستالني،
الرايخ الثالث يف مطلع الثالثينات ،ما بني
الذي خلف لينني يف عام  ،1924تشددت
عامي  1933و  1945لنمط (بطولي رومانسي) السياسة ضد الفنانني ،وجرى تشجيعهم على
مقابل النمط (الرومانسي الثوري) السوفيتي ،العمل وفقاً إلرشادات االشتراكية ورفض الفن
فرضه عن طريق رقابة صارمة على أشكال
التجريبي بوصفه «منحطاً».
املنتج اإلبداعي مفضال النموذجني اليوناني
على هذا النحو متاثل الفن النازي بأسلوب
والروماني الكالسيكي ،بوصفهما من مراجع
الفن الدعائي السوفيتي ،واالثنان استخدما
وملهمات الفن اآلري ،ومبثل هذا التجذير
مصطلح (الواقعية البطولية) لوصف األساليب
متكن اإلعالم األملاني الرسمي من ترسيخ
الفنية املطلوبة ،كما جرى نزع الطابع (الفردي)
وجتذير (املثال العرقي االملاني) يف أذهان
للفن ملصلحة مجموعية إنسانية تتمثل فيها
اجلماهير .لقد متخض ذلك عن فن ومعمار
صفات خالدة.
ونحت يتسم بالضخامة وعدم إسقاط
لم تكن النظرية النازية ميالة الى الصراحة
االنفعاالت الشخصية الذاتية ،ومحمال
الفجة للواقعية ،على الرغم من تفضيلها
بخصائص التوجه الرسمي الدعائي املتجلي يف األسلوب املطابق للنموذج الواقعي ،وكان على
حالة مستدامة من التعبير عن القوة والصالبة الفنان أن يخلق صورة مثالية للواقع.
واجلمال والرفعة والكبرياء والشموخ .هي إذن
ذات الرومانسية الثورية التي أعلنها جدانوف ،مصير الفنانني األملان والسوفييت
والتي وقفت على الضد من ذلك الفن الروسي
الذي مثلته النزعة البنائية الروسية .يف حني
أصبح الفنانون األملان الطليعيون مثل حال
وقفت النزعة الرومانسية االملانية بدورها
أقرانهم من البنائيني السوفييت ،يُصنفون
على الضد مما اسمته بـ (الفن املنحط) يف
على أنهم أعداء للدولة ويشكلون تهدي ًدا
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احلياة اليومية الفعلية لإلنسان السوفيتي،
جرت مضايقتهم ،حتى ف ّر عدد كبير منهم الى
املنايف ،على الرغم من إميان أغلبهم بالفكر
الشيوعي املاركسي.
نستنتج من هذه املقابلة التشابه الكبير ما
بني نظامني تعسفيني يف القضايا اإلنسانية
والثقافية ،على الرغم من اختالف مصادرهما
الفكرية ونوعية أهدافهما املنشودة .إن فشل
النظامني وزوالهما كان حتمياً.

لوحة للفنان االملاني ماكس بيكمن
نصب نحتي لنموذج الواقعية االشتراكية
نصب نحتي لنموذج الواقعية االشتراكية

للثقافة األملانية .أدى ذلك الى جلوء العديد
منهم إلى املنفى :هرب ماكس بيكمان إلى
أمستردام ،وهاجر ماكس إرنست الى فرنسا،
وانتحر ارنست لودفيج كيرشنر ،وقضى بول
كلي سنوات عمره يف منفاه بسويسرا .من
بقي من الفنانني يف الداخل جتنبوا الضرر،
بالهرب الى الريف كما فعل أوتو ديكس ليرسم
مناظر طبيعية بأسلوب ال يستفز السلطات ،او
ميارس الفن يف اخلفاء مثل أميل نولده وادغار
انده وغيرهم ،ممن منعوا فيما بعد من شراء
مواد الرسم ،أو من العمل يف اجلامعات ،حتى
أن منهم من تعرض ملداهمات مفاجئة من
قبل اجلستابو لضمان عدم انتهاكهم احلظر
املفروض على إنتاجهم لألعمال الفنية.
قسم السوفيت الثقافة ،وبضمنها
بدورهم ّ
األدب والفن ،إلى قسمني :ثقافة تقدمية -
أي شيوعية او يسارية  -وثقافة بورجوازية
رجعية .على هذا النحو جرى حتجيم التجربة
البنائية بسبب تصنيفها كحركة برجوازية بعد
وفاة لينني واستالم ستالني للسلطة .وبسبب
رفض البنائيون إلمالءات الدولة السوفيتية،
وإصرارهم على عدم اإلميان بيوتوبيا فن
الواقعية االشتراكية ،والعمل بدالً من ذلك مع
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لوحة البطل  .1963 ،لوحة زيتية على قماش
 139.5 × 197.5سم.
مجموعة مؤسسة بارجيل للفنون  ،الشارقة

البطل ()1963
سهيلة طقش

104

بيكاسو لألم وطفلها (التاريخ  /اإلصدار غير
قراءة حتليلية يف املساهمة التاريخية ألعمال  ،)2فيمكننا مالحظة استخدام املصادر
محددان) .كما كان انتقال الفنان صبري إلى
العاملية ملعاجلة مخاوف العراق السياسية
الفنان محمود صبري يف مواجهة التحديات
جويا يف عام  1963مثال آخر على استلهامه
احلديثة والتي كانت أساسية ضمن األعمال
السياسية الناشئة يف العراق.
من املصادر العاملية يف أعماله ،مع إضفاء طابع
الفنية األولى للفنان صبري وبخاصة ضمن
شكلت مفاهيم االستنساخ  /التكرار إلى حد
أعماله التي أنتجها يف املنفى .ونظ ًرا لتوجهاته عراقي خاص عليها .وعليه ،فإن هذا االنفتاح
ما ركيزة أساسية لألسلوب الفني الذي متيز
االنتقائي على مزيج تاريخي واسع النطاق
وانخراطه العميق يف البيئة االجتماعية
به الفنان محمود صبري ،حيث متخضت أولى والسياسية يف العراق ،فقد لوحظ االرتباط
من املراجع يوضح أن مفهوم صبري للهوية
جتاربه الفنية يف بداية نشأته يف مدينة بغداد العميق ألعماله بالسياق احمللي .وعلى صعيد الوطنية يف الفنون لم يكن مستم ًدا من صياغة
الشكل ،أو تطوير لغة بصرية عراقية مميزة،
من خالل اهتمامه مبحتوى املجالت التي كان آخر ،ونظراً مليوله واهتمامه بالتوجهات
يحضرها أحد أفراد أسرته والتي كان ينسخ
الشيوعية العاملية ،فعادة ما كان الفنان صبري ولكن كان عن طريق إضفاء صبغة محلية على
صو ًرا منها يف لوحاته .إضافة لذلك ،فقد
يتبحر يف خضم بحثه عن اإللهام والذي غال ًبا فحوى العمل .وعبر اعتماد النهج الواقعي يف
أعماله األولى  -والتي القت صدى واسعاً
لوحظ اهتمامه بأعمال الفنان بابلو بيكاسو
ما يتجاوز هويته اإلقليمية وتراثه الثقايف.
والتي أعاد إنتاجها ضمن مساعيه للتدرب على وعند دراسته لبعض املصادر امللهمة والتي
يف أوساط الفنانني االشتراكيني يف القرن
الرسم .أما يف املراحل الالحقة حلياته املهنية تنفصل متاماً زمنياً وجغرافياً عن الواقع
العشرين يف جميع أنحاء العالم – ابتكر صبري
كرسام ،فغال ًبا ما كان الفنان صبري ينتهج
العراقي ،فقد كان الفنان صبري يدرسها
خاصا للحداثة :حيث أنها لم تكن
تفسي ًرا
ً
أسلوب تكرار وإعادة تشكيل تركيبات متشابهة من منظور قدرتها على تلخيص وعكس
مرتبطة برموز تاريخية أو جمالية معينة لتمثيل
الشخصية العراقية ،لكنها اعتمدت بدالً
وإنتاجها بأسلوب جديد من خالل مجموعات القيم اإلنسانية وأشكال الصراع االجتماعي
أعماله حيث بدا األمر كما لو أنه كان يسعى
من ذلك على الواقع املعاش للبلد ،وخالفاته
السياسي يف العراق بدالً من دراسة درجة
يف كل تكرارالكتساب فهم أعمق لألعمال أو
ارتباطها بالتاريخ الفعلي للوطن .ومما ستتم
السياسية ،وعاداته احمللية.
لتنقيح طريقة عرضها .وثمة بعض األعمال
مناقشته الحقاً ،ميكن القول بأن هذا النهج
الحقاً ملغادرته العراق يف عام  ،1960مت
التي استغرقت سنوات عديدة ،وحتى عقود،
قد أسهم يف تفرد الفنان ومتيزه عن عدد
تهميش الفنان صبري بوضوح من كتابات تاريخ
إلنتاج لوحات متشابهة حيث يبدو أن إنتاج كل من نظرائه من الفنانني العراقيني يف مدينة
الفن احلديث يف املنطقة حتى عادت أعماله
عمل كان مبثابة جتربة يتم البناء عليها لتنفيذ بغداد .عالوة على ذلك ،جتدر اإلشارة إلى إن مؤخ ًرا إلى الظهور من جديد لتلقى اهتماماً
العمل الذي يليه.
واسعاً من قبل هواة جمع األعمال الفنية
استقرار الفنان صبري يف اخلارج قد م ّكنه
تقدم هذه الورقة دراسة لعمل واحد من أعمال من توجيه النقد الصريح والواضح لتوجهات
والباحثني وهو ما بدا واضحاً من خالل بيع
الفنان صبري أال وهي اللوحة التي حتمل اسم القيادات السياسية العراقية من خالل أعماله أعماله من مجموعة لوحات عائلة شكري من
البطل والتي أنتجها يف عام  .1963و يعالج
الفنية – وهي ميزة لم يتسن لكثير من زمالئه قبل ميم غاليري يف عام  ،2011ويف معرض
هذا العمل املمارسات القمعية واالضطهاد
يف الوطن التمتع بها.
الحق لوفاته يف لندن عام  ،2013واملبيعات
ضد الشيوعيني يف العراق يف منتصف القرن
لم ير الفنان صبري أي حرج يف اإلشارة لتعلمه األخرى من قبل دار مزادات كريستي يف كل
العشرين ،مما يعكس التحول املفاجئ يف
من األعمال السابقة أو تصويرها ضمن أعماله من دبي ولندن.
هياكل السلطة داخل البالد واالندثار احلاصل اجلديدة ،فمث ً
ال ،عمل يف أواخر الستينيات
لأليديولوجية الشيوعية .من جانب آخر،
ُولد الفنان صبري يف أسرة من الطبقة
على إنتاج لوحات شبه جتريدية تذكر بوضوح
ولدى التعمق يف دراسة الصلة الرابطة ما
املتوسطة ألب يعمل يف التجارة ووالدته التي
العمل الفني لهيرونيموس بوش «حمل
كانت ربة منزل يف عام  ،1927وانخرط
بني مفهوم اللوحة والعمل الفني لشهير للفنان الصليب» ( ،)16-1515ويف عام  ،1985صمم
«فرانسيسكو دي غويا» للمتمردين اإلسبان
ملصقاً جلمعية النساء العراقيات لعرضه يف
يف امليدان السياسي يف سن مبكرة ،وبعد
الذين مت إعدامهم من قبل اجليش الفرنسي
مؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث للمرأة يف
تخرجه من املدرسة الثانوية عام  ،1945انضم
يف الثالث من مايو ( )15–1814( 1808شكل
نيروبي والذي استلهمه من لوحة الفنان بابلو
الفنان صبري للحزب الشيوعي العراقي.
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ولدى استكمال دراسته اجلامعية يف جامعة
الشيوعي العراقي حسني أحمد الراضي،
لوبورو يف الواليات املتحدة اململكة يف أواخر
وامللقّب كذلك باسم سالم عادل يف أوساط
األربعينيات وانخراطه الفاعل يف مشهد الفن احلزب .هذا "البطل" ،بطل الرواية املشؤوم،
احلديث يف بغداد يف اخلمسينيات ،انتقل
الذي مت إرساله إلى املشنقة ،ليلقى حتفه،
صبري إلى االحتاد السوفييتي يف عام 1960
بدالً من احتفاله باالنتصار .وقد تركت أحداث
ملواصلة تدريبه الفني يف معهد سوريكوف
االنقالب بصمة واضحة على أعمال الفنان
الفني يف موسكو حتت إشراف الفنان
صبري والتي جتلت يف العديد من التركيبات
االشتراكي الروسي ألكسندر دينيكا .ولطاملا
التي تعكس مشاعر احلزن ،ويف ألبوم لوحات
كان حلم العودة إلى الوطن بعد انتهاء الدراسة الفنان صبري والتي قام بإهدائها تكرمياً
يراوده ،بيد أنه لم يتمكن من حتقيق حلمه
لذكرى أعضاء احلزب املعدمني .وكانت اللوحة
ال أيديولوجياً
نتيجة االنقالب العسكري الناشئ بقيادة حزب املذكورة (البطل) متثل عم ً
البعث يف العراق يف فبراير عام  1963والذي
مثلما كانت متثل مجموعة أحاسيس الفنان
أسفر عن اإلطاحة بحكومة رئيس الوزراء
ومشاعره ،حيث أنها لم تشكل تكرمياً لزعيم
آنذاك عبد الكرمي قاسم وانطالق حملة
ميا لصديق
سياسي فحسب ،بل كانت تكر ً
التطهير ضد الشيوعيني ،وهو ما أسفر عن
عزيز .وعادة ما كان الفنان صبري يتحدث عن
بقائه يف املنفى بقية حياته  -بداية يف موسكو شخصية عادل مبشاعر صادقة ،حيث شاركه
 ،ومن ثم يف مدينة براغ.
محادثات طويلة حول الفلسفة والفن،
فض ً
ال عن كونه من أحد هواة الفن .وكان
لقد كان لالضطهاد املستهدف للشيوعيني يف عادل قد حافظ على عالقة وثيقة مع احلزب
العراق (عام  1963وما قبله) تأثير كبير على
الشيوعي لالحتاد السوفيتي ،وكثيرا ما أقام
الفنان صبري مما حدد ممارسته الفنية طوال مع صبري يف زياراته الرسمية ملوسكو.
اخلمسينيات وأوائل الستينيات ،حيث كانت
أولى مواجهات صبري ضد ممارسات القمع
ويكشف حتليل فني لـلوحة (البطل) عن أوجه
السياسي خالل رد فعل احلكومة العراقية
تقارب كبيرة مع لوحة غويا بعنوان "الثالث
العنيف ضد الشيوعيني يف عام  ،1949يف
من مايو  )15–1814( "1808والتي مت رسمها
أعقاب احداث انتفاضة الوثبة حيث ح ّمل
قبل قرن ونصف تقري ًبا (ص  .)106كما
النظام امللكي احلاكم مسؤولية التحريض
تصور اللوحة املعروفة كذلك باسم (اإلعدام)،
على االضطرابات العامة للحزب الشيوعي
مذبحة لرجل أعزل على يد فرقة إعدام
العراقي ،ومت سجن وإعدام العديد من أعضاءه ملشاركته يف انتفاضة ضد احتالل نابليون
وقياداته .كما خلّفت وفاة نعمان محمد صالح بونابرت إلسبانيا يف اليوم السابق (يف  2مايو
 أحد زمالء الفنان صبري يف احلزب  -أثراً  .)1808كان ملوقف غويا احلساس جتاه القوىعميقاً على الفنان صبري مما ألهمه إلنتاج
الرأسمالية واالستعمارية املبكرة صدى لدى
سلسلة أعمال جنازة الشهيد والتي استمر يف الكثيرين يف القرن التاسع عشر وما بعده،
تطويرها ألكثر من عقد من الزمن (1951-
وال سيما أولئك الذين ينتمون إلى حزب
 )1962من خالل تصوير املواكب االحتفالية
اليسار السياسي ،ومن األرجح أنه قد كان له
ومظاهر احلزن اجلماعي ،إضافة لتسليط
صدى لنظرة صبري الشيوعية للعالم .وقد
الضوء على فكرة االستشهاد.
قدمت كلتا اللوحتني ،املشحونتان بأشكال
قام صبري برسم لوحة البطل بعد وقت
الرعب واخلوف ،موضوعات تتعلق باألحزاب
قصير من انقالب عام  ،1963حيث ص ّور
السياسية وممارسات االضطهاد والبطولة
اللحظة التي سبقت إعدام أمني عام احلزب
النابعة من فعل االستشهاد .ومتثل الشخصيات
فرانثيسكو دي غويا  ،لوحة الثالث من مايو.
زيت على القماش 347 x 268 .سم.
مجموعة متحف البرادو .مدريد
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 ،غير املسلحة واخلاضعة ،اجلوهر األساسي
يف كال اللوحتني ،والتي مت تصويرها باللون
األبيض يف تناقض صارخ مع بقية مكونات
اللوحتني ،حيث متثل يف كلتا احلالتني أحد
املعارضني السياسيني يف تلك الفترة يف مشهد
يعيد ألذهاننا التشابه الكبير مع اللوحات
التي تعكس معاناة املسيح – بشكل مباشر
أو رمزي -كشخص حكم عليه باملوت إلميانه
بأيديولوجية مغايرة.
يف لوحة غويا ،تستحضر أذرع الرجل املمدودة
صورة جلسد املسيح مرسو ًما على الصليب،
وتظهر قراءة واضحة لراحة يده اليمنى
عالمة تشبه الندبات ،وهي مبثابة عالمة
على الصلب .كذلك ،يعكس رسم الفنان
صبري الشكل النحيل يف مواجهة املشنقة
املظلمة استنساخاً لصورة جسد املسيح
النحيل أمام عمود الصلب .ويالحظ كذلك
تعزيز اإلشارة لأليقونات املسيحية يف لوحة
البطل من خالل الوجوه والشخصيات الباكية
أسفل الشخصية الرئيسية ،مما يضفي عليها
مظه ًرا مشاب ًها للتراكيب يف لوحة "ستابات
ماتر" .من جانب آخر ،فإن تصوير الفنان
صبري لسالم عادل يف مرتبة الشهيد مبا يكاد
يوازي أهمية الشخصيات الالهوتية ،يعكس
يف نواح كثيرة ثقافة احلداد الشيوعية التي
تسعى لتمجيد الشهداء عبر توظيف ذكرى
امليت لتحصني األحياء .ولطاملا كان لتصوير
مشاعر االحتجاج على ممارسات االضطهاد،
وما يليها من أشكال املعاناة والتضحية بالنفس
دور يف تعزيز أشكال التضامن والوحدة
فض ً
ال عن تأجيج املشاعر الثورية لدى عموم
األفراد .وعلى شاكلة العديد من الفنانني
الشيوعيني وتعاملهم مع املوضوعات ذات
الرمزية الدينية أو العقائدية ،جتدر اإلشارة
هنا إلى أن االستلهام من روايات االستشهاد
الدينية  -سواء كانت مسيحية أو مسلمة –
قد كان واضحاً يف يف أعمال الفنان صبري
والذي كان متيقناً من أثرها ودورها يف تلخيص
املآسي الناجمة عن األحداث والتوجهات
السياسية التي يشهدها عصره فض ً
ال عن
جاذبيتها الشعبية والعاطفية لدى اجلماهير
(املتدينة إلى حد كبير).
وبالرغم من أسلوب كل من الفنانني صبري
وغويا يف بناء شخصياتهم الرئيسية (الال
بطولية) – وذلك بتصوير زوج من احملكومني
باإلعدام – فإننا نرى التباين يف أسلوبهم
عرض األحداث ،حيث يرسم غويا متمرداَ
مجهول الهوية ميثل حركة املعارضة اإلسبانية
بشكل عام ،بينما يرسم صبري صورة محددة
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لشخصية من التاريخ السياسي احلديث
والدمار الذي سيحدثه موته الوشيك .ومن
للعراق ،ونظراً إلصدار احلكم على عادل
خالل التركيز على البطل بدالً من القاتل ،قدم
ميا للرجل
بالسجن من قبل حكومة البعث حديثة التشكيل صبري شي ًئا أقرب إلى التأبني تكر ً

يف  20فبراير  1963وإعدامه شنقا بعد أربعة الذي لم يدعمه لتوجهاته السياسية فحسب،
أيام من التعذيب ،فقد انعكست أصداء هذا
بل العتزازه وتقديره له كصديق مخلص ،مما
احلدث اجللل بفقدان أشكال التآلف والوفاق يجعل اللوحة تكرمياً لذكرى شخصية بطولية
يف صفوف احلزب الشيوعي ،مما أدى إلى
وإشادة بعقيدة آخذة باالندثار قبل تشكيلها
تفكك قيادته ،وهذا ما عمل الفنان صبري على لتعبير رافض ملمارسات ظاملة .من ناحية
تصويره يف رثاء رفيقه على حبل املشنقة مبا
أخرى ،فإن عدم تصويره للمعتدي املعروف
يعكس كذلك املصير الوشيك لنهاية احلزب
ميكن تفسيره كذلك كتدبير احتياطي لتاليف
الشيوعي العراقي يف وقت قريب .وعلى صعيد ردود فعل اجلهات الرقابية يف حال عرض
آخر ،ميكننا مالحظة غياب تصوير منفذي
العمل يف العراق يف يوم ما .وبالرغم من قرار
حكم اإلعدام بعادل يف اللوحة (على الرغم من الفنان صبري بعدم الرجوع إلى بغداد عقب
ظهورهم يف دراسة لـلوحة كشخصيات مجهولة األحداث االنقالبية التي شهدتها البالد يف
عام  1963حيث كان يبلغ من العمر  36عاماً
دون مالمح واضحة) .كما مت استبعاد "فرقة
اإلعدام" املجازية من الرسم النهائي ،وتصدر
آنذاك ،إال أنه لم يخطط كذلك للبقاء يف منفاه
بدالً منها مشهد الشهيد ،ومكانته كثوري،
االختياري مدى احلياة.

كما يتضح التباين يف مقاربات الفنانني يف
مناهضة املواقف السياسية املعقدة واملتوارثة.
تناولهما مع الشخصيات احمليطة بالشخصية كما يص ّور الفنان صبري يف اجلانب األيسر
الرئيسية للشهيد ،حيث ص ّور غويا يف لوحته
من لوحته امرأة حزينة تغطي وجهها براحتي
ً
املجموعة التي تقف خلف الرجل ذو الرداء
يديها خوفا من رؤية الفعل الوحشي الذي
األبيض ،باإلضافة إلى مجموعة األشخاص
سيحدث أمامها ،حيث يتشابه شكلها ومكانها
املمتدين على تل برينسيبي بيو على أنهم
مع شخصية الرجل الذي صوره الفنان غويا
يواجهون املصير ذاته أال وهو اإلعدام .أما يف يف لوحته والذي كان يقف تالياً يف طابور
لوحة الفنان صبري ،فإن الشخصيات الظاهرة االعدام ،والذي تبدو مالمح الرعب عليه
ليست شخصيات مباشرة يف احلدث ،حيث
عندما بدأ مصيره املرتقب باالنكشاف .إال
مت رسم كل شخصية بخلفية غامضة بهدف
أن شخصية املرأة يف لوحة الفنان صبري
التعبيرعن شعور مميز ،بد ًءا من الرثاء ملوت
حتمل داللة رمزية ،وذلك يف إشارتها إلى األلم
زعيم سياسي ،الى الطبيعة املروعة للمذابح
احلاصل لألمهات جراء فقدان أبنائهن يف
اجلماعية ،ومشاعر األسى لدى األمهات،
زمن القمع السياسي .كما أن تعمده يف إبقاء
واملصير اجلائر حلياة الشباب لدورهم يف
هويتها غامضة يهدف للسماح بقراءة فنية

شمولية أوسع نطاقاً .ولطاملا كانت األمومة
ومصاعبها فكرة متكررة يف أعمال الفنان
صبري منذ اخلمسينيات ،وهو ما يبدو جلياً
يف أعماله خالل خمسينيات وستينيات القرن
املاضي كلوحته التي صور بها مجموعة من
النساء العامالت يف مجال البغاء يتجمعن حول
ً
مهد طفل  ،ونساء فالحات يحملن
أطفال بني
ذراعيهن ،كما خصص سلسلة كاملة ملوضوع
فقدان األمهات ألوالدهن ،بعنوان موت الطفل.
وبشكل عام ،لوحظ احتفاظ جميع أعماله
بعناصر محلية ،فمث ً
ال ،غال ًبا ما ظهرت
األمهات الفالحات يف لوحاته جن ًبا إلى جنب
مع رجل أو رجال يحملون معاول يف أيديهم:
بداللة خاصة باملنطقة للمطرقة واملنجل
والتي ترمز للشيوعيني .وعادة ما كان يصور
الشخصيات وهي ترتدي املالبس التي تشتهر
املنطقة بها ،واقفة بالقرب من األسوار
واألكواخ التي كانت شائعة يف املناطق الريفية
يف العراق .وباملثل ،كانت املرأة يف أقصى
اليسار يف لوحة البطل جتسد شعور احلزن،
ومالبسها تدل على الزي محلي ،وذلك يف
مسعى لتسليط الضوء على معاناة األمهات،
والنساء عامة ،يف مناطق الصراع السياسي.
يف املقابل ،يعكس صبري صورة الرجل املقتول
واملضرج بالدماء يف لوحة غويا بصورة ظلية
مقطوعة الرأس يف مقدمة مشهد اإلعدام
(شكل  )4وهو يرتدي مالبس بيضاء ملطخة
بالبقع احلمراء .وتظهر وضعية اجلثة املقتولة
بتفاصيلها البشعة يف لوحة صبري بشكل
مشابه لتصوير غويا املخيف يف لوحاته.
ومع ذلك ،فإن التعبيرعن وضعية الشخصية
مقطوعة الرأس قد مت استلهامها من نقش
على ختم اسطواني يرجع تاريخه للعصر
السومري من حوالي األلفية الثالثة قبل امليالد
(ص  104و  ،)109وذلك ضمن إشارة للجذور
العراقية التاريخية وضمن إشارة أخرى كذلك
لتوجهات الفنان صبري املتكررة لالستعانة
مبصادر متنوعة وخلطها  -سواء كانت مصادر
"عراقية" أو عاملية  -طاملا أنها تخدم قناعاته
السياسية.
إن التفاعل بني الصور احمللية والعاملية يف
أعمال الفنان صبري ،وإن كان بأسلوب غير
اعتيادي ،يعكس انشغال املشهد الفني احلديث
يف بغداد بتشكيل هوية فنية وطنية مميزة عبر
اعتماد توليفة من األساليب احلديثة ودمجها
مع التراث احمللي .وقد شهدت خمسينيات
القرن املاضي نشأة جيل ثان من الفنانني
املعاصرين يف أوساط ساحة الفن العراقية
والتي تضم عدداَ من الفنانني وجامعي األعمال
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الفنية ومن أبرزها "جماعة البدائيني" التي
ذات الطابع السومري اخلاص لم تظهر سوى
اإلعدام التي يرى الفنان بأن صديقه عادل قد
أسسها الفنان فائق حسن والتي انتمى إليها
يف املصادر الروسية وغيرها من املصادر
دفعها يف سبيل وطنه .وميكن قراءة نهجه يف
الفنان محمود صبري ،والتي مت تسميتها الحقا الناشئة يف مرحلة ما بعد حقبة االحتاد
توظيف احلدث السياسي كدليل على كيفية
"جماعة الرواد" يف عام  ،1950ومجموعة
السوفيتي ،مما يشير إلى أن الفنان صبري
مواجهته له – من حيث تأثره البالغ بهذا
بغداد للفن احلديث التي أسسها كل من
لم يصادفها إال بعد مغادرته العراق ووصوله
احلدث على كل من الصعيدين األيديولوجي
الفنانني جواد سليم وشاكر حسن آل سعيد يف إلى موسكو يف عام  .1960بيد أن اعتماده
والشخصي ،مقابل انفصاله التام عنه (وعن
عام  .1951وقد هدفت كلتا املجموعتني إلى
لها كموضوع للدراسة ال يعزى فقط الرتباطها وطنه) على الصعيد املادي .كما يبدو التضارب
تطوير أشكال متميزة من التعبير وأساليب
بالتاريخ العراقي ،ففي نسج عناصر هذا
واضحاً ما بني شعوره باألمان والذي حظي به
التمثيل التي كانت تعكس الثقافة احمللية
الطابع يف عمله الذي يحمل عنوان البطل،
لتواجده خارج البالد يف ظل انتشار ممارسات
واالنتماء إلى أمة معينة .وغالباً ماكان ذلك
كان الفنان صبري يسترشد كذلك مبشاهد
االضطهاد ،وانفصاله عن التطورات األخيرة
يعني الرجوع إلى التاريخ األصلي وإحياء
احملتوى السياسي ،مما يعكس دافعه اإلنساني يف وطنه ،مقابل مشاعره وحبه للوطن والتي
العناصر وتنقيحها من مختلف احلضارات
الدائم للتأكيد على الظلم والقمع والصعوبات تضافرت جميعها لعكس احلدث بأسلوب
كحضارة بالد الرافدين ،والبابلية واإلسالمية التي يواجهها احملرومني يف عمله كفنان .ويف
فريد .ونظراً لعدم اضطراره إلخفاء آرائه
وتوظيفها بطرق جديدة ،وبالرجوع إلى البيان عام  2008ذكر الفنان صبري البالغ من العمر وتوجهاته السياسية  -فقد عكس هذا العمل
آنذاك  81عا ًما هذا الطابع يف مقابلة قائ ً
الرئيسي ملجموعة بغداد للفن احلديث ،متت
ال:
أحد أبرز الشخصيات السياسية العراقية
ً
اإلشارة لهدف املجموعة بالقول" :سنكرم معقل لقد أحببت ذلك كثي ًرا ،ألنه حمل أفكا ًرا عن
املخلصة للوطن ،فضال عما يعكسه من
فن الرسم العراقي الذي انهار بعد مدرسة
كل من الهيمنة والتبعية ،حيث عملت يف إحدى أفكار عامة والتي تبلورت لدى الفنان خالل
بالد الرافدين التي أسسها الفنان يحيى
اللوحات على رسم شخصية مقطوعة الرأس
وجوده يف املنفى ،مبا يف ذلك مبدأ الطبيعة
الواسطي يف القرن الثالث عشر امليالدي حيث بجانب صورة طفل للداللة على استمرارية
اخلالدة للعنف ،وأهميتها على املستوى العاملي،
سنعيد إحياء نهج االستمرارية الذي انهار منذ احلياة ،واستمرارية النضال .لقد كانت لفتة
وأشكالها األخرى املماثلة والناشئة ضمن
سقوط بغداد عقب االجتياح املغولي".
رمزية ،العطاء الدافع الذي ال يقتصر على
سياقات تاريخية أخرى.
وبالرغم من اهتمام الفنان صبري بصقل
الرثاء على قطع الرؤوس فحسب ،بل إلدراك
إن قدرة الفنان صبري على طرح قضايا
شخصية وطنية فنية معاصرة ،فض ً
ال عن
وجود حياة جديدة يافعة يف طريقها للنمو
حساسة من خالل أعماله التي أنتجها يف
مشاركته بأعمال مع مجموعة بغداد للفن
يف أعقاب تلك املمارسات .وتعكس اللوحة
اخلارج قد تناقضت بشكل حاد مع فرصة
احلديث يف مطلع اخلمسينيات ،إال أنه اتخذ
يف جوهرها الشخصية املستلهمة من صورة
غيره من الفنانني املقيمني يف العراق للتعبير
نهجاً مختل ًفا لتحديد أسس الهوية العراقية – سومرية قدمية ،متثل النضال االجتماعي الذي عن آرائهم من خالل أعمالهم الفنية يف ذلك
فبالرغم من استلهام أعماله من وحي الثقافة يتجلى يف قطع الرؤوس وقتل الناس ،والذي ما الوقت ،حيث أن مسألة طرح املوضوعات
احمللية ،إال أنه لم يعمل بالضرورة على تشكيل زلنا نشهده حتى الوقت احلاضر.
السياسية وخصوصاً فيما يتعلق بالشخصيات
روابط فعلية مع الرموز التاريخية العراقية.
وبناء على هذا التحليل املقتضب ،يبدو أن
املعروفة يف ظل الوضع السياسي الدقيق يف
وخالل إقامته يف بغداد ،لم يدرس صبري
الرمزية والصلة بالتاريخ العراقي احلديث
البالد قد كانت تشكل تهديداً صريحاً للفنانني
القطع األثرية لبالد الرافدين بهدف استخراج تشكالن الركيزة األساسية الهتمام الفنان
داخل العراق ،وما من شك بأن تصوير أي
العناصر الالزمة لتوظيفها يف أعماله اخلاصة ،صبري بالطابع القدمي ،حيث أن تصويره للجثة منهم للشهيد عادل كشخصية وطنية كان
سيعتبر فع ً
بل أنه توجه لتشكيل مالمح الشخصية الوطنية مقطوعة الرأس يف لوحة البطل ،على عكس
ال متهو ًرا ومحفوفاً باملخاطر .من
من خالل جتارب احلياة اليومية واملمارسات
تصوير غويا للمتمرد الذي مت إعدامه ،يعكس جانب آخر ،فقد لوحظ توجه العديد من
الشعبية واللغة العامية والعادات ،وكذلك
الفكرة العامة ألحداث الدمار واملوت بدالً من الفنانني العراقيني ملمارسة النقد السياسي
ً
ً
املفاهيم املعنوية  -مثل االستشهاد  -التي
اإلشارة إلى موت شخص واحد بحد ذاته.
عبر اعتماد أساليب أكثر أمانا وحتفظا –
حتظى بأهمية بالغة لدى الشعب العراقي ،ولم ويف ظل استعانته بعدد كبير من املصادر التي كاعتماد أساليب التجريد واالستعارة واالعتماد
يتوجه أبداً لتوظيف تاريخ بالد الرافدين يف
ال يجمعها أي رابط زماني أو جغرايف ،ميكننا على التاريخ الستحضار املقارنات األنسب
أعماله إال بعد استقراره يف موسكو ومن ثم يف مالحظة توجه الفنان صبري لدمج األحداث
مع احلاضر ،فعلى سبيل املثال ،رسم الفنان
مدينة براغ حيث أنتج مجموعة من األعمال
املوثقة مع التصورات اخليالية يف هذا العمل .املقيم يف بغداد كاظم حيدر اثنتني وثالثني
ً
الفنية بعنوان سومريات  /تراثيات (مشتقات
وبدال من رسم متثيل واقعي للحدث ،فإننا
لوحة بعنوان "ملحمة الشهيد" والتي مت عرضها
من كلمتي "السومرية" و "التراث" باللغة
نالحظ التعبير املجازي ملشهد اإلعدام يف ظل يف املتحف الوطني للفن احلديث يف بغداد
العربية) يف أواخر الستينيات.
تسليط الضوء على الداللة الرمزية لعقوبة
عام  .1965كما مت استلهام تلك األعمال من
كما يبدو جلياً أن إعادة إنتاج هذه األعمال
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وحي جتربة االنقالب التي شهدتها البالد يف
عام  1963وذلك باستخدام أشكال مجردة
وشخصيات رمزية كاخليول لغايات سرد
األحداث السياسية (ص  .)111ونظراً لعدم
قدرته على معاجلة األحداث اجلارية بشكل
صريح خو ًفا من املمارسات الرقابية والقمعية
ومالحقة السلطات ،فقد أنتج الفنان حيدر
مجموعة أعماله عبر ربطها بالرواية اإلسالمية
التاريخية لوفاة اإلمام احلسني وذلك كوسيلة
للتحقيق بشكل مباشر يف مفاهيم االستشهاد
واحلداد وإحياء ذكرى الشهيد .وبعد ذلك
بسنوات قليلة أطلق الفنان ضياء العزاوي عم ً
ال
فنياً يف عام  1968يحمل عنوان "ذئب يعوي:
ذكريات الشاعر" (ص  )111وهو ما يعتبر مثال
آخر لفنان يسعى لعكس مشاعره التي و ّلدها
انقالب حزب البعث من خالل متثيل فني شبه
جتريدي يتضمن شخصيات تشكيلية وحيوان
بري .وقد ّ
وظف الفنان مجموعة من األبيات
الشعرية للشاعر الشيوعي مظفر النواب حيث
يروي قصة أم ثكلى فقدت ابنها يف أعقاب
االنقالب .ونالحظ كذلك اختيار الفنان
األسلوب التجريدي بدالً من التمثيل الفعلي
للمشاركني يف احلدث.
أما أعمال الفنان صبري فتكمن ميزتها يف
درجة احلرية اإلبداعية التي متتع بها بسبب
إقامته خارج البالد وإن كانت أكثر تعقيداَ جراء
بعده عن وطنه واستقراره يف املنفى .وتقدم
لوحة البطل توليفة من العديد من التيارات
والتي كانت ركيزة أساسية ألعماله الفنية التي
أنتجها يف مطلع مسيرته مبا يف ذلك االلتزام
الثابت بالقضايا االجتماعية والسياسية،
والنبرة االحتجاجية على ممارسات الظلم
والطغيان ،وحالة الصراع الناشئة بسبب
إقامته يف املنفى مقابل مشاعر االرتباط الدائم
مبوطنه العراق ،واألهم من ذلك اتباعه لنهج
املقاربة اخلالية من أي عوائق أو حتديات
وانفتاحه على توظيف املصادر العاملية وقدرته
على استخدام مجموعة متنوعة منها تعود
لفترات تاريخية مختلفة.

ضياء العزاوي 1968 .زيت على القماش.
 104 x 84سم .مجموعة بارجيل .الشارقة
كاظم حيدر 1965 .زيت على القماش.
 127 x 91سم.
مجموعة بارجيل ،الشارقة
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حتوالت محمود صبري ومأزق واقعية الكم
ضياء العزاوي
منذ مغادرته العراق عام  1960ظل اسم
محمود صبري حاضراً ضمن تاريخ الفن
العراقي كتجربة متيزت بتشخيصيتها
التعبيرية ذات االهتمام الواضح بالتعبير عن
حياة العمال والفالحني اللذين يعانون ظروف
حياة قاسية وشاقة الى جانب ما انتجه من
اعمال سياسية كرد فعل ألحداث سياسية
عاشها يف حينه ،شارك محمود هذا االهتمام
فنانون اخرون مثل :شاكر حسن ،طارق
مظلوم وكاظم حيدر ،اال ان الفرق يكمن بينه
واالخرين يف مرجعيته الفكرية التي تعتبر هذه
املوضوعات ليست بحثا يف التعبيرات الفنية
فقط ،وامنا هي كوسائل احتجاج ضد التمايز
الطبقي الذي يسود املجتمع العراقي.
ان غياب التوثيق الفعلي لكامل ما انتجه من
لوحات وتخطيطات يف مرحلته العراقية وكذا
احلال يف فترة منفاه يف موسكو وبراغ تخلق
الكثير من الفجوات التي ال تساعد على
بناء تاريخه اإلبداعي ،خاصة وانه مر خالل
الستينات والسبعينات بالتحديد مبراحل
اسلوبية متعارضة لبعضها البعض واستمر يف
ذلك يف بداية الثمانينات حتى بعد إصداره
بيان واقعية الكم وتبني هذا األسلوب كصيغة
عمل نهائية .هذا النقص يف املعلومات ال يقلل
من بصمته املميزة مبا انتجه من اعمال شكلت
ايقونات ابداعية ضمن تاريخ الفن العراقي
كلوحة اجلزائر ولوحة شهيد وثبة عام 1951
نعمان عبد الهادي الذي كان له وقع مؤثر على
محمود بشكل حتول هذا احلدث الى موضوع
تكرر ملرات عديد حتت عنوان (جنازة الشهيد)
وكذا احلال مع موضوع (وفاة طفل) الذي ظل
معه حتى عام  .1963يف هذه االعمال كما يف
اعمال أخرى تنوعت بني اللوحات وبني الرسوم
على الورق وحتى مغادرته العراق متيزت
باقتصاد لوني مع تأكيد على اخلط يف رسم
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عناصر التكوين.
املتابع إلعمال محمود صبري منذ اقامته يف
موسكو ومن ثم انتقاله للعيش يف براغ تعكس
صراعا نفسياً قد تلبسه من اجل إيجاد جتربة
تتطابق يف التعبير مع أفكاره املاركسية والتي
حرص على نشرها بني احلني واألخر يف بعض
املجالت مثل الثقافة اجلديدة (بغداد) ومجلة
الطريق (بيروت) .ففي السنوات األولى من
حياته يف موسكو انشغل محمود بالدراسة
يف معهد سوريكوف للفنون وعلى الرغم من
اعجابه بأعمال بعض الفنانني الروس شعر
مبرور الوقت باختالف جتربته عنهم اال أنه
اضطر ملسايرتهم بشكل ما ،وهو ما عكسته
لوحة (االطفال والثلج  )1961والتي لم تختلف

سجني سياسي 1954 .حبر صيني على الورق
 31 x 41سم
 .مجموعة رفعة جادرجي ،لندن.
سومريات ،نهاية الستينات ،زيت على القماش،
 110 x 90سم
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االعمال مثل لوحة بعنوان حزن.
مع مرور السنوات أدى بعده اجلغرايف عن
العراق اختفاء موضوعاته املفضلة يف تصوير
احلياة الشاقة للطبقات الفقيرة من عمال
وفالحني لتصبح املوضوعات السياسية شاغله
اليومي .ففي الستينات والنصف األول من
السبعينات انتج محمود العديد من االعمال
ذات البعد السياسي بأسلوب مغاير جدا،
ان لم يكن العكس عما نعرفه من تشخيصية
تعبيرية حيث استخدم األسلوب التجريدي
مما أربك املتابع لتاريخه ،فهي اعمال معدومة
الهوية ال تختلف عما هو شائع يف الفن العاملي
أوال وال تعكس مهنيته العالية فيما يطرحه من
أفكار من هذه االعمال (لوحة حملة الصليب،
أربعة وجوه وخمسة اشخاص واقفني) ،كذلك

عن اعمال أي فنان روسي .اال انه ايضا رسم وبخطوط حادة وغاضبة شخصيات قيادية
عمل محمود على استلهام احدى ابرز نتاجات
يف نفس السنة واحدة من موضوعاته املفضلة يف احلزب الشيوعي الى جانب موضوعات
احلضارة العراقية القدمية اال وهي (االختام
يف اخلمسينات (جنازة الشهيد) الى جانب ما اخرى كاحتجاج على ما حدث من اعتقاالت
االسطوانية) حيث ميكن رصد هذا التوجه يف
واعدامات العضاء هذا احلزب .ولعل لوحته
رسمه للعديد من املوديالت لنساء روسيات،
لوحة اعدام سالم عادل عبر الشخص املقطوع
كما انه ظل ينتج بني احلني واالخر اعماال
عن اعدام سكرتير احلزب سالم عادل إحدى الراس يف اسفل اللوحة ،يف اعماله هذه وقع
أبرز اعماله يف هذه الفترة ،وان اختلفت كليا
تتماهى مع اعماله يف اخلمسينات ومنها
يف محافظة تقليدية لم تخفي مصدر استلهامه
عن لوحة وفاة طفل املرسومة بنفس السنة.
وفاة طفل ١٩٦٣وهي واحدة من أبرز اعماله
وبالتالي لم تشكل انطالقة نحو اعمال لها
وعلى الرغم مما فيها من مشهدية دينية ال
إذ عكست تطورا واضحا عما ما نعرفه يف
قدرة التوالد النوعي لتعبيريته.
تتناسب وماركسيته الفكرية عكست تأثراً
اعماله السابقة عندما كان يف العراق .هذا
عام  ١٩٧١نشر الفنان بيانه الفني عن جتربته
ً
املوضوع وكذلك جنازة الشهيد موضوعان
واضحا باإليقونات الروسية ذات البعد الديني اجلديدة والذي اطلق عليه تسمية (واقعية
طاملا عاجلهما محمود بصيغ وسنوات مختلفة .بالوانها وتكويناتها مع مالمح من تشخيصيته
الكم) واقام معرضا لالعمال التي انتجها
ولعل محمود هو الوحيد من الفنانني العراقيني التعبيرية املعروفة يف نتاجاته العراقية
مبوجب هذه الواقعية ،مما يدل على إن مالمح
الذين لديهم الرغبة بإعادة انتاج نفس املوضوع السابقة ،هذا التأثير نالحظه يف العديد من
هذا التوجه قد بدء به منذ فترة ليست قليلة
ً
بني فترة واخرى.
االعمال ،بعض منها حملت تأثيرا كبيرا وبشكل الن الطبيعة الهندسية لالعمال حتتاج الكثير
ال تبدو بعيدة عما هو شائع تقليدياً من هذه
يف عام  1963رسم محمود باقالم الفحم
من الوقت وااللتزام العقالني بحساباتها
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العلمية مما يعني انه كان يعمل عليها سوية مع
جتاربه األخرى املضادة لبعضها البعض.
على إنني أتوقف قلي ً
ال عند بعض االعمال
التي انتجها بعد اشهاره بيان واقعية الكم وهي
اعمال محددة وموثقة كموضوع هي لوحة
شيلي والتي هي رد فعل لالنقالب الفاشستي
عام  1973والذي وصف يف حينها كواحد
من أكثر االحداث عنفا يف تاريخ تلك البالد.
ولوحة تل الزعتر كرد فعل الستباحة املخيم
الفلسطيني يف بيروت عام  1976وتخطيط
من عام  1985الحتاد نساء العراق يتماهى
فيه مع تخطيطات بيكاسو املعروفة عندما
كان محسوبا على الشيوعيني .استعمل هذا
التخطيط كملصق ملؤمتر نساء العالم الثالث يف
نيروبي.
ماذا يعني هذا الفعل؟ بالتأكيد لم يكن مجبرا

حزن ،الستينات ،زيت على القماش.
 98 x 128.5سم
تل الزعتر ،السبعينات ( اشخوص حديدية )
 30 x 40سم
خمسة اشخاص ولقفني ،السبعينات ،زيت على
القماش  85 x 75سم
شيلي ، ،السبعينات،
زيت على القماش 80 x 95 .سم
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ظلم اإلنسان ،السبعينات .سومريات،
زيت على القماش  110 x 90سم.
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تفعله وسائل التعبير األخرى.
على انتاج هذه االعمال واال كيف له أن يضع
ظل قصور واقعية الكم يف االستجابة لظروف
جتربته اجلديدة (واقعية الكم) وما وعد بها
من مصداقية يف التعبير جانباً ،ويعود للتفاعل احلياة العادية شاغلي منذ التقيته عام 1972
مع االحداث كأي انسان ميتلك مشاعر إنسانية عندما حضر مؤمتر الفنانني العرب يف بغداد.
 ،كيف له أن ينسى ما ذكره يف رسالة شخصية ويف حينها أثرت معه هذا املوضوع اسوة
بفنانني اخرين ،اال ان انشغاالته يف حينها تعذر
الى صديقه عبد اهلل حبه مؤرخة عام 1974
إلى انه (وضع الفنون السابقة على الرف) كيف ترتيب لقاء جماعي ملناقشة ذلك .قبل سفره
له ان يعود ألسلوب عرف به من خالل اعماله طلب مني ارسال ما لدي من أسئلة الى عنوانه
يف براغ وهو ما فعلت ،التقيته فيما بعد يف
القدمية وبشكل خاص يف املرحلة العراقية
لندن نهاية السبعينات ثم يف الثمانينات ونسيت
أو الى جتريدية شائعة ال مرجعية لها فكرا
واسلوبا .اال تعكس هذا االعمال قصور واقعية تلك األسئلة وكذلك محمود الذي اصبح أكثر
قناعة بتجربته ،مؤخرا وأنا اجمع مواد هذا
الكم يف التعبير عما شعر به كمثقف سياسي
معني بالنضال ضد الظلم ،اليس يف ذلك تأكيد العدد اكتشفت رده منشورا يف كتاب عنه صدر
عن دار االديب يف عمان عام  2013ومن اعداد
الشك يف إمكانية العلم ان يكون قادرا على
صديقه حمدي التكمجي.
التعبير عن الدالالت الروحية لإلنسان كما

هناك منطان يف الفن يستهدف البشر
قيام احلضارة حتى اآلن هي إلغاءات من النوع والكهرو  -مغناطيسية والنووية)  ...إلخ.
األول :تطورية  -خطية معبرة عن حتوالت
اإلنسان ينطلق يف تفاعله مع هذا الواقع
مبوجبهما االمتياز ،األول ،إن الفنان
كمية ضمن إطار عام هو صراع اإلنسان ضد املوضوعي من إحساساته أوال .أنها تعطيه
باستقصائه اجلدي ملا أجنزه اآلخرون
الطبيعة (املرئية بالعني املجردة) عبر الصراع
صور األشياء وخصائصها الظاهرية .لذا
 ،فإنه يقلد أعمالهم أو ينتخب وميزج
االجتماعي.
فهي أساس املعرفة ومادتها التجريبية غير
سماتها اجلميلة املختلفة ،واآلخر هو أن
هكذا كانت اإللغاءات التي حققها الفن
أن اإلنسان ال يقف عند هذا احلد السطحي
يبحث عن الروعة يف مصدرها البدائي:
اليوناني ،ويف عصر النهضة ،ويف سيزان (أما من املعرفة  -املعرفة احلسية .إنه يستهدف
الطبيعة  .إنه يف األول يصوغ أسلوبا
إجنازات التكعيبيني أو موندریان ،مثال ،يف
مستوى أعمق :القوانني والعالقات التي
قائما على دراسة التصاوير ،فينتج إما
عصرنا ،فيمكن اعتبارها كمحاوالت نحو إلغاء تكمن خلف املظاهر لذا فهو يتجاوز نطاق
فنا تقليديا أو اتنقائيا ،و الثاني ،يكتشف،
نوعي) .كل هذه اإللغاء ات هي تطورية  -على اإلحساسات إلى مستوى التفكير املجرد يف
مبالحظته الدقيقة للطبيعة ،خصائص
مستوى واحد وخط واحد فقط :أشبه بحلقات بحثه عن جوهر األشياء.
موجودة لم تصور من قبل أبدا ،وهكذا فإنه متتالية لسلسلة واحدة.
إن هذه الفاعلية اإلدراكية بجانبيها احلسي
يصوغ أسلوبا أصيال .إن نتائج النمط األول أما واقعية الكم فإن إلغاءها للنتاجات الفنية
والفكري تنبع ،بوجه عام ،من متطلبات احلياة
 ،لكونها تكرر ما ألفته العني سلفا ،سرعان السابقة هو إلغاء نوعي .إنها أول حلقة يف
املادية  /اإلنتاجية لإلنسان وتتكيف برؤياه
ما حتظى باالعتراف والتقييم  ،يف حني أن سلسلة جديدة :فن إنسان العصر التكنونووي
ونظرته إلى طبيعة الفترة التاريخية املعينة.
تقدم الفنان يف طريق جديد يجب أن يكون الذي نشهد بدايته اآلن.
وإذا كانت احلقيقة احلسية جتد تعبيراً يف
ولهذا السبب تبدو واقعية الكم غريبة ومثيرة .املادة التجريبية ،التي يجمعها اإلنسان عن
بالضرورة بطيئا ،فقلة هي التي تستطيع
أن حتكم على ذلك الذي يخرج عن السبيل فهي من جهة تتجاوز وتلغي مفهوم الواقعية
الظواهر التي حتيط به ،فإن احلقيقة الفكرية
التقليدية ،إذ أنها ال تقف عند املستوى املتطور تتمثل يف التجريدات التي يخلقها أو يكتشفها:
االعتيادي ،أو لديها األهلية لتقدير قيمة
بالعني املجردة من الطبيعة كما تفعل الواقعية املفاهيم ،النظريات ،التفسيرات ،والقيم التي
األبحاث األصيلة.
التقليدية) بل إنها تتجاوزه إلى مستوى أعمق
يعطيها لهذه الظواهر .وهذه األخيرة (أي
جون كونستابل
فيها ،مستوى العمليات الذرية.
التفسيرات ،القيم ...إلخ) لها تاريخ مثير حافل
إن هذا املستوى ،كما هو معلوم ،لم يكتشف
بالتغيير ،فاملاء ،مثال ،كان (اإلله  -املاء) لدى
ضياء :تكتسب النتاجات الفنية لدى الكثير
من الفنانني أهمية خاصة مبا حتمله من قيم إال مع تطور العلم والتكنولوجيا يف عصرنا.
العراقيني القدماء ،ثم أصبح (مسببا أول)
مستقبلية لتجربته .فما هو موقفك من تلك لذا فإن واقعية الكم تسد بهذا حاجة جديدة
لدى اإلغريق ،غير أنه اآلن مركب كيماوي من
معاصرة :احلاجة إلى فن ميثل روحية اإلنسان عنصرين هما األوكسجني والهيدروجني.
األعمال حتى بدايتك لتجربة واقعية الكم،
وهل تنطلق هذه التجربة اجلديدة من موقع املعاصر الذي يخترق حاجز عالم املظاهر
وباملثل اختلفت رسوم اإلنسان عبر العصور،
ويقف على عتبة عالم جديد غريب لم يعرف
فصورة إنسان ،مثال ،كما رسمها فنان سومري
اإللغاء لتلك النتاجات أم ماذا؟
عنه إنسان املاضي شيئاً.
ويوناني وأوروبي يف القرن  19تختلف فيما
محمود :ال أدري إذا كانت عبارة (النتاجات
ومن جهة أخرى فإن واقعية الكم تلغي تقاليد بينها ال يف درجة معرفة الفنان بتركيب
الفنية) يقصد بها نتاجاتي الفنية السابقة أم
التناجات الفنية عموما .ويف كلتا احلالتني ،فإن املدرسة احلديثة ،وبشكل خاص ،التجريدية.
وتشريح اجلسم اإلنساني ووظائف مختلف
جتربة (واقعية الكم) تنطلق من موقع املواصلة إن هذا الشيء قد يبدو غريباً ألول وهلة.
أعضائه ...إلخ ،فقط ،بل يف طبيعة أفكاره
فاملعروف أن املدرسة احلديثة تنطلق فلسفيا
وقيمه أيضا (مثال ،مكانة اإلنسان يف املجتمع
واإللغاء لتلك النتاجات يف آن واحد.
من إلغاء الواقعية التقليدية أيضا.
والكون).
ميكن القول أن هذه العملية (أي ،املواصلة
فأين يكمن وجه التناقض بينها وبني واقعية
وهكذا ،جند يف الفن  -كمعرفة  -هاتني
واإللغاء) تنطبق على كل خطوة تقدمية يقوم
بها اإلنسان يف أي حقل من حقول املعرفة .إنه الكم ؟
احلقيقتني احلسية والفكرية يف تفاعل مزيج
يواصل نتاجا معينا ليلغيه يف النهاية مبا يبدو العمل الفني هو شكل من املعرفة .وبهذا
ال يتجزأ .غير أن نسبة هاتني احلقيقتني فيه
املعنى ،فهو الصورة اإلنسانية (أي ،التي
أختلفت مع الزمن .فاحلقيقة احلسية مثال
إنتاج أرقى .فالعملية دايلكتيكية.
يكونها اإلنسان) للواقع املوضوعي بخصائصه تكاد تكون معدومة يف الفن البيزنطي ،بينما
غير أن املسألة بقدر ما يتعلق األمر بواقعية
وقوانينه .وأعني بالواقع املوضوعي الظواهر
جندها حتتل مكانة احلقيقة الفكرية يف فن
الكم تتخذ شكال أكثر تعقيداً ،فاإللغاء قد
يكون تطورية  -خطية ،فيأتي معبراً عن تغير املختلفة الكائنة خارج الفكر اإلنساني
عصر النهضة .ثم نراها تنمو لتصبح السائدة
كمي ،وقد يكون مبثابة طفرة فيأتي معبرا عن وباستقالل عنه :الظواهر الكونية واألرضية
يف فن االنطباعيني.
(مبا يف ذلك املجتمع اإلنساني) واملكروسكوبية ،إن هذا التفاعل يعكس بوجه عام تفاعل
تغير نوعي.
والذرية .واإلشعاعات واملجاالت (اجلاذبية
اإلنسان (كمجتمع) مع الطبيعة .فمثال حينما
إن جميع اإللغاءات التي حدثت يف الفن منذ
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التي أثارتها .
قرر (جيوتو) أن ينظر إلى اجلسم اإلنساني
لقد فتت االنطباعيون الشكل املنظور يف فيض
والطبيعة من جديد (كحقيقة حسية) بعد
من األلوان املتداخلة .وأصبح الواقع املوضوعي
ثمانية قرون من الشكلية البيزنطية فإنه
بالنسبة لهم هذه احلركة السرابية أللوان
فتح الطريق أمام تقليد فني جديد :طبيعة
عصر النهضة وما بعدها ،التي استمرت حتى الطيف الشمسي يف انعكاساتها من السطوح
وتفاعالتها معها .أما السطوح وما يكمن خلفها
سيزان.
إن هذا التحول املدهش يف اجتاه الفن ال ميكن فقد استبعدت.
فهمه بشكل صحيح إال إذا نظرنا إليه يف إطار وهكذا فإن حركات ما بعد االنطباعية
استهدفت قبل كل شيء ،إعطاء العمل الفني
الواقع املادي اجلديد الذي بدأ يظهر حينئذ
يف إيطاليا وأوروبا :اإلنتاج الرأسمالي احلديث مجددا املتانة الشكلية ليتخذ بعدا جديدا .فقد
ارتبط البحث عن الشكل بالبحث عن جوهر
وما يفرضه من جتريبية جديدة يف تعامل
األشياء وطبيعتها الداخلية.
اإلنسان مع الطبيعة يف املجتمع.
واجتهت حركات ما بعد االنطباعية يف هذا
هناك إذن خط تطوري واضح :تطور احلياة
البحث  -بدرجات متفاوتة  -إلى جتاوز
املادية  /اإلنتاجية لإلنسان تطور تفاعل
اإلنسان مع الطبيعة) يكشف عن حقائق حسية احلقيقة احلسية (السطحية) ،والتي وقف
جديدة ،وهذه تتطلب جتریدات فكرية جديدة ،عندها االنطباعيون ،نحو حقيقة أخرى.
فقد بحث (غوغان) عن حل يف قيم احلضارات
بكلمة أخرى ،إنه يؤدي إلى تعميق املعرفة
البدائية وطقوسها الغامضة :إن احلقيقة التي
البشرية بشكليها الفني والعلمي.
تكمن خلف الشكل واللون ،كما رآها ،هي الرمز
يف نهاية القرن  19وصل التناقض بني
 .أما (فان گوخ) ،فقد أصبح الشكل املنظور
احلقيقتني الفكرية واحلسية كتعبير عن
بالنسبة له ذريعة للتعبير عن شيء آخر أهم
تطور تفاعل اإلنسان مع الطبيعة حدا أدى ال
وأكثر حقيقية :الذات وصراعاتها الداخلية ،إن
إلى تقويض املفاهيم والنظريات الكالسيكية
جوهر األشياء ينبع من احلياة العاطفية.
فحسب ،بل كذلك إلى انهيار رؤيا اإلنسان
ونظرته التقليدية إلى الطبيعة :الرؤيا الزراعية غير أن (سيزان) كان ذروة هذا البحث ونقطة
 .وألول مرة يف التاريخ اإلنساني ترتبط عملية حتوله ،لقد كشف أوال عن التراكيب الهندسية
التي تكمن خلف املظاهر ،وأظهر( ،بتجاوزه
اإللغاء أو التحول الفني (التي تنبع من هذا
البرسبكتیف التقليدي – املنظور) التداخل
التفاعل بني احلقيقتني احلسية والفكرية)
بعملية حتول أخرى فريدة ينتقل فيها اإلنسان الكائن بني الشكل والفضاء احمليط به،
واكتشف أيضا قيمة جديدة يف اللون :القيمة
يف تعامله مع الطبيعة من مستوى إلى آخر -
أعمق ،أي ،من مظاهر الطبيعة إلى جوهرها .النغمية  ،Tonal Valueوبهذا صاغ أشكاله
اللونية .وهكذا كانت حلظة (سيزان) إحدى
فاإلنسان بدأ يدخل عاملا مجهوال جديدا من
اللحظات الفريدة يف تأريخ الفن التي يتحقق
الطبيعة :العالم الذري.
فيها االمتداد الدايلكتيكي بني احلقيقتني
لقد انعكس ذلك يف مجال العلم يف سلسلة
احلسية والفكرية.
االكتشافات الهامة التي ساعدت اآلالت
العلمية اجلديدة على حتقيقها خالل السنوات وجاء التكعيبيون وأخذوا االكتشافني األول
والثاني لسيزان وجعلوهما أساسا للفن الذي
األخيرة من القرن  :19اكتشاف اإللكترون،
خلقوه لقد انطلقوا من «الكرة واألسطوانة
أشعة أكس ،اإلشعاع احلراري.
ويف سنة  1900بالضبط جاء اكتشاف (بالنك) واملخروط» ،وداروا حول املوضوع بعد أن
الهام :احلرارة املشعة لها وجود متقطع
كان املوضوع يدور حول الفنان قبال .غير
(وحدات  -كمات) وليست مستمرة كما كان
أنهم  -وهو املهم هنا  -ألغوا منطق سیزان
يعتقد قبال .كان ذلك حجر األساس يف فيزياء الواقعي :انطالقة من املوضوع الطبيعي
الكم احلديثة .أما يف مجال الفن فقد انعكس كمصدر اإلحساساته وبالتالي إلبداعه
ذلك يف إجنازات االنطباعيني وردود الفعل
الفني .لقد عاملوا املوضوع «كهندسة بديهية

 ،Apriori Geometryوبهذا ،هشموا الوحدة
الدايلكتيكية التي حققها سيزان بني احلقيقتني
احلسية والفكرية يف العمل الفني .ويكشف
جوان غريس عن هذا التحول بقوله املعروف:
إن سيزان يبدأ بالقنينة ليحولها إلى أسطوانة
أما أنا فأبدأ باألسطوانة ألحولها إلى قنينة!
وبهذا فإن التكعيبية وضعت األساس لطبيعة
اإللغاء الذي حاولته املدرسة احلديثة:
االنطالق من الفكرة  /املفهوم يف العمل الفني
.ثم جاءت التجريدية فدفعت اكتشافات
التكعيبية إلى نتيجتها املنطقية :ألغت نهائيا
احلسية على مستوى املظاهر واستعاضت
عنها بعناصر ورموز من خلق الفنان ذاته:
اخلط ،اللون النقي ،الشكل الهندسي األساسي
يف املربع املثلث ،الدائرة ...إلخ) وبهذا تكون
التجريدية أول شكل فني حديث ينطلق من
اإللغاء التام للواقعية التقليدية واملستوى الذي
تعبر عنه من الطبيعة  -مستوى املظاهر)
للتعبير عن اجلوهر الذي يكمن خلف املظاهر.
غير أن بحثها عن اجلوهر جرى يف معزل
عن احملسوس .فقد ألغت التجريدية أيضا
احلقيقة احلسية اجلديدة التي اكتشفها
اإلنسان على مستوى العمليات الذرية .وبهذا
فإنها رفضت الواقع املوضوعي على مستوى
املظاهر والعمليات الذرية معا.
التجريدية ،إذن يف بحثها عن جوهر األشياء
رفضت املادة التجريبية اجلديدة التي ميكن
أن تكون نقطة انطالقها يف هذا البحث عن
املدلوالت احلسية للمستوى الذري ،إنها حولت
الفن إلى معرفة وحدة اجلانب  -جتریدات
بالستيكية تفتقر إلى حقيقة حسية .لقد
أصبح اخللق الفني عملية تقتصر على التعبير
املجرد عن الذات .إن هذه الذات أصبحت
العالم الوحيد الذي بقي أمام الفنان ليتعامل
معه ويتحراه ،وهكذا ،فإن املدرسة احلديثة.
بعد  70عاما من البحث ،وجدت نفسها يف
طريق مغلق.
اإللغاء الذي جاءت به واقعية الكم ،إذن ،ميكن
حتديده كما يلي :واقعية الكم تعني ،أوال،
نقل الواقعية التقليدية من مستوى املظاهر
إلى مستوى جوهري يف الواقع املوضوعي:
املستوى الذري .وهي تعني ،أيضا ،إعادة خلق
الفن التجريدي مجددا من الطبيعة على هذا
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ملواجهة الطبيعة وتغييرها ،لذا فهو يتطلب تلك
املستوى اجلوهري .إنها ،إذن ،مواصلة والغاء الكم يف واقعها العلمي قادرة على أن تكون
الدرجة من اجلهد والضبط و األمانة الفكرية
لهذين الشكلني من الفن.
هذا الشعر وأن تكون سالحا ال مرئيا وحرب
عصابات داخلية يف النفس ،حرب على األفكار التي يتطلبها البحث العلمي احليوي ،إنه
إن البديل الذي تقدمه واقعية الكم هو فن
جديد يتجاوز سطحية الواقعية التقليدية :ألنه االتفاقية املبتذلة ،يف سبيل الذكاء املبدع ،كما لتناقض يف املعنى ،القول بأن الفن ترف .فلم
يكن هناك مجتمع دون فن ،كما لم يكن هناك
يعطي صورة دايلكتيكية أكثر عمقا وصدقا
يقول هذا الرسام أيضا ؟
مجتمع دون حد أدنى من التكنولوجي والعلم».
للواقع املوضوعي ،ويلغي مثالية املدرسة
محمود :نظرية واقعية الكم قادرة على أن
إن األداة احلجرية األولى التي خلقها اإلنسان،
التجريدية ألنه يربط البحث الفني عن املطلق تكون هذا الشعر ،بالضبط بسبب واقعها
وبهذا خلقته .كانت يف جوهرها ،عمال فنيا،
وعن جوهر األشياء مبا هو نسبي ومحسوس
العلمي .فهي إذ تطلق أساسا من التفاعل
وكل تغيير أجراه (ويجريه) اإلنسان من شكل
من جوهر األشياء نفسه .بكلمة أدق ،إنه مزج اجلديد لإلنسان مع مستوى جوهري من
دايلكتيكي بني حقيقة حسية جدية كشف عنها العالم املوضوعي ،فإنها ،ببساطة ،تصبح طريق الطبيعة هو حتقيق الصورة الفن.
فالفن هو الشرط األبدي الذي تفرضه
اإلنسان واحلقيقة الفكرية اجلديدة التي يطمح اإلنسان إلى املزيد من الواقع من النور ،من
الشعور ،إنها تنقل اإلنسان إلى جوهر األشياء ،الطبيعة على اإلنسان .إنه طموح اإلنسان
إلى اكتشافها.
لتغيير الطبيعة.
وهذا ما تفتقر إليه الواقعية التقليدية أو
كيف تعكس واقعية الكم ذلك ؟
ضياء :يقول الرسام التشيليي (روبرتو متا) يف املدرسة احلديثة.
كلمة ألقاها يف مؤمتر هافانا ملثقفي العالم:
الفن ،كما قال سيزان« ،نسق على غرار
ومن ناحية أخرى ،فإن الواقع العلمي لنظرية
«ليس الفن ترفا ،إنه حاجة ،إنه أمنية ،أمنية
الطبيعة» .الفنان «يترجم» معرفته للطبيعة
واقعية الكم ليس إال نتيجة ملوقف أساسي:
إلى منوذج بالستيكي  -تشكيلي ،إلى «طبيعة
الال موجود ،والوسيلة لتحقيق هذه األمنية« .الفن ضرورة حتمية حياتية بالنسبة لوجود
ثانية» .إن هذه «الطبيعة ،التي يصوغها الفنان
الثورة شعر ،وأقصد بالشعر املزيد من الواقع ،اإلنسان وتطوره ،ولهذا فهو ال ميكن أن يكون
من النور ،من الشعور ...ترى هل تكون نظرية تر ًفا ،فالفن (وكذلك العلم) ،هو وسيلة اإلنسان تصبح وسيلة اإلنسان لفهم الطبيعة احلقيقية
 . CACO3+ H20السبعينات .اكريلك على القماش.
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والسيطرة عليها أو تغييرها.
الفن الذي اعتاد عليه اإلنسان حتى اآلن  -فن
فرسوم كهف (التاميرا) ،مثال ،كانت طبيعة
املظاهر السطحية للطبيعة  -ينتهي ويحل
ثانية» صاغها الفنان الصياد لتمكني اإلنسان
محله من جديد فن يعبر عن طموح اإلنسان
الصياد من السيطرة على طبيعة حقيقية:
اجلديد لفهم الطبيعة وتسخيرها على مستوى
العالم احليواني .وإن متثاال در بولكليتس،
عملياتها العميقة .هذه هي احلتمية التطورية
أو متثال داود (مايكل أجنلو) ،هي مناذج لها
التي مير بها اإلنسان اآلن  -كما تراها واقعية
طبيعة ثانية تعبر عن رؤيا اإلنسان  -الفنان
الكم .إن الرؤيا التي تتيحها لإلنسان هي
 ملا يجب أن يكون عليه اإلنسان (اإلنسانرؤيا حتول شامل لطبيعة اإلنسان اجلديد بعد
اإلغريقي للقرن اخلامس ق  .م  .وإنسان
تركیب مظاهر الطبيعة مجددا.
لقد قلد الفن القدمي الطبيعة مبظاهرها
عصر النهضة) .إنها كانت مناذج قدمها الفن
احمليطة باإلنسان ،أما الفن اجلديد فإنه
لإلنسان لتغيير نفسه وفقا لها.
النموذج الذي سيعيد تكوين هذه املظاهر
اإلنسان ال يكتفي بالسيطرة على واقع معني
وفقا له ،إن واقعية الكم حينما تصور الطبيعة
فحسب ،إنه يطمح إلى تغييره.
كعمليات ذرية  -كتراكیب من وحدات لونية
الفن إذن يتحرى الطبيعة كي يرسم صورة
لفهمه لها ،تؤثر يف اإلنسان وتصبح جزءا من
 فإنها تعطي صورة صادقة غير أنها غريبةجتربته احلسية ووعيه .إنه بذلك يصبح أغنى لألشياء التي نألفها وفقا لتركيبها اجلوهري.
حسا وخياال ،وأعرف بالواقع ،وأكثر قدرة على واقعية الكم تعطي لإلنسان طبيعة جديدة
مركبة من نفس العناصر األساسية املكونة
السيطرة عليه وتغييره وفقا حلاجاته ورؤياه.
الفن ببساطة إذن :هو املخطط التشكيلي
للطبيعة على مستوى املظاهر ،غير أنها تختلف
عنها يف صورتها النهائية.
لإلنسان لتغيير الطبيعة .وهذا يفصح عن
شيء يتجاوز التغيير املجرد الذي تفرضه
إن هذه الطبيعة اجلديدة ،هي صورة ما
احلاجة املباشرة .فاإلنسان  -هذا الكائن الذي سيخلقه اإلنسان لنفسه من املواد التي تهيؤها
أنتجته الطبيعة  -يطمح يف النهاية إلى فرض له الطبيعة نفسها .فاألشكال التي أنتجتها
مقاييسه اجلمالية على الطبيعة ،إلى إعادة
الطبيعة  -خالل ماليني السنني من التطور
خلق الطبيعة .فهل تقوم واقعية الكم بهذه
على مستوى املظاهر ،سيغيرها اإلنسان وفقا
الوظيفة ؟
لهذا املخطط التشكيلي اجلديد.
واقعية الكم تنطلق من أن اإلنسان مير اآلن يف ولكن هل تكون نظرية الكم ،أيضا حربا على
األفكار االتفاقية املبتذلة ،من سبيل الذكاء
عصر حتول شامل فريد على مستوى وجوده
املبدع كما يضعه السؤال ؟
االجتماعي والفردي وعالقته مع الطبيعة
افترض أن األصح هنا استعمال «كیف» أو
بشكل ال مثيل له سابقا (إال  -رمبا  -حني
«ملاذا ،بدال من «هل» ،فاجلواب الذي تعطيه
حتول القرد إلى اإلنسان قبل أكثر من مليون
سنةً ،
األخيرة ينحصر يف «نعم» أو «ال»  -أي ،أنه يف
مثل).
جوهره ذاتي ،ال يتجاوز راي النظرية ،بنفسها.
الشكل القدمي من التنظيم االجتماعي ينتهي
بينما أن ما نبحث عنه هو تفسير موضوعي:
ويحل محله شكل أخر جديد أرقي.
إثبات ما تدعيه النظرية .إن موقف واقعية
ذاتية اإلنسان التي منت يف املجتمع القدمي
وتشبعت بتقاليده السحرية والغيبية والقدرية الكم هو« :الفكر املبدع ،ظاهرة تاريخية نسبية.
تتحول إلى ذاتية من نوع جديد تشتق دوافعها إن درجة إبداع الفكر اإلنساني ترتبط بدرجة
وعمق معرفة اإلنسان وسيطرته على الطبيعة.
ومطامحها اجلديدة من عالقاتها العملية
ولهذا فإن ما يخدم تعميق معرفة اإلنسان
اجلديدة مع الطبيعة والعالم.
وسيطرته على الطبيعة يخدم يف النهاية تطوير
اإلنسان بعد أن فهم وسيطر على املستوى
الفكر املبدع لإلنسان  -والعكس صحيح .إننا
السطحي الظاهري من الطبيعة يتغلغل
أمام عالقة رياضية تقريبا ،سيطرة اإلنسان
إلى مستوى جديد عميق فيها ،هو مستوى
على الطبيعة (كمية متغيرة) تصبح دالة للفكر
العمليات الذرية لفهمه وتسخيره أيضا.
نساء يف االنتظار 1951 .الوان مائية على الورق.
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املبدع (كمية متغيرة أخرى) .لقد قلت «تقريبا» ،لنأخذ جانبا آخر :املدى الذي ارتبط (ويرتبط) لذا فإننا ال نستطيع أن نتكلم يف حالته عن
ممارسة إنسانية .إنه لم يحقق تغيير يف شكل
ألن احلقل االجتماعي ال يسمح مبثل هذه
فيه تطور الفكر اإلنساني باملمارسة .التطور
طبيعي :لم تكن لديه القدرة على خلق صورة
الدقة الرياضية.
هنا يتناول يف جوهره جانبا ماديا من نوع
خاص :الدماغ اإلنساني .األرقام قد تفيد هنا :فكرية  -كغرض خاص به  -لتحقيقها يف
نظرية واقعية الكم تنطلق من االرتباط
الطبيعة .إنه ببساطة لم يبدع شيئا .أما إنسان
الديالكتيكي بني املعرفة والعمل ،اإلنسان يعرف الفرق بني حجم دماغ اإلنسان احلديث من
بكني ،فإن تكنولوجيته لم تتعد بعض األدوات
جهة وبني إنسان  /قرد Australopithecus
الطبيعة عبر عمله عليها ،العمل اإلنساني
هو الشكل الذي يتخذه تفاعل اإلنسان (كقوة
(أقدم منوذج إنساني معروف) ،أو إنسان بكني ،احلجرية البسيطة .وهذه األدوات هي الشاهد
الوحيد على إبداعه  -خياله ،أو هي املدى
من جهة أخرى ،ميكن التعبير عنه من خالل
من قوى الطبيعة) مع الطبيعة نفسها .إنه
نتاج اإلنسان نفسه.
شكل فريد .فالعمل اإلنساني هو التفاعل
الذي استطاع إليه تغيير شكل الطبيعة.
واإلنسان املعاصرة ؟
ونفس الشيء يصح أيضا مع تكنولوجية
الوحيد (من بني التفاعالت الطبيعية) الذي
إن املسافة بينه وبني إنسان بكني ،مثال،
يحتوي على عنصر الوعي ،إنه تفاعل مقصود اإلنسان  -معداته التي مارس بواسطتها
يستهدف سد حاجة  -غرض  -رغبة إنسانية تفاعله مع الطبيعة .اإلسترالوبيتكوس
شاسعة دون شك ،غير أن املقارنة  -لهذا
السبب بالضبط  -تصبح مرشدة إن الفرق
إن هذا ما مييز العمل اإلنساني (الواعي) عن  ،Australopithecusمثال يقف يف بدء التطور
العمل الغريزي لبعض احليوانات فاإلنسان،
بني ممارسة ومعرفة وخيال هذين اإلنسانني
اإلنساني ،إنه لم يكن حتى صانع أدوات.
خالفا لهذه احليوانات ،يحصل يف نهاية عمله
 كما قال ماركس  -على نتيجة موجودة يفخياله سلفا يف بدء العمل .إنه يصنع يف خياله
الصورة التي يريدها قبل تطبيقها أو إدراكها
يف عمله ،لهذا فهو ال يغير فقط شكل الطبيعة
حينما يعمل عليها ،إنه يحقق غرض خاص به
يف هذه الطبيعة .
اخليال ،إذن ،يوجه املمارسة برسمه غرض
املمارسة ،غير أنه يكون فعاال بالقدر الذي
يشتق مادته من معرفة حقيقية بالواقع
املوضوعي ،وإال فإنه يتعارض مع املمارسة
(إال إذا صحح نفسه وفقا لها) أو يحبطها.
التفاعل اإلنساني مع الطبيعة يتحول (حينما
يعجز اخليال عن خلق صورة فعالة)  -كغرض
له ،إلى عملية ميكانيكية عقيمة تستهلك مادة
الطبيعة دون إعادة خلقها ،اإلنسان حينئذ
ينكمش  -يفشل يف دفع ممارسته وتطويرها.
إنه ينجح فقط يف تشويه الطبيعة ومسخها.
بكلمة أدق ،إنه ينجح يف تشويه فكره.
وهكذا ،فإن عالقة اخليال باملمارسة تتخذ
بعدا خاصا مباشرة من وجهة نظر الفن.
فاملسألة ليست فقط خلق صورة ذهنية
فحسب لتوجيه املمارسة اإلنسانية لكي تكون
عرضا ورؤيا لها .إن هذه الصورة الذهنية
يجب أن تكون صورة من نوع خاص  -صورة
إبداعية .غير أنها لكي تكون كذلك ،يجب أن
تشتق مادتها من املعرفة .اخليال ،بكلمة أخرى،
ينبع من املعرفة ويكتسب درجة إبداعه وقوته
منها.

هو الفرق ،مثال بنی األداة احلجرية وبني العقل بهذا العصر ،تنبع من هذا العصر  -أي ،أن
نربطها مبعرفة هذا العصر.
اإللكتروني .فهما شكالن من أشكال تغيير
املادة ،حققهما اإلنسان بتفاعله مع الطبيعة.
وبهذا جنعلها أكثر إنسانية وأكثر ارتباطا
باملتطلبات امللموسة لتفاعل إنسان هذا العصر
غير أن املقارنة تتجاوز هذا احلد :األداة
مع الطبيعة ،ويف كل األحوال ،فإن الفن ال
احلجرية كانت هي نفسها أداة ممارسة
ميكن أن يكون الوسيلة لتحقيق هذه األمنية،
اإلنسان وتكنولوجيته وعلمه وسحره ،وكذلك
كما يقول (متا) .الفن يعطي صورة هذه األمنية
عمله الفني يف وقت واحد.
فقط .العلم والتكنولوجي هما وسيلتا اإلنسان
إنها كانت جتسيدا لكامل طاقاته اإلبداعية.
لتحقيقها .وهكذا فإن اخليال واإلبداع والذكاء
هذه الصفة  -متعددة األشكال  -ال تنطبق
اإلنساني ،كلها تشتق مادتها من املعرفة  -من
على التكنولوجي املعاصر :إنه أداة ممارسة
املمارسة ،بكلمة أخرى ،من درجة وعمق
اإلنسان فحسب ،ولهذا السبب فإنه يتطلب
سيطرة اإلنسان على الطبيعة .إنها كميات
صورة ذهنية بيدعها خيال اإلنسان لتحقيقها
متغيرة ،تاريخية نسبية.
يف الطبيعة  -لتكون الغرض الذي يخضع
واقعية الكم هي يف أساسها نقل الفن إلى
اإلنسان أرادته له ،الغرض الذي يعطي
مستوى أعمق من املعرفة واملمارسة .إنها
ملمارسته قانونها .غير أن مثل هذه الصورة
إذن حتفيز واستثارة لشكل جديد من اخليال
الذهنية ينبغي أن تنبع  -كما رأينا  -من
املعرفة كي تكون صورة فعالة.
اإلبداعي :خيال اإلنسان وهو يواجه جوهر
األشياء ويتفاعل معها كقوة من قوى الطبيعة.
وهكذا نعود بطريق آخر إلى (روبرتو متا):
«الفن أمنية ،كما يقول .غير أننا يجب أن نكون فاإلنسان املعاصر ،يف ممارسته اجلديدة،
بحاجة إلى صورة جديدة يخلقها خياله كي
أكثر دقة ،أن نتكلم عن «أمنية» نسبية خاصة

تصبح «الغرض الذي يعطي ملمارسته قانونها».
واقعية الكم تستهدف تقدمي هذه الصورة
اجلديدة .لذا فهي يف سبيل الذكاء املبدع.
ضياء :يطرح الفنان شاكر حسن من خالل
جتربته ،كون الرسام شاهد على عالم خارجي
سبق أن مت تكوينه ،وإن مهمته ال تتعدى
التأمل ثم التصرف ،كما تطرح واقعية الكم
نفس املوقع من خالل وجود احلقيقة العلمية
املسبقة .أال جتد يف هذا مهمة تسجيلية أكثر
مما تكون ممارسة الكتشاف واقع مستقبلي
أكثر التصاقا باإلنسان ؟
محمود :واقعية الكم تنطلق من وجود عالم
موضوعي خارج اإلنسان ومستقل عن وعيه،
غير أنها ال تراه عاملا سبق أن مت تكوينه،
إنها تراه عاملا متطوراً  -يف عملية تكوين ال
تتم ،عملية تفاعل ال تنتهي بني أجزائه وقواه
املختلفة ،وبضمنها اإلنسان.
لذا فإن واقعية الكم ال تطرح (موقفاً) ،يعتبر
الرسام شاهدا على عالم خارجي ،إلخ .إنها
ترى أن مهمته تتعدى «التأمل» وأنها ليست
تسجيلية بل «ممارسة».
الطبيعة لها بعد زمني .إنها كواقع مسبق
لوجود اإلنسان (ويعقبه) مسألة بديهية اآلن.
يقدر عمر األرض بحوالي  4500مليون سنة.
احلياة ظهرت قبل حوالي  2000مليون سنة.
البرمائيات قبل  280مليون سنة .اللبائن قبل
 135مليون سنة .اإلنسان قبل مليون سنة فقط
 .وهكذا ،فإن اإلنسان نتاج حديث جدا ،إنه
الطبيعة بأحدث أشكالها .غير أنه لم يظهر
«جاهز الصنع ،كامال أبديا ،كي يكون «شاهدا
على هذا العالم .إنه مما غير تفاعال طويل
األمد مع ظواهر الطبيعة األخرى .لقد صار
اإلنسان إنسانا  -بشكله احلالي  -بسبب
شكل تعامله الفريد مع الطبيعة :ممارسته،
إنه ،كأي نتاج طبيعي آخر ،عامل من عوامل
التطور ،غير أنه أصبح بسبب هذه املمارسة،
العامل احلاسم يف التطور ،وبالتالي العامل
احلاسم يف تطوير نفسه .فقد خلق اإلنسان
عبر ممارسته عنصرا جديدا يف العالم« :املادة
املفكرة» .فقبل مليون سنة ،لم يكن هناك
فكر يف العالم .وخالل الفترة منت هذه املادة
اجلديدة وتطورت كميا (ولرمبا يقترب اإلنسان
اآلن بتغلغله أعماق الذرة والفضاء ،من أول
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(هايجنز) :هل أن الضوء موجات أم دقائق ؟
تغيير نوعي يف فكره) .الفكر إذن يصبح -
الفن ،إذن( ،كمهمة تسجيلية) ،ال ميكن أن
لقد سادت فكرة نيوتن (الضوء كدقائق) يف
بظهور اإلنسان  -طرفا يف العمليات الطبيعية يعطي أكثر مما تعطيه الطبيعة على مستوى
ألول مرة يف تاريخ العالم .وبهذا حتولت عملية جوهري ،وبالتالي لتغييرها وتغيير نفسه ،على القرن .18
غير أن فكرة هايجنز (الضوء كموجات) بعثت
التطور إلى عملية واعية .فاإلنسان بعمله على مستوى جوهري أيضا .املمارسة التي تقدم
صورتها ورؤياها واقعية الكم يقف على نهايتها من جديد يف بداية القرن  ،19وأصبحت هي
الطبيعة (بتفاعله مع الطبيعة) يغير الطبيعة
املقبولة ،ثم عادت املشكلة مرة أخرى يف نهاية
ويغير نفسه يف وقت واحد .وهكذا تصبح
األخرى إنسان املستقبل.
املمارسة مجال تطور اإلنسان ومجال ارتقائه
القرن  19بعد النتائج الغريبة لتجربة (ميكلون -
ضياء :هل جتد يف نظرية الكم حال ملشكلة
مورلي) التي أثارت الشك بوجود األثير (كوسط
الوحيد.
تطرحها ،وما هي هذه املشكلة ؟
الفن ،بهذا املعنى ،يصبح نافذا بالقدر الذي
النتقال املوجات الضوئية) وبالتالي الشك بفكرة
محمود( :املشكلة) الفنية ال ميكن حتديدها
الضوء كموجات .ويف  1900جاء (بالنك) بفكرة
يسهم فيه بتعميق وتطوير ممارسة اإلنسان.
مشكلة
إطار
ضمن
أخذها
دون
صحيح
بشكل
(الكم) للداللة على (دقائق) احلرارة املشعة
وكما رأينا ،إن شكل مساهمة الفن يف هذه
وجوده:
عليه
يفرضها
التي
اجلوهرية
اإلنسان
العملية هو توجيه املمارسة الفنية ليقدم
 ،وكانت هذه خطوة نحو إعادة االعتبار إلى
الصورة التي تصبح غرض املمارسة ،ورمزا
نشاطه األبدي لتسخير الطبيعة لسد حاجاته .فكرة (نيوتن) .ويف  1905وضع (آینشتاین)
لقد اتخذت املشكلة اإلنسانية أبعادا اجتماعية حدا لهذا اجلدل التاريخي حينما اقترح فكرة
لتغيير اإلنسان للطبيعة وسيطرته عليها.
من نوع خاص بقيام احلضارة وظهور املجتمع (الفوتونات) الضوئية وتعادل الطاقة والكتلة،
هناك فرق أساسي إذن يف أن يكون الفنان
ضد
اإلنسان
صراع
ارتباط
وبالتالي
الطبقي،
والقيمة املطلقة لسرعة الضوء ،إلخ .لقد كان
شاهدا على العالم أو طرفا فيه .إنه الفرق بني
االجتماعي.
بصراعه
الطبيعة
ذلك أساس املفهوم احلديث الدايلكتيكي للضوء
إلغاء املمارسة اإلنسانية وبني التأكيد عليها.
كل فرد يقوم بدوره يف هذا الصراع متعدد
(كموجة ودقيقة يف نفس الوقت .غير أن تلك
احلالة األولى تفترض عالقة سلبية محايدة.
األطراف يف حدود تقسيم العمل السائد يف
الرغبة البريئة (لإلمساك بشعاع من الضوء)
اإلنسان يقف خارج هذه الدراما الكونية ويف
مجتمعه وعصره .وإن املشكلة التي ينطلق
أعطت أيضا ،فيما بعد ،نتيجة أخرى لم يحلم
معزل عنها  -كمتفرج ،متأمل .وبالتالي فإن
باملتطلبات
األمر
نهاية
يف
تتحدد
حللها
بها آينشتاين الصغير حينئذ :املظلة امللتهبة التي
الفن يصبح مهمة تسجيلية بحتة .احلالة
الدور.
هذا
على
املفروضة
االجتماعية
دمرت هيروشيما  -الوجه اآلخر للممارسة
الثانية تقترض عالقة إيجابية فعالة.
اإلنسان يلعب دورا يف الدراما الكونية  -كآخر إن درجة إبداعه ونبوغه تعتمد يف النهاية على اإلنسانية.
مدى قدرته على استيعاب وامتصاص هذه
وهكذا فإن اهتمام آينشتاين بالضوء جاء تعبيرا
مساهم ،ممثل بها .غير أن دور اإلنسان هذا
فرید ،استثنائي :إنه املساهم املفكر الوحيد يف املتطلبات والتعبير عنها وإيجاد احللول الالزمة عن مشكلة قائمة سلفا ،وإن أهمية إجنازاته تنبع
لها .
بالضبط من أهمية دورها يف النشاط اإلنساني
هذه الدراما .وهكذا إن الفن يصبح ممارسة
تطرح
التي
هي
املشكلة
أن
القول
ميكن
ولهذا
الذي تكلمنا عنه  -املمارسة اإلنسانية.
لتوجيه دور اإلنسان والدراما نفسها .ففي
نفسها حتى جتد هناك من يعطيها التعبير
هذه الدراما الكونية الغريبة  -التي يخلق
أما (بريخت) ،فقبل والدته بأكثر من 2000
الالزم ،إنني أقول ذالك ألجرد املشكلة من
عام تكلم (هيراقليطس) عن «دينامية الوجود،
كل مساهم فيها ،بشكل مساهمته ،واقعه
الغموض الذي حتاط به أحيانا.
وكيف أن املرء ال يستطيع أن يخطو مرتني يف
املستقبلي ،والتي ليس فيها من متفرج كما
غيرت
التي
النسيبة،
النظرية
مثال
ولدت
فقد
النهر نفسه ،ألن املاء اجلديد يف جريان أبدي
يقول بيكون غير اآللهة  -يصبح اإلنسان بفنه
عنها
قال
فكرة
العالم،
عن
مفهومنا
(آینشتاین)
عليه» .وجاء (ماركس) ليحول اإلنسان إلى
وعلمه ،أي مبمارسته ،الكائن الذي يكتب
ً
بأنها أقلقته عندما كان ال يزال صغيرا ،وقد
عامل حاسم يف عملية التغيير ،حينما كتب عن
الفصول القادمة من الدراما نفسها .وهكذا
عبر عنها ببساطة :هل ميكن اإلمساك بشعاع ضرورة تغيير العالم بدال من تفسيره فقط.
فإن «التأمل» املجرد ال ميكن أن يكون طريق
من ضوء ؟ أما (بريخت) فلم يكن يريد أكثر
وعندما بدأ (بريخت) يصف مشكلته بكونها
اإلنسان إلى معرفة الواقع.
يقم
لم
احلالتني
كلتا
ويف
التغيير،
فكرة
عن
«التغيير» .كان العالم واعيا لهذه السمة املميزة
اإلنسان يعرف الواقع عبر تغييره له .التأمل
هو
العصر
إن
بل
مشكلتيهما
بخلق
الرجالن
لعصرنا .غير أن املسألة بالنسبة (لبريخت)
عامل من عوامل املعرفة ،غير أنه ليس
الذي طرحها عليهما.
لم تكن تعني وعي التغيير ،بل حتقيق التغيير:
العامل الوحيد .اإلنسان يتعرف على حقيقة
فقد بقي الضوء مشكلة عويصة بالنسبة للعلم هناك خطأ يف العالم  -لذا يجب تغييره.
األشياء مبزج التأمل احلي والتجريد الفكري
والفرضية ،النظرية  ...إلخ ،وربطها باملمارسة .منذ اجلدل الكبير الذي جرى بنی (نیوتن) و
بكلمة أخرى إن (بريخت ربط املشكلة الفنية،
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ربطته بإحصائية بسيطة« :يف كل يوم صحو
اخلاصة باملشكلة اإلنسانية العامة  -املمارسة مضمون يراد التعبير عنه .األشكال التقليدية
يسقط حوالي  7غرامات من املادة على األرض
بدأت تعجز عن حمل هذا املضمون ،بغض
اإلنسانية ،لقد گیفت هذه املمارسة نتاجه
األدبي ،أو أن نتاجه األدبي أصبح عامة مكيفة النظر عن التشويهات والتغييرات اجلذرية التي على شكل ضوء».
تدخل عليها.
اللون والضوء والطاقة واملادة تصبح إذن كلمات
للممارسة .وهكذا أصبح املسرح البريختي،
متعادلة .البحث يف أي منها يعني البحث
هنا قد يقبل اإلنسان بحل سهل غير أنه ال
مسرح التغيير عصر التغيير.
يف األخرى .الفن هنا يلتقي مع العلم بشكل
فما هي املشكلة التي تطرحها وتعاجلها واقعية يستطيع حينئذ التخلص من ذلك اإلحساس
صريح .الوحدات البالستيكية التي يعمل بها
العميق الذي يبقى يالزمه والذي يبرز أمامه
الكم ؟ إنها ببساطة :رسم صورة صادقة
الفنان ،إذن ،تصبح معادلة للوحدات التي يعمل
للعالم .املظاهر  ،كما رأينا ،لم تعد تكفي
يف النهاية ليقوض االرتياح الزائف والقناعة
العلم اآلن بكل أدواته وأجهزته الفك أسرارها.
إلعطاء صورة صادقة للعالم .لقد أدرك الفنان الذاتية السمجة التي ترافق اإلجنازات
إنه استنتاج مقلق .فهو يناقض كل املفاهيم
والعالم هذه احلقيقة بوضوح يف نهاية القرن
السطحية .أو أنه قد ينبذ الشكل التقليدي
التقليدية التي تضع حدا فاصال بني العلم
متاما ،ليضفي على تعبيره شكال جتريديا
 .19وميكن القول أن كامل التجارب التي
والفن ،افترض أن ذلك ،هو احلد الفاصل
خالصا .هنا يصل اإلنسان إلى الرمز -
أجراها الفن احلديث هي إليجاد حل لهذه
املشكلة .غير أن هذه التجارب طرحت املشكلة العالمة التعبيرية التجريدية ،أي بكلمة أخرى الوحيد الذي كان ينبغي اجتيازه يف هذا البحث
بقرار متعمد بهذه الدرجة من اإللزام.
إلغاء الواقع املوضوعي (كما يف كاندنسكي،
خطأ بشكل آخر .إنها لم تطرحها كتجاوز
كان علي أن أختار ما كشفته لي املمارسة
مثال) .من جهة أخرى هناك اجلانب
ملستوى معني من الواقع املوضوعي (املظاهر
التشكيلي؛ معاجلة املوضوع  -كشكل  -وحتليله العملية (الفنية) وبني التقاليد القائمة .اخترت
اخلارجية) ،وكبحث يف مستوى آخر منه يف
السبيل األول.
إلى أصوله التركيبية املكونة ،غير أن اختزال
العمليات ،بل كنبذ (رفض) للواقع املوضوعي
وهكذا أخذت استند كما قلت  -يف بحثي
وجتزئة الشكل هو عملية ال تنتهي والنهاية
بكامله يف سبيل شيء غامض مطلق .وهكذا
الوحيدة التي يبدو أن اإلنسان يصلها هنا هي بشكل وثيق إلى االكتشافات األساسية
فإن هذه التجارب بعثت احلياة من جديد
العالقات الشكلية اخلالصة للخطوط املتقاطعة للعلم احلديث .بالنسبة لي ،أصبحت هذه
يف الكون املثالي ألفالطون وأشكاله األبدية
االكتشافات املقياس النهائي لصحة االجتاه
املطلقة التي تكمن خلف املرئيات املتغيرة .لقد (كما يف موندریان ،مثال).
الذي أبحث عنه .لقد كان ذلك صحيحا بشكل
يف كلتا احلالتني ،إذن ،جند أنفسنا أمام قيم
حلت املثالية محل املادية ،كفلسفة وراء العمل
خاص يف اكتشاف (آينشتاين) املتعلق بتبادل
وهمية بعيدة كل البعد عن املادة احلقيقية
الفني .لقد أدى ذلك بالضرورة إلى توجيه
الكتلة والطاقة ،وكذلك يف املفهوم الذي عبر
التي يتوخاها الفنان  -املادة احملسوسة .إن
البحث الفني يف اجتاه ينكر استمرار الواقع
عنه (إجنلز) بقوله إن العالم يجب أن نراه  -ال
املادي خلف املظاهر ،وبالتالي إلى حتويله من التناقض الوهمي األساسي الذي يواجهه
كما يبدو للعني املجردة كأشياء جاهزة الصنع
املوضوع إلى الذات .لقد حتول البحث السابق اإلنسان حينئذ هو تالشي املوضوع  /الشكل
 بل كعمليات وتفاعالت مستمرة.نفسه.
للفن يف احلقائق النسبية للطبيعة إلى بحث
إن ما نراه من مظاهر ليس إال الغطاء
جديد يف حقيقة مطلقة مبهمة غامضة يتوصل حوالي النصف الثاني من عام  1967حتول
اخلارجي ،وإن الرسام (كي يرسم صورة
إليها الفنان بالتأمل واحلدس.
بحثي بدرجة رئيسية نحو األلوان هنا يشعر
صادقة للعالم) عليه أن يزيح هذا الغطاء
اإلنسان أنه يقف على أرض صلبة يف بحثه.
وهكذا بقيت هذه املشكلة  -وأعني مشكلة
اخلارجي ويرى العالم كما هو على حقيقته:
هنا بدأت أشعر أن عملية االستقصاء
رسم صورة صادقة للعالم  -قائمة منذ بداية
عمليات وتفاعالت مستمرة لوحدات من
البالستيكي ميكن أن تتم دون االبتعاد عن
هذا القرن.
الطاقة ،إنني ،إذن ،لم أطرح مشكلة .كل ما
وملا بدأت بحثي وجدت نفسي تدريجيا مدفوعا املادة املوضوعية .فالبحث يف األلوان يقود
يف األمر إنني أخذت املشكلة الفنية األساسية
إلى االستناد بشكل وثيق إلى االكتشافات
إلى البحث يف الضوء ،وبالتالي ،إلى الطاقة
وعالقتها بالكتلة .وهنا ال يستطيع اإلنسان أن القائمة وحاولت إيجاد حل لها.
األساسية يف العلم احلديث .لم يكن ذلك
وهكذا فإن مشكلة رسم صورة صادقة للعالم
يرفض هذا االستنتاج البسيط من كل ذلك:
مجرد رغبة مفاجئة أو قرار متعمد الختيار
وجدت حلها باالستناد إلى مبدأين ،أحدهما
إذا كان اللون هو الضوء ،والضوء هو طاقة،
بديل دون آخر بانعزال عن املمارسة .كانت
فكري واآلخر حسي .األول تناول مشكلة
هناك عملية تطور مستمرة مرتبطة باملمارسة والكتلة هي طاقة مكثفة ،فإن اللون يصبح
الشكل  /املوضوع ،فحلها ،بتحويل الشكل /
الفنية نفسها .وهذه تفرض ضرورة حتمية من مفتاحا ألسرار الكون.
املوضوع إلى تركيب  /عملية ،والثاني تناول
لقد تأكد لي هذا االستنتاج بعدئذ حينما
نوع خاص .هناك من جهة اجلانب التعبيري:
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مشكلة (املادة ذاتها ،فحلها ،بتحويل الكتلة
الصلدة التي نألفها إلى طاقة مشعة.
لقد كان الفنان الواقعي (التقليدي) يعبر عن
األشياء بالشكل الذي تتخذه ظاهريا واأللوان
التي تعكسها .أما واقعية الكم ،فإنها تعبر
عن األشياء بالتراكيب التي تكونها كعمليات،
واأللوان التي تشعها هي نفسها :أي كطاقة
مشعة.
نظرية واقعية الكم ،إذن ،لم تطرح هي نفسها
 كرغبة طارئة ذاتية  -مشكلة خلق فن جديديتجاوز حاجز الظواهر املرئية بالعني املجردة.
إن هذه املشكلة كانت قائمة سلفا  -كما رأينا.
فمنذ نهاية القرن  ،19اجته كامل التفكير
الفني (األوروبي  -بشكل خاص) نحو خلق فن
من هذا النوع .لقد كان ذلك تعبيرا للتطور
الذي جرى يف املعرفة اإلنسانية  -الفن
والعلم والتكنولوجي .غير أن ما حدث هو أن
احملاوالت التي جرت يف هذا االجتاه انصبت
يف البحث عن هذا الفن يف الذات اإلنسانية
كجوهر مطلق .واقعية الكم تأتي لتصحح هذا
املوقف  -وتقلبه على قدميه ،ال أكثر .إنها ال
تدعو إلى أكثر من أن البحث الفني عن جوهر
األشياء يجب أن يجري عبر حتري األشياء يف
الواقع املوضوعي).
وهذا الواقع املوضوعي يشمل اآلن (بالنسبة
لإلنسان) واقع العالم الذري الذي يكمن على
أساس عالم املظاهر الذي نألفه .واقعية الكم
ال تقول أكثر من أن الفنان يجب أن يشترك مع
العالم من جديد كما اشترك معه يف املاضي -
يف حتري الواقع املوضوعي والكشف عنه.
إن هذا يعني ببساطة مزج الفن من جديد
بوظيفته االجتماعية التي متيز بها عبر
العصور :متكني اإلنسان من السيطرة على
الطبيعة وتغييرها  -وبالتالي ،تغيير نفسه.

128

محمود صبري ....

حني تتحالف الفيزياء مع الفن
د .عاصم األمير
لم تكن رسوم (محمود صبري  )2012 - 1927من أرجاء أوربا ونشرهم لثقافة بصرية تالمس عدم دراسته أكادميياً للرسم لم مينعه من
حلظة عابرة يف التشكيل العراقي ،حني سايرت الظاهرة االجتماعية من السطح دون اخلوض البدء من جديد حني ميم شطر موسكو ،حني
املشترك اجلمالي لرعيل اخلمسينيات .ثمة
يف ما هو غاطس يف بنية املشاعر واألحالم
درس الفن على يد أستاذه (دينكا) يوم أبهرته
صورة مضادة رسمتها نسقيته األسلوبية ذات
واآلالم مما كان يشكل هاجساً ملحاً عند
جماليات الفن السوفيتي احملرض على تبجيل
املدد االجتماعي بتوجهها اليساري لتهبنا مغزى صبري ساعياً الشهار لغة للرسم تتغنى مبا هو دكتاتورية الطبقة العاملة وقيمة العمل والناس
البعد الرسالي لفنان بدأ مبكراً يف مشروعه
خارج ظواهرية الطبيعة االنسانية وانعكاس
يف حقولهم ومصانعهم قبل أن يقفل راجعاً
التحديثي.
ذلك بقوة على التلقي.
إلى براغ حيث سيغلق األبواب على الفصل
منجزه اجلمالي بوجه االجمال ،قبيل السير
محمود صبري أراد أن مينح خطابه البصري الواقعي املثير للجدل .مبتدأً مبشروع ابداعي
نحو املعرفة الفيزيائية وجذب قوانينها إلى
بعداً أخالقياً ومعرفياً بامتالكه ناصية الرسم اكثر مضا ًء يف زج مقوالت الفيزياء الكونية يف
فضاء الفن فيما عرف بواقعية الكم ،ونظرية
بدعوى املوقف األيديولوجي للكشف عما هو
رحاب الرسم معلناً عن حتول دراماتيكي يف
األطياف الذرية ،بدا أكثر تواشجاً مع النزعة
مستتر يف املشترك االجتماعي محفوفاً بنزعة مشواره العاصف باالجنازات الواقعية ذائعة
االشتراكية التي مثلت له خياراً مرجحاً تتسع
يتخالط فيها االنتماء لقضايا اإلنسان مع
الصيت.
لهواجس فنان يريد أن يرى فنه ينهل مما هو
هواجس إرادة حاملة يف انتاج فن أكثر درامية
قبل ذلك ،وألمر ما يف نفسه ،استعاد محمود
محجوب وفاتن وموجع يف احمليط االجتماعي وأقل استعراضية حني كان التشكيل العراقي
صبري فكرة االحياء إلجناز سلسلة من الرسوم
واالنساني على السواء.
يشهد حتوالً بنيويا يف مساراته األسلوبية،
التي تتماشى ومشروع الهوية وتأصيلها التي
نزعته االجتماعية هذه ،وإن انخرطت يف
وامتالك صوته اخلاص املنبثق من نظرة جيل هام بها الرعيل التأسيسي أبان األربعينيات
الدعوة املشتركة التي أذيعت مع موجة
ينتمي جلذره التأريخي واالنساني مع قيم
مما عرف بفترة االندهاش والتوقع حسب
التحديث التي اضطلعت بها جماعتي الرواد
التحديث التي تالمس النزعة احلضارية.
جبرا ابراهيم جبرا لتزداد ضراوة مع
 1950وجماعة بغداد للفن احلديث 1951
رسومه باإلجمال لها قدرة سحرية رغم
اخلمسينيات وموجة رسوم جواد سليم وآل
فيما يعرف بالبعد احلضاري كردة فعل جتنباً شخوصيتها املهيمنة ،وإنشاءاته املتمركزة
سعيد وفائق حسن ...يومها كان محمود
للسقوط يف حبائل احلداثة األوربية وأوهامها .حول املأساة اإلنسانية والكفاح املضني أم ً
ال
صبري مأخوذاً بالرقم السومرية مانحاً إياها
بعيش رغيد ،لكنها أيضاً تستعيد قوتها من
كان صبري أكثر انصياعاً للعوالم السفلية يف
خياالً معاصراً كنوع من االعالن عن مغزى
املجتمع العراقي وأكثرها إيالماً ،مرتفعاً بذلك طاقة واقعية مبقدورها جذب اسطورتها معها االنتماء للمنجز احلضاري الذي يؤمن ما
عن النزعة الشخوصية التي تالمس املجتمع
جمالية أم داللية .عرفناه يف رسوم الفالحني ،يكفي من حصانة بوجه االجنرار وراء موجات
العمال ،املومسات ،اخلبازة  ،الشهيد ،اعدام
ومشكالته من السطح ،أو جمالياته التي ال
احلداثة العارمة ،واالنطالق مجدداً من أغوار
فهد ...الخ وهي تضمر وعياً مفارقاً محموالً
تتخطى القشرة اخلارجية.
التأريخ والهوية الثقافية التي كانت يومها
عرفناه يف مواقفه التي ترسم للفن مساراً
على مرجعيات نظرية تدمي االحساس بصدق الشغل الشاغل لشتى األساليب التي راجت
يوازي موقفه السياسي ،وألنه فنان ملتزم
مساعيه يف جعل الرسم مرادفاً للكفاح الثقايف .ودوت يف األرجاء.
فكرة االنعتاق والتحرر من قبضة االستبداد،
بالشأن التراجيدي يف احلياة الدنيا لطيف
رسوم محمود صبري بعدئذ يف شطرها األول
من البشر آثر أن يتخذ من مشروعه االبداعي ظلت مبثابة مظلة ملشروعه اجلمالي ،مع
أيضاً ،بحثت يف النزعة السايكواجتماعية
وجهة مضادة ملا عرفناه من النزعة التسجيلية ثلة من اليساريني ممن أسهموا فيما يعرف
التي تتماشى ورغبة التأسيس ملشروع فن
بحركة الدفاع عن الشعب العراقي  ،وإن
التي بدت كاسحة أيام عودة املبعوثني األوائل
يزاحم املواقف السياسية التي تسعى جلذب
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حامالت املاء 1960 .كواش على الورق 56 x 64 .سم.
تفصيل اولي للوحة اعدام سالم عاردل
عائلة فالحية يف احلقل 1955 ،زيت على القماش
محموعة خاصة.
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بـ( واقعية الكم ) التي شرح فيها حتوالت عاملنا عن الوجه املدمر للتكنولوجيا التي كثيراً ما
القيم األخالقية إليها يف الفكر االشتراكي
تهدد مصائر البشر ،لكنه من وجهة أخرى
إلنتاج مجتمع ال حتيطه غشاوة حني ينظر إلى وجدله الطبيعي من عالم الظواهر املألوفة
يبشر بجوانب تدفع الرؤية البصرية إلى األمام
مستقبل أفضل.
إلى اجلزئيات فالذرات فاجلسيمات ،ثم
ٍ
النواة ،وهي قراءة ذات بعد استدعائي يسقط مما يستحق التضحية من أجلها.
هو رسام شخوصي ابتدا ًء حمل رسالته معه
نعرف أن التماهي بني املعرفة العلمية والفنية،
وكان بها طاقة لإلشهار ،وحني أدركته الغربة
فيه البعد التجنيسي يف اخلطاب واحتمال
م َّثل حاجة معاصرة يف فهم لغز العالقات يف
يف موسكو ومن ثم براغ أشهر أطروحته الالفتة الفن على تقبل األنظمة الفيزيائية وقوانينها،
فيما يعرف بـ( واقعية الكم ) التي حترض ضد ومحاولة زج عالم األحاسيس املجردة بقوانني الطبيعة واألسرار بدوافع الترابط الذري ودفع
الفن باجتاه لزوميات الفيزياء احلديثة التي
البربرية التكنولوجية .إزاء ذلك ،أظهر الفنان
الفيزياء واستحصال نتائج بصرية تضع الفن
مي ً
يبدو ال نهاية لكشوفاتها ،ثم أن محمود صبري
ال جدياً للفن املكسيكي وحتديداً رسوم
بوصفه معرفة ال يقينية يف مقابل املعرفة
يف ربطه فيما بني قوانني املادة والرسم ثالثي
(دييغو ريفيرا) ،ومن قبل رسوم (أوروسكو)
العلمية املوصوفة باليقني .واقعية الكم من
األبعاد أو ثنائي األبعاد كشف عن محاوالت
و (جورج روو) بأعماله ذات املخيال الديني.
وجهة نظر أخرى ،تضع الرسم يف اختبار
مثيرة لالهتمام عبر مناذجه املصغرة يف فهم
أسئلة العلم ومستقبل املشكلة اجلمالية حني
واقعية الكم واألطياف الذرية
موضوعي ملا يحدث يف محيطنا الفيزيائي،
تتلون بأصول املنطق واملضي قدماً يف تفسير
وليس محض فعل تسجيلي فردي ملغم
العالم دون الذري والسعي إليجاد مخارج
عام  1971أطلق محمود صبري ،مشروعه
باألحاسيس ألن دوافع مناقلة قوانني الفيزياء
ابداعية وحلول للمشاكل الذرية كما يسميها
النظري والتطبيقي املوصوف
الفنان نفسه ،وهي دون شك ،حتفزنا للكشف إلى فضاء الفن يولد مزيداً من االشكاليات
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شديدة الكثافة .نظرية واقعية الكم ما هي اال
الطبيعة حتت طائل االحساس بتحوالتها
حول مدى جناعة احللول التي توصل لها
مهاد معريف لكشوفات أخرى يف عالم الفيزياء
الشكلية جراء الضوء بوصفه طاقة ،وقد قاد
الفنان دون األخذ باالعتبار أن عالم الذرات
الذرية التي أغوت الفنان فيما بعد الجتراح
هذا بالضرورة إلى اعتماد مبدأ اجلدل يف
غير املرئي يلزمه تقنيات حديثة تتماشى مع
أطروحته فيما يعرف بـ(نظرية األطياف
أصل النظرية الذرية منها الهولوغرافيا ،الليزر تفسير املرئيات واعتماد القانون الذي يرى:
أن األشكال املرئية تتغير تبعاً للضوء الساقط الذرية) التي من الوجهة التقنية تتراجع األلوان
 ..الخ التي حتقق توافقاً طردياً مع املبحث
فيها لصالح اخلطوط ،يف حني تبدو حزمها
عليها يف الزمان واملكان املعينني .لهذا أقول:
النظري لواقعية الفن.
اخلطية محاكية ملا تقوله الفيزياء عن كوننا
إن محمود صبري أراد أن يبدأ من جديد
بالطبع ثمة مرجعيات تذكر هنا يف صهر
الذري فالطيف فيزيائياً ليس اال كمات من
لتشريع لوازم رؤية متاثل ما يفعله عالم
املعرفة العلمية يف الفن تتردد أصداؤها من
الطاقة اخلارجة من الذرة .مبحث الفيزياء
بعيد كما يف الفلسفة الفيثاغورية التي أحالت الفيزياء يف مختبره مستبدالً ذلك باملختبر
الذرية احملض هذا ،أوقع محمود صبري يف
البصري اجلمالي يف مسعى للوصول حلقائق
العالم إلى أعداد ،وأن وسطاً رياضياً يتحكم
تستأهل البحث يف جوهرها لكأنه يريد للرسم مغالبة لغة الفيزياء على الفن وألزمت نتائجه
بالقيم اجلمالية ،نذكر هنا أيضا ،احللول
أن يعاين عناصر املادة اخلفية وليس مظهريتها التشكيلية بالسير وراء ما تقوله الفيزياء أكثر
البارعة للفن التكعيبي واالفادة من النظرية
حسب ،كما هو شأن عالم األحاسيس املجردة ما يستدعيه الفن ،فال يرى من نتائج بحثه
النسبية النشتاين ،حني أكمل التكعيبيون
العلمي سوى ارساليات فيزيائية يفهما دارس
فحصهم للنتائج التمهيدية التي عرضها سيزان التي تدور مدار ظواهرية القيم ال ماهياتها
الفيزياء الذرية تبدو كوسائل إيضاح متقنة
احملركة ،مما اصطلح عليه بالواقع الذري.
فيما يعرف بـ(مستويات الرؤية) التي منها
األداء ،وما تبقى ليس سوى نواجت عرضية
عني الطائر ،التداخل الزماني واملكاني ،تراكب إن قراءة ظواهر الوجود الشيئي بلغة املعرفة
تصب يف مسارات محددة يف عالم الصورة
العلمية تقرب الفنان من مالمسة أوجه
املستويات ،وقد قاد ذلك إلى تطبيقات مثيرة
املعاصرة.
التفاعل مع العناصر الذرية املتحكمة يف
أوصلت الفن التكعيبي إلى مفهوم التزامن،
الوجود ملصلحة الضوء واأللوان كتجلي فيزيائي
من قبل كانت االنطباعية يف الربع األخير
للمادة ،ثم البحث يف الكتلة التي هي طاقة
من القرن التاسع عشر قد ذهبت إلى معاملة
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ٌ
صورة لبالده»
محمود صبري «الفنانُ
د .ياسني وامي

الفنان محمود صبري ،تصوير قتيبة اجلنابي.
تفصيل من التخطيطات االولية جلدارية ( وطني).
تفصيل اولي للوحة .قلم الوان على الورق.
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لألصوات اخلفيضة واألرواح اخلائفة.
الرو ُح العراقية تتكرر عبر الزمن أيضاً،
تستنس ُخ نفسها يف كيانات بشرية جديدة،
نسخ
وبنا ًء على هذا التصور فإني أظن بوجود ٍ
شاهدت ألول مرةٍ  ،عب َر ما يتوفر من
حني
ٍ
قدمية تشبه فناننا الراحل ،أسهمت إحداها
ُ
ٍ
لقاءات فيديوية ،وجه «محمود صبري»
رمبا يف تشييد برج بابل الذي إندرس وأخرى
وهو يتكلم بنبرته احلضارية املهذبة وعمقه
قد تكون هي من وضعت فكرة الثور املجنح
تخيلت
االنساني املكتنز باملعرفة والوضوح،
آلشور رامي ًة من خالله بلوغ املنتهى ،ورو ٌح
ُ
ٍ
حيوات
وافترضت
صوراً له عبر العصور
بغدادية غيرهما ،جنهل هويتها احملددة ،كانت
ُ
ٍ
ٍ
جتليات أخرى،
قدمي ًة عاشها،
حتديات مختلف ًة ُتلي على مهندسي الدولة العباسية الفت ّية
وأهدافاً لم تبلغ مراميها ،ويف خضم تلك
فكرة بغداد املدورة.
الطبقات الزمنية املتباعدة تبقى شخصية
«محمود» الدقيقة التفاصيل والصادقة
تثيرني أيضا وأنا أتأمل وج َهه الهر َم بوسامته
ً
املضمون ُمسك ًة بطبيعتها الوادعة ومحافظة التي تشبه طيراً أسطورياً ،تثيرني فكرة ان
على متردها بوجه السائد مثلما هي مخلص ًة
إنساناً مثل هذا الرجل الهاديء ميكن ان يكون
يف حت ّري احلقيقة وأمين ًة يف اإلصغاء
صارخاً ،متمرداً ومحرضاً على العصيان!

باستمرار عن حياة الفنانني ،حياتُهم
أبحث
ٍ
تدلُّنا أحيا ًنا على فهم الطريقة التي فكروا
ٍ
معطيات حول سلوكهم احلضاري
بها ومتنحنا
ووعيهم الوجودي إزاء العالم ،فض ً
ال عن
تل ّمس ٍ
أبعاد أخرى يف جتربتهم الفنية ،وحياة
ٍ
دؤوب يف فلك
حراك
«محمود» تدلُّنا على
ٍ
حيوي يف فضاء التأمل،
وإستقرار
احلرية
ٍ
ٍ
حري ٌة تدفعه للوقوف مع الضحايا مبواجهة
اجلالد والظلم االجتماعي وتأم ٌل بعيد اآلفاق
ال حتتجزه شقتُه املغمورة يف «براغ» من اختراقِ
احلدودِ وم ِّد يده صوب املطلق ،التأم ُل املعر ُ
يف
ٍ
أنظمة َذر ّي ٍة يف الكون
الذي قاده للبحث عن
ٍ
منظومة
ليعيد إقتباس هياكلها اخلفية عبر
ٍ
حسابية ظاهرها جتريد وباطنها شغف املعرفة
ورغبة االمساك بقبس احلقائق العصية ،ولو
ُق ِّدر لنزعته التأملية تلك ،التي تشبه التصوف،
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ٍ
ٍ
مؤسساتية لكانت اشتغاالته
بعناية
أن ُتاط
اليوم إرثاً وطنياً وماد ًة للدرس والتحليل يف
مختبرات العلم واستوديوهات الفنانني ،وما
ٍ
ٍ
ٍ
مرتبطة
فيزيائية
خالصات
توص َل إليه من
ّ
جوهرياً بحقائق نظرية علمية تدعونا للنظر
عميقاً يف األشياء إلدراك كينونتها اخلالصة،
وأتساءل وأنا أطالع أعمال «واقعية الكم» التي
عنونها بـ «فن جديد لعصر جديد» ،هل أراد
لوحات بوصفها ف ّناً علمياً
ٍ
الفنان بها ان يقدم
ني باحثني
محاكاتياً لدقائق الكم اخلفية ملتلق َ
عن لذائذ التطور العلمي؟ أم إنه أراد أن مينح
التشكي َل بُعداً متجاوزاً السطو َح واألشكال
ومنغمساً يف اجلوهر الالمرئي للعالم املرئي
عبر تأصيله بخيال العلم وجتريداته ذات
هوسه
الكثافة واالختزال العاليني؟ أم انه يتبع
َ
فحسب ،وكأنه يكمل ما أشا َر إليه «افالطون»
يف محاوراته حول جمال األشكال الهندسية
املجردة ،فأفاض «محمود» يف ذلك ،بانياً
نظريته الفنية وحاملاً يف إمكانيتها على التأثير
والتغيير؟
ان واقعية الكم لم تُفهم كما
على الرغم من ّ
مت تلقّيها بوصفها نسقاً فنياً
متنّى لها الفنان و ّ
ينتمي لعالم التجريد الهندسي وبعيداً عن
ال عميقاً
كونها متثي ً
ٍ
ٍ
علمية بعينها
لتقصيات
تضطلع مبهمة صياغة مشروع معريف جديد
اجتاهات ٍ
ٍ
اشتغال
وترسيخ
فنية
يسهم يف بلورة
ٍ
ِ
منطقي بني حقلي العلم والفن ،فضال عن
ٍ
اسهامها املهم يف تعزيز القوة الكامنة لفنون
التصميم املعاصرة بتنوعاتها املختلفة وقدرتها
يف فاعلية األمناط الوظيفية التي شكلت هوية
العالم منذ «الباوهاوس» وحتى اليوم وتوطد
أيضاً بناء هوية بصرية جديدة قد تكون
لذهن
ماسة لتخصصات علمية عديدة بحاجة
ٍ
إبداعي يد ّون بعد التفكيك والتركيب صور ًة
ٍ
مخبوء ًة من العالم املؤ ِّلف لألجزاء املجهرية،
ومن الغريب تلقيها القاصر الذي ينتظر منها
متاثال حقيقيا مع خوارزميات الوجود الذري
ٍ
ٍ
حملصالت
بديهية
محض
وكأن العم َل الفني هو
ُ
ّ
بذاتها ال سعياً معلوم البداية مجهول النهايات
قد يتقصد الفنان حتريف وقائعه لصالح وقائع
متخيلة مضافة يؤمن بها هو وحده ،ألن عامله
الداخلي هو وجود آخر للوجود املطلق.
لم تأخذ جترب ُة الفنان هذه كفايتها من املتابعة
واسع
جلمهور
واجلدل املعريف ولم تصل
ٍ
ٍ
موت طفل .1963 ،زيت على القماش.
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اهتماماً يذكر ،كان فناناً رؤيوياً خارجاً على
كثب كيف حاول هذا الفنا ُن
لكي يفهم عن ٍ
منطق التأثيث والزخرف يف العمل الفني ،ج ُّل
فهم العالم وتعريف موجوداته عبر التبسيط
والترميز البصري لألطياف املشعة أو ترجمة سعيه كان منص ًبا على حتقيق السكينة الذاتية
معادالت ٍ
ٍ
لونية والصفاء الروحي عما ينبغي له من دور يف
جزيئات املاء والذرة وغيرها الى
ٍ
احلركة النهضوية للفن عموماً ويف مصير
محسوبة باملساحات واخلطوط واأللوان تُقرأ
وطنه األم على وجه اخلصوص.
بصرياً وتُقدم املتعة اجلمالية املُعززة بفلسفة
العلم والتحليل الرياضي التركيبي للكون.
إتصلت على هاتف الفنان
يف العام 2010
ُ
صديق له ،ويف
حصلت عليه من
يف موسكو الستينيات التي كان الفن يسير فيها الراحل وكنت
ٍ
ُ
ٍ
أسئلة أخرى ،لم
وفقاً ملنظومة الدولة االيدلوجية ،كان «محمود» بالي سؤا ٌل أساسي من بني
أكن إلتقيته من قبل ولم أكن قد سمعت صوته
طالباً مؤثراً يف زمالئه بتعريفهم باجتاهات
رن هاتفه طوي ً
الفن احلديثة وبصم ًة لها خصوصيتها
ال دون رد ،رمبا بسبب
أبداًَّ ،
الواضحة رغم تأثرها بالشكل العام للهوية
غريب لديه
الشيخوخة ورمبا ألن الرق َم املتصل
ٌ
ألن مفتاحه يشير الى العراق ،هذه الكلمة
الفنية االشتراكية السائدة يف بيئته الدراسية
أو ّ
إن الهوية العراقية اليسارية كانت ماثلة
الصعبة على االجابة ،ورمبا ألنني أنا لم أرغب
إال ّ
ً
ً
يجيب ويفت َح خطا أثيريا بيننا ،حير ًة مني،
بأن
بقوة يف املوضوع والشكل وسحنات الوجوه
َ
َّ
ماذا أقول يف البدء؟
يتخل عنه يف نقد اإلستالب
مع بعد ثوري لم
ورفض االستبداد ،وتُطلعنا أعماله التعبيرية
ٍ
ٍ
بألوان
ٍ
سينمائية
مشهدية
يف تلك الفترة على
يعكس «محمود صبري» يف فنه ويف حياته على
ُ
ٍ
ٍ
وخطوط حادةٍ
ٍ
تراجيدية
وسردية
دراماتيكية
نحو رمزي صورةَ بالده يف حقيقتها اجلوهرية،
تطرح وجو ُهها الواجمة الكثير من األسئلة
احلقيق ُة التي ال تطمئن إلى مدار وال تنتهي
جيل قد إمتلك
الى مستقر.
والتنتهي ملحمتُها إال بوالدة ٍ
ني العصيان.
عيو َن التمرد وجب َ
لم يعبأ «محمود صبري» بالشهرة وال بالرواج
التجاري ألعماله ولم يس َع إليهما او يوليهما
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«واقعية الكم» للفنان محمود صبري:

التراث والوظيفة وجدلية اجلمالي واملعريف
سعد القصاب
وماهي طبيعة العالقة التي تتمثل تواشج
قدمت أطروحة «واقعية الكم»(*) للفنان
محمود صبري ( )2012 -1927رؤية قائمة على املعريف واجلمالي يف هذه االطروحة؟ وهل أن
القطيعة اجلمالية ،ومن خالل محاولة لتجاوز جتاوز االمتثالية يف النظر الى العالم يستدعي
رؤية مغايرة ،تؤسس الستكشاف قيم جمالية
التراث الفني الذي يتمثل بفن عصر النهضة
األوربي حتى االجتاهات االسلوبية واجلمالية جديدة ومن خالل التعاطي مع ما هو علمي يف
للفن احلديث ،وعبر رؤية فكرية وفنية تتوافق هذه العالقة؟
وحجم التحوالت التي شهدها العالم على
التراث وحداثة التح ّول
املستوى العلمي والتقني واالجتماعي .لقد
عاينت أطروحته محاولة مت ّثل صورة أخرى
يشير الفنان محمود صبري ،أن اختيار مفهوم
للواقع ،تتخذ ما هو جوهري وعملياتي مبدأ
لها ،ما يستدعي ذلك التفكير بدرجة أساسية التراث الوطني والعاملي من قبل الفنان يأتي
من أجل خلق ّ
حتول يف املمارسة الفنية والرؤية
يف اجلانب الوظيفي واملعريف للفن ،للتوصل
الى أبعد قليال من االخرين .أي أن التراث
لطرائق تعبير حتفّز عن فهم جديد للواقع
يساعد باجتاه املضي يف خطوات قادمة ملسار
املوضوعي ،وضرورة تصوره وفق هذه املعرفة
أية جتربة خالقة .كما حصل يف عصر النهضة
اجلديدة ،التي افترضت فهما مغايرا لعالقة
األوربي (القرن  )16 ,14من حت ّول حضاري
الفن باإلنسان ،معززة تصوراتها بالنزعة
نوعي واساسي وكذلك االمر مع التحوالت التي
املوضوعية وجتاوز ما هو ذاتي يف املمارسة
ارتبطت باحلداثة يف بدايات القرن املنصرم.
الفنية.
أثناء عصر النهضة ،جاء التح ّول الكبير لكونه
يعلل الفنان محمود صبري يف أطروحته
أقترن «برفض تراث معني :تراث العصور
هذه ،التصور الفني السابق بكونه ذو طبيعة
تبجل ما هو خاص وفريد ،وتقوم على مبدأي الوسطى ،وبعودة واعية الى تراث معني :التراث
ّ
االغريقي الروماني» ( ،)1حيث بات هذا
احلرية واالستقاللية من قبل الفنان ،وهي
التراث بقيمه اجلمالية وقواعده الكالسيكية
متارس ضمن وظيفة ذاتية دالة على احلرية
مصدر الهام للفنانني من رسامني ونحاتني
والتلقائية غير املق ّيدة بشروط أو مواصفات
حتى القرن التاسع عشر .فيما اقاموا فنانو
تعيق متثيالت الفنان التعبيرية واجلمالية،
وذلك ميكن قراءته ،خاصة ،من خالل التراث احلداثة عالقة مع تراث مغاير حلضارتهم
االوربية احلديثة ،باحتضانهم لتراث مختلف
والوظيفة يف العمل الفني .اال أن اكتشاف
مت ّثل بتراث الثقافات القدمية ،وهو غالبا غير
االنسان أشكال جديدة ،عميقة ،يف الطبيعة
األوربي (البدائي ،االفريقي ،أمريكا الالتينية،
واملادة سيجعل الفن ميضي يف شكل جديد
الشرقي).
ونشاط حسي مختلف ،يستمد مرجعياته
لقد جاء تأثر فنانو عصر النهضة بتراثهم
ووسيطه ومؤثراته من املفاهيم واالكتشافات
األوربي احلضاري ،فيما تخلى فنانو احلداثة
ضمن املختبر العلمي ،مبا تتضمنه من
عن هذا التراث والبحث عن تراث مختلف
مدلوالت لم تعد ذات طبيعة شخصية
خارج حضارتهم ،عن حضارة جديدة لهم .ذلك
ومباشرة ،بل بحثية وقياسية وضمن أطار
ما يدعو للتساؤل عن عالقة الفنان بكيفية
موضوعي.
االستعانة بالتراث وطبيعة العالقة معه؟
ذلك ما يستدعي أسئلة عديدة ،تتمثل :ماهي
ينطلق محمود صبري من أن طبيعة هذه
طبيعة تصورها لإلرث اجلمالي ،واستحداثها
العالقة ميكن تفسيرها من خالل الصراع
لوظيفة مغايرة للفن يف عالقته مع االنسان؟
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القائم بني القوى االجتماعية لإلنتاج وعالقات
اإلنتاج ،وهو انعكاس للصراع األساسي
الوجودي الذي ميثل شرطا مطلقا بني عالقة
االنسان والطبيعة ،والذي يتخذ شكل صراع
قائم على اإلنتاج املادي والعالقات املادية
وشكل ثاني ،معنوي ،لتوجيه اإلنتاج ومساندته
وفق تركيب ،أيديولوجي ،فكري .ذلك ما ميثل
جوهر النشاط التاريخي الذي ميارسه االنسان
لتغيير نفسه وتغيير العالم احمليط به ،حيث
«احلاضر يستعير من املاضي لغرض تغيير
نفسه ،أو أن املاضي يصبح املادة األولية التي
يعيد احلاضر تغيير نفسه بتغيير شكلها» (.)2
أن التحوالت املادية وتطور قوى اإلنتاج املادي
واالكتشافات العلمية واملتمثلة باالستخدامات
الصناعية والتقنية والتطور املديني الذي
حصل يف أوربا منذ عصر النهضة (ق ،)14هو
الذي فرض عالقة جديدة وتطلب موضوعات
واشكال فنية جديدة ترتبط بهذا التحول
احلضاري وتسنده يف ذات الوقت .سواء تعلق
االمر بالعودة الى املنجز اجلمالي للحضارة
االغريقية أو الروماني ،أو بالتحوالت الالفتة
التي شهدها الفن احلديث يف بدايات القرن
العشرين ،أي محاولة ابتكار اشكال وقيم
جمالية جديدة ومبا تتالءم التحول االقتصادي
واالجتماعي ،التي تسعى هذه القيم ،دائما ،أن
تؤدي دورا ايجابيا يف هذا التحول ومساندته.
يعني الفنان محمود صبري يف أطروحته
واقعية الكم طبيعة العناصر الفنية واجلمالية
التي من املوجب التعامل معها ،يف العالقة مع
التراث ،لتوازي التحوالت العلمية واملعرفية
ومبا يجعلها مساندة وإيجابية يف طبيعة هذا
التحول والتقدم ،حيث تبقى احلاجة لوسائل
تعبير جديدة لغرض التعبير عن التحوالت
اجلديدة واملختلفة .وذلك يتأتى من أدراك
العالقة التي تربط بني أجزاء التراث أو النظام
الذي تطور مبوجبه ،ما يعني موقفا فعاال منه
مبا يستدعيه كظاهرة جديدة أو حتول نوعي
يف التجربة «ألننا أذا إذا اكتشفنا العالقات

التي ترتبط بها أجزاء هذا التراث والقانون
الذي تتطور مبوجبه فأننا سنستطيع حينئذ
اكتشاف اخلطوة القادمة أو التنبؤ بها» (،)3
ومبا ال يجعل النظر الى التراث (الوطني
والعاملي) كمجموعة أجزاء مستقلة ،ومتمايزة
عن بعضها ،وذات طبيعة متباينة من االشكال
والقيم اجلمالية ،بل كال متماثال.
أن استعارة التراث وفق هذه الرؤية القائمة
على الوحدة ،البد ان يستدعي وعيا آخر
عنه ،ويفترض حتوال مضافا بشأنه ،يطالب
بإمكانية خلق تراث جديد ،كون تقاليد التراث
التحول الذي
السابق فقدت ضرورتها جراء ّ
اصاب العالم احلديث ،الذي يتطلب بدوره
خلق اشكال جديدة وموضوعات مغايرة وفن

حتى أالن الواقعية التقليدية» ( .)4انها تبني
مختلف ،يساند ويدعم ويتك ّيف مع إجراءات
العالقات اجلديدة يف هذا العالم على املستوى أطروحتها يف تعامل االنسان مع الطبيعة من
االجتماعي والطبيعي .أن تعزيز فعل القطيعة خالل الواقع املوضوعي الذي يعتمد االجراء
مع التراث يتأتى من النظرة العلمية ،والتعاطي املختبري ويتجاوز النظر اليه عبر العني
املجردة.
بكون العالم بات االن نظام عمليات وليس
من ذلك يتضح هنا دور الفنان يف هذه العالقة
مواضيع واشياء جاهزة ،كما أن املادة لم تعد
اجلديدة مع العملية الفنية .والتي تبدأ من
كتلة صلبة ،بل شكل مك ّثف من الطاقة.
فهم ودراية مغايرة لعمل الطبيعة وإمكانية
متثيله لها ،بتحفيز ما هو موضوعي ،حينما
الوظيفة اجلديدة يف الفن
يقوم بالفنان بدور املراقب املالحظ غير
املنفعل وبدافعية معرفة غير ذاتية مستقلة
من وجهة نظر الفنان محمود صبري ،أنه
عن موضوعها ،كي يعيد تشكيل هذه الطبيعة
ينبغي التعاطي مع واقعية الكم ،يف كونها
«واقعية من نوع جديد تنقل الوظيفة الفنية الى جماليا وفق هذا الفهم التجريبي ،وجعل مثل
هذه املعرفة كي تكون شخصية عبر اختبارات
مستوى أكثر عمقا من املستوى الذي تناولته
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ألشكال معينة من الوجود .أن الفنان يقوم،
بذلك ،بخلق اشكال وصور تركيبية جديدة
للمادة ،سواء كانت للذرة أو للمادة عبر تركيبها
الكيميائي .حيث تستمد مفرداتها الشكلية
والصورية من الطبيعة ذاتها يف مستواها
الكمي والذري العميق.
ان انعكاس فهم الفنان لوظيفة الفن ،يتأتى من
كون الفن ذاته وتطوره عبر تاريخه منذ الفنون
القدمية حتى الفنون احلديثة كان دائما ذو
طبيعة متحولة ومتغيرة ،ومبا يقارب يف نظرة
االنسان للعالم وللطبيعة ،والتي كانت دائما
عالقة نوعية وفعالة .لقد ش ّكل الفن خالل
تاريخه صور متعددة عن هذه العالقة والتعبير
عن اجلوهر اإلنساني فيها ،أن «االنسان
بهذا يرى ويتأمل يف الفن التشكيلي واقعه
االجتماعي ـ مجموعة عالقاته االجتماعية ـ
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من الذرة ومستوى عملياتها ،يستدعي وعيا
وأعني نفسه ذاتها» ( .)5بذلك تتجلى
مغايرا يتأمل ويرى خالله هذا العالم اجلديد،
أثر الوظيفة يف الفن بدأبه على خلق صورة
متغيرة جراء التحوالت الناشئة واجلديدة سواء ومحاولة تكييفه وفق حاجاته ،لذا ستصبح
يف طبيعة االنسان وعالقته املتغيرة مع الواقع .العالقة اجلديدة مع الطبيعة والعالم مقترنة
عبر هذه الكلية وهذا الشمول يرتبط الفن أبدا برؤية جديدة لألشياء وطبيعة الواقع احمليط.
ما يعني ذلك حتوال يف فهمنا لطبيعة الوظيفة
بالتغيير.
وعالقتها بني الفن والعالم والتي لم تعد
لقد كانت اول اشكال هذه العالقة حينما
مقتصرة على مبدأ احملاكاة.
حاول االنسان محاكاة الطبيعة يف الفن،
جاء الفن احلديث كتحول ثوري يف طبيعة
بوصفها ،أي الطبيعة ،ذلك املجال الذي
االشكال واملوضوعات ،والعالقة الوظيفية
حترك فيه االنسان منذ القدم ،والتي أدركها
للفن مع الواقع والطبيعة .لقد مت خالله جتاوز
بكونها حقيقة ظاهرية على مستوى الشكل
تقاليد راسخة يف الفن الغربي متلت مببدأ
واملوضوع والتعاطي معها والتعبير عنها على
احملاكاة ،وملدة جتاوزت اخلمسة قرون .أثر
مستوى مظهرها املرئي ،الذي ميكن تعيينه
التجاوز هذا ،جعل الفن يلتجأ الى متثيالت
ورصده وتصوره عبر العني املجردة .اال أن
العلم احلديث وباكتشافاته لواقع مادي جديد الدافع الذاتي والتأكيد على جوانية العالم
متمثال يف النظر الى املادة بكونها كيانا متألفا الداخلي كمبدأ للتعبير اجلمالي يف العمل

يحتفظ الفن احلديث وفن الواقعية التقليدية
منذ عصر النهضة بسمة جوهرية تتمثل
يف موقفه التجريبي جتاه الطبيعة .لقد
حقق صورة لهذه الطبيعة بوصفها نظام من
مواضيع جاهزة ،يتمثلها العمل الفني عبر
تكوينه الصوري واالنشائي بشكل جتريبي،
أنها أيضا صورة تركيب اجتماعي معني ،كون
عالقة االنسان مع الطبيعة ال تتم اال بوساطة
الفني .لقد كانت متثيالت أغلب اجتاهاته
املجتمع ،بذلك ،هي أيضا ،تعبر عن هذا الواقع
(التكعيبية ،الوحوشية ،التجريدية ،التعبيرية
االجتماعي كذات وموضوع يف الوقت ذاته،
وغيرها) هي انعكاس صورة العالم على الذات ،لكن هل ميكن التعاطي يف عصرنا احلالي مع
وموقف الفنان من هذا العالم.
هذا املعطى اجلمالي واعتباره مالئما كوظيفة
يفترض الفنان محمود صبري أن احلقيقة
أيديولوجية قادرة على تغيير االنسان والعالم؟
اجلوهرية للممارسة التشكيلية يف كونها
لقد جاءت الواقعية التقليدية لعصر النهضة
«صورة أيديولوجية» ،تفترض رؤية للواقع
وجتارب الفن احلديث ،كصورة مالئمة وثورية
اخلارجي «ككيان من عالقات تتناول عالقات
معبرة عن جوهر التحوالت االجتماعية
البشر االجتماعية وعالقتهم مع الطبيعة.
والفكرية التي خاضتها أوربا ،وكانت سمة
خالل مثل هذه الصور يصبح البشر على وعي نوعية لوعيه وعالقاته مع الطبيعة والعالم،
بواقعهم الفردي ـ االجتماعي ـ الطبيعي» (،)6
بوصفها وظيفة تاريخية وأيديولوجية اقترنت
وهي رؤية تعي التناقض واالمكانيات بالواقع
بالصورة امليكانيكية النيوتنية (نسبة الى
وتسعى الى وعي يوائم وبشكل منسجم بينها
نيوتن) ،حيث العالم نظام ذرات يتحرك ذاتيا
وحقيقة هذا الواقع ،لكنها ويف حالة تعطيلها
وتلقائيا .ولكن االكتشافات اجلديدة للعلم
كصورة موضوعية له سوف تنتهي كوظيفة
والتحول االجتماعي املعاصر يجعل مثل
أيديولوجية.
هذه الوظيفة تخدم وعيا اجتماعيا وجماليا
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قدميا .أن العمل الفني الناجت عن هذه الرؤية وباستقالل عنه.
التي حتدث يف الطبيعة وليس مت ّثل مظهرها.
التقليدية ،قد يفترض اندماج عاطفي واقتران أن ما هو ظاهري لهذا الواقع بخصائصه يبقى انها جتربة تتمثل عمق الواقع املوضوعي
أساس املعرفة اإلنسانية وحدوها التجريبية،
رمزي ما بني املتلقي وموضوع العمل الفني
وحقيقته وليس صورته املثالية الظاهرة،
وهي معرفة حسية .لكن االنسان وخالل
وشكله ،لكنها تفشل يف استثارة حسه النقدي
بوصفها ممارسة تطمح الى اكتشاف حقيقة
وملكته التحليلية وتفشل كوظيفة بعيدة املدى ،تاريخه ،كان يبحث ويكتشف ما هو أبعد من
فكرية جديدة وفق واقعها العلمي الذي بينته.
«انها تدربه لذة االستجابة العاطفية بدال من
هذه املظاهر على مستوى القوانني والعالقات أن الفن بالنسبة لهذه االطروحة هو مبثابة
االستجابة االنتقادية جتاه األشياء واالحداث .التي حتكمها .أنه يتجاوز ما هو حسي الى ما «طبيعة ثانية» تسعى الى فهم الطبيعة
لهذا فان قدرته على فهم وتغيير األشياء على هو مجرد للبحث عن جوهر األشياء ،حيث
احلقيقية والسيطرة عليها وتغييرها ،بذلك
تأتي هذه التجريدات على مستوى املفاهيم،
مستوى تركيبي عميق من الوجود تبقى يف
يصبح االنسان «أغنى حسا وخياال ،وأعرف
النظريات ،القيم ،التفسير.
جوهرها كما هي .)7( ».أن مثل هذه الرؤية
بالواقع ،وأكثر قدرة على السيطرة عليه
يتمثل الفن على ما هو حسي وفكري طيلة
اجلمالية ال تستطيع أن متضي يف جعل
وتغييره وفقا حلاجاته ورؤياه» ( ،)11ملبية
االنسان ،املشاهد ،ان يدرك األشياء والعالم
وجوده منذ عصر النهضة الى الفنون احلديثة ،الفهم احلديث لإلنسان يف فهمه لطبيعة
وظلت هاتني احلقيقيتني يف تفاعل تام خالل
احمليط به اال بشكل سطحي وغير عميق ،يف
التحول احلضاري واإلنساني الفريد الذي بات
الوقت الذي يحتاج فيه االنسان املعاصر أن
هذا التاريخ ،اال ان اجتاهات الفن ذاته بأعالء عليه على مستوى وجوده االجتماعي والفردي،
يحتفظ بحس نقدي وفهم عميق يوازي الفهم احدى هذين احلقيقتني ظلت متأثرة وفق نظرة وعالقاته بالواقع وطموحه اجلديد الفتراض
اجلديد والتركيبي لألشياء والظواهر تلك التي املجتمع وحتوالته اثناء عالقته مع الطبيعة
عالقة مختلفة مع الطبيعة والعالم ،والقائمة
بينتها االكتشافات العلمية والتكنلوجية احلديثة والواقع ،وهو الذي سيؤدي الى تعميق املعرفة على إعادة تركيب مظاهرها مجددا .انها
وما رافقها من حتوالت اجتماعية نوعية.
البشرية .فأمام اكتشاف حقيقة حسية جديدة حينما تصور هذه الطبيعة كتراكيب ذرية من
أن الوظيفة يف الفن ،ويف عصرنا احلالي ،كما ثمة فكرة ذهنية جديدة.
وحدات لونية ،فهي تعطي صورة حقيقة جديدة
لقد حققت االكتشافات العلمية والتكنولوجية
تفترض أطروحة واقعية الكم ذات بعد فعال
وصادقة لهذه الطبيعة وفقا لتركيبها اجلوهري
التي ظهرت منذ نهايات القرن التاسع عشر
ومحرض للتغيير ،والتعاطي معها كإمكانية
والعناصر األساسية املكونة لها.
والتي «تفترض صورة تشكيلية جديدة وشكال وبدايات القرن املنصرم ،تقويض العديد من
تسعى واقعية الكم عبر تصوراتها ،كما يفترض
تطبيقيا جديدا (موضوعا محسوسا) وكالهما املفاهيم التقليدية الكالسيكية املتعلقة بنظرة
الفنان صبري ،الى نقل الفن الى مستوى
االنسان الى الطبيعة وحتوله الى التعاطي
يشتق عناصره يف نهاية االمر من املستوى
أعمق من املعرفة واملمارسة ،ما يستدعي
معها على نحو أشد عمقا وتعقيدا ،واملتمثل
اجلديد من الطبيعة كما كشف عنه االنسان»
خياال ابداعيا يبحث عن شكل جديد للتعبير
( .)8لقد كان الفنان يهتم مبا خلقته الطبيعة ،بالعالم الذري ،ما ك ّرس مبدأ التحول الفني
وصورة جديدة عنه ،والتي تتأتى مادته من
ولكن عليه االن أن يفهم كيف تعمل الطبيعة.
جراء التفاعل واجلدل ما بني احلقيقة احلسية خالل املعرفة بالواقع املوضوعي .أن اخليال
والفكرية والتي انعكس خاللها على مجمل
أن اظهار صورة الواقع اجلديد احلاشد
«ينبع من املعرفة ويكتسب درجة أبداعه وقوته
بالتحوالت االجتماعية والعلمية والتكنلوجية
النتاج الفني مع اجتاهات الفنون احلديثة منذ منها» ( ،)12وبخالفه يعجز عن خلق صورة
االنطباعيني واالجتاهات الفنية الالحقة لها
وإمكانية التعبير عنه ال يتأتى اال عبر النظر
حيوية وفعالة ،بل يتحول الى ممارسة تقليدية
سواء على مستوى طبيعة استخدام اللون،
الى العالم كنظام عمليات والذي يجد تعبيره
تعيد استهالك صورتها بدل أن تعيد خلقها من
املنظور ،عالقة الشكل والفضاء التصويري،
يف اخلطوط الطيفية للمادة الذرية ،القادرة
جديد ومتارس عملية اكتشاف متواصلة.
على التأثير على اخليال والوعي اإلنساني يف التكوين االنشائي ،ابتكار ألشكال جديدة،
خامتة
والبحث عن الطبيعة الداخلية لألشياء على
صورته احلديثة.
مستوى املوضوعات ،التعبير الداخلي ،اعالء
نظرت (واقعية الكم) الى مفهوم التراث
واقعية الكم :جدلية اجلمالي واملعريف
املفهوم أو الفكرة يف العمل الفني .لكن الفن
الوطني والعاملي بوصفه أثرا يفترض قدرا من
احلديث وجد نفسه مغلقا يف موضوعاته
الدافعية لتحقيق خطوات قادمة يف مسار أية
يذكر الفنان محمود صبري أن أطروحة
واشكاله ،حيث «أصبح اخللق الفني عملية
جتربة فنية .لذا من الضروري متاما تعيني
(واقعية الكم) ،تفترض حضورها كحاجة
تقتصر على التعبير املجرد عن الذات» (،)10
وحتولت هذه الذات بكونها العالم الوحيد الذي العناصر الفنية واجلمالية التي من ميكن
جمالية جديدة ومعاصرة كونها «فن ميثل
التعامل معها ،يف العالقة مع التراث ،شرط أن
لروحية االنسان املعاصر الذي يخترق عالم
على الفنان التعامل معه ومحاولة اكتشافه
توازي التحوالت العلمية واملعرفية املتحققة.
املظاهر ويقف على عتبة عالم جديد غريب
الدائم له.
أن أطروحة واقعية الكم افترضت قطيعتها مع ذلك ما يستدعي وعيا آخر قابل على خلق
لم يعرف عنه انسان املاضي شيئا» (،)9
تراث جديد ،وتعزيز فعل القطيعة اجلمالية
وحيث العمل الفني لدى الفنان صبري هو
هذا اإلرث اجلمالي تعنى يف منجزها الفني
بتجاوز العالقة اجلمالية مع الواقعية التقليدية معه من خالل النظر اليه نظرة علمية .فيما
شكل من أشكال املعرفة .أن الفن مبثابة
من مستوى املظاهر والواقع املوضوعي املرئي حتدد طبيعة الوظيفة يف العمل الفني بكونها
الصورة اإلنسانية التي يكونها االنسان عن
وظيفة غير ثابتة ومتحولة ،من خالل تبني
الواقع املوضوعي والتي تقع ظواهره الكونية،
بالتحري يف املستوى اجلوهري والذري،
واقتراح فنا جتريديا تكون مرجعياته العمليات الرؤية املوضوعية للواقع ،وعبر تعاطي الفنان
املادية ،املجتمعية خارج هذا الفكر اإلنساني
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طبيعة عالقة مع العالم قائمة على املالحظة
واملراقبة بطريقة محايدة من قبل ذات تستقل
عن موضوعها ،وتسعى الى تشكيل فعلها
االبداعي وفق مبدأ جتريبي ومتحول ،يضاهي
التغيرات والتبدالت احلاصلة يف هذا العالم
ونظام عملياته القائم على الصيرورة والتح ّول.
ان (واقعية الكم) تنظر الى الفن بكونه شكل
من أشكال املعرفة ،وهو صورة يكونها االنسان
عن واقعه املوضوعي من خالل البحث
واكتشاف ما هو أبعد من مظاهره احلسية
املباشرة ،الى مستوى القوانني والعالقات التي
حتكم جوهر االشياء.
الهوامش:
(*) ـ صدر البيان الفني األول لواقعية الكم
باسم «بيان الفن اجلديد لواقعية الكم»
مبناسبة معرضه األول يف براغ .1971 ،أقام له
معرضا ثان يف بغداد عام  .1973ظهرت طبعة
باللغة اإلنكليزية يف لندن ،ومن قبله ،يف العام
 ،1975باسم «واقعية الكم ..فن العصر التكنوـ

نووي» .تنطلق هذه االطروحة من عالقة
عمليات اإلنتاج املادي بني االنسان والطبيعة،
وعبر التحوالت اجلوهرية املتعاقبة على هذه
العملية وتأثير ذلك على السمة اجلوهرية
للعملية الفنية.
 .1صبري ،محمود ،الفن واالنسان ،دراسة
يف شكل جديد من الفن ،مركز األبحاث
والدراسات االشتراكية يف العالم العربي،
دمشق ،ط  ،1991 ،2ص 131
 .2املصدر نفسه ،ص 137
 . 3املصدر نفسه ،ص 144
 . 4املصدر نفسه ،ص 120
 . 5املصدر نفسه ،ص 156
 . 6املصدر نفسه ،ص 162
 .7املصدر نفسه ،ص 167
 . 8املصدر نفسه ،ص 169
 .9املصدر نفسه ،ص 175
 .10املصدر نفسه ،ص 179
 .11املصدر نفسه ،ص 181
 .12املصدر نفسه ،ص 184
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محمود صبري :محترف الفنان واملفكر
تغريد هاشم
ولد الفنان محمود صبري ببغداد عام ،1927
وبعد تخرجه من اإلعدادية املركزية بتفوق،
حصل على بعثة الدولة لدراسة العلوم
االجتماعية يف جامعة لوفبرا يف بريطانيا .عاد
الى الوطن عام  1949حيث شغل العديد من
املناصب ومنها :مدير مصرف الرافدين ومدير
للمعارض ،إال أن طموحاته املبكرة وعشقه للفن
كانا اكبر من شغله ملناصب كبيرة يف املؤسسات
العراقية املرموقة ،فراح يسعى جاهدا لتطوير
مواهبه يف الفن التشكيلي عن طريق االنتساب
الى دورات تدريبية ببعض الورش الفنية داخل
وخارج الوطن ،ولم يكتف بذلك ،بل التحق فيما
بعد بأكادميية موسكو للرسم والنحت والعمارة
عام  1964 -1961مغادراً بعدها الى براغ ،تلك
املدينة التي عاش فيها عقودا من الزمن إلى
أن رحل عام  2012يف اململكة املتحدة ،محطته
األخيرة.
تفاعل الفنان صبري يف رسوماته مع الطبيعة
وتفاصيل احلياة اليومية يف العراق لطبقتي
العمال والفالحني .حيث دعم كفنان نضاالت
الشعب العراقي والعربي وكفاحه من أجل
االستقالل واحلرية ،وكرس جهده من أجل
تطوير وخلق لغة بصرية وقيم جمالية جديدة
يف الفن العراقي .أسس ّ
ونظر يف وقت الحق
للمدرسة الواقعية الكمومية التي اسهب يف
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شرح مبادئها وقوانينها يف بيان اطلق عليه
واقعية الكم :فن جديد لعصر جديد عام
.1971
يظهر الفنان صبري يف املشهد الفوتوغرايف
امللحق مبقالنا الذي التقط يف محترف بغداد
عام  .1957جالساً ،بتسريحة شعره املقلوبة
الى اخللف ،مرتديا قميصا باكمام طويلة،
طويت لالعلى وبنطلون غامق اللون ،على
كرسي معدني بقاعدة جلدية .تكاد الساعة
تكون قد قاربت السابعة أو الثامنة من مساء
ربيع بغدادي ندي ،عكس نور الغرفة دائرة
أشبه بضوء القمر يف اعلى اجلدار ،ونافذة
غطت العتمة زجاجها .اليبدو الفنان يف
الصورة متعبا ،بل مستغرقاً بالتفكير قبل أن
يدير رأسه لزميله الذي يصغي اليه .بدت
جدران الغرفة مبنية بالطابوق املغطى باجلص
املطلي باللون الفاحت ،باستثناء ذلك اجلدار
الذي غطته لوحة ثورة اجلزائر والتي احتلت
مركز الصورة .يبدو سقف الغرفة اإلسمنتي
فاحت اللون أما أرضها فقد بلطت بقطع
سيراميكية غامقة .ثمة أشياء موزعة يف أماكن
مختلفة من الغرفة ،منها ما ينتمي إلى ملهمات
الفنان ،ومنها اخرى ستلعب رمبا أدواراً على
منصة مسرح عمله الفني ،وأدوات ضرورية
ال يستطيع الفنان أن ينتج أعماله الفنية من
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دونها .وعلى ميني الصورة تظهر نافذة بقضبان املنافسة (وينسور ونيوتن) تنتج ذات النوع
حديدية مربعة ومفرغة من املنتصف حلماية
من املساند آنذاك إال أنني ومن خالل نوع
البناية ،وهو النموذج الكالسيكي للنوافذ التي اخلشب املستخدم ،فاحت اللون ،وشهادات
الزلنا نشاهدها يف الكثير من املنازل واالبينة
الفنانني العراقيني ،أميل الى تصديق االعتقاد
العراقية .تستقر ايضا اريكة للجلوس او رمبا
بأنها تعود لشركة راوني التي كانت بضائعها
للنوم ،مغطاة مبفرش مزخرف بخطوط ملونة األكثر وفرة موجودة يف ستوديو احلكيم الواقع
ومتوازية ،ويبدو يف الصورة مسندان للوحات
بشارع الرشيد آنذاك ،وهو أحد املتاجر التي
متقابالن ،من النوع املخصص لالستعمال
كان يقصدها الفنانون لشراء احتياجاتهم من
الداخلي يف احملترفات ،وأظن أنهما يعودان
األدوات الفنية يف بغداد .يتكون املسند من
لشركة دالر  -راوني البريطانية التي أسسها قطعتني خشبيتني عموديتني متوازيتني رئيستني
األخوان ثوماس وريتشارد راوني (دالر -راوني) تفصل بينهما مسافة ضيقة لتستقر يف النهاية
عام  .1783حيث تستخدم الشركة خشب
على قاعدة من ثالثة ارجل .وهو من ذات النوع
الزان الفاحت املدهون بالزيت بصناعة املساند
الذي كان يستخدمه الفنان االنكليزي لوسيان
واألدوات الفنية االخرى .ورغم أن الشركة
فرويد يف رسم عدد من أعماله ومنها :بورتريه

حفيد الفنان وبورتريه الفنان ديفيد هوكني
يف احد ارقى احياء مركز مدينة موسكو وعلى وحركات الشخوص والتكوين خالل عمله يف
وامللكة اليزابيث .تستقر على املسند الواقف
مسافة ال تذكر من (الفدنخا) .والفدنخا هذا معهد سوريكوف على يد الفنان والصديق
على اليمني لوحة لثالثة نساء ريفيات مبالبس هو مجموعة احرف تشير الى مركز معارض
الروسي املعروف دينيكا (فنان الشعب
منجزات االقتصاد الوطني (السوفيتي) الذي
سوداء وعلى اليمني منهن نبات صبار.
السوفيتي) .وكان يجتمع مع زمالئه يف املعهد
وعن املكان الذي رسمه الفنان صبري يف
أفتتح يف االول من الشهر اخلامس عام  ،1958ومع الفنانني الطليعيني ومنهم جيلينسكي
لوحته هذه ،كتب الناقد سهيل سامي نادر
وضم مئات املباني ومتنزه اشتهر بنافورته التي واوسوفسكي ورسام ال َكرافيك البارز بافل
مايلي« :اعتاد الفنان اخلروج عن التحليل
أطلق عليها اسم (الصداقة بني الشعوب) حيث فوفورسكي باالضافة الى االصدقاء العراقيني
الواقعي للمكان عن طريق حالة عاطفية
اعتبرت أحدى أهم رموز احلقبة السوفيتية يف ومنهم الكاتب غائب طعمة فرمان والشاعر
وقتها .ناهيك عن مترو الفدنخا والكثير من
تشوش عليه حتى لو اضطره األمر الى
عبدالوهاب البياتي واملوسيقار فريد اهلل
تخريبه بااللوان وهو املقل فيها وباخلطوط
املعالم التذكارية التي حتمل اسم (كوسموس) ويردي وكذلك الشخصيات االدبية والسياسية
احتفاال بذكرى اطالق رائد الفضاء الروسي
التي يجعلها تتطاير الى اخلارج مع انه يجيد
التي تزور موسكو ومنزله املتواضع.
َ
َ
يوري كاكارين الى الفضاء.
مللمتها».
يف ذلك املنزل /احملترف الصغير دارت
بالطبع ليست هذه املرة االولى التي يغادر
مازلنا داخل الوطن يف الصورة الفوتوغرافية
األحاديث عن األدب والفن والوضع السياسي
فيها الفنان صبري بغداد ،لكن أهداف
الثانية ،حيث يواجهنا فيها مشهد حملترف
يف العالم العربي والعاملي آنذاك .ويف املساءات
الرحلة وتأثيراتها كانت قد اختلفت هذه
آخر مت كما يبدو تصويره ذات ظهيرة صيف
السوفيتية الساحرة يجلس صبري يف شقته
املرة .فهو االن يف موسكو لدراسة الفن،
الصغيرة والتي وشي جدرانها الورق املطرز
بغدادي ،يظهر فيه أربع فنانون عراقيون هم:
حيث كان الفن السوفيتي  -خارج اإلحداثيات بالزخارف النباتية الكبيرة احلجم ذات األلوان
زيد محمد صالح ،محمود صبري ،وشخص
اجلغرافية والزمانية  -فن مركب ومتفرد
البنية بدرجات متباينة ،وسقفها األبيض كما
اخر التظهر منه سوى احدى ساقيه ،والرابع
بخصوصية الدولة التوتاليتارية .فن التعبير
هو حال البيوت الروسية يف ذلك الزمان ،يقرأ
وهو الواقف يف املنتصف ليلتقط الصورة هو
الراحل املصور الفوتوغرايف والرسام املعروف عن افكار واهداف الثورة املتمثلة باحلرية
الفلسفة والفن ونصوص اخليال العلمي ،وال
واملساواة والعدالة االجتماعية ،وكذلك فن
ينسى الشعر واألدب ،ويعمل مستمعاً ألنغام
ناظم رمزي.
لدعم اخلطابات السياسية املوجهة للعمال
املوسيقى الكالسيكية ...رمبا كان باخ او
تنتشر لوحات معلقة واخرى مسندة على
والفالحني ،وايضا فن البروباكاندا ولسان
موتسارت او تشايكوفسكي ،ولكن بالتأكيد
اجلدار ،هي لوحات ملناظر طبيعية وحياة
السلطة الذي لم يكن سوفيتياً فحسب ،بل
كان يصغي الى رائعة املوسيقي السوفيتي
جامدة ،يف حني انهمك صبري وزمالءه يف
انتشرت مؤثراته لتشمل الواليات املتحدة
الشهيرَ ،كور َكي سفيريدوف (خطاب رثائي
رسم الصور التي استقرت على مساند من
ثم أوروبا الغربية والعالم ككل مع التنويع يف
التي كان مولعاً بها والتي عرضت يف عام
النوع القابل للطي ولالستعمال خارج املرسم،
الطرق واألساليب.
 1959على مسرح الكونسرفتوار يف موسكو،
والتي تتميز بأرجلها املدببة لتيسير تثبيتها
لقد كانت موسكو باردة جداً بل متجمدة يف
حينها أجنز هذا العمل الفني الضخم واالقرب
باألرض .حيث بدت هذه املساند يف احدى
الصور التي التقطت يف مطلع القرن العشرين فصل الشتاء قبل التغير املناخي الذي شهدته الى االعمال املسرحية من سبع اجزاء،
للرسام الفرنسي بول سيزان ومساند غيره من األرض ،األمر الذي اضفى خصوصية لهذه
مزج فيه سفيريدوف املوسيقى بأبيات من
املدينة األخاذة .فطبيعة املدينة اخلالبة
قصائد مختلفة لشاعر البروليتارية السوفيتي
الرسامني االنطباعيني.
يتسلل ضوء النهار الساطع من خالل نافذة يف والشوارع التي تعج باملباني املبهرة ناهيك عن واألكثر حماسة للثورة البلشفية :فالدميير
اعلى الزاوية اليمنى من الصورة ،وثمة رفوف الدور واملسارح واملتاحف الفنية ،لن تسمح
ماياكوفسكي ،وهم :قصيدة (جيد!) و(حوار
على اجلهة اليسرى وقبعة مصنوعة من القش لزائريها واملقيمني فيها لفترة قصرت أم
مع الرفيق لينني) و (الصفحة االخيرة من
تستخدم حلماية الرأس من أشعة الشمس .هي طالت بالعزلة والتقوقع ،وإمنا ستفرض عليهم احلرب االهلية) و (قصة كوزنيتسكستروي
إذن مظاهر يف مجملها حتيل إلى مناخ حملترف االندماج وتعلم اللغة ،لذا كان من السهل على وأهل كوزنيتسك) و (مغامرة غير عادية حدثت
الفنان صبري االختالط باملجتمع السوفيتي
مع فالدميير ماياكوفسكي يف الصيف يف
مشترك يجتمع فيه الفنانون إلجناز أعمالهم
خالل فترة إقامته التي لم تكن تتعدى الثالث
داجة) .انشأ سفيريدوف اخلطوط العريضة
تارة ورمبا يغادروه حاملني أدواتهم لرسم
سنوات .كان منزله الصغير يف البوليفارد ،كما االدبية للخطابة بنفسه ،واختار أبياتا شعرية
الطبيعة تارة اخرى .ورغم كل هذه االجواء
املمتعة واملشحونة بالطاقات احملفزة لإلبداع ،وصفه األستاذ عبد اهلل حبة يف مقال نشر
متفائلة تتحدث عن مستقبل مشرق للوطن األم
يف مجلة الناقد بتاريخ  2015 -06 -27مليئا والشعب السوفيتي والثورة .صرخات مدوية
قرر الفنان صبري السفر الى موسكو طالبا
املزيد من العلم واملعرفة وحتقيق الذات .عاش بالرسومات والتخطيطات اخلاصة بالدراسات تبدو وكانها ملارشال من اجليش االحمر وهو
يف موسكو ما بني  ،1964-1961يف منزل يحتل التي تخص أعماله الفنية املستقبلية .لقد كان ينشد :استدر يف املسيرة والى اليسار ...الى
حيزا صغيرا من احدى بنايات األحياء السكنية زاهدا ،نشيطاً ومتعطشاً لكل أنواع املعارف،
اليسار ،وصوت جوقة كبيرة مختلطة ،مصحوبة
التي تطل على زفوزدني بوليفارد ،ويقع الشارع فكان يتعلم تقنية رسم اللوحات اجلدارية
مبسيرة األوركسترا مع اصوات األبواق املشرقة
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واخللفيات التي أعادت إنتاج املناظر الطبيعية يف غضون سنة او سنتني ،لكن ذلك االمل بات
بعيدا ،وبقي عالقا يف موسكو حتى غادرها
السوفيتية باأللوان املائية الدقيقة.
إلى براغ مستصحباً رسوماته التحضيرية
وحتت تأثير هذه االجواء املتوترة والبطولية
املهيبة من جهة ،وتأثير أخبار األحداث الدامية جلداريته املسماة (وطني) التي أعاد رسم
القادمة من الوطن :العراق ،الذي كان مسرحا بعضها وأكمل املتبقي منها.
يقول ماياكوفسكي عن الوطن:
للصراعات بني احلركة القومية العربية
ومن خلف زجاج النوافذ
واحلركة الشيوعية يف سنوات اخلمسينيات
ما يزال يتساقط الثلج،
والستينيات من القرن املاضي ،من جهة
أن خطى الثلج
أخرى ،يشرع الفنان صبري يف عمل جداريته
الشهيرة (وطني) ،وهي ملحمة ثورية على غرار مبتلة
ملحمة سفيريدوف .الوطن الذي الزالت صوره بيضاء وعارية
أن فجر كانون
شاخصة أمامه معزياً نفسه بأمل العودة له
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منهكا ،متباطئا،
ينهض فوق موسكو
كأنه حمى التيفوس
والغيوم تتجه
نحو البالد
ووراء الغيوم
تنبسط أمريكا.
انها تنبسط
وتبتلع القهوة والكاكاو.
أحب هذه األرض
ولكن األرض
التي عرف اإلنسان فيها
معنى اجلوع،
الميكن ان تنسى ابدا.
مع هذه األرض
نحيا ،ونعمل
ونع ّيد،
ومنوت.
(ج ّيد!) َ /
(خ َرشو)
مختارات من قصيدة َ
ماياكوفسكي
لقد أدرك صبري حينها ان االوان قد حان
للمضي قدماً باجتاه عالم وفن جديد… بعد
ان تعرف على سيطرة األفكار اجلديدة
والبديلة يف إنشاء األعمال البصرية يف العالم
الغربي والتي كان لها دوراً يف تغيير رؤية
فناننا العراقي وأدواته التعبيرية .ولعل بيان

باللون األبيض من األسفل واللون األصفر او
األوكر الفاحت من األعلى .ثمة لوحات صغيرة
وكبيرة منتشرة علقت على اجلدران التي
تأخذنا بدورها الى صالة االستقبال املمتلئة
بأعمال تظهر فيها جتاربه الفنية القائمة على
أسس مشروعه الكمومي اجلديد.
انتشرت اللوحات امللونة بأطياف األنبعاث
الذري ،حتى مألت الصالة بالكامل :على
اجلدران ،على األرض ،على املنضدة ،ويف كل
مكان تقريباً .توجد منضدة وكرسي وفرش
رسم بأحجام وانواع مختلفة ومصباح واقالم
ملونة واحبار ومساطر للقياس وتخطيطات
بالفحم والرصاص على الورق ،وثمة رسمة
فيها سيدة ترفع يديها الى االعلى ورجل
يضم يديه الى صدره ،شخوصها جالسني
ووجوههم تقاسمتها سحنة احلزن واخلوف،
ومشهد الم حتضن جثة ابنها وبقربه امرأة
اخرى كما لو كانت حتاول حضنه او ايقاضه،
إحداهن تصرخ واقفة خلفه .هي إذن ،اعمال
وتخطيطات تستعيد تلك الدراما يف جداريته
املستقبليني الذي ظهر يف عام  1908 - 1910وصفه لي الدكتور عدنان الظاهر قائال« :كنا
(وطني) التي رسمها الفنان يف املاضي ،أعمال
نأكل ونشرب الشاي ونتناقش حول طريقته
والذي تبنته مجموعة من الفنانني الطليان
تعود بنا الى الوطن وطبقات شعبه املسحوقة.
اجلديدة يف صناعة عمله الفني داخل حجرة
خير مثال لنا ،بالرغم من أن نص البيان
ثمة أشياء غابت عن مكانه ،كان لها أن تضمن
الرسم واإلستقبال».
كان قد ظهر قبل خمسني عاماً سبقت هذه
له جتذر ذكرى مكانه األول الذي عرفه يف
ومن خالل األفالم التي صورها كل من
املرحلة ...يقول البيان« :نحن نعلن عن جمال
وطنه ،أشياء كان لها أن حتضر ليتم التفاعل
جديد ،جمال السرعة .وسيارة سباق اجمل من السينمائي قتيبة اجلنابي بعنوان (عكس
معها عن طريق االنتقال من زاوية نظر الى
انتصار ساموتراس ».هي إذن اشارة الى رفض الضوء) ،واملخرج بهجت صبري بعنوان
فكرة تصوير املالحم واملأسي واحلياة اليومية (محمود صبري بني عاملني) ،تسنى لي الدخول اخرى ،انتقاالً ضرورياً مير من خالل تتابع
الى منزل صبري اإلنسان والفنان ،والذي يقع اللحظات اليومي ،انتقاال ميده بشروط العيش
على حد سواء.
يف بناية حتمل اسم (رافائليوفا ،براها  )10يف مع الذاكرة ،تلك التي حتقق لذاتها قدرتها
قرر صبري االبتعاد عن سذاجة التشخيصية
على استيعاب ما يحدث حولها من تفاعالت
التي تبنتها اإلمبراطورية السوفيتية لعقود ،من براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا قبل التقسيم.
وسيرورات.
وبعد ان مررت بالشارع احملاذي للمبنى الذي
أجل املضي قدماً بعمل ما يتناسب متاماً مع
لم يعد بوسعنا أن نألف هوية مكانه هذا...
يتالف من ست طوابق ،وحتيط به املباني
افكاره اجلديدة.
السكنية واملساحات اخلضراء وأماكن اجللوس لقد طغت عليه سمات أوروبا الشرقية
االشتراكية ،ففي هذا املكان /احملترف ،لم
«املرسم الفني يوازي املختبر العلمي .حني
العامة من كل مكان ،سيأخذنا مدخل البناية
ً
يعد ذلك اجلدار وال تلك النافذة كما كانا
يرسم الفنان ،ففنه يحضر محلوالً كيماويا».
االسمنتية اخلشبي ،الى داخل فناءها املضاء
بنور النهار املتسلل عبر فتحات النوافذ لبناية يف بغداد اخلمسينيات ،وال حتى االدوات
محمود صبري
تنتمي إلى طراز العمارة الوظيفية التي أسسها واملذياع والكرسي والسرير .هل يبدو املكان
حميمياً؟ نعم بال شك… وهذه احلميمية
ويف براغ استمر بحثه الدؤوب عن حلول تقنية املعماري السويسري لوكوربوزيه ،والتي كانت
جديدة لفكرة راودته يف محترف اليختلف
من أبرز سمات املدن األوروبية والعالم الغربي تظهر حني نوجه أنظارنا صوب التخطيطات،
كثيرا عن ماكان عليه محترفه السابق يف
الكتب ،والذكريات التي تتمثل يف الصور
يف حقبة منتصف القرن املاضي .نشاهد
الفوتوغرافية ...تلك هي األشياء الباقية التي
موسكو ،حيث كان ينتج أعماله الفنية ويسجل الفنان صبري صاعداً على الساللم ،ندخل
بحوثه يف شقة تتألف من حجرة املعيشة
املنزل من خالل باب أبيض اللون وممر صغير ذكرها غاستون باشالر« :إن مكاناً مغلقاً يجب
اليومية واستقبال الضيوف ومطبخ ومرافق
أن يحتفظ بالذكريات ،ويتيح لها يف الوقت
مفتوح على الصالون او غرفة املعيشة .ثمة
صحية وحجرة نوم فقط .يف منزل يقع
ذاته االحتفاظ بقيمتها االساسية كصور .ان
مطفأة حريق حمراء على اجلانب األمين من
بضاحية بعيدة نسبيا عن مركز مدينة براغ كما باب املنزل الذي تفصل مساحاته جدران طليت ذكريات العالم اخلارجي لن يكون لها قط نسق
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ذكريات البيت ،وحني نستدعي هذه الذكريات بضعة أماكن هنا ،فاألول منها هو الذي حتده
فإننا نضيف الى مخزون ذكرياتنا من االحالم .اجلدران والثاني الذي حتده إطارات اللوحات،
اننا لسنا مؤرخني حقيقني ،بل نحن اقرب الى والثالث هو ذلك الذي تصنعه االشياء اما
الشعراء ،وقد تكون انفعاالتنا ليست إال تعبيراً الرابع فهو املكان املتخيل الذي بني احللم
واليقظة ،وهذا األخير هو الذي متتزج فيه
عن الشعر الذي فقدناه».
الذكريات القاطنة يف لب حاضره.
الى جانب تلك األعمال التي انتشرت على
أما األماكن يف لوحات صبري ،فقد تباينت
منضدة بيته الصغير ،مجموعة اخرى من
بجالء واضح ،بسبب إمكانية تصنيفها إلى
الفرش املختلفة األحجام ،وعلى احلائط
عاملني :أولهما ،يقدم لنا العالم الظاهر أو
اتكأت مجموعة ملفوفة من األوراق الكبيرة
املرئي ،وهو الذي يستعرضه صبري يف أعماله
احلجم ،ونافذة ينساب من خاللها الضوء.
ندخل غرفة نومه الصغيرة حيث يستقر سرير االولى ،والثاني هو الذي يقدم لنا باطن العالم
لشخص واحد ومكتب للقراءة .منضدة وكرسي من جهة كونه صوراً لعمليات داخلية ،االولى
تعنى بتاريخ وطن وانسان عراقي ،والثانية
ومصدر ضوئي بسيط وجهاز تسجيل قدمي،
تتخلى عن العالم املرئي لصالح عالم ذري
وكتب يف كل مكان ،ملفات حلفظ األوراق،
آلة الكتابة القدمية ،أوراق الفواتير املعلقة يف باطن.
أعلى املكتب املزدحم بالرفوف والكتب وكرسي ان مكان الفنان محمود صبري هو مكان عمل
خشبي يف املنتصف وخزانة على اليمني .لدينا وممارسة حياة يومية ،كما كان احلال مع مكان
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الفنان جياكوميتي و فالنتينوس كاراالمبوس
وبيكاسو ورافع الناصري .ما يؤدي إلى تفاعل
مستمر ما بني الفنان واملشغل والبيئة احلياتية.
عرف الفيلسوف األملاني مارتن هيدجر املكان
يف كتابه (الفن واملكان) مبا يلي« :املكان هو
الشيء الذي مت إفساح املجال له ،وهو الذي
متت صياغته بحرية داخل حدود .وهو الذي
يف جوهره ذلك احليز الذي مت تصميمه ،ومت
السماح له بالدخول ضمن حدود .واملكان هو
أيضا احلدود التي تسمح لألشياء املنتمية
بعضها للبعض اآلخر على الظهور ،ليرى
اإلنسان بالتالي نفسه مرتبطا بها .وان عملية
خلق مكان ما تنطوي على متكني شيء ما
إلظهار أهميته احليوية وعالقته املتناغمة مع
نظام األشياء األخرى وهدفها ،أي أن من أجل
فهم املعنى احلقيقي للمكان علينا العودة الى
عالقته باملوقع والدور الذي يلعبه».

منذ أن غادر الفنان محمود صبري العراق الى
موسكو ليستقر بعدها يف براغ ،لم يكن مبالياً
بحجم ومساحة محترفات منازله الصغيرة،
فاحملترف هنا  -ورمبا ايضاً عنده  -مبثابة
مقطع من مكان ميارس فيه عمله ويحيا
حياته العادية فيه بال فاصل بينها .لم يكن
صبري فريداً يف ظرفه هذا ،وإمنا يشبهه يف
ذلك الفنان االيرلندي فرانسيس بيكون فكان
له ايضاً محترفه الصغير الواقع يف جنوب
َكن َكستون ،املنطقة التي تقع يف أطراف لندن.
لقد ضم محترف بيكون  -كما هو معروف -
اعداداً هائلة من االدوات الفنية وغيرها من
احلاجات االخرى الضرورية للرسم تتوزع يف
فوضى عارمة ويف مساحة التتعدى  60متراً
مربعاً وهو املكان الذي سكنه وعمل فيه بيكون
الفنان وأنتج فيه معظم أعماله على مدى أكثر
من ثالث عقود.
يقول صبري يف الوانه« :لقد استخدمت
هذه األلوان يف جتاربي الفنية .كأحجار بناء
للمستوى الذري للطبيعة .وأصبحت اخلطوط
املشعة للذرات بالنسبة لي وحدات ميكن رسم

صورة منها أو تشييد منوذج للعالم باعتباره
كيانا من عمليات داخلية».
وختاماً ،أرى أن الفنان صبري كان قد طرح
أحد احللول لرسم مسارات االطياف الذرية،
وتبقى االحتماالت االخرى مفتوحة حسب
نظرية االحتماالت الكمومية ،ولألجيال القادمة
حرية املزيد من البحث.
ورغم ان عملية انتاج الفن الحتتمل وجوب
اتباع قوانني ونصوص ،ألن هذه قد حتد من
حرية العملية االبداعية ،اال ان تبني فكرة
اللعب باالحتماالت التي لم يتوصل لها الفنان
صبري ،هي فكرة ممتعة للغاية وتستحق
املغامرة .ويبقى السؤال األزلي مفتوحاً :هل
نحن كمتذوقني أو صناع فن ،معنيني مبا
يعرضه العمل الفني من فكر وعمق بالتناول
والطرح ام معنيني بالنتيجة النهائية ايا كانت
النوايا اجلمالية املضمرة لدى للفنان.

زيد محمد صالح ومحمود صبري ،تصوير الفنان ناظم رمزي
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من االرشيف

مشكلة الرسم العراقي املعاصر
متر احلركة الفنية يف العراق اآلن مبرحلة
اقل ما ميكن ان توصف به هو انها مرحلة
انتقالية قلقة .ففي غمرة التحول االقتصادي
واالجتماعي والفكري الذي مير به العراق،
حتاول احلركة الفنية جاهدة تثبيت بعض
االسس والتقاليد الجتاه يعكس بالشكل
واملضمون االوجه املختلفة لظروف هذا
املجتمع.
ويبدو ان انعدام االستقرار هذا يكمن يف
جوهر املشكلة بالذات ،فالقلق الفكري
واالجتماعي الفردي والظروف السريعة

التبدل واملناقشات واملجادالت الفنية العنيفة
والعناصر املندفعة الطموحة ان هي اال
عالمات مقنعة الصول مادية مالئمة خللق
حركة فنية عظيمة.
ففي بغداد هذه املدينة التاريخية حيث ال يزال
الفنانون القدامى على استعداد لسرد تفاصيل
االوضاع التي انبعثت منها اسس احلركة
الفنية املعاصرة وحيث ال يزال معظم اولئك
الذين ساهموا يف خلق هذه االسس احياء
يرزقون ،يف هذه املدينة بالذات – يندفع نفر
قليل من الفنانني ،افراداً وجماعات ،يف وجه

ظروف صعبة للغاية لتحقيق اهداف يعتقدون
بها وبأفضليتها .واذا كانت هناك بوادر
مشجعة فعال فانها تنعكس يف هذه املناقشات
واملجادالت احلادة املتبادلة بينهم .انها دليل
على حيوية هذه احلركة ونشاطها.
وبالسرعة نفسها التي سار عليها التحول
االقتصادي واالجتماعي والفكري يف العراق،
سار التيار الفني ببطء وهدوء يف السنوات
االولى ،ثم بعنف وشدة يف السنوات القليلة
املاضية فلم تعد املعارض تضم معجبني
حياديني فقط.

لقد ازداد عدد املتذمرين بشكل ومضمون الفن
املعروض ،ولم تعد الكمية هي الكمية واحلجم
والتقيد الشكلي بالطبيعة ،بل اصبحت الغاية
النوعية والتركيب والتعبير عن الطبيعة.
وهكذا اصبح هناك انصار وخصوم لهذا
الفنان او ذاك ،واخذت املفاهيم تتبلور ببطء
عن مختلف اجلماعات الفنية مثبتة بذلك
اولى بوادر تكوين اجلمهور الفني .وضمن
اجلماعات الفنية نفسها جتد التناقضات
ذاتها تعمل يف هدوء حيناً ويف عنف حيناً
آخر ،مؤثرة يف االنتاج العام لكل منها .لقد
اضحى هناك نوع من احملاسبة الفنية،
واصبحت لكل جماعة تقريباً تقاليدها العامة
واخلاصة بها ومفاهيمها عن الفن واهدافه.
وباشتداد قسوة احلياة االجتماعية ،اخذت
تظهر االعمال الفنية وهي تعكس مسحة من
هذه القسوة االجتماعية يف شكلها ومضمونها.
ان مفاهيم اجلمال نفسها اخذت تتغير
بحيث اصبح هناك من يجد يف هذه التعابير
القاسية مجاالً ومتعة .وتدريجياً اخذت
تظهر تزييفات االنعزال احلسي والفكري.
ان مجتمعنا مليئ حافل بكل شيء ،باجلمال
والقبح ،بالهدوء والعنف ،بالبساطة والتعقيد،
بالقسوة والرحمة ،والوفرة والفاقة .كل هذه
املتناقضات قائمة وهي تنسجم يوماً بعد يوم
ويصطدم الفنان بها ويف رواحه و مجيئه،
ولهذا فان اراد ان ينتج شيئاً تنبض فيه
احلياة او يعكس بصورة صادقة هذه االوجه
من مجتمعه ،فاملجال يسير امامه .غير ان
هذا املجال نفسه مقيد بقيود تفرض عليه
ان يختار بتحفظ نوعية املواضيع التي ينبغي
ان يعكسها .فليست هي املصادفة وحدها
التي دفعت معظم الفنانني الى الريف لفترة
طويلة وال تزال تدفعهم اليه حتى االن بل ان
اجتاههم هذا يعكس عوامل معينة اجتماعية
وفكرية لعبت وتلعب دورها يف هذا املجال.
وباملثل فان االجتاهات التجريدية والسريالية
تعكس يف الوقت نفسه وجود االحوال املادية
والفكرية املالئمة لالهتمام بالشكل دون
املضمون ،والتهرب من الواقع عند فئات معينة
من املجتمع على االقل ان هذه التناقضات
املالحظة يف احلركة الفنية انعكست بوجه
خاص يف نظرة الفنانني الى طبيعة املشكلة
التي وضعوها نصب اعينهم وادت الى تغيير
شامل يف مفاهيمهم عن عنصرين اساسيني من
عناصر االنتاج الفني هما الشكل واملضمون.

تطور الشكل واملضمون
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ان الفن كفعالية بشرية يتأثر كباقي الفعاليات يجب ان نلح على شكل املجتمع الذي تنموا
البشرية االخرى بجملة من العوامل املنبعثة من وتتطور فيه ،وبصورة خاصة على العالقات
شكل تكوين املجتمع الذي تنشأ فيه .فاسلوب املوجودة بني التبادالت املادية من جهة
االنتاج السائد والوسائل االنتاجية املستخدمة والتبدالت الفكرية والذهنية من جهة اخرى
ومدى انطباق الثانية على االولى .اذا قد
ونوعية العالقات التي تربط مختلف االفراد
يحدث  -كما هو االن فعال  -ان تطور االهداف
والفئات وكذلك االفكار والفلسفات واالنظمة
التي يضعها الناس نصب اعينهم بصورة اسرع
واملؤسسات املوجودة كل هذه تكون عوامل
من تطور احلياة االقتصادية عندما يكون
مؤثرة يف نوعية الفن الذي ميكنه ان ينمو
هنالك تناقض حاد بني العالقات االقتصادية
ويتطور واجتاهه.
واالجتماعية السائدة من جهة ،وبني التغييرات
واذن ،فعند بحث احلركة الفنية يف العراق،
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املادية والفكرية من جهة اخرى.
اجتماعية ذات تأثير ايجابي.
شكال ومضمونا مشتقني من هذا املوضوع.
فالشكل السائد لالنتاج هو االنتاج الزراعي،
ان ما جتدر االشارة اليه هنا بالنسبة للفنان
ويتضح ذلك متاما عند قيام عدد من الفنانني
وهو باساليبه البسيطة ونوعية عالقات التملك العراقي ،هو انه ليس محترفاً باملعنى السائد ،برسم موضوع واحد فينتجون مضامني مختلفة
املرتبطة به ،يقرر شكل النظام السائد وهو
اذ هو ال يعيش على فنة فحسب ،فجميع
بل متضادة احيانا اذا ان لكل منهم مفاهيمه
االقطاع .وحتى الى بضع سنوات خلت لم
الفنانني يشغلون وظائف تتفاوت يف درجة
وفلسفته وموقفه ووجهة نظره اخلاصة.
تكن هناك آثار بارزة للتصنيع ميكن ان تشكل عالقتها مبوضوع اهتمامهم ،ولذلك فان
لقد خلق التطور االقتصادي واالجتماعي
مصدراً وافياً اللهام فن صناعي على نطاق
مؤثرات السوق تتخذ شكال آخر يف تكييفها
والفكري يف العراق مواضيع جديدة وظروفا
ملحوظ ،او جتسم التناقض الذي كان قد
لشكل انتاجهم الفني ونوعيته ،ومع ذلك فان
جديدة كما ادى الى انبعاث مفاهيم وفلسفات
بدأ يأخذ سبيله بني اساليب االنتاج القدمية
تأثيرها يتجسم واضحاً يف قسم انتاج بعض
ومواقف جديدة لدى الناس ومنهم الفنانون.
واجلديدة ليعكس آثاره يف االنتاج الفني
الفنانني القدامى ،فيظهر جلياً اندفاع الفنان
بديهي ان تنبعث يف اوضاع كهذه ضرورة
واالدبي .غير ان التطور االقتصادي السريع
يف بعض لوحاته للتوصل الى مشكلته الفنية،
التغيير يف االشكال الفنية القدمية التي لم
الذي حصل منذ عدة سنوات سبب تطوراً
ويف البعض اآلخر رغبته الواضحة للوصول
تعد مالئمة او وافية للتعبير عن التناقضات
مالحظاً يف االنتاج الفني نتيجة لتغير مفاهيم الى اكياس العمالء.
اجلديدة ،واالستعاضة عنها باشكال اكثر
مالئمة .هكذا نرى يف الفنانني ،افراداً
الفنانني وادراكهم االجتماعي.
وحتت تأثير هذه العوامل التي مر ذكرها
ولقد تغير طابع املعارض الفنية ايضاً الن
اخذت املعارض العراقية تعكس انتاجاً يختلف وجماعات ،اندفاعاً يف اجتاهات التعبيرية
اجلمهور الفني تغير يف التركيب والنوعية،
يف شكله ومضمونه عن اي شيء شهده
والتجريدية والتكعيبية والسريالية يف جتارب
والن رغبات هذا اجلمهور اصبحت متشعبة
اجلمهور الفني ،سابقاً فكيف حدث هذا
شكلية متنوعة النهم على حد قولهم يرغبون
ومختلفة ،يف اوجه عديدة ،عن رغبات رواد
التغيير؟
يف التوصل الى شيء! ان هذا الشعور يف
املعارض السابقني ،فالى اي حد اثرت هذه
ان الشكل يف الفن يتألف من صياغة جملة
الواقع ليس وجهاً آخر حلقيقة مادية هي
العوامل يف نفسية الفنان ويف انتاجه؟
عناصر متعددة كااللوان والسطوح واخلطوط ان االهداف اجلديدة التي اخذ فنانون
ان االنتاج الفني ،اذا وضعنا جانباً نواحي
وتنظيمها بتراكيب معينة .اال ان الفنان
يضعونها النفسهم والتي تنعكس عن التطورات
االختالف االخرى ،هو بضاعة ،وهو بصفته
بصفته كائنا اجتماعيا يستخدم كافة ملكاته االقتصادية والفكرية واالجتماعية اخذت
هذه يقوم كباقي البضائع االخرى بسد حاجات العقليه واحلسية لدى صياغته لهذه التراكيب ،تتطلب شك ً
ال للتعبير يناسبها .اال ان التناقض
ورغبات بشرية معينة ،وال يهم هنا نوعية
فالعملية اذا ال تتم بانعزال عن املجتمع بل على يكمن يف وجود فروقات اجتماعية سائدة
الرغبات التي يرضيها سواء اكانت منبعثة من العكس بارتباطه به.
تتصادم واالوضاع املادية اجلديدة خلقتها
املعدة ام من اخليال .فهو يرضي مجموعة
ان الفنان ،اذ يعكس مشاعره واحساساته
هذه التطورات .فاندفاع الفنانني الى االشكال
رغبات كالرغبة يف اخليال واملتعة واللذة وحتى وافكاره يف هذه التراكيب ،امنا يعكس  -كما
السريالية والتجريدية والتكعيبية الخ ..ليس
الرغبة يف تقوية املكانة االجتماعية (كما هو
اشرنا سابقاً  -مشاعر واحساسات وافكار
بتقليد اعمى كما يدعي البعض ،بل هو نتاج
االمر بالنسبة للذين يكتنزون اآلثار الفنية
تلك الفئة االجتماعية التي يرتبط واياها بنوع للظروف التي ذكرناها مصادر غنية بحلول
مدفوعني برغبة الظهور االجتماعي) والناس
من املشاركة يف هذه االحساسات واملشاعر.
ملشاكلهم الفنية االنية.
كما يبدو كانوا وال يزالون على وجه العموم
واذن ففي الوقت الذي يصوغ فيه الفنان
ونتساءل اآلن :اين يتجه الفنان العراقي يف
مستعدين لدفع املال لسد مثل هذه الرغبات( .شكال) معيناً فانه يعرض (مضمونا) معينا اي بحثه عن اشكال جديدة؟ ان لديه آثار البابليني
ومن ناحية اخرى ،فان االنتاج الفني ،فض ً
ال
ان هناك ارتباطا بني الشكل واملضمون يشتق واآلشوريني ،ولكن هل تكون اشكالها املعبرة
عن كونه بضاعة ،هو يف الوقت نفسه تعبير
خالله كل منهما كيانه من اآلخر بشكل ال ميكن عن مجتمعات كاملجتمعات اآلشورية والبابلية
ذاتي ملوقف الفنان االجتماعي وآماله وفلسفته فيه الفصل بينهما .ومن املهم هنا ان ال نخلط ببساطة اساليبها االنتاجية واستقرارها وبطء
ونظرته يف احلياة ،اي ملوقف فئة اجتماعية
بني املوضوع واملضمون .حيث ان لكل صورة
تطورها وانظمتها االستبدادية الكهنوتية
معينة وآمالها وفلسفتها؛ فهو اذن اداة
(موضوعا) اال انها حتوي يف الوقت نفسه
ومفاهيمها ومعتقداتها الساذجة االسطورية
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وافية للتعبيرعن مجتمع كاملجتمع العراقي
ففي الوقت الذي يجد انتاجه اجلديد صدى
رغبة يف تثبيت املكانة االجتماعية باقتناء كل
بتطوره السريع وتناقضاته احلادة ومعتقداته
يف نفوس اولئك الذين يشعرون معه باملتطلبات ما هو نفيس ونادر .ومن هذه الزاوية بالذات
ومفاهيمه املعقدة واملتشعبة؟
الفنية اجلديدة بأن هناك جزءاً مهماً من
ميكن حتديد شكل التذوق السائد لدى الفئات
ام هل يتجه الى آثار الفن االسالمي بنقوشها السوق  -من الناحية االقتصادية  -ممن
املنتفذة اقتصادياً واجتماعيا يف العراق.
وريازتها او التصويرات القليلة املتوارثه يف
تتناقض رغباتهم وأذواقهم مع االشكال
فحتى الى عهد قريب كان الذوق السائد
ً
بعض املخطوطات؟ يبدو انه استثنى ذلك
الفنية اجلديدة يجدر االشارة اليه بشيء من
متأثرا بالثقافة العثمانية يف امللبس واملأكل
ايضاً فالنقوش والريازة اقرب الى املعمار
التفصيل هنا .ان انعدام الفعاليات الفنية يف
وطراز املعيشة والبناء والفن اال ان تأثر العراق
منها الى التصوير .ولم تتطور بعد يف العراق
الريف العراقي  -باستثناء الغناء والرقص
السريع بالغرب قلب هذه املفاهيم رأساً على
اجتاهات ثابتة للعمارات العامة التي ميتزج
الشعبي والصناعات احلرفية واليدوية  -بسبب عقب وحتول مصدر االلهام الى مظاهر احلياة
االوضاع االقتصادية واالجتماعية السائدة قد الغريبة .فاجتهت الفئات املتنفذة اقتصادياً
فيها فن العمارة والفن التصويري بدرجة
ً
تصبح معها مثل هذه اآلثار مصدراً لاللهام.
حصر احلركة الفنية يف نطاق ضيق يف املدن
الى االسواق االوروبية سعيا وراء مقتنيات
اما التصويرات القليلة املتوارثة يف بعض
الكبيرة وبدرجة رئيسية يف بغداد.
من الكماليات واألعمال الفنية التي اصبح
املخطوطات فانها ،لندرتها وانعدامها من
اال ان التحديد املوجود فعال هو اشد يف
استيرادها شيئاً مألوفاً.
التداول ،لم حتدث اثراً يذكر يف اجتاه احلركة احلقيقة مما قد يبدو الول وهلة ،وهذا
ولهذا السبب بالذات الذي ينعكس يف جوهره
الفنية.
يرجع الى عدم وجود تقاليد فنية متوارثة او
من فقدان التقاليد الفنية املوروثة الثابتة لم
لم يبق امام الفنان العراقي اذن مورد آخر
صاالت عرض او متاحف فنية دائمة ميكن
يكن يف هذا التحول ما يخفى اي تقدم وارتقاء
عدا موارد الفن الغربي .وهنا كان عليه ان
ان تخلق رأيا فنياً .فاالهتمام بالفن وتذوقه
حقيقيني يف مستوى تذوق هذه الفئات بل
يختار املرحلة التي يأخذ عنها اشكالها التي
اصبح بتأثير هذه العوامل محصوراً بني اقلية مجرد تغيير يف نوعية املنتجات التي اخذت
من املثقفني وبعض الفئات املتنفذة اقتصادياً
تناسبه للتعبير عن ظروفه اخلاصة ،وقد
تكدس وجتمع كبرهان زائف ملكانة اجتماعية
كان يف اختياره هذا مدفوعاً بجملة عوامل
واجتماعياً .واذا كانت التطورات االقتصادية
واقتصادية عالية.
اقتصادية وفكرية .لقد اختار اقرب اآلثار
والفكرية التي اشرنا اليها قد وسعت يف هذا
لقد اصبح مظهرا بارزاً من مظاهر التذوق
اليه ،اثار القرنني التاسع عشر والعشرين آثار اجلمهور فان العناصر التي تعكس التأثير
الفني شراء لوحات فنية لرسام ايطالي من
احلركات الرومانتيكية واالنطباعية والتعبيرية االقتصادي واالجتماعي يف هذا اجلمهور
الدرجة اخلامسة وحتى العاشرة بدال من شراء
والتجريدية والسريالية ،الن الظروف
بقيت محافظة على اذواقها العامة دون تغيير انتاج فنان محلي الن االولى وافدة رأساً من
االقتصادية والفكرية التي خلقت هذه احلركة ملموس ،فما هو شكل تذوقها ومجاالت تأثيره مصدر االلهام.
اخذت تنموا بشكل آخر يف تربة العراق مهيئة على تطور احلركة الفنية؟
فالتأثير على احلركة الفنية من هذه الناحية
االصول املادية الالزمة النبعاث حركات مماثلة ان التذوق يف احلقيقة هو عالقة بني الفرد
اذن ايجابي ومعرقل يف الوقت نفسه بتحديده
 ،فالتطورات االقتصادية والفكرية احلديثة يف وبني موضوع خارجه ،وعلى هذااالساس فان
لالمكانيات املتوفرة يف السوق احمللية لتصريف
العراق هي امتداد لتطورات احلضارة االوروبية هذه العالقة تختلف باختالف االفراد والفئات انتاج الفنان العراقي .حتت تأثير هذه الظروف
القاسية املتناقضة يعمل الفنان العراقي جاهداً
احلديثة وان ثقافة معظم الفنانني العراقيني بل االجتماعية .اذ ان هناك عوامل عديدة تؤثر
ً
جميعهم مشتقة من مصادرغريبة تعزز مكانة
فيها ،منها درجة ثقافة الفرد العامة وثقافته
خللق تقاليد فنية ثابتة تعكس حقا االوضاع
الفن االوروبي احلديث وتدعوا له بكل وسائل الفنية ووجهة نظره وميوله الفكرية الخ ...اما واملتطلبات اجلديدة املتنامية ،واذا جاز لنا ان
الدعاية املتوفرة.
بالنسبة للفئات املتمكنة اقتصادياً فان هناك
نحكم على البوادر فاننا نستطيع ان جنزم بكل
صفة معينة تنعكس يف اذواقها .وهي اجتاهها تفاؤل بأن االسس املادية اضحت متوفرة فع ً
غير ان الفنان اذ يخرج جلمهوره بانتاجه
ال
يجد نفسه امام ظروف ابعد ان تكون مالئمة
الثابت الستهالك بضائع او خدمات ذات
لبناء وتطوير حركة فنية عظيمة.
لتطويره وتنميته .انه يجد نفسه يف تناقض
طابع خاص  -غير منتج على وجه العموم -
بغداد
حاد مع اجلزء املؤثر (اقتصاديا) من اجلمهور .كالكماليات واألعمال الفنية وهذا يرجع الى
محمود صبري
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مشكلة الفنان العراقي
ماهي مشكلة الفنان؟ وما هي العوامل التي
توجه انتاجه؟ لقد وجه هذا السؤال الى
مجموعة من الفنانني واملهتمني بشؤون الفن،
وسننشر اجوبتهم تباع ًا مبتدئني يف هذا
الكتاب باملقال القيم الذي كتبه الفنان
محمود صبري.
ان االجابة على هذا السؤال ينبغي ان تكون
موضوعية بقدر ما يسمح به املجال لتجنب
اجلمود الذي يصاحب اي رأي ذي صبغة
مجردة .فهناك يف احلقيقة مشكلة تكتنف
الفنان العراقي .ذلك شيء يفترضه السؤال
مقدماً .اال ان دقة االجابة تستوجب حتديد
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طبيعة هذه املشكلة مبدئيا ،هل هي فردية
أم اجتماعية؟ ثم ما هو الفن؟ هل هو مجرد
عملية أو فعالية تستهدف خلق اجلمال أم أن
ثمة وظائف اخرى له وما هي هي الوظائف؟
ان اوفى تعريف يف نظري هو تعريف
(تولستوى) الذي يعطي للفن وظيفة «عدوى
باملشاعر واالحساسات» .فالفن يف نظر
(تولستوى) هو فعالية انسانية تتضمن ان يقوم
انسان ما بصورة مدركة بايصال مشاعر حية
يف نفسه الى اآلخرين لكي تصيب اآلخرين
عدوى هذه املشاعر وجتربتها.»...
ان هذا الرأي مبني على التأثرات املتبادلة بني
الفنان واملجتمع .فهناك يف احلقيقة تفاعالت

متداخلة معكوسة بقدر ما يؤثر املجتمع على
افكار وانتاج وتصرفات الفنان ويوجهها ،يقوم
الفنان بدوره بالتأثير على املجتمع ،فيعكس
التأثيرات االجتماعية التي ميتصها ويهضمها
بعد ان يصوغها بقالب جديد فتقوم هي نفسها
بدور ايجابي يف تكييف املفاهيم واملعتقدات
واآلراء السائدة.
فالفنان العراقي  -كسائر املواطنني  -مرتبط
بشكل ما بأسلوب االنتاج السائد والعالقات
االجتماعية املوجودة ونوعية اساليب احلكم
املتبعة واملستوى الثقايف والصحي واملعاشي
للجماهير وان تفهم الفنان لشكل هذا االرتباط
وهذه العالقات يؤثر بدرجة كبيرة على انتاجه.

وقد يدهش البعض حقيقة املدى التي تؤثر
فيه العوامل االجتماعية على شخصية الفنان
وانتاجه .اذ ان التأثيرات تتعدى افكار الفنان
وآراءه واسلوبه يف العمل الى نواحي قد يضنها
البعض خاضعة الرادته ورغبته الذاتية اكختيار
املوضوع مثال .فحتى الى فترة قصيرة من
الزمن كانت املعروضات السائدة يف املعارض
الفنية يف العراق هي مناظر االرياف فما هو
سبب هذا االجتاه القوي نحو الريف؟ انني
شخصيا اشك يف اصالة االجتاه بالنسبة
لغالبية الفنانني العراقيني .صحيح ان البعض
من الفنانني جعلوا من االرياف موضع دراستهم
ومشكلتهم اخلاصة يف الرسم ولكن احلاالت
الفردية ال ميكن ان تؤخذ قياسا للبحث
فالظاهرة موجودة على نطاق واسع وتتطلب
فعال معاجلة وافية.
ان االحوال السائدة يف العراق مبتناقضاتها
وقساوتها ال ميكن ان متثل مطلقا محال مثاليا
لفعاليات الفنان .فلكي يبدع الفنان ينبغي
وجود قسط يسير من احلرية على االقل وهو
شيء ال يتوفر يف حياتنا املدنية .انه يذهب
بعيداً ايام عطل االسبوع  ،بعيداً عن املدينة
وضوضائها ومتناقضاتها ،بعيدا الى محل
هادئ يستطيع فيه ان ميارس دون تدخل او
تطفل غريب؛ هوايته اخلاصة .انه يذهب غالبا
ملجرد رغبته يف الهرب وليس من اجل البحث
واالستقصاء.
ثم ان املالحظ ان املناظر الريفية هي اكثر
شعبية من عشاق الفن! من بني الذين ميلكون
كيس النقود .وهذا بحد ذاته عامل مهم له أثره
يف دفع الفنان وجهة معينة يف انتاجه ،بخلق
صور مسلية مريحة حيادية خالية من آثار
الصراع االجتماعي العنيف.
فالهروب الى الريف اذن لم يحدث نتيجة
لرغبة ذاتية بل أنه ظاهرة فرضتها ظروف
كهذه الظروف ،التي ال تكون عامة دائماً بل
نتيجة لتجارب شخصية احياناً .فلقط تعلم
الكثير من الفنانني من جتاربهم اخلاصة ان اية
محاولة للخروج الى الشوارع املأهولة الجراء
التخطيطات ال تعود عليهم اال مبشاكل هم يف
غنى عنها.
اذكر انني خرجت مرة مع زميل الجراء بعض
التخطيطات يف منطقة سوق الصفافير وهي
كما يعلم اجلميع منطقة جديرة باإلهتمام ال
تتصف به من مزايا فريدة يندر وجودها يف

يف صميم عملية االنتاج الفني وتبدوا ظاهرياً
محل آخر .اال ان النتيجة كانت مهزلة اثارها
وكأنها يف معزل عن املؤثرات االجتماعية
جهل بعض رجال الشرطة املكلفني بحماية
االمن اذ انهم اصروا لسبب من االسباب على املباشرة ،جند ان احلقيقة على النقيض من
ذلك متاماً .فلو اخذنا تكنيك مثال يتناول
اصطحابنا الى املركز العام الجراء الفحوص
أوال معلومات الفنان ويدخل ضمن ذلك درجة
الشعاعية اللزمة على التخطيطات التي كنا
نرسمها! وقد كان ان ارغمنا على الذهاب الى تفهمه واملامه بوسطه الفني الذي ميارسه
واملعلومات التي تتميز بها نتيجة لدراسه
هناك كنفر من ذوي السوابق! ولم ينته االمر
وخبرته العملية  ،ويتناول من ناحية اخرى
عند هذا احلد بل علينا ان نثبت حلضرة
مقدار فهمه للموضوع الذي يعبر عنه ،اذ
ضابط الشرطة املسؤول بأن التخطيطات
ليس األمر مجرد استنساخ الوجه الطبيعة
املرسومة دكاكني ومنعطفات سوق الصفافير
احمليطةبه بل التعبير عنها وهذا يتطلب ادراكاً
هي ليست أهداف عسكرية! اننا قد نعذر
لقيمتها وعالقتها وخصائصها املتطورة .وثالثا
رجال الشرطة العاديني تصرفهم الناجت عن
يتناول املوقف الذي يتبناه الفنان عادة جتاه
جهلهم الفاضح للرسم وكل ما هو ذي عالقة
املوضوع اي حتيزه جتاه املوضوع ودرجة هذا
به ،غير اننا نقف عاجزين يف ايجاد تفسير
لتصرف الضابط املسؤول الذي يفترض متتعه التحيز.
ان من الضرورة مبكان ادراك الصفة التطورية
بقسط يسير من الثقافة العامة على االقل.
لكافة هذه العوامل فال معلومات الفنان وال
فلقد كان منظرا مؤملا منظر ضابط الشرطة
تفهمه للموضوع وال حتيزه يبقى ثابتاً ،بل ان
الكبير بنياشينه وشواربه املتدلية وهو يقلب
العملية تكون عادة يف تطورمستمر ،وهذا يقرر
تخطيطات دكاكني سوق الصفافير على
يف الواقع تقدم الفنان أو تأخره يف انتاجه.
ضوء املصباح الكهربائي املثبت فوق منضدته
حيث ان تغيير يف احدى هذه العوامل يؤثر
الرسمية يكشف ما يكمن وراءها من اسرار
بشكل مباشر على انتاجه بدرجة وتتناسب
وألغاز!
وطبيعة التغيير احلاصل يف أي فن أو كل هذه
لقد سقت هذه احلادثة البسيطة كايضاح
العوامل.
للنقطة التي اوردتها سابقاً .فلم احاول
ويدخل ضمن العامل االول ما يحصل عليه
انا بعد ذلك ،وانا اشك يف ان هناك من
الفنان من تأثيرامتتأتية من اطالعاته اخلاصة
الفنانني العراقيني من يبدي أية محاولة
ومشاهداته ودراسته .فتأثرات الفن االوروبي
للقيام بدراسات تخطيطية يف مناطق بغداد
مثال ميكن حصرها يف هذا الباب حيث انها
املأهولة ،حيث أنه يعلم مقدماً بأنه سيصبح
تدخل ضمن املعلومات التي يكتسبها الفنان
هدفاً لالهتمام غير مرغوب فيه حتماً .ان
والتي تؤثر يف انتاجه.
وضعا مثل هذا له مفعوله يف حرمان الفنان
ان املالحظ هو ان تأثير هذه العوامل يكون
من مصدر مهم من املصادر التي تساعد يف
تطوير وحتسني انتاجه واعني االتصال املباشر بشكل متداخل فمعلومات الفنان وخبرته
وجتاربه العملية ال تكفي وحدها خللق فن
مع املوضوع .فاضطرار الفنان الى االقتصار
على التخطيطات الذهنية يعني انتاجه ال ميكن ذي قيمة دائمة .فتفهم املوضوع واالحاطة
بحقيقته الشاملة ودقائقه وعالقاته مع احمليط
ان يعطي صورة صادقة للموضوع ،الن فهمه
لدقائقه ومقوماته ال يكون كام ً
سيساعد بشكل جوهري يف تقوية تكنيك
ال ،وبالتالي
الفنان واضفاء قيمة دائمة على العمل الفني.
يكون انتاجه مفتقراً الى تلك العوامل التي
اما موقف الفنان جتاه املوضوع فيكاد يكون
جتعله ذا قيمة دائمة.
العامل املفرد لنوعية القيم االنسانية التي
ان فردية الفنان لها اثرها يف تكييف انتاجه،
فمواهبه اخلاصة ودرجة حساسيته تساهم يف يعكسها العمل الفني .فالفنان بصورة واعية او
تقرير مدى قابليته االبداعية ،غير ان العنصر غير واعية يعبر دائما يف عمله الفني عن القيم
التي يدين بها.
الرئيسي يقع دائماً بدون ادنى شك يف درجة
فمث ً
ال :صورة بسيطة لفالح عراقي تعكس بكل
مثابرة الفنان وغزارة انتاجه ،وظروفه املادية
سهولة املوقف االنعطايف للفنان جتاه الفالح
وايديولوجيته واستعداده النفسي واجلسمي.
فصورة كهذه قد تكون تزييفا حلقيقة الفالح
وحتى عندما نبحث يف نواحي اخرى تتعلق
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وانسانيته بل وحتفيزاً له اذا كان الرسام ذي
وغيرها تساعد بدون أدنى شك يف بعث
لتمويه املوقف الذي يتخذه الفنان .فاالفكار
نزعة ارستقراطية مث ً
ال.
وتنشيط احلركة الفنية النها ستخلق مجاال
واالحساسات التي يعبر عنها اي فنان يغرق
ان موقف الفنان ليفضح نفسه حتى يف
سيساعد على االستهالك املستمر لالنتاج
نفسه يف خلق أعمال فنية مرحة خفيفة
مواضيع ال اثر لشخصيات بشرية فيها
الفني من ناحية ،ومن ناحية اخرى تؤدي
مسلية ال تعدو ان تكون افكارا واحساسات
كاالشجار والشوارع واالدوات الخ ..نظرا
الى نشر الثقافة الفنية على نطاق وطني .ان
تشجع على الهرب واالنهزام من مشاكل احلياة
الرتباطها باالنسان بشكل معني من العالقات ،املسألة كلها ال تتعدى القيام مبنهاج منظم
العاصفة ،وتهدف الى خلق عوالم ال تعكس
ونظرا الن موقف الفنان حتدد طبيعة عالقته لتشجيع وتنشيط احلركة الفنية ،منهاج يستند شيئاً من الواقع املضطرب مستبعدة بذلك
معها ونوعيتها دائما ً.
يف اساسه على خلق ضمانات مادية كافية
كل الصراعات الدائرة .وباملثل فإن اي فنان
والفنان باالضافة الى ذلك عرضة ملختلف
للمشتغلني يف هذا احلقل.
ينصرف بكليته الى انتاج فن يفيض بااللم
املؤثرات اليومية اخلاصة والعامة ،فشكل
ان املؤثرات التي تطرقنا اليها ال تؤثر يف
والتشاؤم والعواطف ،ال يعبر سوى عن اليأس
النظام السائد يف العراق ومدى متتع الفرد
نوعية االنتاج الفني فحسب بل يف طبيعته
والقنوط املستحوذين على مشاعر الفئات
بحقوقه يؤثر بشكل عام على انتاج الفنان
واجتاهه كذلك .انها تؤثر يف انعطافات
الشاعرة بقرب انهيار عاملهم وزواله.
ويكيفه .وال يشترط تعرض الفنان شخصياً
وميول الفنان الفكرية واالدبية بشكل عنيف.
ان الفن الذي ندعو اليه هو ذلك الذي يظهر
ملؤثرات احمليط لكي يعكس ذلك يف انتاجه،
فالفنان الذي متتلكه يف حياته رغبة رئيسية
الصراعات العنيفة الدائرة على حقيقتها
بل ان تراكم املؤثرات املباشرة فانها متشعبة
واحدة بصورة مستمرة وهي تطوير اسلوب
فيعكس بذلك هذا العالم يف تغيره وتطوره الى
وعديدة .فالفنان يف رواحه ومجيئه ،يف اسلوب تعبيره عن الطبيعة واالرتقاء به يجد نفسه
االمام .أنه ال ينبذ األلم ،على العكس يجب
حياته اخلاصة وأموره املعاشية ،يف وظيفته
يف تناقض دائم مع قوى اجتماعية خارجة
أن يجسد املشاعر االنسانية الدفينة واآلالم
واشغاله ،يف املجاالت املفتوحة أمامه ،ويف
عنه وليس يف وسعه السيطرة عليها .وحتت
العميقة لضحايا البشر يف نضالهم من أجل
احلد الذي تتفق فيه اآلراء واملفاهيم والعادات وطأة هذه املتناقضات يحيط اندفاع الفنان
مستقبل أفضل .كما وانه ال يستبعد البهجة
السائدة مع املثل التي يدين بها ،يف كل تلك
يف بحثه ويدفع به الى اليأس والقنوط حينا،
والفرح والتفاؤل بل هو يعكس على النقيض
املجاالت ويف غيرها ،يكون معرضا بصورة
والى مترد صوري على القيم اخللقية السائدة مرح البشر املتطلعني الى االمام واستشارتهم
مباشرة لتأثيرات احمليط.
حيناً آخر .ان اجتاهات الفن م أجل الفن
بهذاالتغير املرتقب واعتقادهم بأفضليته
وباالضافة الى ذلك فالفنان يكون عرضة
والتجريدية والسريالية جتد اصولها جميعاً يف وضرورته لتحقيق سعادة االنسانية ورفاهها.
ملؤثرات مبعثها طبيعة الوسائل املتوفرة لتعريف هذا التناقض اليائس بني الفنان وبني محيطه وسبب كل ذلك فان الفن الذي ندعو اليه هو
انتاجه .فنوعية السوق وسعته تكاد متثل عامال االجتماعي.
فن متحيز للتقدم والتطور والتجديد ،متحيز
ينفرد به العراق دون غيره من االقطار .ففي
ان ما يعكسه الفنان العراقي يف فنه يعبر
ضد اسلوب احلياة التي تتمسك بها الفئات
هذا املجال يصطدم بشكل سافر بالذهنيات
بكل بساطة عن املوقف الذي يتخذه جتاه
الرجعية ،متحيز للجماهير يف نضالها من أجل
املتحجرة للطبقة التي تضم غالبية العمالء
االوضاع السائدة .ففي غمرة هذه التناقضات حياة حرة سعيدة ،كل ذلك الننا ندرك بأن
الفعليني ،وباحتياجات تناقض بصورة قاطعة
املتناحرة بني االفكار القدمية واجلديدة ،بني
املشاكل التي تعترض بحثنا يف هذا احلقل ال
مع االهداف التي يضعها لبضاعته .كما ان
أساليب االنتاج اجلديدة والعالقات االجتماعية ميكن حلها اال بربط انفسنا بطليعة اجلماهير
ضيق مجال السوق يحول دون امتهانه لعمله
القدمية ،بني الذهنية واالستبدادية يف احلكم املناضلة وتضامننا معها.
بشكل ثابت.
والذهنية الدميقراطية احلرة ،ال يستطيع
محمود صبري
ان الدولة تستطيع أن تبرر كعامل مساعد
الفنان ان يستبعد نفسه ويستقر فوق التل.
مجلة الثقافة اجلديدة /بغداد
ثمني يف هذا املجال ،بارسال البعثات وتوسيع فهناك مجتمع جديد على وشك الوالدة وآخر
املعاهد الفنية احمللية وبناء قاعات العرض
قدمي على وشك االنهيار ليس يف العراق
فحسب بل على نطاق عاملي ايضاً.
وتخصيص اجلوائز واستخدام الفنانني يف
تزيني القاعات والبنايات الرسمية ورعاية
ويف هذا املخاض االنساني الشامل لم يبق ثمة
الفنانني وبناء املتاحف الفنية الالزمة يف
مجال للشك يف نوعية الوليد اجلديد.
جميع املدن الرئيسية .ان هذه اخلدمات
ويف مثل هذه الظروف ليس هناك مجال

من أرشيف الفنان يحيى الشيخ
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الفن العراقي بني عهدين
		
مجلة الثقافة اجلديدة /بغداد

«ان التحول من ثقافة ارستقراطية الى ثقافة
يهضم كل شيء وان ينتج يف الوقت نفسه كل
ان تلك اللوحات كانت مفهومة جلماهير تلك
دميقراطية يف القرن الثامن عشر أبدل
ما يرغب التعبير عنه .ويلتفت حوله ليرى
املعارض فبني اخلطوط واأللوان والظالل
الصالونات الصغيرة بالقاعات املوسيقية
األشياء اللطيفة التي يعتز بها كانسان تتالشى .كانت املشاعر اخلفية تنساب مؤكدة تضامنها
الضخمة ..وقلب التحفظ األرستقراطي الى
ليرى صراعاً قاسياً تداس به خالله القيم
مع قضية الشعب ضد الطغاة وهكذا فان
عواطف متقدة»...
اإلنسانية التي يئمنها .وليرى سيادة الغباء
املعارض الفنية كانت غنية بكل ما يدين
(كزت ساخس)
والوحشة والتعصب والالقانون واالستغالل
الطبقة احلاكمة وبكل املتناقضات التي كان
تاريخ اآلالت املوسيقية
البربري يلمسها أينما يذهب يف املدينة ويف
يشكو منها مجتمعنا قبل الثورة بل وحتى
الريف .ويف هذه الصورة القائمة معاً حوله
متناقضات الطبقة احلاكمة نفسها .لقد كان
«وبناء على ذلك لم يعهد عهد النهضة السبيل يبرق بني حني واخر بريق االمل .فمن ضالل
اجلالدون أنفسهم يقفون صامتني امام الصور
الى تغيير أساسي يف كفة الفن ولكن غير فقط االالم واالسى كان يرى نور املستقبل .لقد كان التي متثل املذابح بل ويبتاعونها احياناً ..وكان
األحوال والظروف التي اشتغل يف ظلها الفنان ،كل شي قائما خاطئاً غير ان ذلك بالضبط كان البرجوازيون يعجبون باللوحات التي تعبر عن
حرره من اتباع القواعد ..مانحا إياه حرية يف يعني وجود شي اخر على نقيضه بحدته وقوته تعاسة الشعب واالمه خالل نظارات سميكة
العمل براقة يف ظاهرها «حرية صورية» وأقول ولسانه ..ويف هذا الشيء بالذات كان الفنان
فيحسبون واقعيتها الصارخة رومانطبقية
صورية الن الفنان وجد نفسه قد استبدل
يجد القوة على االبداع والتعبير ..ففي الوقت لطيفة تستوجب التحسر .وخالل كل هذه
يف النهاية نوعا من احلماية بنوع اخر ولعله
الذي كانت تتجسم فيه قوى الشر كانت قوى
التناقضات املؤملة كان مفكرو ومثقفو الطبقة
أصبح من ذلك احلني حراً ليعبر عن نفسه
اخلير تنمو ببطيء وبحدة لتمكني تلك االماني احلاكمة الفارغون يخلقون ضجة مفتعلة حول
ولكن بشرط ان تكون تلك النفس املعبر عنها
واملشاعر الطيبة النبيلة يف لوحات الفنانني..
كل عمل فني يلمسون فيه حتديداً .اعتباطيا
سلعة تباع وتشترى وذلك نوع من االستعباد
لقد متيزت فترة ما قبل الثورة بهذه
يف الشكل يصلح ان يكون مادة للحديث يف
االقتصادي اليزال قائما وثبت انه ليس اقل
التناقضات لتنعكس يف لوحات الفنانني بشكل حفالت الكوكتيل.
بشيء من االستعباد الروحي الذي كان موجوداً رائع حيناً وهزيل حيناً اخر ..وظهرت مختلف لقد فشلت الطبقة احلاكمة قبل الثورة يف
يف العصر السابق لعصر النهضة»..
املدارس لتعكس مواقف مختلفة ..وكما زيفت كسب الفن الن كل شي فيها كان مزيفا وألنها
هربرت ريد
القيم اخللقية عمداً كانت هناك حملة لتزييف كانت متثل كل ما هو بربري وغبي يف احلياة
الفن واملجتمع
القيم الفنية أيضا وهو امر طبيعي ..فالطبقة اإلنسانية والن الصراع االجتماعي احلاد دفع
احلاكمة تريد ان حتكم يف جميع امليادين.
الفنانني نحو اجلماهير ولكنها استطاعت
مقدم ـ ـ ـ ــة
تريد ان تسخر حملة املنجل واملطرقة والقلم
رغم ذلك ان تؤثر بعض التأثير يف املفاهيم
والفرشاة خلدمتها .غير انها لغبائها وبربرتيها السائدة حول طبيعة الفن وأهدافه واشكاله.
شهد العراق خالل سنني ما بعد احلرب نشاطاً وجهلها لم تستطع ان تكسب املعركة لقد
وال شك ان جزء من احليرة التي تكتنف الفنان
فنياً ملحوظاً حتسم يف املعارض الفنية الكثيرة متكنت حقا من تزييف بعض املفاهيم وهذا
العراقي االن يرجع سببها الى ذلك التأثير.
واملناقشات احلادة واالجتاهات املتضاربة
شيء طبيعي .فاملعركة لم تكن فكرية فقط
ذلك التزييف الذي تسلل الى املفاهيم الفنية
املتمددة.
بل كانت لها جوانبها االقتصادية واالجتماعية فشوه بعضها وغير البعض االخر ..فخلق
لقد كانت البذرة يف منو رغم التقلبات
ومن خالل هذه الثغرات استطاعت ان تنعم
بذلك ظروفا تستوجب املعاجلة السريعة إذا ما
االجتماعية تتفاعل معها باستمرار فتتأثر مبا ببعض املكاسب االنية البسيطة غير انها لم
اريد للفن العراقي ان يلعب دوره حقا يف بناء
حولها وتؤثر بدورها يف بلورة وعي وأدراك
تستطع ان متنع جمهرة الفنانني من ان يجعلوا مجتمع جديد.
اجلمهور والفنانني معاً .لقد كان الفنان
من لوحاتهم وثائق مادية تدين بربرية الطبقة
العراقي يقف حائراً تطل من خلفه االثار
املراحل التاريخية للفن العراقي
احلاكمة وجهلها وغبائها وتعفنها.
اجلبارة للبابليني واالشوريني فتربطه بتربة
واذا كان الشاعر او الكاتب معرضاً الضطهاد
ان تقييم الفن العراقي يستوجب قبل كل
الوطن واالثار الرائعة ملدنيات االقوام األخرى مباشر اذا ملست الطبقة احلاكمة يف انتاجه
شيء حتديد مرحلته التاريخية اذ بذلك فقط
فيركن اليها ليغمر نفسه يف منجزاتها ثم اذ هو انعطافا نحو اجلماهير فان زميله الفنان
نستطيع ان نستجلي املؤثرات التي كيفت
يف هذه الدوامة ليجد نفسه تصطدم بالتقاليد استطاع ان ينجو من هذا االضطهاد الن
اجلديدة التي تبرز يوميا حوله يف مختلف
اجتاهاته املختلفة واملصادر التي ينبع منها.
اللوحات الصامتة التي كانت جتد طريقها
انحاء العالم ..فهناك اكتشافات جديدة يومياً الى جدران املعارض لم تكن تقدم دليال مادياً ان تعيني مصادر الهام الفنان العراقي يخدم
وهو يشعر بانه بطيء ..بأنه ال يستطيع ان
ميكن استغالله من قبل جالوزة الرجعية .غير حلد كبير يف تثبيت طبيعة االجتاهات الفنية
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وبني هذه االجتاهات املتباينة كان الفنان
يف عراق ما قبل الثورة ويف إدراك االجتاهات الثقافية املترتبة على ذلك بني الناس».
العراقي يعمل .اال انه لم يخلق مع ذلك مدارس
املتوقعة بعد الثورة وضمان توجيهها بشكل
فالفن العراقي اذن بصفته فناً ميثل مرحلة
الكفاح الشعبي ضد االستعمار تكيف بالعوامل ذات اجتاهات ثابتة الن «التنظيم االجتماعي
يحقق امتزاجا كامال بني القوة اإلبداعية
وتقسيم العمل» يف هذا البلد لم يخلق
للفنان وبني مصالح اجلماهير الشعبية
التالية:
الضروف املوضوعية التي تساعد يف ذلك.
واندفاعها نحو مستقبل أفضل .فما هي هذه  -1انه تأثر بالتقاليد املتوارثة احمللية
لقد كانت هناك اجتاهات فنية مختلفة
والعاملية وتشمل هذه التقاليد جميع اشكال
املصادر؟ وما هو مدى تأثيرها على سير
اإلجنازات التكنيكية يف الفن سواء اكان ذلك
وجماعات فنية مختلفة ولم يكن هناك
احلركة الفنية؟
عالقة مباشرة بني تركيب هذه اجلماعات
االكتشافات املتعلقة باملواد املستعملة يف
فمن ناحية تاريخية يعكس الفن العراقي
واالجتاهات الفنية السائدة غير ان املالحظات
الفن او االكتشافات املتعلقة باألداء الفني،
الفترة ما قبل الثورة التطور التكتيكي ملرحلة
وتتناول األولى التحسينات املدخلة على املواد التالية قد تساعد يف حتديد الطابع العام لكل
االستعمار اال انه يعكس أيضا يقظة الشعوب
جماعة:
املستعمرة وكفاحها ضد املستعبدين مبا يف
واألدوات الفنية نفسها والثانية التجارب
 -1لقد جتسم االجتاه نحو التقاليد الفنية
واخلبرة املتراكمة نتيجة ألبحاث واعمال
ذلك االستعمار وعمالؤه ،ولهذا يسجل كل
املتوارثة عند عدد من فناني جماعة بغداد
اخلصائص السلبية للفن االستعماري غير انه مختلف الفنانني على املواد الفنية واملنتجات
الفنية نفسها ،ان هذه التقاليد بالنسبة للفنان للفن احلديث دون غيرها من اجلماعات وقد
يحمل يف الوقت نفسه بذور الكفاح اإليجابي
ً
ً
أليدولوجية الشعوب املكافحة املتنامية ،وهو
العراقي تؤلف تراكما هائال من اخلبرة من
اتضح هذا االجتاه يف التأثر الشكلي بالفنون
يعكس ايضا اخلصائص السلبية وااليجابية
االشورية واالسالمية والتأثر املوضوعي
اآلثار البابلية واالشورية الى التصويرات
للبرجوازية احمللية ،فمما ال شك فيه ان
التي حتويها املخطوطات اإلسالمية الى
باالساطير واحلكايات القدمية .بل انه اتخذ
الناحية الشكلية يف الفن العراقي متأثرة حلد التخطيطات األخيرة لبيكاسو.
(عند جواد سليم مثال) شكل االستعانة
كبير باالجتاهات املعاصرة للفن األوروبي وهذا  -٢انه تأثر بالعالقات االجتماعية السائدة
باالساطير االسالمية للتعبير عن موقف
يرجع حلد كبير الى طبيعة العالقة التي تربط بطبيعة السوق وتركيب اجلمهور وااليدولوجية انتقادي معني جتاه العالقات االجتماعية
بلداً كالعراق بالبلدان االوربية اذ ان عملية
السائدة.
السائدة.
استيراد املنجزات التكنيكية هي من جانب
 -٢ومن ناحية اخرى فاننا نلمس يف االنتاج
 -٣انه تأثر بأيدولوجية البلدان التي تربطها
واحد بصورة رئيسية.
والعراق عالقات وثيقة .ويف فترة ما قبل الثورة الفني جلماعة الرواد موقفا متمردا ضد
وهذا ال يتناول استيراد األدوات فحسب بل
األوضاع االجتماعية واملفاهيم اخللقية
كان التجديد الذي فرضته الرجعية احمللية
يحتم بشكل طبيعي التأثر بأسلوب استعمال
والفكرية السائدة.
يف عالقات العراق االقتصادية والثقافية
هذه األدوات واأليدلوجية السائدة يف البلدان والسياسية عام ً
ال اساسياً يف اخضاع املفاهيم  -٣اال ان هذه اجلماعات وغيرها عكست
جميعها بشكل عام تأثرها املباشر باألشكال
الفنية يف العراق لالجتاهات السائدة يف
املنتجة لهذه األدوات غير ان ذلك ال يعني ان
الفنية السائدة يف أوروبا.
العوامل التي تتحكم بالصناعة ميكن تطبيقها احلركة الفنية يف اوربا الغربية.
بشكل ميكانيكي على مسائل الفن «اذ ان
الواقعية والثورية يف الفن العراقي
ً
عملية اخللق الفني تتضمن تفاع ً
ال متبادال بني االجتاهات املعاصرة يف الفن العراقي
الفنان ومحيطه يخضع للقدرة التكنيكية للفنان
ضمن التحديدات التي تفرضها عليه مرحلته ان املؤثرات التي أشرنا اليها سابقاً تلقي ضوء اال ان الفنان العراقي كان على وجه العموم
على ارتباط وثيق بالتربة التي يقف عليها.
على أصول االجتاهات املعاصرة يف الفن
التاريخية.
لقد أوضح ماركس واجنلز العوامل املؤثرة على العراقي ففي الوقت الذي جند الفنان العراقي فمن خالل التناقضات الشكلية التي كانت تؤثر
يف انتاجه عكس موقفا انعطافيا جتاه قضية
يتجه نحو التقاليد القدمية ليستلهم منها
عملية االبداع الفني بأخذهما هذه العملية
الشعب يف كفاحه ونضاله املستمرين بل انه
اشكاالً معبرة لظروفه التي يعيشها فنراه من
يف ظروفها التاريخية « ان روفائيل ككل فنان
عكس حتى موقفا عدائيا جتاه نفس الفئات
آخر تكيف بالتقدم التكنيكي الذي حققه الفن ناحية اخرى ينغمر يف الفن االوربي املعاصر
ليبحث يف اشكله عما يساعده يف التعبير عن التي كانت تتحكم يف السوق الفنية.
قبله وبالتنظيم االجتماعي وتقسيم العمل يف
مشكلته اخلاصة .ويف الوقت الذي نلمس فيه يقول ماركس واجنلز يف االيدولوجية
كافة األقطار التي كانت ترتبط بعالقات مع
اجلرمانية« :ان افكار الطبقة احلاكمة هي يف
مضمونا رجعيا يف انتاجه يزيف فيه واقع
محيطه ،ان قيام فرد ما كروفائيل بتطوير
كل مرحلة االفكار السائدة  ..اي ان الطبقة
احلياة االجتماعية نرى مضمونا ثوريا يشيد
موهبته يعتمد بصورة كلية على الطلب الذي
التي تؤلف القوة املادية احلاكمة للمجتمع
بكفاح الشعب ونضاله من اجل حياة افضل
يعتمد بدوره على تقسيم العمل والعالقات
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«فشجرة التفاح» كما يقول بليخانوف يجب
هي يف نفس الوقت القوة الثقافية احلاكمة.
ان تنتج التفاح وشجرة العرموط يجب ان
القوة التي تسيطر على وسائل االنتاج املادية
تنتج العرموط ..وباملثل فأن الفن يف مرحلة
وتسيطر يف الوقت نفسه على وسائل االنتاج
متفسخة يجب ان يكون متفسخاً ..ان ذلك
الفكرية ..وكنتيجة لذلك تكون بصورة عامة
أفكار أولئك الذين يفتقرون الى وسائل االنتاج حتمي ومن العبث ان تغتاظ بسببه  ...ولكن..
الفكرية خاضعني لها ..ان االفكار السائدة هي وهنا يعود بليخانوف ليقول « عند ما يقارب
ليست سوى التعبير النموذجي للعالقات املادية الصراع الطبقي ساعته الفاصلة ..كان بعض
الفنانني البرجوازيني يلتحقون باملعسكر
السائدة وبالتالي للعالقات التي جتعل من
طبقة ما طبقة حاكمة ..اي االفكار التي تثبت الثوري « ..ففي الوقت الذي كانت الفئات
احلاكمة التي تسيطر على وسائل اإلنتاج
سيطرتها .ان االفراد الذين يؤلفون الطبقة
احلاكمة ميلكون من بني االشياء االخرى وعيا الفكرية « وتفرض مختلف القيود على االفكار
املناهضة هي التي تبدو املسيطرة فأنها لم
لذا فهم يفكرون .وعليه فبقدر ما يحكمون
تكن متتلك امليدان مبفردها « لقد كانت افكار
كطبقة ويقررون مجال واجتاه مرحلة ما فانه
حرة تستهدف حتقيق االستقالل والتحرر
لبديهي ان يقوموا بذلك يف جميع نطاقه.
والسعادة لهذا الشعب ،افكار الطبقات النامية
لذا فانهم يحكمون من بني االشياء االخرى
املعادية لالستعمار والرجعية ..ولم يكن عسيرا
كمفكرين وكمنتجني لالفكار وينظمون انتاج
وتوزيع االفكار يف عصرهم .لذا فان افكارهم على الفنان العراقي ان يختار جهة يف هذا
الصراع ..ففي تلك األوقات «التي قارب
هي االفكار السائدة لتلك املرحلة»« .اال ان
االفكار السائدة ال متلك امليدان مبفردها فهي الصراع ساعته الفاصلة انضم الفنان العراقي
الى «املعسكر الثوري» ووقف الى جانب
تدخل يف صراع مع االفكار املناهضة التي
الشعب.
متثل الطبقة النامية»..
لقد انبعثت الواقعية الثورية يف الفن العراقي
لقد كان العراق يف مرحلة احلكم الوطني
املزيف قبل الثورة تابعاً للسيطرة االستعمارية ،من هذا التناقض احلاد بني مصالح الطبقات
والفئات النامية التي متثل مجموع الشعب
لقد كان الصراع بني جماهير الشعب بعماله
وبني الفئات الرجعية املتمثلة يف االقطاع
وفالحيه ومثقفيه والفئات االخرى من
والبرجوازية الكبيرة التي ورثها االستعمار .اال
طبقته الوسطى من جهة وبني االستعمار
ان هذه الواقعية والثورية كانت لها خصائصها
واذنابه من جهة اخرى فاملفاهيم التي كانت
اخلاصة .ففي الوقت الذي كانت تعكس يف
تفرضها الفئات احلاكمة كانت صورة هزيلة
مضامينها موقفا انعطافيا جتاه جماهير
للمفاهيم واالفكار االستعمارية التي تشجع
كل اجتاه لالنحراف بالفن وعزله عن النضال الشعب بل وحتى موقفا نضالياً جتاه املفاهيم
االستعمارية السائدة احيانا فإنها تأثرت
االجتماعي وبالتالي حتويله من اداة لرفع
مبا عبر عنه ماركس «يتقسم العمل يف كافة
مستوى الوعي اجلماهيري الى اداة إلشاعة
التحلل والتسيب حتت ستار التجارب الشكلية االقطار التي كانت ترتبط بعالقات» مع هذا
«او الفن للفن»  ..لقد كان متوقعا يف مثل هذه البلد .وهذا يعني انها تأثرت بالفن املتحلل
للمرحلة البرجوازية االستعمارية .ولهذا فأن
الظروف التي تستهدف فيها الفئات احلاكمة
واقعية وثورية الفن العراقي احتوت منذ
فرض شكل معني متحلل من االيدولوجية
نشوئها على عوامل ضعفها وعجزها متمث ً
ال
ان تبعث فن متحلل ال تربطه والشعب صلة،

بتأخرها الواضح باألشكال السائدة للفن
األوروبي املعاصر .وعندما حدثت ثورة 14
متوز جتسمت عوامل الضعف هذه فسببت
جموداً ملحوظا يف انتاج الفن العراقي،
فالواقعية والثورية التي انبعثت بتأثير العالقات
االجتماعية والتناقضات السائدة يف العهد
البائد لم تعد متثل التعبير الصحيح لظروف
ما بعد الثورة فلقد تغير التنظيم االجتماعي،
وتأسست عالقات جديدة مع دول ذات تنظيم
اجتماعي مختلفة .وتغير تركيب السوق الفني
ودخل صراع الفنان طورا جديداً.
تأثير السوق على االنتاج الفني
لقد مر الفنان بصفته منتجاً لبضاعة معينة
بأدوار مختلفة يف مراحل التاريخ تغير خاللها
مركزه االجتماعي وشكل انتاجه وعالقته
بجمهوره .اال ان طبيعة العالقة بقت على
حالها .لقد بقي منتجا وبقي انتجاه ميثل
مورد معيشته األساسي ،وبقي لهذا خاضعا
للمؤثرات التي تنبعث من أسلوب تصريف
انتاجه وقد أوضح لويس هاراب كيف ان
عالقة الفنان بجمهوره تتأثر بوسائل عيشه
فيما إذا كان ميلك ايرادا مستقال ،او يعتمد
على جهة ترعاه او على جمهور يعرض عليه
انتاجه يف سوق حر .وكيف ان مصالح وسلوك
ورغبات الطبقة او الطبقات التي يخلق الفنان
لها – أي جمهوره – تقرر حلد كبير انتاجه..
ان الفنان العراقي لم يحترف فنه كلياً اال انه
كان ميلك جمهوره اخلاص الذي يصرف خالل
انتاجه – بضاعته – وان طبيعة هذا اجلمهور
وتركيبه ومفاهيمه تلقي ضوء على طبيعة
املؤثرات التي كيفت وشكل اإلنتاج العراقي
خالل فترة ما قبل الثورة كما انها تساعد يف
إدراك طبيعة املشكلة التي يعانيها الفنان يف
مرحلة ما بعد الثورة.
لقد كان اجلمهور الفني يعكس كل املتناقضات
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التي متيز بها النظام السائد ،فألى جانب
مثقفي الطبقة احلاكمة جتد مثقفي الشعب
والى جانب اخلونة من رجاالت احلكم جند
الوطنيني من اجلماهير وبني هؤالء وأولئك
يتنقل انصاف املتعلمني واجلهالء واملتملقني
وجمع غفير من اجلاليات األجنبية  ،لقد كانت
القطع الفنية تباع كهدايا لعيد ميالد البعض او
كمادة للحديث يف حفالت الكوكتيل السخيفة
او كقطعة من األثاث او كمجرد إرضاء نزوة
طارئة او لغرض املباهاة بل وحتى بدافع النفاق
حتت شعار «تشجيع الفن» غير ان كل ذلك ال
يغير احلقيقة املؤملة جداً وهي ان تلك الكتلة
من املتناقضات متثل السوق الذي ينتج له
الفنان – لو على األقل – الذي يأمل بتصريف
انتاجه خالله ويحكم العالقات السائدة يف هذا
السوق – او يف أي سوق – فمن الطبيعي ان
يكون هناك حداً ادنى من الرغبة على الشراء،
فالبضاعة كما يقول ماركس «هي ذلك الشيء
الذي يرضي بحكم خصائصه رغبات بشرية
من هذا النوع او ذلك ،اما طبيعة هذه الرغبات
وفيما اذا كانت تنبع من املعدة او اخليال فأنها
ال تهم البتة »...
ولكي يرضي الفنان هذه الرغبات او حتى
جزءاً يسيراً منها كان عليه ان يكيف انتاجه،
وقد كان ذلك ال شك ان عرض العالقة بني
اإلنتاج الفني واجلمهور بهذا الشكل املباشر
املبسط ال يعكس مصاحلة صحيحة لطبيعة
هذه العالقة ،غير ان هذا العرض يخدم
مع ذلك لتعرية األسس اجلوهرية للتفاعل
احلقيقي بني الفنان وجمهوره فهناك مؤثرات
وعومل أخرى تتفاعل جميعها لتكيف موقف
الفنان وعالقته بجمهوره نعرضها كما يلي:
 -1اننا يجب ان منيز بني شكل العمل الفني
وموضوعه ومضمونه ،فالعالقة السوقية قد
تؤثر بشكل مباشر على املوضوع اما تأثرها
على شكل او مضمون العمل الفني فأنه يتخذ
شك ً
ال معقداً غير مباشر ،فالعالقة السوقية
قد تدفع الكثير من الفنانني الى رسم مواضيع

ريب تناقضات الفئات والطبقات التي ميثلها
وافكارها ومفاهيمها ،وقد يكون من املفيد
حتديد هذه املفاهيم لتبسيط البحث مبا يلي:
 -1تلك املفاهيم التي تنادي بأن للفن وظيفة
اجتماعية أساسها خدمة الشعب.
 -2تلك املفاهيم التي تستبعد وجود هذه
الوظيفة االجتماعية للفن.
 -3تلك املفاهيم التي تثمن الفن بدقة نقله
للحاالت واألوضاع الطبيعية املجردة.
ويف الظروف التي كانت تسود عراق ما قبل
الثورة كان اخلالف بني املفهومني االولني
منصباً يف مضمون العمل الفني بدرجة
رئيسية اذ ان اإلجنازات الشكلية كانت ينظر
اليها كمادة تساعد يف تطوير فن جديد  ،اما
املفهوم الثالث فكان يف أساسه ميثل موقفا
جامدا وسطحيا جتاه الفن يستبعد كل دور
للعمل الفني يف رفع الوعي اجلماهيري او
التأثير االجتماعي من جهة او احتوائه على
أي قيم أخرى عدا ذلك الشعور العابر املنبعث
من ادراك املتفرج لعبارة الفنان يف نقل حالة
او موضوع مجرد من الطبيعة  ،لقد كان هذا
املوقف بحد ذاته سببا لنفرة غالبية الفنانني
وابعادهم.
كل ذلك أثر على موقف الفنان وجعله يتبنى
موقفا انعطافياً جتاه اشكال فنية معينة
وبصورة ادق ان السوق هنا ساعد يف تثبيت
اشكال معينة من الفن كان قد تأثر بها الفنان
أصال من االجتاهات الفنية السائدة يف
األقطار التي ترتبط بعالقات مع هذا البلد.

«مرغوبة» لدى جمهورهم وهذا الشيء مالحظ
يف املعارض الفنية التي أقيمت خالل السنوات
املنصرمة.
 -2ان مضمون العمل الفني يبدأ يتأثر فع ً
ال
بالعوامل السوقية إذا تأثر الفنان بأيدولوجية
جمهوره واتخذ موقفا يف حياته اجتاه املجتمع
متأثراً بقليل او كثير مبوقف االفراد والفئات
الذي ينتج لهم ،فالفنان قد يتأثر بحكم اتصاله
بجمهوره بأراهم ومعتقداتهم وافكارهم التي
تعكس موقفا معينا جتاه احلياة .وإذا ما بلغ
تأثره حدا يجعله يتبنى هذه اآلراء واملعتقدات
واملفاهيم فأنها تصبح جزء من ايدولوجيته
الشخصية يعكسها دون وعي يف انتاجه الفني
معطياً بذلك مضمونا جديداً ألعماله الفنية،
غير انه ملا كانت أيدلوجية الفنان كما هو االمر
مع أي شخص اخر تعتمد على مؤثرات
مختلفة تنبعث من وجوده االجتماعي فان
درجة تأثر مضمون العمل الفني بالعوامل
السوقية تصبح جداً محدودة.
 -3ان تأثر الشكل الفني بالعوامل السوقية
يتخذ شك ً
ال غير مباشر او واضح  ،فمن
جملة األسباب التي دفعت الفن يف اجتاه
التجارب الشكلية خالل اخلمسني سنة األخيرة
هي انعدام االنسجام بني الفنان والظروف
االجتماعية التي ترتبت على العالقات
االجتماعية للمجتمع الرأسمالي  ،وهنا
نستطيع القول بأن التنظيم االجتماعي قد
ساعد يف خلق جمهور يتذوق االشكال الفنية
اجلديدة ،اما بالنسبة جلمهور الفنان العراقي
فأن التبعية السياسية واالقتصادية للطبقة
محمود صبري
احلاكمة يف العهد البائد فرضت عليها تذوق
االشكال الفنية املتأثرة بالفن األوربي املعاصر
او على األقل التظاهر بتذوقها ،ومن ناحية
أخرى فان جزءاً كبيراً من هذا اجلمهور الفني
كان يحمل نفس املفاهيم والقيم السائدة يف
الفن األوربي املعاصر ويتبناها.
ان اخلليط الذي يؤلف اجلمهور الفني العراقي
والذي أشرنا اليه سابقا يعكس دون ادنى
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الفن يف عهد الثورة
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« ان ثورتنا امنا هي ثورة شعب بأسره ..وما هي فان البناء الفوقاني الهائل بكامله يتحول
اال امتداد لثورات الشعب املتوالية ضد الطغيان بشكل من االشكال بسرعة وعند فحص هذه
التحوالت فان متييزا يجب وضعه دائما بني
عبر التاريخ»...
التحول املادي لألحوال االقتصادية لإلنتاج
(عبد الكرمي قاسم)
وبني االشكال القانونية والسياسية والدينية
«ويف مرحلة معينة من مراحل تطورها تدخل
واجلمالية والفلسفية وباختصار االشكال
القوى املادية لإلنتاج يف صراع مع العالقات
االيدلوجية التي يشعر البشر خاللها بهذا
اإلنتاجية السائدة او  -مبا هو تعبير قانوني
الصراع ويقومون به ،فكما ان رأينا عن شخص
لها ليس اال  -مع عالقات التملك التي كانت
ملا يعتقده بنفسه فأننا ال نستطيع ان نحكم
تعمل ضمنيا سابقاً .وبذلك تتحول هذه
على مثل هذه الفترة التحولية بوعيها .على
العالقات من اشكال تطورية لقوى اإلنتاج
النقيض يجب تفسير هذا الوعي من تناقضات
الى قيود لها وعند ذاك تبدأ مرحلة الثورة
احلياة املادية من الصراع املوجود بني القوى
االجتماعية ،وبتغيير األساس االقتصادي
االجتماعية لإلنتاج وعالقات اإلنتاج		 »..

سيطرتها األيدولوجية بصفتها طبقة فحسب.
لقد مارستها كطبقة وكأفراد كطبقة حاكمة
وافراد مستهلكني ويف املجال الفني متثلت
هذه السيطرة بخلق سوق للفن اتسعت مبرور
الزمن حتت توجيه وتشجيع مستمرين من هذه
الفئات او تلك من الطبقة احلاكمة نفسها .لذا
فان النتيجة املنطقية الوحيدة النتقال السلطة
الى الشعب هي قيام هذه السلطة مبمارسة
سيطرتها االيدولوجية من بني االشياء االخرى
اي قيام الفئات املؤلفة للشعب واملمثلة للسلطة
اجلديدة مبسؤولية توجيه وتشجيع السوق
الفني سواء ذلك كان بصفتها كسلطة حاكمة او
بصفتها االجتماعية كفئات وجماعات وافراد
مختلفني.
لقد كانت الطبقة احلاكمة البائدة تؤلف
مجاال حيوياً الستهالك االنتاج الفني وال
شك انها كانت تقوم بذلك ككل طبقة حاكمة
يف التاريخ كشكل من اشكال التمتع بأوقات
الفراغ ولفرض سيطرتها االيدولوجية .فانتقال
السلطة الى املجتمع يعني ان تقوم السلطة
الثورية اجلديدة بأشغال هذا املجال احليوي.
ونظرا الن دور الفئات واالفراد املمثلة للطبقة
احلاكمة البائدة يف توجيه واستهالك االنتاج
الفني قد منى خالل فترة زمنية معينه بل انه
يف احلقيقة لم يتخذ شكال بارزا اال خالل
السنني القليلة التي سبقت الثورة فحسب فان
قيام الفئات املمثلة للشعب يف مزاولة هذه
املسؤولية يف مجاالتها االجتماعية الواسعة
املتضاربة سوف لن يحقق اال الفوضى
واالرتباك وقد يخلق نفس الظروف املوضوعية
التي سببت ابعاد الفنان وانعزاله من املجتمع
سابقا.
ان املسألة االساسية إذا هي ان تقوم السلطة
بصفتها ممثله للشعب وبصفتها الرسمية
كسلطة حاكمة بهذا الدور .بدور املوجه
واملستهلك لألعمال الفنية املنتجة فتسد بذلك
الفراغ الذي احدثه انتقال السلطة بعد الثورة.
ان حتقيق ذلك يعني فتح صفحة جديدة امام
الفن العراقي فحني ذاك فقط يكون ممكن
يف تاريخ الفنان العراقي حتقيق ذلك االمتزاج
احلسي العام مع الشعب الذي يفتقر اليه االن
والذي هو اجلوهر االساسي لكل فن عظيم.

(كارل ماركس)
شعبية احدثت تبدال جوهريا يف اسس املجتمع
يف  14متوز  1958انكسر القمقم وانطلق
االقتصادية ويف توازن القوى االجتماعية
املارد .وخرجت جماهير الشعب وهي تغني
ويف االشكال األيدولوجية السائدة وبضمنها
باحلرية واالنعتاق ..وابتدأت يف تاريخ هذا
املفاهيم الفنية .وبذلك فان الفنان وجد نفسه
الشعب مرحلة جديدة .مرحلة عامرة بالثقة
عرضة ملؤثرات جديدة تكيف انتاجه فلقد
والتفاؤل ومملؤة بالعزم والتصميم لبناء
تبخر اجلزء االكبر من جمهوره السابق الذي
مستقبل جديد يكون فيه منو وتطور كل فرد
كان مألوفا له وظهرت مكانه وجوه غريبة
اساسا لنمو وتطور املجموع.
متفهمة تؤلف طليعة اجلمهور اجلديد وازدحم
وقد كان مقدراً للفنان العراقي الذي ساهم يف اجلو بأفكار ومفاهيم جديدة وانبثقت يف البلد
عهد ما قبل الثورة يف تعرية الطبقة احلاكمة
روح ثورية عارمة متمردة وال بد ان الفنان
وفضحها وادانتها ان يقوم بدور طبيعي يف ثورة العراقي اخذ يشعر ولو بصورة مبهمة ألول مره
الشعب وان يكون على رأس املد الثوري يف
يف تاريخه ان انتاجه السابق لم يعد يتألق من
بلورة وعي اجلماهير وتوجيهها .اال انه لدهشة هذا اجلو الديناميكي وان عليه االن ان يسدل
الكثيرين تخلف عن القيام بهذا الدور .فلماذا على ذلك االنتاج ستاراً قامتا ويبدأ ثانية حياته
عجزت الواقعية العراقية يف تعبيرها عن
الفنية مع الثورة.
الثورة العراقية؟
ان التحول االجتماعي والسياسي والفكري
ان املشكلة الرئيسية للفن العراقي تكمن يف
الذي حققته الثورة سبب تغيراً جوهرياً يف
انعزاله عن جماهير الشعب الفقيرة واقتصاره ترتيب السوق الفني وان إدراك هذا التغيير
كفعالية ضيقة لفئة مختارة فهو رغم واقعيته
وتفهم مقوماته يقودنا حتما نحو تفهم أوثق
وثوريته التي أشرنا اليها كان موجها جلمهور
لطبيعة االجتاهات الفنية التي ستستغني عنها
معني وقد ظهر كيف ان واقع ذلك اجلمهور
الثورة .فمما ال شك فيه ان جزء من السوق
وتركيبه خلق بذرة الضعف والقصور يف
ونعني مثقفي البرجوازية الصغيرة بقي بصورة
الواقعية الفنية العراقية.
تامه على حاله اال ان االجزاء االخرى املتمثلة
لقد كانت الظروف االجتماعية السائدة عام ً
ال بالبرجوازية املتعاونة مع االستعمار ومفكري
اساسيا يف خلق جو من االنعزال حول الفنان
الطبقة احلاكمة البائدة ومثقفيها وغالبية
وفنه .وكانت اجلماهير ال تأبه ملا يحدث
اجلاليات االجنبية التي كانت ترتاد املعارض
يف هذا امليدان من نشاط اذ كانت مشغولة
الفنية تعرض الى تبدل جذري .فقد اختفت
بخبزها اليومي فلم يكن لديها الفراغ الكايف
معظم هذه الفئات وانتهى دورها الذي تقمصته
لتذوق الفن او حتى اإلحساس بوجوده ،رغم
بتشجيع الفن بانتهاء سيطرتها السياسية
انها كانت تنتج وتتذوق اشكالها اخلاصة من
والفكرية االمر الذي ادى الى تقلص السوق
الفن املرتبطة بعملها اليومي .فالفنان العراقي الفني تقلصا ملحوظا.
يف واقع احلال رغم واقعيته وثوريته كان ينتج
وإذا كانت السلطة اجلديدة  -السلطة الثورية
بصورة عامة ألولئك الذين ميلكون الوقت
قد مارست سيطرتها بعد الثورة يف املجاالت
الكايف لتذوق الفن واملال الكايف لشرائه وكذلك السياسية واالقتصادية فإنها لم متارس
للفئات احلاكمة بصورة عامة.
هذه السيطرة بشكل مماثل يف املجاالت
ثم جاءت الثورة لتستبدل احلكم االستعماري
االيدولوجية.
املتمثل بالطبقة احلاكمة للعهد البائد بحكم
وأنها حلقيقة واضحة ولكنها مؤملة من ان
الشعب «ان احلكم يجب ان يعهد الى احلكومة السلطة اجلديدة اولت مثال مسألة تأمني سوق
تندفق من الشعب وتعمل بوحي منه وهذا ال
للطابوق أكثر مما اولته لتامني سوق لإلنتاج
يتم اال بتأليف جمهورية شعبية »..فهل يتذوق الفني .الن الفراغ الذي احدثه انهيار النظام
احلكام اجلدد شك ً
ال من الفن خلق باألصل
القدمي اليزال قائما وان مسألة سد هذا
ليتذوقه احلكام القدامى؟
الفراغ ليست اال التعبير احلقيقي للمشكلة
الفنية القائمة االن.
نحو فن جديد
تأثير الثورة على السوق الفني
الدولة جزء مهم من السوق
«ان ظهور جمهور جديد (الطبقة الوسطى)
اال ان الثورة العراقية لم تكن انقالباً استبدل
استوجب ظهور نوع جديد من املوسيقى ونوع
الطبقة احلاكمة بأخرى غيرها .لقد كانت ثورة ان الطبقة احلاكمة البائدة لم متارس
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جديد من املوسيقيني .وقد ظهرت فعال –
املوسيقى الرومانتيكه واملوسيقار« :الفرد
احلر» البرجوازي الذي يؤلف حسب هواه»
ايلي يسكماستر (املوسيقى واملجتمع)

يف ادامة وحدة اجلماهير ومتاسكها وبالتالي
ادامة سلطتها ويعكس نضالها وانتصاراتها
ومشاعرها جتاه احلياة .اما الفنان فأنه لكي
يكسب هذا اجلمهور ويؤثر عليه فانه يتحتم
عليه ان ينتج فن يفهمه هذا اجلمهور ويعكس
نضاله وكفاحه واماله اي بكلمة ادق اي ان ينتج
فن يساعد جماهير الشعب يف تثبيت حكمها
وادامته وتطويره)1( .

املشاعر املعبر عنها مفهومة لدى اجلماهير.
فكيف ميكن ان يتحقق ذلك بالنسبة للفن
العراقي؟

لقد بينا سابقا ان انتقال السلطة الى شعب
«ان العمل الفني الذي يهدي امللكات االبداعية
بعد ثورة  14متوز ودوام هذه السلطة خلق
والذي يجر البشر ويحرفهم بعيدا عن صراع
الظروف املادية والفكرية املالئمة لتحقيق
احلياة هو فن سي بشكل مطلق»...
امتزاج بني امال الفنان ورغباته ومشاكله
ف.د.كلتيكندر (املاركسية والفن احلديث)
والرغبات واآلمال واملشاكل العامة الواسعة
جلماهير الشعب اي ان العنصر االول من
والى هذا احلد كان بحثنا منصبا لبيان
إذا كانت الرومانتيكية هي احلركة الفنية التي اهمية بل ضرورة امتزاج امال الفنان ورغباته عناصر التأثر الفني ونعني انسجام مشاعر
متخض عنها انتقال السلطة من االقطاع الي
واحساسات الفنان وجمهوره يكون قد حتقق.
ومشاكله باآلمال والرغبات واملشاكل العامة
البرجوازية يف أوربا فما هو شكل الفن الذي
اال ان العمل الفني ال يتكيف فقط بالظروف
الواسعة جلماهير الشعب .اي طبيعة موقف
يستوجب ظهوره انتقال السلطة الى الشعب
املادية والفكرية السائدة يف املنطقة التي ينمو
الفنان ومضمون عمله الفني .غير ان هناك
بعد ثورة  14متوز؟
فيها .انه يتكيف بالتقدم التكتيكي (الذي حتقق
مسألة ال تقل خطورة عن ذلك ونعني مسألة
ان هذا السؤال يفترض قبل كل شيء استمرار العمل الفني .نستطيع ان نعرف الشكل بالهيكل يف املاضي) وبتقسيم العمل يف كافة االقطار
التي ترتبط بعالقات مع تلك املنطقة
السلطة بيد الشعب اي صمود السلطة الشعبية الذي يستقر فيه املضمون او اطاره العام.
احلالية جتاه كل املؤامرات التي ينظمها
والعمل الفني يكون ناجحا بالقدر الذي ينجح وهذا يعني ان الرموز واالشكال التي يصوغها
االستعمار والرجعية ومؤيدي العهد املباد
فيه الفنان بخلق امتزاج بني الشكل واملضمون الفنان تتأثر بالضرورة والتقاليد الواسعة التي
ألحداث ردة يف الوضع القائم .إذا بدون هذا
تطل عليه من املاضي وباالكتشافات اجلديدة
يحقق ايصال املشاعر واالحساسات التي
االستمرار يف السلطة ال ميكن خلق الظروف
التي حتصل يف القطار االخرى .فكيف ميكن
يحسها الفنان واملفاهيم التي يحملها جتاه
جلماهير الشعب الواسعة التي فرض عليها
املادية والفكرية املالئمة لظهور فن جديد .غير موضوع معني الى الناظر.
ان هذه العالقة ألميكن ان تؤخذ من جانب
تقسيم العمل وترتيب االقتصادي للمجتمع
ان كل عمل فني بحد ذاته وحدة متفاعلة بني
واحد فقط ففي الوقت الذي يؤدي استمرار
انعزاال مطلقا عن الفن وعن التقاليد الفنية
الشكل واملضمون .بني الرمز واملعنى .وهذه
السلطة الشعبية الى خلق الظروف املالئمة
املاضية بل وحتى االجنازات اجلديدة يف
الوحدة هي كل ال يتجزأ فال ميكن فصل
لظهور وتطوير فن معني فأن هذا الفن نفسه
فنون االقطار االخرى ان تتفهم هذا الرموز
الشكل عن مضمونه او العكس فهما يكمالن
سيعمل بصورة طبيعية لتثبيت اسس السلطة
واالشكال الفنية وان تتأثر باملعاني التي
بعضهما وهما يقرران بعضهما يف نفس
الشعبية ودعمها .اي ادامة الظروف الكفيلة
تتضمنها؟ وكيف ميكن للفنان العراقي الذي
الوقت.
بتطويره .فكيف يتم ذلك؟
هو منسجم اصال بإحساساته مع جماهير
فالعمل الفني هو يف أساه تعبير ملوقف
ان اجلمهور -اي جمهور  -ال ميكن ان يذوق
الشعب التعبير عن هذه املشاعر واالحساسات
معني جتاه احلياة .تعبير إلحساسات الفنان
اال ذلك الفن الذي يعكس رغباته واماله
ومشاعره يف تفاعله مع مجتمعه .بل هو تعبير بأشكال ورموز تتفهمها اجلماهير الواسعة؟
ومشاكله وباملثل فان الفنان ال ميكن ان يؤثر
ايجابي يستهدف فيه الفنان ايصال هذه
على جمهوره اال إذا خلق فنا يتذوقه هذا
ان هذه املشكلة جتد حلها الصحيح بطريقتني:
االحساسات واملشاعر الى املتفرج والتأثير
اجلمهور ويفهمه .وعلى ضوء هذه العالقة
 .1ازالة التناقض املنبعث من التطبيق
عليه ولهذا فلكي يكون العمل الفني مهما
نستطيع ان نتوسع اكثر قليال .فجمهور ما بعد فانه يجب ان ينجح يف ايصال هذا املشاعر
العقائدي للتقاليد الفنية املتوارثة واملعاصرة.
الثورة يف العراق له مشاكله واماله ورغباته
واالحساسات الى املتفرج اي ان يؤثر عليه .اي وهذا يعني قيام الفنان بهضم هذه التقاليد
اخلاصة وهو يرغب ان تنعكس هذه كلها يف
بكلمة اخرى ان الوحدة بني الشكل واملضمون ال تقاليدها وخلق اشكال تستمد اصولها من
االعمال الفنية لفنانيه .ان جماهير الشعب
الي عمل فني مهم يجب ان حتقق ايصال هذا مضامني اعماله الفنية .ان مثل هذه االشكال
التي انتقلت اليها سلطة احلكم بعد ثورة
ستكون بالضرورة وبصورة حتمية أقرب الى
املضمون اي مشاعر الفنان واحساساته الى
 14متوز تواجه مسؤوليات متشعبة اهمها
احساسات اجلماهير وادراكها وفهمها .غير
جمهوره اي يجب ان تكون معبرة.
احملافظة على هذه السلطة اوال وتطوير
اال ان تأثير اجلمهور بعمل فني معني يفترض ان ذلك ال يعني ان يكون ما نطلبه هو فنا
احوال املجتمع بصورة عامة ثانيا .وهي لهذا
أكادمييا .على العكس انه نقيض اجلمود
قبل كل شي ان يكون هناك انسجام باملشاعر
ال ميكن ان تتذوق بصورة عامة اال ذلك الفن
األكادميي .فالفن الذي يستوحي اشكاله
واالحساسات بني الفنان واجلمهور ويفترض
الذي يعكس هذه املشاكل والرغبات ويساعد
ومضامينه من الوعي العام للمجتمع مسترشدا
ايضا ان تكون الرموز واالشكال التي حتمل
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باإلجنازات التكنيكية التي حتققت قبله سيكون لالستمرار بإنتاجهم وتطويره وامنائه وهذا ال
يتم اال بخلق الظروف املادية التي تساعدهم
بالضرورة فنا وقعيا يعكس يف مضمونه كفاح
يف التفرغ إلنتاجهم.
الشعب واماله بأشكال ورموز يفهمها الشعب
ان الدولة يجب ان تنظر جديا يف تطبيق نظام
وجتد اصولها يف واقعه التاريخي.
لالحتراف توفر مبوجبه مستلزمات املعيشة
االساسية للفنانني الذين يرغبون االحتراف
برنامج العمل
واالنصراف الى فنهم.
ان ما تقدم يقودنا الى نتيجة اساسية واحدة
لقد شرعت حكومة الثورة ،حكومة الشعب
وهي ان الظروف املادية والفكرية التي خلقتها كثيرا من القوانني لتنظيم االنتاج االقتصادي
الثورة استوجبت وضع برنامج منظم يضمن
والزراعي ولكنها اغفلت شكال معينا من
منو حركة فنية عظيمه يف هذا البلد .ان هذا االنتاج ولم تتدخل لتنظيمه ،وهو االنتاج الفني.
البرنامج يجب ان يستمد اصوله من عدد من بالرغم من االهمية القصوى لهذا الشكل من
احلقائق اهمها:
اإلنتاج يف تكييف وبناء الهيكل االجتماعي
 -1ان اجلمهور الفني تغير فأصبح ميثل
الذي يجري وضع اساسه االن .أفليست هذه
مجموع جماهير الشعب.
املهام التي ذكرناها جديرة باهتمام حكومة
 -2ان السلطة اصبحت االن بيد الشعب.
ثورة  14متوز؟
 -3ان جماهير الشعب تعاني من انعزال شامل
عن مسائل الفن فرض عليها بتأثير ظروف
محمود صبري
تاريخية معينه.
 -4ان الفن نفسه هو اداة مهمة لدعم واسناد الهوامش:
احلكم اجلمهوري الشعبي.
 .1يقول لينني« :الفن يعود الى اجلماهير.
فانتقال السلطة الى الشعب الذي أصبح ميثل يجب ان تخترق جذوره جماهير العمال
الواسعة .يجب ان تفهمه هذه اجلماهير
مبجموعه اجلمهور الفني الفعال يعني ان
وحتبه .يجب ان ينبثق وينمو مع عواطف هذه
تقدم السلطة برنامج (الستهالك) االعمال
الفنية وهذا يعني ان يكون هناك برنامج منظم اجلماهير وافكارها ورغباتها .يجب ان يبحث
يتناول شراء اللوحات الفنية للمتاحف .تكليف ويطور الفنان فيها»
الفنانني لرسم التصاوير اجلدارية يف كافة
املباني العامة والرسمية يف جميع انحاء العراق « .2ان جماهير عمالنا وفالحينا يستحقون فنا
عظيما .ولهذا وقبل كل شيء يجب ان يكون
وتكليف النحاتني لعمل النص التذكارية
هناك تثقيفا وتعليما واسعني فان اجلماهير
ومتاثيل على نطاق القطر .اما انعزال
هي التربة الثقافية التي سينمو عليها فنا
اجلماهير فيمكن معاجلته بوضع برنامج
تثقيفي واسع يتناول تشييد املتاحف والصاالت عظيم جديد وحقيقي» لينني
الفنية يف جميع املدن الرئيسية وملء هذه
« .3فالغالبية العظمى من االطفال حساسون
املتاحف بنماذج ونسخ من املنتجات الفنية
للجمال منذ امليالد وتلك االحداث التي تصيب
العاملية القدمية واحلديثة بحيث تصبح هذه
التحف الفنية يف متناول مجموع الشعب )2( .الطفل يف السنني االولى من حياته هي التي
تقرر مقدرته على التعبير اجلمالي او عجزه
كما يتناول وضع منهاج لتنمية املواهب الفنية
عنه ..وعلى ذلك فننا جميعا نولد فنانني ثم
يف مختلف املدارس وانتقاء املوهوبني من بني
نصبح مواطنني غير حساسني للجمال يف
االطفال وادخالهم مدارس خاصة لتدريبهم
مجتمع برجوازي الحد امرين ..أحدهما اننا
على الفنون املختلفة )3( .ونظرا الن الفن
ميثل بحد ذاته اداة مهمه لدعم واسناد احلكم منسخ مسخا جسيما يف عملية التربية واالخر
اننا منسخ مسخا نفسيا »..هربرت ريد
الشعبي فان اهتماما خاصا يجب ان يبذل
لتوفير االمكانيات املادية واملعنوية للفنانني
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محمود صبري ،ذلك الكوكب املفعم باحلیاة والطاقة
وليد سيتي
قبل سنوات ،اثناء زیارة للفنان محمود صبري
ملشغلي الفني يف منطقة هكني ،شرقي لندن
طلبت منه كتابة مالحظة يف دفتري اخلاص.
الحظت اني فاجأته وان طلبي رمبا لم یكن
يف محله ،شعرت باالحراج وبعض من الندم
يف وضع ضیفي اخلاص يف هذا املوقف
احملرج ،ولكن بعد حلظة تردد ،امسك بالقلم
وكتب بسرعة خاطفة ثالث كلمات ،ال اكثر
«من بحث وجد» تذكیرا بالقول املأثور «من
جد وجد» .خلصت العبارة املقتضبة اساس
مبدأه الشخصي يف البحث والكشف والتطبیق
واملمارسة الفنیة .نهج یتصف به عمله الفني
كامال ،ومیثل طریقا محفزا لالخرین ممن
خطوا سبیل الفن واملعرفة ان یسلكوه.
منذ سبعینات القرن املاضي خرج مجموعة
من الفناننی التشكیلینی من جیلي وغیرهم
امثال :علي عساف ،فیصل لعیبي ،عباس
الكاظم ،قه ره ني جمیل ،سعید فرحان،
قتیبة اجلنابي ،ساطع هاشم وكثیرون غیرهم
ممن لعبت الصدفة اوالرغبة يف التعرف
على محمود صبري واالطالع على جتربته
الفنیة خرجوا بانطباعات عمیقة االثر خالل
لقاءاتهم به .هذه أالنطباعات والتأثیرات
لم تكن بالضرورة متتد لتجد طریقها الى
اسالیب او مشاریع هوالء الفناننی ولكنها
وجدت بالتأكید وبدرجات مختلفة ،صدى يف
طریقة التفكیر الفنیة لدیهم أو على االقل
رسمت عندهم صورة مثیرة عنه كأنسان
وكفنان .بالنسبة لي ،كان اطالعي على جتارب
الفنان محمود صبري يف البدایة یقع ضمن
حدود جتربتي كمبتديء يف الفن ،وذلك من
خالل لوحاته الفنیة املثیرة املعروضة ضمن
املجموعة الدائمة يف املتحف الوطني للفن
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احلدیث يف بغداد .ثم وانا طالب يف العام
مخیلتنا عن الفن ودوره وكیفیة مزاولته ،تتطلب
الثاني يف معهد الفنون اجلمیلة تعرفت بصورة دلیال واجوبة مناسبة و معقولة .بالنسبة
اوسع على اعماله وعلى مشروعه الفني
المثالي الباحثنی عن فن خارج اطار التقلید
اجلدید يف معرضه ومحاضرته اخلاصة يف
والفن احلريف ،الفلكلوري واحمللي ،عن فن
قاعة كولبنكیان يف بغداد عن «واقعیة الكم»
له مغزى ووظیفة خارج التعاریف السیاسیة
والتي اثارت والتزال جدال يف االوساط الفنیة املتداولة ،فن له استقاللیته وفضا ْوه اخلاص.
والثقافیة.
جاء اللقاء يف هذه الفترة احلرجة عام 1979
يف نهایة السبعینات وبینما كنت ادرس الفن يف بالفنان محمود صبري ،احلافل بالعطاء وفیض
اكادمییة الفنون اجلمیلة يف لوبلیانا -سلوفینیا اخلیال واالفكر واملعرفة الفنیة ذات االفق
لعبت الصدفة دورها بأن التقي بالفنان محمود الرحب واملفتوح ،مثل الذي وجد دلیله .یسهب
صبري شخصیا واتعرف علیه وعلى افكاره
يف احلدیث عن الفن بشكل مشوق ،دقیق
الفنیة االخاذة عن قرب ،وكانت اقامتي كطالب ومتسلسل ومن منظور تاریخي وعلمي .سوف
فن يف بلد اخر ذي بیئة ثقافیة وتعلیمیة جدیدة ال یتطلب االمر وقتا طویال لتدرك ان محمود
جتاوزت العدید من الدوغما الفكریة والفنیة
صبري االنسان -الفنان ،مثقف من طینة
يف النظر الى االشیاء والظواهر ،وفرت لي
اخرى ،خارج املألوف .ینضح بالفكر اخلالق.
الشروط االساسیة التي سهلت بصورة اوسع
كما ستدرك انه بالرغم من ان محمود صبري
استیعاب وفهم التجارب الفنیة والفكریة غیر
مشغول وغارق كلیا وبشكل جدي مبشروعه
املألوفة لي سابقا ،وكذالك وفرت لي رغبة
الفني فانه یتصف بالسخاء والقدرة الشخصیة
وفضوال يف الدخول يف مغامرات املعرفة
على االحتضان واالهتمام باي جهد او بحث
والتجریب دون احكام مسبقة .التقیت مبحمود فني جدي لالشخاص االخرین ایا كان حقل
صبري يف هذه الفترة احلساسة من حیاتي
جتاربهم وممارساتهم .یشجع ویحفز ویهمه ما
القلقة واملتحولة ضمن جتربتي البسیطة يف
یشغل مخیلة الفناننی البصرینی االخرین ویتابع
الفن مع صدى الوضع السیاسي املعقد يف
تطورعملهم .كما أن كل من التقى وتعرف على
العراق وحروبه وكوارثه .طالب فن مقیم يف
الفنان محمود صبري یالحظ بسرعة درجة
یوغسالفیا ،منفي ومعارض للحكم يف العراق .التفاني والوفاء الالمتناهیة لتجربته ومشروعه
مرحلة التغییرات السیاسیة العامة يف منطقتنا الفني الذي ال بد وأن يولد احساسا الارادیا
والعالم تركت اثارها علینا .جعلتنا قلقنی
من مشاعر االعتزاز والتقدیر له ولطبیعة
محتارین ،نشكك وننتقد كل شئ مبا يف ذلك
وفرادة جتربته الفنیة املثیرة .وهذا مصدرالهام
الفن الذي كنا نزاوله .ذوات مشتتة ،تكافح
للكثیرین منا .كانت حملمود صبري الكثیر
على عدة جبهات ،لكن جبهة الفن كانت االكثر من اخلیارات ،اخذین بنظر االعتبار خبرته
احلاحا وحساسیة وتعقیدا .فسبب وجودي
ومعارفه املهنیة ،العلمیة والفنیة املتعددة ،لكن
َ
االول بعیدا هو دراسة الفن.
یبدو انه لم
یشك یوما ،بعد أن انشغل بالفن،
الكثیر من االسئلة امللحة التي كانت تدور يف
این یكمن وجوده .يف نهایة اخلمسینات من

القرن املاضي بعد فترة قصیرة نسبیا من
التي تتجسد يف مشروعه الفني «واقعیة
انشغاله بالعمل ضمن اسلوب واقعي تعبیري
الكم» .فن العملیات ،فن یبحث عن فهم جدید
ابدع فیه ایضا ،رأى الفنان محمود صبري أن للطبیعة من خالل جوهراملادة كعنصر مكون
ذلك ال یجسد فهمه للعالم كامال .ان التطورات لها .یعكس العالقات احلیویة لكامل وجودنا
العلمیة والتكنولوجیة احلدیثة وصلت بالفن
ضمن نظام مترابط يف اجلوهر ،مبني على
الى موقع غیر مألوف سابقا ،وضعته امام
اساس املعطیات العلمیة للذرة يف القرن
حتدیات ومجابهات جدیدة ،تتلخص يف
العشرین.
االساس يف الشك يف امكانیة استمرار الفن يف أن هم الفنان محمود صبري دائما هو ایجاد
دوره كعنصر فعال على الطریقة السابقة يف
معنى للفن ذي عالقة بالعصرالذي نعیشه
عملیة فهم وتصویر الواقع العصري املتداخل
وعلى كل املستویات .فن خالق ذو دور
واملتشابك .كرس اكثر من خمس عقود من
یساعدنا على تكوین صورة جدیدة لعاملنا
حیاته والیزال يف الدراسة والبحث ،من خالل املعاصر .أنه یعتقد ان العلم غیر قادر على
مراجعة موضوعیة نقدیة شاملة لتاریخ الفن
رسم تلك الصورة لوحده .كما ان الفن بدوره
ولتجربته الفنیة اخلاصة یبحث عن اجوبة
لم یعد قادرا أیضا .لذا یرى ان الفعل املشترك
وحلول مقنعة يف تطویر مفهومه ورؤیاه الفنیة للفنان والعالِم وذوي االختصصات سویة میكن

ان یوفق يف متثیل الواقع .من هنا یأتي بحثه
املضني يف مشروعه الفني كفنان و «كعالم»
الیجاد احللول املرضیة يف منهج فني مبتكر
یعمل كاداة لفهم وتطویر عاملنا املبني على
االدوات واملعطیات املعرفیة املختلفة التي
توفرها لنا العلوم املختلفة االجتماعیة
والفلسفیة والتكنولوجیة.
يف عید میالده الثماننی ،عدا امنیاتي الطیبة
ومشاعر االعتزاز والتقدیر العالیة ،اعتقد ان
سیرة محمود صبري الشخصیة كفنان غیر
مقید ،منقب وباحث عن حلول بصریة جذریة
للواقع من دون مساومة ،حیث العامل الوقت
وال الطاقة عائق امام تلك الغایة التي تقول
الكثیر يف عصر فن یسوده الكثیر من الزیف
والتصنع .محمود صبري اذا اجاز لي ان
اقول ،مثل ذلك الكوكب املفعم باحلیاة والطاقة
واحلركة واالصالة ،العیب اننا غیر قادرین على
كشف مكنوناته سواء أكان السبب ظروفنا ،أم
محدودیة قدرتنا على االستیعاب والكشف،
أم كسلنا يف احملاولة ،أم تعودنا على السهل
احلاضر واملعلب من االفكار والرؤى ،أم كلها
مجتمعة.

الفنان محمود صبري مع الفنان وليد سيتي ،لندن

207

الشحنتني املوجبتنيّ ٍ .
لكل من هذين األيونني
ألكترون واحد فقط يسلك متاما سلوك
ألكترون ذرة الهايدروجني.
ث َّم ما هو موقف األستاذ الفنان من العناصر
امللونة أص ً
ال وطبيع ًة كالذهب والنحاس
والكبريت واليود وبعض املركبات الغازية مثل

محمود صبري مسحور باللون
عدنان الظاهر

بروتون نواة الذرة الوحيد .أي إنه واقع حتت
كيف يرسم محمود صبري لوحاته حسب
تأثير قوة جذب عالية جدا ،األمر الذي يعرقل
نظرية واقعية الكم؟
لإلجابة عن هذا السؤال ال بد من شرح بعض حرية حركته خارج حقل جذب النواة .لذلك
فاملركبات مل ّون ٌة نهاراً بشكل طبيعي .غاز
األمور األساسية حول األطياف وطبيعتها
والفرق بني أطياف ذرة الهايدروجني وأطياف الهايدروجني ال لون له يف الظروف اإلعتيادية
أما بللورات ملح الطعام على سبيل املثال
املركبات الكيميائية.
األطياف نوعان :أطياف إمتصاص  Absorptionفإنها بيضاء اللون ألنها تعكس ال متتص النور
الساقط عليها .املاء والكحول متتص موجات
 Spectraوأطياف إنبعاث .Emission Spectra
طيف االمتصاص ينجم عن إنتقال ألكترون من الطيف الشمسي الكهرو  -مغناطيسية غير
املرئية.
مستوى محدد للطاقة إلى مستوى أعلى منه.
فإذا ما عاد األلكترون إلى مستواه األدنى الذي املركبات الكيميائية ليست مجرد جمع حسابي
ملجموعة من الذرات .فالهايدروجني يفقد
مساو
قفز منه يتحرر قدر محدد من الطاقة
ٍ
للفرق بني مستويي الطاقة ،أو بالضبط القدر خصائصه األصيلة مبا فيها أطياف اإلنبعاث
حال إحتاده باألوكسجني لتكوين جزيء من
الذي إمتصه يف صعوده إلى املستوى األعلى.
املاء .املاء املتكون من هذا اإلحتاد عالم آخر
وهذا ما يسمى عادة بطيف اإلنبعاث .وطيف
ليس له طيف ملون وإنه مركب سائل إعتياديا
اإلنبعاث هو أشعة ذات طول موجي محدد
بينما الهايدروجني غاز .لذلك يقع الفنان
قد تكون مرئية أي ملونة وقد ال تكون مرئية
محمود صبري يف خطأ فادح إذ يعرض أطياف
مثل األشعة فوق البنفسجية واألشعة حتت
احلمراء .فجوهر الظاهرة ما هو إ ّال إنتقاالت اإلنبعاث لذرتي هايدروجني وذرة أوكسجني
ألكترونية حتدث حتت تأثير ٍ ّ
معاً يف لوحة واحدة ملونة على أنها متثل
حاث خارجي
لصح ْت
جزيئة ماء .لو ص َّح هذا املنطق والنهج
كتعرض الذرة أو املركب الكيميائي للضوء أو
ّ
قصف الذرة بقذائف من األلكترونات السريعة املعادلة
أو بالشرارة الكهربائية أو حتت تاثير احلرارة األب  +األم = األبن املولود
نعم ،يف الوليد اجلديد بعض خصائص األب
العالية .فالطيف املرئي لذرة الهايدروجني -
وبعض خصائص األم اجلينية لكنه قطعا ال
وهي أبسط الذرات ولها ألكترون واحد فقط
ميثلهما متام التمثيل .
حتث بالشرر الكهربائي يف أنابيب
 إمنا يُ ّ ُكذلك األمر بالنسبة للكحول والطني وباقي
زجاجية خاصة محكمة الغلق حتت ضغط
ٍ
لوحات لها.
املركبات التي رسم محمود
واطيء شديد اإلختزال .فالعملية مصطنعة
أساسا جتري حتت شروط خاصة يستجيب
هنا تدخل نظرية «واقعية الكم» يف إشكال
لها ألكترون ذرة الهايدروجني ،والهايدروجني
وتناقض قاتل ينسف أساسياتها من حيث
غاز كما هو معلوم.
كونها يف التطبيق العملي ليست واقعية وليست
أما املركبات امللونة فهي يف األغلب مركبات
جدلية وليست دينامية ،أي أنها ليست كمية.
سائلة أو صلبة .وهي ملونة أساسا دومنا
فامليكانيك الكمي QUANTUM MECHANICS
إصطناع .فضوء النهار (الفوتونات الشمسية) قد حل أعظم معضلتني واجههما الفكر العلمي
يكفي لتحفيز األلكترونات كيما تقوم
وهما:
باإلنتقاالت احملسوبة إمتصاصاً ثم إنبعاثاً
 -1العالقة بني اجلسيم واملوجة (هل
األمر الذي يؤدي إلى إنطالق أشعة كهرو -
األلكترون جسيم أم موجة ؟)
مغناطيسية بشكل موجات تتحسس شبكية
 -2العالقة بني الكتلة والطاقة.
عني اإلنسان أطوالها املوجية ،إي تراها
فأين موقع «واقعية الكم» من هذا ؟ زد على
كألوان.
ذلك أن مخطط مستويات الطاقة لذرة
إنتقاالت ألكترونات املركبات الكيميائية أيسر الهايدروجني الذي يتبناه محمود صبري حرفيا
من إنتقاالت ألكترون الهايدروجني بكثير،
يف حسابات ورسم ألوان لوحاته هو واحد من
وذلك لقرب مدار دوران هذا األلكترون حول
إجنازات العالم الدمناركي (نيلز بور Niels
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 )Bohrالعظيمة التي إستحق عليها جائزة نوبل
عام ِ .1922علماً أن هذه اإلجنازات اجلليلة
كانت قد سبقت تطبيقات نظرية امليكانيك
الكمي بسنني .فمن هذه الوجهة يف األقل ال
عالقة لواقعية كم محمود صبري بفيزياء الكم.
أي أنها مجرد إسم ال يجمعه واملس ّمى أي
جامع.
صحيح إ َّن الطيف اللوني املرئي هو الهوية
اللونية للعناصر ولكن ،فات األستاذ الفنان
محمود أ َّن يف اإلمكان إصطناع أيون لعنصر
آخر غير الهايدروجني يحاكيه متاما من حيث
اخلصائص الطيفية .أي أنهما يحمالن نفس
الهوية اللونية .أذكر على سبيل املثال أيون
ذرة الهيليوم ( )+ Heالذي يحمل شحنة
موجبة واحدة وأيون ذرة الليثيوم ( )++ Liذا

أكاسيد النايتروجني ؟ كيف يرسم محمود
طيف عنصر الذهب مثال وخصائصه وهويته
اللونية قد عرفها األنسان القدمي منذ سومر
وبابل ومصر الفرعونية ؟؟
الكيميائي والفيزيائي يهتمان باألطياف كافة،
ما يُرى منها باحلث الضوئي أو األلكتروني
وما ال يرى بالعني املجردة .الطيف الذي ال
تراه العني يُكشف عنه باألفالم .فأشعة أكس
(األشعة السينية) ال يراها الطبيب وال يراها
املريض لكن كليهما يستطيع رؤية آثارها
يف اللوح الفوتوغرايف املستخدم يف تصوير
الصدور والعظام وأحشاء األنسان الداخلية.
يف هذا املقام أود أن أسأل فناننا هل يف
مقدوره أن يرسم لوحات ملونة للموجات
الكهرو -مغناطيسية (أشعة أكس) واألشعة

فوق البنفسجية وحتت احلمراء وكلها ال تراها
العني وإنها أمواج وإ َّن الفنان يحسب األطوال
املوجية وفق معادلة بسيطة معروفة ؟
أسعدني أن أعلم أن الفنان محمود صبري قد
وسع منهاجه فأجنز لوحة يصور فيها الطيف
الكهرومغناطيسي لذرة الهايدروجني كامال،

صانع أو ص ّباغ ٍ أو فنان .إنه يحسب ويثبت هذا
اللون على لوحة ،فاألطياف هي أطوال موجية
ميكن حسابها وحتويلها الى ألوان بإستخدام
معادلة « ماكس بالنك « التالية
 E = hc/ Lambdaحيث متثل Lambda
طول موجة الطيف.

املرئي وغير املرئي .لكني أتساءل كيف يتمكن محمود صبري مسحور باللون الفذ الفريد
واألصيل وبكل ما ميت جلوهر األشياء بصلة.
وأي لون يُعطيه
الفنان من رسم شيء ال يراه َّ
وعلى هذا األساس فإ َّن فلسفته يف عالم الفن
؟ خاص ًة وأ َّن عالم الرسم هو عالم األصباغ
واأللوان ال وجود له بدونهما ،تلك هي املعضلة .هي فلسفة إنسانية خالصة ونهجه نهج خُ لُقى
سام ألنه يسعى  -وقد سعى  -للكشف عن فن
ثمة سؤال قدمي  -جديد يطرأ على بال
ٍ
م َؤ َس ٍس على قواعد وأسس علمية ،فن نابع من
اإلنسان فحواه  :هل رس ُم أطياف األلكترون
حقائق علم الطبيعة.
غير املرئية هو هدف الفن ورسالة الفنان أم
وألن الرجل عاشق للحقيقة ،فإني كصديق
اإلنسان وواقعه امللموس واملرئي جدا جدا ؟؟
يف اخلتام وبعيدا عن عالم الفيزياء والكيمياء وضعت أمامه ما أعرف من أمور تخص عاملي
الكيمياء والفيزياء.
ال بد من كلمة أقولها بحق الفنان محمود
صبري تنصب على جهوده الدؤوبة وصبره
مجلة املثقف
النادر .إنه رجل يجتهد واملجتهد ُمثاب أخطأ
أو أصاب .لقد شق الرجل طريقا لم يسبقه
إليه أح ٌد حسب علمي .وإنه يسعى إلقتناص
وتثبيت اللون النادر األصيل الذي لم جتبله يد
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متابعات
ُنصب دولة االحتالل
سالم خالد
نٌصب دولة االحتالل باحملاصصة والفساد،
وسيلة لتدمير ذوق الناس ووعيهم
حرص قادة ثورة  14متوز التحررية املجيدة،
الذين أرادوا للبالد استقاللها وسيادتها
وللشعب حريته وتقدمه ،ان يثبتوا ماهية
الثورة وصيرورتها التاريخية ومصادر قوتها
االجتماعية واالقتصادية لبناء مستقبلها
فنجحوا بإقامة نصب جتسد ذلك كما يف
نصب احلرية جلواد سليم ،وجدارية احلرية
والسالم لفائق حسن ،ونصب االمومة خلالد
الرحال.
وهم يف ذلك ذهبوا يف نفس مسار ما تركه لنا
العراقيون القدماء ،بناة احلضارة االولى ،يف
نصبهم ليعلنوا بواسطتها عن ماهيتهم بوضوح
ال لبس فيه ،فلسفتهم ونظمهم ووجودهم
االجتماعي وما يعتقدون ويؤمنون به ،منوذج
ذلك أسد بابل الذي يصرخ مبن يقابله أن أهل
البالد سادتها وبوابة عشتار ومسلة حمورابي
وغيرها.
نصب أسد بابل ،األسد اجلاثم على جثة عدوه
جعل املتخصصني واملهتمني يتساءلون كيف
استطاع النحات البابلي ان يجسد املوضوع
الصعب بهذه االمكانية التي تبدو سهلة
للوهلة االولى ،وگأن النصب من أعمال الفن
احلديث ،ليس فقط الن النحات متكن ان
يتعامل مع اخلامة احلجرية ويختزل التفاصيل
بل التساؤل االكثر أهمية عن متكن العامة من
الناس فهم وتذوق هذا االختزال يف املظهر
لتقدمي املوضوع ،الذي المثيل له يف كل العالم
القدمي مبا يعني مستوى تطور وعي الناس
الفكري وذوقهم احلسي.
أسدنا البابلي ،العراقي ،كتلة قوية ثابتة كثبات
ابناء ارض البالد ،يثير الرعب يف أي عدو
طامع لبأسه ،راسخ جاثم على عدوه ولن يتركه
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وال يستطيع أحد أن يخلصه منه .وشتان مابني
أسد بابل الذي يجسد يف وظيفته مضمون
ومعنى السيادة العراقية ،واسد النجف الذي
يكرس الالمعنى والالموضوع وان ألصقت به
األلقاب.
اختيار النصب وتقدميها للناس ليعيشوا بينها
يف األماكن العامة له أهداف ووظائف تؤسس
ملستقبلهم تنعكس يف وعيهم وأحاسيسهم
مبقدار ماحتمل من مضامني وتعبر عنهم
بصدق ،عن ماضيهم -تأريخهم ،حاضرهم
وما يعملون ويصارعون من أجله يف سبيل
مستقبلهم الذي يجسد أمالهم وأحالمهم ،فما
الذي يدعو القائمني على ذلك العمل اإلصرار
على تشويهه؟
شتان مابني الفالح العراقي املنتفض الثائر
والدؤوب املثابر على العمل واإلنتاج الذي
جسده جواد سليم يف نصب احلرية ليمثل
فالح ثورة العشرين ودوره التاريخي ،وبني
جتسيده يحمل»مگواره» يف نصب دولة
الفاسدين الذي يحاولون تشويهه حتى الينظر
اليه أحد بفخر واعتزازَ ،فيُ َحط من قيمته
وينسى دوره.
شتان مابني حمامات السالم يف جدارية
فائق حسن التي اطلقها من سجنها أبناء ثورة
 14متوز حتلق فوق رؤوس اجلموع الشعبية
التي انتصرت الثروة بهم ولهم ،رمزاً للحرية،
وحمامة سلطة احملاصصة يف دولة االحتالل
والعراق اجلديد التي يستهان بها ويراد لها ان
تهمل كرمز للحرية يف وعي الناس.
ذلك يعني اننا نتحدث عمن يعرف الفن
ووظيفته االجتماعية ويقوم عليه وينهض به،
نتحدث عن األميني واملرتزقة الذي يشغلون
دور وزير الثقافة والتربية والتعليم واالعالم
والبلديات وال يفقهون يف أمر مسؤولياتهم أو

اليهمهم من االمر شيئاً ،او أنهم البد مكلفون
بتكريس انحطاط الثقافة وتدني والتعليم
وحرف االعالم عن دوره الوطني لتدمير الذوق
العام لينسجم مع خطط من إختارهم ونصبهم
يف مواقعهم لتشويه وعي الناس وقيمهم
وذوقهم وحسهم متهيداً لتركيعهم للقبول بكل
ما يخطط لهم.
هذه النصب املشوهة يف مظاهرها وأشكالها
المتت حلقيقتها وما تهدف له بشيء وهي
اشبه ومتثل الى حد بعيد الكائنات املشوهة
مظهراً ووعياً وحتتل مواقع السلطة يف العراق.
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املوصل
العمارة كأداة
لتزوير جوهر
املكان.
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معاذ اآللوسي

ما املطلوب يف إعمار النوري وإعادة إعمار املوصل؟

املسابقة تتعارض مع موقف عاملي اتخذه
اليونسكو يف مانفيستو البندقية
لم أكن على وفاق مع إعادة بناء جامع النوري
بطريقة املسابقة .اعتدت أن أتوقف كثيراً عند
ألفاظ (إعادة بناء) و(إعادة إعمار) ،عندما
يتعلق مبدننا التاريخية أو مبواقع تراثية.
حسب ما أرى  ،يجب فحص هذه املشاريع يف
سياق احلفاظ على منجزات املاضي وعدم
خيانتها بألعاب تثير اخللل فيها وتغ ّير من
قيمها وحلولها اجلمالية .نحن ورثتها ،والورثة
املخلصون يتمسكون بها وينتفعون منها يف
احلاضر ،فبوساطتها يقيمون جسراً ثقافياً
وجمالياً يربط املاضي واحلاضر واملستقبل،
أو على األقل جعل املاضي حياً يعمل معنا.
يف مكان تاريخي يجب استدعاء املخططات
األصلية ،أي املبنى األصلي وجواراته ،وال
مجال هنا للتالعب باملاضي ،بل يجب احلفاظ
على أصالته ،وإبعاده عن أفق املسابقات
وأعمال التجارة.
لقد أبديت رأيي يف هذا الشأن ليس بوصفي
معمارياً  ،وأمتلك جتربة يف التخطيط
احلضري حسب ،بل وكوني مواطناً عراقياً
يحرص على تراثه ويدفع عنه محاوالت
التالعب به بصرف النظر عن الدوافع.
معني
يف سياق هذا املوقف لم أشعر بأنني
ّ
باملشاريع التي وقفت على خط السباق.
لم تعنيني حلولها املعمارية ،فقد كان احلل
املعماري الوحيد عندي هو احلل األصلي
النابت يف املدينة التاريخية والتي أحاطته
املدينة مبحلة سكنية كاملة  ،بأزقة وأركان
تذكارية عائدة للناس .من غير املعقول أن
نعامل جامع النوري كعمارة منفصلة عن
جواراتها ،بل إنها وجواراتها تشكل مجموعة
معمارية كاملة تنبض باحلياة وتشير الى منط
خاص للعيش.
وضحت هذا األمر يف كتبي الثالثة ،التي
لقد ّ
تتردد فيها ألفاظ األصالة وإعادة توجيه
املباني التراثية وطرق استخدامها  .وبالنسبة
جلامع النوري امتلكت إزاءه أفكاراً أوسع ،
فهو جزء من مدينة عريقة  ،وسكانها أولى به

ومبخططاته األصلية ،مع دوافع كاملة ترتبط
مبصاحلهم وخبراتهم وتذكاراتهم ومعارفهم
التي تتجلى مبهندسيهم وأسطواتهم وعمالهم
وخبرات بلدتهم العريقة.
إن إعادة البناء وفق هذا األفق يصنع مأثرة
جديدة ملدينة عانت من كارثة  ،ومن الضروري
إعادة احلياة فيها  ،إعادة العمل والبناء
والتخطيط يف شوارعها ومحالتها  ،ودمج
إعادة البناء باحلياة الوطنية  ،وخلق احلماس
الذي يستدعي روح التضامن االجتماعي
 ،وعودة الدولة بعد سيطرة قوى اإلرهاب
واملليشيات .ومما ال شك فيه أن اجتماع
الناس على بناء مدينتهم على وفق تذكاراتهم
ومصاحلهم ومعرفة برموزهم مبساعدة الدولة
والقوى املانحة يعيد للمدينة حلمتها املدنية
وحياتها اليومية.
موقفي هذا ليس غريباً من مواقف سابقة لي
إزاء عدد من القضايا اخلاصة بإعادة االعمار
واألبنية التراثية  .أذ ّكر هنا بالبعض منها:
 -إنه املوقف نفسه الذي وقفته من إعمار

بيروت وحلب وأصفهان.
 موقفي املعارض لتسقيف صحون األضرحةأينما كانت.
ذات املوقف يف تشييد املباني املجاورة للكعبة
الشريفة- .
وذات املوقف ضد تشييد بوابة «مكسيكية» يف
جامع اإلمام األعظم- .
 كما وقفت ضد تهدمي ساعة سوق البصرةيف العشار.
سأكرر هنا أنني أقف معارضاً ضد أي محاولة
لطمس هوية معمارية مكتسبة بعد جهد وفكر
اصيل .ويف سياق هذا التأكيد أذ ّكر بجملة
بسيطة تتكرر يف كتبي ومحاضراتي اال وهي
(العمارة موقف)....إنني بالتأكيد أفكر باملوقف
من املاضي احلضاري وإجنازاته وحلوله
املعمارية الذكية ،لكنني أفكر باحللول الذكية
للحداثة أيضا .يجب ان ال نخسر واحداً منهما
 .لكن أثراً من املاضي عمره نحو  900عام
كجامع النوري يجب احلفاظ عليه لكي ال يكون
ملكا للماضي وحده بل ملكنا نحن األحياء ،من

«الفراون كيرشة» من اهم االعمال املعاد تشيده من الصفر بعد خمسني سنه من تدميرها بالكامل يف احلرب العاملية الثانية
واستغرق احيائها ثانية بنائها يف  12سنة .تصوير معاذ االلوسي.
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باالعتزاز بتركة املاضي .على الرغم من هزمية
احلرب رفض األملاني إعالن هزمية موروثه
وقيمه التاريخية املتجذرة .لقد عاصرت
النتائج العملية والروحية لهذا الشعور ،وكنت
أرى كيف تستعيد تلك اجلدران أبنيتها ،لتعود
كما كانت ،ح ّية ومهيبة وجميلة .بعض األبنية
استغرقت زمناً طوي ً
ال لكي تنهض ،إال أنها
نهضت يف النهاية وكأنها األصل نفسه .منها
مبنى اوبرا فرانكفورت ،وكنيسة السدة يف
درسدن  ،واالثنان استغرق إعادة بناؤهما 40
سنة بالتمام .واملعروف أن اوبرا درسدن «
سيمپر اوبرا « قدمت أعمال كبار موسيقيي
املانيا ،ولقد ٌدمرت متاماً و ُمسحت باألرض
لكنها أعيدت كما كانت بعد  20سنة من
االنتظار .لقد عاصرتها وأنا طالب ومعمار
شاب وكهل صاحب موقف ،ثم حضرت عيد
افتتاحها القومي.

دون تزييف وال اعتداء.
نعم العمارة موقف ،وأحب أن أضيف حالوة
بغدادية ،فهي ال مال وال جاه وال حتزب ،بل
ضمير وعلم فقط.
وأنا يف شبابي كنت أشقى يف رحاب األرض
الواسعة للتعلم والنضوج ،وما زلت .احتفظ
يف عقلي من هذا الشقاء مبتحف واسع من
املشاهدات واألمثلة احلية ،وال سيما من أملانيا
التي كانت قد خرجت من احلرب العاملية
الثانية وراحت تعيد بناء نفسها .كنت أم ّر يومياً
يف فرانكفورت على بقايا أبنية أزالتها احلرب
ولم يتبق منها غير جدران سوداء محترقة
جرى إسنادها خوفاً عليها من السقوط
واإلزالة.
تعلمت أن األملاني ال يرغب االعتراف بالهزمية،
وهو ال يخفي عدم رضاه وسخطه على ما
جرى وتنصله منه ،جملة وتفصي ً
ال ،اال أنه
يقر بالذنب من دون أن يحطم هويته ،ومليء
مدينة فينا ،احلرب العاملية الثانية
مدينة درسدن ،املانيا ،حتى اجلداريات اعيد رسمها.
تصوير معاذ االلوسي.
اوبرا درسدن ،حتفة معمارية من عام  1840اعيد بناءها
بالكامل مع جميع ما حتتويه من اعمال فنية ورسوم
فريسكو يف السقوف تصوير معاذ االلوسي.
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أخلص من هذا العرض أن ليس العراق،
واملوصل بصورة خاصة ،حالة استثنائية
وحيدة ،بل إن أغلب املدن األوربية ومدن
اليابان لها تاريخ من الدمار املماثل ،لكنها
أعادت البناء بقواها الذاتية سواء مبساعدات
مالية خارجية او بالتقتير الشديد والعمل
اجلاد والصبر .إن أفضل النتائج ظهرت من
جتارب إعادة البناء واسترجاع ما كان ميثل
أثراً من املاضي  ،والنتائج هنا تتجاوز العودة
الى مستوى املاضي بل جتاوزته إلى املستوى
اإلنساني الفاعل يف البناء والتأمل وتوسيع
التجربة ،فض ً
ال عن حتريك املشاعر الوطنية
احلس املدني .يف هذه العملية لم يجر
ودعم
ّ
خذالن املدن األصيلة ،بل احتفظت بكبريائها ،
ولم يُسمح بالتالعب بهويتها .ومثلما انتصرت
تنظيماتها املدنية الشعبية ،أصرت هذه املدن
على استعادة أَلقها ،ورفضت أن تكون اخلاسر
األكبر ،ألن اخلسارة يف العمران يظهر وال
ميكن إخفاءه .لقد استطاعت هذه املدن أن
تتجاوز نتائج احلرب املدمرة ،وأن تستخدم
قواها وإمكاناتها الكامنة لكي حتيي املضمون
الوطني والرمزية االجتماعية من خالل
احلفاظ على املوروث ،واعتبرت التالعب به
خيانة بحق التاريخ والوطن.
الواقع أن هذه املدن بقدر ما أعادت بناء ألقها
ثانية ،استغنت قلي ً
ال أو كثيراً عن الغث من
ماضيها ،ورمبا ح ّولت احلروب الى فائدة يف
نهضتها التالية كما يف املانيا واليابان ودول
أوروبا الشرقية.

بالقياس الى املوصل أرى أن التالعب بتركة
املاضي مياثل هو اآلخر باخليانة ،كما هو
موقف عاجز عن إزالة نتائج الهجمة الهمجية
لداعش التي حطمت ميراثاً معمارياً وأثرياً
كام ً
ال ،ثم اإلخفاق يف تقييم ما جرى واختيار
طرق غير سليمة يف إعادة البناء .الواقع
إن الرد على الهمجية الداعشية يجب أن
يستنهض أول ما يستنهض القوى الشعبية
واملدنية السترجاع مدينتها وتراثها التليد .كما
إنني أرى أن إجناح إعادة بناء املوصل ،على
األسس التي وضحتها ،يقدم مثاالً على ما
ميكن العمل من أجله للحفاظ على أصالة
عراقية عمر إجنازاتها يربو عن  7000آالف
عام.
منذ وقويف ضد هدم برج الساعة يف سوق
البصرة يف العشار يف بداية ستينات القرن
املاضي (يف مجلة عمارة التي أصدرتها يف
حينه مع زميلي ياسر حكمت عبد املجيد)،
وبعد ممارستي املعمارية ألكثر من ستة عقود،
لم أتخل عن موقفي املدافع عن ميراثنا
املعماري واحلفاظ عليه واستلهامه حداثوياً.
إن فكرتي عن أن العمارة موقف متالزمة
مع هذه الدعوة .وموقفي املعارض ملسابقة
جامع النوري هي التتمة املوضوعية ملواقفي
القدمية هذه .وأقولها بوضوح تام إنني ضد
أي إحداث تغيير يف أي بناء تراثي ،وضد
حتويل إعادة البناء الى سوق مسابقات بني

املكاتب املعمارية .ويف قضية جامع النوري
ال أخفي أنني شعرت أن املسابقة هي ضرب
من إعالن الهزمية أمام معتدين آثمني قاموا
بالهدم والتدمير ،يف حني ميارس البناة اجلدد
التزييف.
بعد أن نعيد البناء وكامل املوقع بجواراته
والعودة به الى األصل ،سيتسنى لنا معرفة
املجموعة البنائية بطريقة جديدة ،قد نضيف
ونطور ،لكن يجب احترام األجداد وتاريخ
املدينة وهويتها أوالً.
لقد حذرت من مشروع إعادة إحياء جامع
النوري ،ووقفت منذ البداية ضده ،قبل إجراء
املسابقة ،وقبل التعرف على شروطها ،وعلى
القائمني بها ومحكميها  ،ألنه مشروع غير
مقبول يف العرف احلضاري اإلنساني .لم
يغرني التوقيت واالستعجال وال مصدر املال
وال أي أسباب اخرى ،بل استندت الى جتارب
عاملية معروفة ،والى موقف عاملي اتخذه
اليونسكو يف مانفيستو البندقية.
إن النتيجة والطريقة التي متت فيها املسابقة
ومن قام بها واشترك بها ،يثبت رجاحة
موقف من حرص على املبنى وجلهم من أبناء
املدينة الشماء املعروفني باإلباء واألصالة رغم
معاناتهم الكبيرة .هم  ،قبل املعماريني ،من
فند كل ما جاء من قرارات تشوه مدينتهم .
وجاء موقف املعماريني العرب واألجانب مكمال
برفض هذا االجحاف وتشجيعا على رفض
املشروع جملة وتفصيال.
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مشروع «مسابقة جامع النوري»
أكرم العقيلي
تتميز املسابقات املعمارية التي تدعو لها
املؤسسات الرسمية احمللية او املنظمات
الدولية والتي يتم اعالن دعوة مفتوحة
للمشاركة فيها من قبل مكاتب استشارية
محلية او دولية متر يف مرحلة التاهيل
والرغبة يف الترويج ملكاتب حديثة ،او دعوة
محددة ملكاتب ذات سمعة مهنية متخصصة
يف مجال املشروع ،تهتم باملشاركة المكانياتها
الفنية وخبراتها يف سوق القطاع العمراني
واملعماري ،ضمن شروط تعتمد املعايير
الدولية يف ادارة املسابقة ،والتعريف املسبق
العضاء جلنة التحكيم ،التي تقوم على
االغلب ،بعد االطالع ودراسة شروط املسابقة
ومتطلبات املشروع ،بوضع معايير للتقييم،
والتي يغلب على معظمها االتفاق باالغلبية،
ونادرا ما يكون اختيار املشروع الفائز من
بني املشاريع املقدمة باتفاق كامل االعضاء،
وتكون النتيجة باختيار «املشروع االفضل» من
حيث تلبية متطلبات املشروع او لتوجه فكري
فرداني مميز.
اثارت مؤخرا مسابقة «جامع النوري» اهتمام
االوساط املعمارية واالثارية والفنية من
موضوعة تسمية اعضاء اللجنة التوجيهية
وجلنة التحكيم ومنهج املشروع و معايير تأهيل
املكاتب االستشارية واختيار املشروع الفائز
الكثير من االنتقاد والتحفظ واالعتراض التي
وصلت الى التشكيك ب «النوايا» السباب تعود
من وجهة نظري الى اخفاق منظمة اليونسكو
بادارة املسابقة يف مراحلها املختلفة ،بدءا
من مبادرة دولة االمارات العربية املتحدة
«باعادة اعمار املعالم التاريخية البارزة ملدينة
املوصل» وغلبة البيروقراطية االدارية و
العالقات العامة على عملها دون دراسة موقعية
مفصلة ومسوحات تاريخية موثقة و معرفة
بالبيئة الثقافية االجتماعية واالقتصادية
واملهنية للمدينة ،وتنظيم زيارات موقعية
لالستشاريني للتواصل مع وادراك البعد
املكاني والزماني والروحي للموقع الذي يعتبر
البؤرة العمرانية والروحية للمدينة القدمية
ومركزها املدني الذي وفر حاجات مجتمع
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جامع اخللفاء ،بغداد .منوذج باهر الحياء العمارة
القدمية تصميم الدكتور محمد مكية

املدينة بتاريخه وحوادثها وارتباطها باجلانب
الروحي واجلمالي والتعليمي والسياسي
وذاكرته اجلمعية التي مت االجهاز عليها
ومحاولة محوها من ثقافة املدينة السائدة قبل
احتاللها وتدمير معاملها العمرانية والدينية

والثقافية السائدة.
لقد وفر االعالن عن املبادرة ،بداية العام
 ،2019فرصة مهمة لوضع مدينة املوصل
والدمار الذي حصل لبيئتها احلضارية
واالجتماعية والتاريخية على خارطة االهتمام
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ليغطي املواقع التاريخية يف بيئتها املبنية
الثقايف واالنساني الدولي ،للمساهمة يف
الوظائف املختلفة بتعدد احملاور الغريبة عن
مشروع «اعادة اعمار املعالم التاريخية يف
«ومنها قرارات وميثاق ايكوموس العام
عمارة املساجد ،ودون محور اساسي واضح
املدينة الذي حتولت تسميته الى مشروع
 1999التي اعتمدت اربعة خصائص اساسية مرتبط مبحور احلركة الرئيسية وعالقته
«اعادة اعمار جامع النوري» ثم الى «احياء روح اهمها «انها تعطي تطور فهم التراث كونه
البصرية والروحية مبوقع املئذنة .ولم يوفق
املوصل» ثم لعنوانه االخير «اعمار مجمع جامع معلما تاريخيا او اثرا يشمل احمليط املبني التصميم يف اختيار مواد البناء التقليدية
النوري» هذا التغيير الذي عكس اجتاهات
والتنسيق الطبيعي لالرض الى ان شمل مناطق لبيئة املكان وعناصرها وتركيباتها الفنية.
مختلفة يف منهج املشروع وخلف ايهاما عن
متكاملة من العمران مما سبق ذكره فقد
كما ان اغفال االعتماد على اخلبرة احمللية
الرؤيا العمرانية احلقيقية املطلوبة بغياب
جاء اختيار واعالن ونشر «املشروع الفائز»
املتراكمة يف البناء واشراك املجتمع احمللي
قرار سياسي غفلت عنه مؤسسات الدولة
لفريق التصميم من مصر ،والذي نكن له كل يف هذا القرار ،يعتبر من االخطاء التي
املعنية بالتراث والتي شاركت يف فريق ادارة
االحترام والتقييم جلهده املقدم للتجاوب
التقرها املواثيق الدولية لهذا النوع من املشاريع
املشروع كما جاء باالعالن وارست قواعد
كما اعتقد مع متطلبات مشروع لم تستجب
ودورها يف التنمية املجتمعبة االقتصادية
مغيبة ملؤسسات المتلك اخلبرة واالهتمام
للمتطلبات املهنية اخلاصة بشروط الترميم
والثقافية التي من دونها تعتبر مشاريع غير
واحلس باملسؤولية احلضارية ،علما بان لكل
واحلفاظ ومنهج ال يعبر عن روح املكان وبيئة مطابقة ملتطلبات وشروط مواثيقها الدولية.
من هذه التسميات رؤيا وداللة مهنية وبرنامجا املدينة التراثية املبنية ووقع معدوه يف عدد
ان ماتقدم يقودنا ولغرض تطوير املشروع
مختلفا وايحاء فكريا عمرانيا مبتطلبات
من االخطاء الفكرية املهنية واملعرفية مع
بتجاوز املناكفات املهنية والتوجهات املختلفة
عمل ومنهج يختلف يف مضمونه االعتباري
ما ندرك من خالل اخلبرة واملتابعة املهنية
يف نظريات احلفاظ العمراني تراثا او حداثة
واالنشائي التكويني من اعادة اعمار اجلامع
بتقدم اجلامعات املصرية واساتذتها يف
بالطلب من اللجنة التوجيهية وبدعم من
الى اعطاء االولوية للبعد الوظيفي ملباني
مناهجها االكادمبية التي تهتم مبوضوعة
خبرات عراقية عمرانية ومعمارية مهنية
مدرسة ومتحف مستحدثة مت اقحامها يف
الترميم والصيانة واحلفاظ العمراني
بخبرة عملية التقتصر على الرؤيا االكادميية
املوقع واهملت فيه املئذنة احلدباء العنصر
واملعماري واهتمام الدولة مبشاريع احلفاظ
النظرية والتاريخية الفلسفية مختارة
والتكوين االساسي يف املوقع واملعبر عن
ضمن منهج تطوير املواقع التاريخية والتراثية باعادة النظر بتخطيط املوقع وتصميم
هوية املدينة الرمزية والتاريخية والطلب
التي تعزز اخلبرة والثقافة املجتمعية باهميتها عناصراملشروع الذي مت اختياره باعتباره
بصون االجزاء القائمة يف مصلى النوري
والتي غيبت يف مناهج الدراسة املعمارية يف
وبافتراض كونه «املشروع االفضل» من بني
واحلرص على انسجامها مع املباني اجلديدة
اجلامعات ولم يتم تبنيها يف مشاريع العراق املشاريع املقدمة وتطويره لضمان استجابته
و اعادة تاهيل املباني التاريخية ودمجها
وثقافته املجتمعية ،عدا عن خبرة محدودة
ملتطلبات املكان واستعادة الذاكرة اجلمعية
بالتصميم اجلديد و ليس العكس ،حيث
الساتذتنا ومشاريع سياسية لتطوير عدد من للمجتمع املوصلي وضمان استمراريتها.
اهمل التكوين املبني من كتل وفراغات وازقة مناطق بغداد التراثية يف اوائل الثمانينيات،
ان تاريخ املكان ليس مجرد تعبير بسيط
وعالقة املوقع العضوية مع النسيج العمراني
اعدت من قبل مكاتب استشارية عاملية
عن تتابع الزمن على املكان كما ان التركيب
للمدينة القدمية ،والذي يخالف مانصت
بتكليف من امانة بغداد ،ولم تر النور نتيجة
الزمني ليس مجرد خلط بني القدمي
عليه املواثيق الدولية يف ميثاق فينيسيا العام حلروبنا العبثية.
واجلديد باضافات وظيفية مستحدثة على
 1964الذي يعرف ب«احلفاظ على االثر»
ومن منطلق التحليل املهني العمراني
موقع تاريخي كموقع مشروعنا الذي نبحث
يعني االبقاء على احمليط العمراني التقليدي
واملعماري وبغض النظر عن منهج متطلبات
فيه ،وامنا هو نتاج توليف العناصر التاريخية
واليسمح ببناء جديد او هدم او اي تعديل
املشروع ومستواه الفني والفكري املتواضع
املنفصلة داخل تكوين متكامل ومترابط يؤكد
من شانه تعديل العالقات بني الكتل والوانها
واملتناقض الرؤيا واحملتوى لنموذج اعادة
اولويتها املكانية ويعبر عن التراث احلضاري
واملواد املستعملة فهو غير قابل لالنفصال
اعمار وحفاظ املعد من قبل اللجنة التوجيهية ملجتمعه باعتباره مراة حلضارته وجتسيد
عن املكان املوجود فيه ،وال التاريخ الذي
فقد اخفق «املشروع الفائز» يف بعض مقارباته لها يف احلاضر ،وان مانتج من االصيل
يبقى شاهدا عليه وتشمل استكمال االجزاء
التخطيطية والتصميمية بعدم اعتبار املئذنة
سيكون تراثا لقادم االجيال من خالل القراءة
الناقصة او املفقودة وتكون متكاملة ومتجانسة واجلامع كجزء مكمل لنسيج عضوي عمراني العصرية له والتي تكرس الفهم الواعي
مع الكل والتتسبب عملية الترميم يف تزييف
متكامل تتناغم فيه تشكيالت الكتل واالحياز والتزام الضوابط واملقاييس االنسانية
الدليل الفني او التاريخي كما ورد يف «الترميم واالزقة التي تشكل وحدة بيئية متميزة،
احملكومة بالوازع الروحي الذي نفتقده يف
احلفاظي» الذي ورد يف امليثاق االداري
كما اغفل التسلسل الفراغي لعمارة اجلامع
ممارساتنا املهنية ،واحلاجة الى اطالق العقل
العام « 1975ايكوموس» من ضمن عشرة بنود االسالمية من العام الى الصحن اخلارجي
وتاطيره يف البحث عن منهجية بحثية تقودنا
حتدد يف اولها «ان التراث املبني اليقتصر
شبه اخلاص الى اخلاص املنتهي بقاعة
الى فهم االنتقال بني الفلسفة والتطبيق التي
على املباني التراثية فقط ،ولكن يعتمد
الصالة ،وتوزعت احيازه املقترحة بتداخل
تعبر عنها العمارة االسالمية يف املوروث
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العمراني الزماني واملكاني واالنساني.
ان اعادة النظر يف مشروع «مجمع جامع
النوري» يدعونا الى مراجعة ودراسة النموذج
العمراني واملعماري الوحيد ملشروع احلفاظ
والترميم والتطوير يف عمارة «جامع اخللفاء»
يف بغداد ،عله يقودنا الى االجابة على الكثير
من التساؤالت املهنية والفكرية املطروحة
حول فكر التراث واملعاصرة يف مشروعنا
املذكور بالتاكيد على اهمية التراث الفكرية
والذي اعتبره الصديق الدكتور واملعمار الكاتب
والناقد خالد السلطاني يف كتابه «محمد
مكية -مئة عام من العمارة واحلياة ،واملنشور
يف العام  »2014فاصلة محددة يف مسار
املعمار استاذنا الراحل الدكتور مكية املهني
هي قبل جامع اخللفاء وبعد جامع اخللفاء هذه
الفاصلة التي تدل على اهمية املنجز وقيمته
العالية يف ذلك املسار االبداعي واطروحته
«يف ان وجود املاضي يف احلاضر يبتغي منه
احلصول على مستقبل افضل وبان التقاليد
ليست حنينا للماضي يف العمارة االسالمية،
فثمة مفردات وجدتها شخصيا حتث وترمز
وحتى ترفع من مكانتي عاليا بسبب قيمة
جوهرها التجريدي – انك الميكن ان تكون
حداثيا جيدا من دون ان تثبت خطاك يف مسار
التراث الطويل».
فتميز وروعة عمارة جامع اخللفاء تكمن
يف عدم اغفال احمليط العمراني للموقع
احملدود املساحة بوجود مئذنة تاريخية وحيدة
وشاخصة باهميتها ضمن منطقة تاريخية
من مدينة بغداد وهيئتها املميزة بل اعتمد
منهج بحث و دراسة لسجل املوقع والتاريخ
البنائي والعمراني اضافة الى العناصر
والرموز املالوفة للذاكرة اجلمعية العادة
تأويلها وانتاجها للتاكيد على مركزية املئذنة
باعتبارها بؤرة املكان العمراني واختيار الكتل
البنائية باملقاييس املناسبة لطبيعة املبنى
وحمليطه العمراني الذي شكل املسجد املضاف
امتدادا عضويا لنسيجه البنائي تكامل مع
تطوير ومعاجلات السطوح بعناصر ورموز من
العمارة احمللية وصهرها ضمن منتج يتماهى
مع متطلبات احلداثة يف الهوية املعمارية
احمللية.
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ملاذا مدينة املوصل القدمية اآلن و ملاذا اجلامع النوري
الكبير بالذات؟
زيد السعداوي
و تعقيدات طوبوغرافيا املدينة القدمية نفسها
 -1ملاذا مدينة املوصل القدمية اآلن و ملاذا
و لو عاد بنا الزمان الى تلك الفترة العصيبة
اجلامع النوري الكبير بالذات؟
كثر احلديث يف اآلونة األخيرة عن اعادة اعمار من تاريخ املوصل احلديث لرأينا كيف تعمدت
قوى الظالم الفكري الى تفجير منارة اجلامع
مدينة املوصل القدمية و تصدرت املشهد
ً
الثقايف العراقي مسابقة مؤسسة اليونسكو
النوري الكبير حتديدا يف مشهدية دراماتيكية
ذات داللة ممسرحة قبل مغادرتها املشهد
العمار اجلامع النوري الكبيرمجدداً مبنارته
اجليوسياسي ،لقد امتزج يف تلك اللحظة
احلدباء الشهيرة معطية زخماً دولياً لقضية
مدينة املوصل املدمرة رغم أن هذا اجلامع
البرزخية من التاريخ ذروة املأساة مع انقشاع
تلك احلقبة الظالمية السوداء لكن عبر دفع
حتديداً لم يكن املبنى الديني الوحيد ذو
الداللة الرمزية و الثقافية و االجتماعية
األثمان احلضارية الباهظة...لكن لنقل و نحن
أبناء اليوم رب ضارة نافعة ورمبا من قلب
الكبيرة للموصليني والذي تعرض الى عملية
هذا الوجع و األلم و املصاب اجللل الذي حل
مسح وجودي من اخلريطة .فاالحتالل
الداعشي عمل منذ األيام األولى عبر خطة
باملوصل أتت بارقة أمل و جاءت معها فكرة
منظمة على هدم كل ما ميت الى احلضارة
املسابقة املعمارية الدولية معلنة فجراً جديد
ً
واستبشرنا فيها خيرا ثم تبعتها البوادر األولى
االنسانية بصلة يف هذه املدينة وتكفلت ما
باتت تعرف بعملية حترير املوصل مسح ما
لالختالف يف وجهات النظر داخل االوساط
تبقى من آثار مدينية بسبب عشوائية املقاربة األكادميية و املعمارية حتديداً و احدثت هذا
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التضاربات يف اآلراء انقساماً عمودياً واضحاً
بني فريق مؤيد للمسابقة املعمارية بحالتها
املعتلة التي طرحت فيها و آخر معارض
مطالب بتصحيح اخللل ورغم هذه االرهاصات
األولى و تلك االختالفات فأن األمر مبحصلته
ال زلنا نراه ظاهرة تنوع صحية فع ً
ال و نتمنى
ان يعقب هذا املخاض الفكري والدة غير
عسيرة ستكون املوصل يف نهاية املطاف
منوذج معماري يحتذى به مستقب ً
ال من ناحية
اتباع السياقات البحثية الصحيحة و حسن
التعامل مع األبنية ذات الطابع التراثي وذات
الصبغة الروحية و الرمزية النفسية الهامة
للسكان احملليني أولئك الذين شعروا بحالة
من اضطراب ما بعد الكرب والغربة و اليتم
احلضاري و الضياع و تشظي الهوية بعد ان
مت جتريف ذاكرتهم اجلمعية ودمرت رموزهم
املكانية و احلضارية الواحدة تلو اآلخرى...
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املسألة لم تعد مقاومة املصير احلاصل يف
مدينة املوصل حتديداً بعيد انتهاء صوت
املعارك فقد تكاثرت علينا سهام التخريب يف
هدم تراث و ارث بالد الرافدين احلضاري
و املعماري مؤخراً ...مدن بأكملها مسخت
حضارياً و تشوهت معمارياً يف عراق احلاضر
وصوالً الى نقطة الالعودة ألسباب قد يطول
شرحها ...أذكر على سبيل املثال ما حدث
و يحدث يف بغداد الرصافة..الكاظمية..
النجف..كربالء...ومؤخراً املوصل و احلبل
ال زال على اجلرار...الفرق الوحيد ان مدينة
املوصل برمزية اجلامع النوري حتديداً متتلك
اآلن فرصة مصيرية ما...وتبقى اإلشكالية
الوجودية اآلن التي تواجه اجلامع النوري
الكبير و محيطه املباشر حتديداً عبر محددات
منهجية املسابقة املعتلة و ما قد تستتبعها
من اشكاليات...أقولها صراحة أن أي قرار
معماري خاطئ أو تنظيم مدني متسرع من
قبل القائمني على هذه املسابقة سيفرض
التلفيق و التخلف احلضاري أللف سنة قادمة
من اآلن...فكل خط رسمه الزمن سابقاً على
األرض وقاوم أعادي الدهر و كل انحناءة زقاق
أو عوجة يزيد عمرها عن  ٨٠٠أو ٩٠٠سنة
ورائها قصة شكلتها و حادثة تاريخية خلدتها
يف األذهان متاماً مثلها كمثل جتاعيد وجه
االنسان التي تختزل رحلة عمرنا نحن بشر
بكامل جتاربنا التي مررنا بها و تراكمت
خزيناً معرفياً أغنتنا بإخفاقاتنا و احباطتنا
و جناحاتنا و حلظات حزننا و فرحنا...لكن
أحياناً الغرور اإلنساني قد يصور لهذا اإلنسان
عبر رحلة عمره القصيرة -التي تقدر بثالثة
أجيال زمنية يف أحسن األحوال -بأنه يطور و
يحدث محيطه معمارياً و يتماهى مع متطلبات
املدنية احلديثة و العصر وأنه يحارب فلول
الردة و التخلف و األسوأ بأن يخيل له بأنه
يحسن صنعاً يف استنساخ مبنى ديني حديث
من أربعينات القرن املاضي ويصفه بأنه ذاكرة
جمعية وذلك ألن ذاكرته السمكية احملدودة
لألسف لم تتجاوز جيله الشخصي بينما الواقع
فعلياً على األرض و اذا أقر هذا الوضع واقعاً
قدرياً مفروضاً على مدينة املوصل سيكون
مؤلم جداً و مغاير متاماً لفكرة االستمرارية
احلضارية و هاجس االستالم و التسليم بتواتر
من جيل الى جيل دون انقطاع او حتريف يف
السلسلة احلضارية.
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يبقى موضوع وجوب التأسيس علمياً على
أرض صلبة عبرالبحث العلمي املتأني الدقيق
مروراً بإعداد الدراسة التاريخية املتكاملة
الوافية قبل الشروع يف التصميم فهي من
دون شك أمر مفصلي كما أرها ألن املوضوع
بات فعلياً أعقد من ما قد يتصوره البعض و
ال يتحمل االرجتال أو االستعجال و التسرع
وإمنا يجب ان متهد هذه الدراسة و تؤسس
للنظرة الشمولية الناضجة للموضوع  .فحتى
منوذج اجلامع النوري ذو القبة املخروطية
والسابق حلقبة االربعينات أحد أوجه االشكال
هو اآلخر بحاجة للتحليل التاريخي املتعمق و
ال يجب ان ينسخ ببغائياً هكذا دون فهم و ان
تهجم اليونسكو إلعمار هذا النموذج املوازي
الحقاً عبر أسلوب االستنساخ أيضاً دون فهم
واستيعاب كلي و نظرة شمولية واعية ألن
هناك أيضاً من الكتابات التاريخية التي تؤكد
على وجود حدود مختلفة و متغيرات طفيفة
ال و ارتباطاً
يف أبعاد هذا النموذج األكثر تأصي ً
باملاضي من أجزاء املصلى التاريخي هذا لو
قارناه بنموذج األربعينات البائس و األهم فهم
مجمل الترميمات التاريخية املتالحقة لنصل
الى مرحلة التأصيل التاريخي عبرعودة زمنية
هي أقرب ما ميكن الى النموذج األتابكي
البدئي األنقى واألقدم هذا لو حالفنا احلظ.
-2اشكالية التأسيس الصحيح لهذه الدراسة:
باديء ذي بدء انبه بعض األخوة املهتمني أن
هذا التأسيس املعماري غير موجه ملن يؤمن
مببدأ «تسليع» العمارة وهذا ألنني بت أعتقد
ان هناك خطان فكريان متوازيان ال يلتقيان
يف املقاربات املعمارية املعاصرة من الناحية

الفلسفية وهي منبع اخلالف احلقيقي بني
الفريقني يف حالة مسابقة اليونسكو األخيرة...
هناك خط معاصر يؤمن بأن العمارة «سلعة»
فنية جميلة ذاتية القيمة مبعنى ميكن لها
ان تعبر عن نفسها ذاتياً يف آليات السوق
«احلضري» و العماري أحسن تعبير..وهذه
السلعة املعمارية مستقلة زمانياً و مكانياً من
ناحية التقييم اجلمالي...مبعنى انها ال تخضع
ملباديء التقييم الكالسيكية املتراكمة من ناحية
محددات اجلغرافيا و التاريخ ..او من ناحية
مردودها احلقيقي على هوية «املستهلك» عبر
التلقي و على حاضره و تاريخه القدمي...
ماضيه ومستقبله و امنا تتدخل التجربة
مباشرة ملخاطبة نفسية املستهلك و عاطفته
اللحظية يف حلظة التلقي احملدثة نفسها
للبضاعة املعمارية...مبعنى مهمتها يف ان تشبع
هذه (التجربة) رغبة املستهلك اآلنية يف خوض
غمار التجربة و التمتع اللحظي بها كمنتوج
حضاري فاقد للخصوصية احمللية...فهي اذن
بهذا الشرط التجاري ناجحة «استهالكياً»
هكذا مبقياس «السوق» املعماري املستجد كما
يؤمن البعض لكنها مختلة و فاشلة مبقاييس
ثانية كما سنرى.....
من جهة أخرى هناك خط معاصر آخر يؤمن
بأن العمارة ليست زرع شيطاني ينمو هكذا
من غياهب العدم االبداعي أو أنها سلعة
تستهلك آنياً و حلظياً حتى لو تضخم عامل
الطلب لتصدير هذه السلعة يف آليات السوق
املعماري احلالية ...وإمنا للعمارة «هوية رمزية
مؤصلة» ...او مجموعة (رموز جماعية) تعبر
عن خالصة خبرة هذه املجموعة البشرية
التي تتشارك يف الوعي جمعي متراكم عبر

سلسلة من»احللقات» املعرفية املتوارثة  ...من البشري السحيق الذي شكل و صاغ هذا املوقع
باب ان االنسان حيوان صانع للرمز كما يقول املستهدف و لتسهيل عملية هذا الغوص ميكن
كايسرر و هذا الرمز أو مجموعة الرموز تلك
أن تأتي عملية التحليل الدقيق هنا عبر طرح
قد تشكل وعياً مشتركاً ما و ذاكرة متراكمة
أسئلة استنباطية متتابعة و مترابطة لتسهيل
لهذا االنسان مع بقية أقرانه يف بقعة جغرافية عملية الفهم يطرحها املصمم احلضري كي
مشتركة كما هو حال رمزية املنارة احلدباء
تساعده على حتليل املعلومة بصورة أدق...
و اجلامع النوري يف قلب مدينة املوصل
من شاكلة ...ماهو النسيج احلضري احمليط
القدمية..
و املباشر للموقع املستهدف وكيف مت تشكيله
هذه الهوية الرمزية املؤصلة معمارياً قد يحلو بدئياً عبر األزمنة املتعاقبة؟
للبعض تسميتها «موروثاً» معمارياً محلياً وبهذا هل هو موقع صحراوي منعدم احلدود
يتحول هذا التراث احمللي املوصلي هنا الى
الواضحة وال حتيطه أي عالمة دالة ذات
مجموعة من الرموز تتصل لزاما بخرائط
أهمية؟ ...أم ان املوقع املستهدف حضري
مجازية أهمها و أخطرها من وجهة نظري
مديني حديث نسبياً حتيطه مباني ذات هوية
هي:
تاريخية مؤثرة؟
 -1خارطة املكان
ما مقاييس هذه املباني احمليطة باملوقع؟...
-2خارطة الذاكرة
ما هي واجهاتها و منط ونظام فتحاتها و ما
مبعنى آخر ال توجد مقاربة معمارية عند
هرمية دروبها و مساراتها التاريخية األولى و
املؤمنني بالهوية الرمزية املؤصلة هنا اال و
كيفية تشكيالت أحيازها الهرمية؟ ...خطوطها
لزاماً ان متر العملية بفلترة وحتليل مكثف
الشبكية العامة و تراجعاتها عن محورالطريق؟
لهذه الشيفرات أو تلك اخلرائط املجازية
ما نوعية مواد البناء املستخدمة فيها و ألوانها
كي يخرج الناجت املعماري النهائي بالصورة
و خاماتها؟..نوع األسقف فيها؟...هل يوجد
املتماسكة املتصلة باملاضي ...وأقصد مجدداً محاور و ممرات بصرية مؤثرة يف املوقع؟...
باخلرائط املجازية خارطة (املكان) و خارطة
هل توجد فيستا  Vistaيف نهاية هذه املمرات
(الذاكرة) ...
البصرية؟ ...هل يوجد مبنى قدمي يف املوقع
أصحاب التوجه االستهالكي اآلخر  ..أي
املستهدف نفسه؟ ...ما درجة احلفظ و النقاء
جماعة (العمارة املسلعة) ال تستهويني
يف هوية هذا املبنى القدمي من ناحية النسبة
مقاربتهم الفكرية بالتأكيد وال يهمني مناقشة املئوية؟ هل هو محافظ على أصالته بنسبة
أساليبهم يف هذه املوضوع و رمبا تتم مناقشة  %10من حالته التاريخية األصلية احلقيقية
مقارباتهم الفلسفية يف أمكنة أخرى ...ما
؟%100...%75...%50...%25...؟ وهكذا...
يهمني حتديداً هنا يف هذا املقال هي عملية
هذه املجموعة من األسئلة كلها تعد أسئلة
التحليل املكثف للخرائط املجازية التي ذكرتها بحثية مشروعة و تدخل يف صلب اتخاذ و
عند الطرف املؤمن بها...
صياغة (القرار التصميمي) املزمع اجرائه
فتحليل (املكان) أي (املوقع املعماري) يجب ان الحقاً يف املوقع أو املكان...
مير بعملية أولية تسمى التتبع التاريخي للموقع لذا اعتبرنا أن اخلريطة املجازية األولى وهي
 Historical tracingو يحدث هذا التتبع عبر (املكان) يجب ان مير بعملية حتليل و فلترة
مكثفة أولها كما بينا أعاله ...بتحليل (التدخل
تسجيل (التدخل البشري املادي) السابق يف
البشري املادي) السابق و (ثانيها) يتم حتليل
املوقع نفسه و يف محيطه القريب املالصق و
املباشر له  ..و هذا التتبع التاريخي هو ضمنياً (احمليط املادي الطبيعي) احلالي...
وتكون عبر طرح سلسلة من األسئلة البحثية
عملية مقارنات و مقايسات معقدة للغاية...
املوازية لتسهيل دراسة احمليط الطبيعي الذي
ال يوجد موقع معماري مماثل و متطابق 100
ال يتحكم به البشر هذه املرة ...مثل معرفة نوع
 %مع موقع آخر من الناحية النظرية ...كل
موقع له حمضه النووي اخلاص ودورة احلياة التربة و الصخور و الغطاء النباتي...اخلطوط
الطوبغرافية و اختالف املناسيب و االرتفاعات
اخلاصة به التي شكلته ببطء عبر فترات
للموقع حال وجودها ...حركة الشمس
زمنية طويلة ...وألن التتبع التاريخي هنا هي
الظاهرية و تأثيرها على املوقع ...حركة
عملية غوص معمقة يف (ماضي) التدخل

الرياح املؤثرة ...املناخ احمللي املهيمن...املنظر
الطبيعي احمليط حال وجوده ...قربه من
أماكن املياه و هنا يف هذه السياقات البحثية
يبتدي اجلزء األول من (جني املكان) يتجسد
ظهوراً ألن البشر القدماء لم يتعاملوا مع هذه
الظواهر املادية احمليطة يف األمكنة الطبيعية
على اعتبارها ظواهر مادية استاتيكية ميتة
بل اعتبروا بعضها تختزن طاقة روحية ما مثل
بعض األشجار و املغاور الطبيعية و الينابيع و
اآلبار والبعض ربطوا بينها و بني (روح املكان)
املبثوثة يف الطبيعة  ...روح املكان هذه او جني
املكان كما يسميه أستاذنا اآللوسي ستتكامل
أبعاده الثانية بسبر (اخلريطة املجازية الثانية)
و التي ذكرناها سابقاً وهي  -2الذاكرة ...
و الذاكرة هنا هي األقنوم الثاني املكمل لفهم
(جني املكان) بعد جزئية (احمليط املادي
الطبيعي) للمكان املعماري ...اآلن لكي نحلل
اخلريطة املجازية الثانية وهي (الذاكرة)...
علينا ان نوضح ان مفهوم الذاكرة هنا ينقسم
لشقني...
الشق األول (عام) وهو (ذو بعد مكاني و
زماني) يتعلق باستحضار ذاكرة السكان
األصليني أو السكان املجاورين للموقع نفسه
و يحلو للبعض تسميته (بذاكرة املكان)...عبر
نبش (مقصورات الالوعي) التي تشكلت يف
دواخل األحياز السحيقة كما يسميها جاستون
باشلر...مقصورات الالوعي عند هؤالء األناس
األوائل و ذاكرة آبائهم و أجدادهم من قبلهم...
تلك (الذكريات الساكنة يف املاضي الزماني)
البعيد أو املاضي األقرب بعداً
أما الشق (اخلاص) يف خريطة (الذاكرة)
فهو ذو بعد زماني فقط يختص بفهم تاريخ
الفئة البشرية املستهدفة اجلديدة لسكن
املوقع ودراسة أمناطها النفسية و أعرافها
و تفضيالتها و عاداتها و تقاليدها لغرض
الفهم املعمق ...تاريخ هذه الفئة...طباعها
النفسية و ميولها االجتماعية ...ماذا حتب...
ماذا تكره؟ ...فهم هذه اجلزئيات املوزاييكية
سيسهم بشكل مباشر يف اتخاذ القرار
التصميمي الصحيح و يف صياغة مجمل
الفكرة الفلسفية للمشروع املعماري بصورة
متكاملة األركان دون خلل..
لكن فهم الشق اخلاص بذاكرة السكان اجلدد
يجب ان يكون ضمن عملية مهذبة منضبطة
تتبلور ضمن سياق الشق العام املختص (بذاكرة
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املكان) األصلية ...مبعنى ان هناك خطوط
و ضوابط تصميمية لصياغة االطار الذي
سيحكم طموحات السكان اجلدد يف املوقع
احلضري املستجد ...ال ان يحمل الساكن
اجلديد منظومته الفكرية و األخالقية الى
املكان احلضري و اال لدخلنا يف دوامات و
تضاربات و تناقضات اجتماعية حادة و رمبا
تشويهات مقحمة نحن يف غنى عنها ...مثل
ظاهرة استنساخ العوملة املعمارية على حساب
اخلصوصية احمللية ...ويف أسوأ االحتماالت
الترييف املستورد أو التبدي احلضري و
املدني و ما شابه.........
لكن كيف للمجتمع العراقي عموماً و املوصلي
خصوصاً موضوع البحث ان ينتج ثقافة جمعية
موحدة عابرة للجغرافيا والزمن؟ ...جيدنز
 Giddensيقول ان للتراث مفعول كمفعول
الصمغ حيث يربط املجتمع بعضه بالبعض و
من هنا تظهر أهمية االبتعاد عن أي تورط يف
أي شوفينية مناطقية أو فكر انعزالي متعصب
عند مقاربة هكذا مواضيع تتصل بالذاكرة
واملكان أن تكون النظرة عامة معمقة ال تتعلق
بنظرة جيل واحدة بعينه وإمنا أن ننظر بعني
السلسلة املتصلة للجماعة.
هذا موضوع جدلي طويل طبعاً ...ألن خالصة
فكر اجلماعة فيه شيء من «األسطرة» و
أقصد باألسطرة اجلانب اخليالي اجلمعي
يف املوضوع ....على اعتبار أن «األسطورة»
متتاز موضوعاتها باجلدية و الشمولية..فهي
تدور يف فلك املسائل الكبرى التي أحلت يف
فكر االنسان ...مثل اخللق و التكوين و أصل
األشياء و املوت(الشهادة) ...و عقائد تتعلق مبا
بعد املوت....فكما ال يعرف لألسطورة مؤلف
معني ال يعرف للرمز الرئيسي يف املدينة مالك
حقيقي بعينه ...فاملئذنة-على سبيل املثال ال
احلصر -هي رمز شمولي جماعي مجهول
املالك وهي ملك عام تخص جميع املسلمني...
اذن الرمزية يف هذه احلالة املدينية كاألسطورة
ليست وليدة او نتاج خيال فردي بل ظاهرة
جمعية تعبر عن تأمالت هذه اجلماعة و
حكمتها و خالصة ثقافتها ...وهي بذلك أشبه
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باالنعكاس «التراثي» ...أعود لتعريف جيدنز
القدمية و ال يف غير املوصل و سبب فشلها من
للتراث كنوع من الذاكرة اجلماعية أو الذاكرة
وجهة نظري الشخصية عن حتقيق األهداف
التخيلية للماضي...
التأسيسية سأحاول اختصاره بعدة نقاط
سريعة منعاً لالطالة...
-3عودة ثانية على هامش مأزق مسابقة
أولها ...هو اختالل برنامج املسابقة نفسها و
اليونسكو األخيرة!..
ابتعادها عن مفهوم العدالة أو تكافؤ الفرص
حيث احتوت شرطا» تعجيزياً غير مفهوم
لن أبالغ اذا وصمت املسابقة املعمارية املذكورة يتضمن توجيه املشاركات املتوقعة بإجتاه معني
ً
بالفشل و انها مختلة األركان علميا ألنها باتت كان سيستبعد ضمنياً الغالبية الساحقة من
أقرب الى عملية خلق سلعة معمارية غير
مصممي و معماريي العراق عموماً و املوصول
صاحلة لالستهالك احمللي ال يف مدينة املوصل على وجه التخصيص و أعني حتديداً الشرط

اخلاص بحيازة فريق التصميم خبرة سابقة
يف مجال الترميم قبل ان يقترح التصميم!!...
فهل عاملت اليونسكو املتسابق املرشح من
جهة و أعضاء جلنة التحكيم من اجلهة
املقابلة كالهما سواسية و أخضعتهم لنفس
الشروط املجحفة للقياس؟ ...وهنا من حقنا
ان نسأل هل غالبية أعضاء اللجنة التحكيمية
أو من تسنم قيادتها على سبيل املثال و ليس
احلصر ممتلكني خلبرات سابقة علمية يف
مجال الترميم اآلثاري يف مشاريع مشابهة؟ ...
أعتقد ان اجلواب هو ال و كل ما وصلنا عن
رئيسة اللجنة مؤخراً كانت انفعاالت مشخصنة
على صفحتها الشخصية وأنها تتهم خصومها
بالغيرة و احلسد و السلبية و مبحاولة تقليل
اجنازاتها!؟ و ان اجنازاتها عاملية هكذا!!؟...
تبريرات واهية تبني حجم الطامة التي حاولت
مؤسسة اليونسكو تسويقها لنا باجتاه واحد...
من وجهة نظري هذا الشرط الذي فرضته
اليونسكو حتديداً سيكون ملزم حكماً ألعضاء
اللجنة نفسها بشكل آلي أيضاً ألن كما هو
معروف وان استثنينا اللجنة من هذا الشرط
ستكون اللجنة نافرة كفاقد الشيء الذي لن
يعطيه حقه فكيف اذا كان فاقد الشيء هو
القاضي و احلكم هنا يف هذه احلالة؟ ...طبعاً
هذا املوضوع ليس الوجه الوحيد لالستشكال
والذي غنب فيه دور املعمار العراقي ضمنياً
يف هذه املسابقة ...من حقنا ان نفهم ما كانت
الفائدة املرجتاة أص ً
ال من هكذا شرط ملزم
للمتسابقني؟  ...هل تطلبت املسابقة أص ً
ال
قراراً ترميمياً سيقوم به املعمار يف تصميمه
الفني املقترح؟ ..على حد علمي لم يطلب
من املعمار املصمم بصمة ترميمية يف منهاج
املسابقة األولي فلماذا كان كل هذا التعنت؟
أنا شخصياً ال تهمني مسألة جنسية الفريق
الفائز يف نهاية املطاف من أهل املوصل كان
الفريق أم من دولة بوركينا فاسو وال أهتم
للميول أو األمزجة احلداثوية لبعض أعضاء
اللجنة -حال وجدت -لكن بشرط ان يكون
العضو التحكيمي نفسه مؤهل معمارياً
و علمياً و مهني محترف ومستوعب ميزات
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العمارة العراقية عموماً و املوصلية خصوصاً
بأنساقها التاريخية املميزة و ان يكون هاضم
ملجمل التراث املعماري العراقي ومتمكن من
أدواته العلمية لكي يتصدر لفهم هذه الرموز
و العناصر و املباديء التي ستحكم القرارات
التصميمية للمعماريني وال يقفز عليها يف
هكذا نوع من املسابقات املعقدة.
ثانياً ...املسابقة انطلقت من نقطة دوغماتية
غير مفهومة و هي وجوب اعادة اجلامع
النوري الكبيرة حلالته البنائية األخيرة قبل
تدميره عام  ٢٠١٧وهي نقطة جدلية خالفية
سأناقشها تفصي ً
ال الحقاً...من حقنا ان
نسأل ما قيمة هذه االعادة و هذا االستنساخ
املتأخر زمناً لهذا النموذج املعماري من
الناحية التاريخية و العلمية؟ ...طبعاً هذه
النقطة الدوغماتية البعض بررها الحقاً ان
املسابقة نفسها اعتمدت على احصاء عشوائي
وعاطفي سابق قامت به او استفتت فيه
منظمة اليونسكو بعض الدهماء و العامة و
غير املختصني من أهل املوصل فهل يقاس
احلق بالرجال هنا أم تقاس الرجال باحلق؟...
هذه نقطة مفصلية من وجهة نظري ألن
إختيار احلقبة التاريخية املراد استعادتها
يف هذا املشروع سيحكم ضمنياً كثير من
األمور املتصلة لزاما ُ بالقرارات التصميمية
مثل اختيار املداخل الرئيسية و الفرعية و
التدخالت و االضافات املقبولة معمارياً...رأينا
أحد أعضاء اللجنة التحكيمية وهو أكادميي
من املوصل باملناسبة يدافع على االقتراح
الفائز باملرتبة األولى قائ ً
ال باحلرف الواحد:
((...قدم التصميم فكرة تغيير موقع املدخل
الرئيس للجامع و كان سابقاً ميني املصلى و ال
يسمح برؤية بناء مئذنة احلدباء...))...طبعاً
لم يوضح األخ اخلبير عضو جلنة التحكيم أن
((ميني املصلى )) الذي يقصده هي نفسها
منطقة اجلدار اخللفي (القبلي) للمصلى و ان
املقترح الفائز يقدم أيضاً نفس هذا الطرح
املقلوب مع تعديل طفيف !! ملنطقة الدخول
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مشاة أو راكبني يف دروبهم ...الفيستا Vista

وصوالً الى حيز املصلى لكنها ستبقى بشكل
مغاير انعطايف  180درجة متعارضاً أيضاً مع
احلركة املنطقية لدخول املصلني الى حيز
صحن املسجد ...ناهيك عن ثانوية مسألة
رؤية املئذنة احلدباء أص ً
ال من منطقة املدخل

التي تلعبها املئذنة يف العادة هي ان تزين
نهايات املمرات البصرية يف املدينة االسالمية
التقليدية ..و اجتاه احملور البصري يكون
منطقاً من أزقة و دروب املدينة باجتاه املئذنة
و ليست من مدخل اجلامع الرئيس باجتاه
املئذنة كما هو احلال يف املقترح الفائز فهذه
التنطع أعتبره من الهرطقة يف فقه األولويات
و اعتساف احملفزات البصرية وتشتيت ذهن
املصلني حال دخولهم للحيز املقدس خصوصاً
أن األخ اخلبير عضو اللجنة قد قفز سابقاً
كما نعلم على جزئية تفضيله املدخل املقلوب
و اعتراض الداخل فيه قبلة املسلمني مناقضاً
ملا هو دارج يف جميع مساجد املسلمني...ولم
تكن تلك الشطحة التبريرية الوحيدة لألخ
الفاضل...فقد أطنب يف مدح املقترح الفائز
قائ ً
ال» (( ...طرح جديد يف توظيف االضاءة
الطبيعية السقفية لتساهم يف ابراز اعطاء
روحية جميلة ))...فهل كان عضو اللجنة
املبجل مشجع الطروحات اجلديدة!! مطلع
أص ً
ال عن كيفية ادخال االنارة الطبيعية يف
املسجد التاريخي وبصورته الغير مباشرة عبر
شبابيك علوية كانت تطوق اجلهات األربع
للكتلة املكعبة و بحيث كانت االنارة جتسم
حال دخول ((الغير مباشر)) للحيز الداخلي
مجمل الزخارف اجلصية و جتسم كتل املثلثات
الكروية احلاملة للقبة املخروطية دون عناء
ادعاء وجود هذا التجديد االبداعي؟...
لم تنتهي محاوالت عضو اللجنة التحكيمية
الدؤوبة هنا يف الترويج للمقترح الفائز أو يف
اسباغ طابع من العظمة و االبداع املدعاة
فراح يتفنن يف وصف الطرح التصميمي
ملعاجلة خلفية املساكن و الفضاء املتحفي و
كون ارتفاعات هذه املباني املستجدة منخفضة
لعدم حجب املنارة و نسي أن الكتل اجلديدة
الرئيس للجامع...
املقترحة متضخمة و نافرة أص ً
ال و تقطع
على حد علمي دور املئذنة النفسي و الوظيفي انسيابية خط السماء ما بني منطقة املئذنة
يف املدينة االسالمية القدمية كان يشكل عالمة و القبة املخروطية كما عرفناها يف النموذج
سيميائية لتذكير الناس بأوقات الصالة وهم
التاريخي و ان ما يدافع عنه هنا هو نقطه
يف بيوتهم و يف أعمالهم اليومية أو هم كانوا حتسب على التصميم ال للتصميم!؟...
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اآلن نأتي الى حتليل منوذج اجلامع كما كان
يف منتصف أربعينات القرن املاضي و املقترح
استنساخه يونيسكوياً ...من وجهة نظري
املتواضعة ال يعبر هذا النموذج احلديث و
الهجني معمارياً بدقة عن النمط املوصلي
املعماري الصحيح يف تطور كتلة املبنى الديني
االسالمي كما عرفناه يف القرن السادس
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للهجرة و خصوصا لو قارناه مع مناذج متوازية
كجامع اخلضر (املجاهدي) و جامع قضيب
البان على سبيل املثال...كان حرياً بالقائمني
على أسس املسابقة االنطالق أوالً من فهم
للنموذج التوبولوجي املوصلي احمللي للجامع
و املتأصل معمارياً بنسبه الفنية الصحيحة
و أقصد بذلك االنطالق من كتلة وسطية

«مكعبة» يتوسطها محراب متضخم و تعلوها
(رقبة) مثمنة ثم يتوجها قبة مخروطية
محززة...و حتيط هذه الكتلة الوسطية
(جناحان) أقل ارتفاعاً قابلني لعملية االمتداد
األفقي بحسب احلاجة الوظيفية مستقب ً
ال
هما (اجلناح األمين) و (اجلناح األيسر) و
احلاجة الوظيفية قد تكون استيعاب الصفوف

املتوازية و املتزايدة ألعداد املصلني...و تواجه
مجمل هذه الكتلة الثالثية األساسية (رواق
أمامي) مواجه للحائط القبلي املقابل...طبعاً
عملية اغراق صحن املسجد النوري الكبير
باألشجارأو النخيل كما جاء يف املقترح الفائز
باملرتبة األولى و بعض املقتراحات األخرى فيه
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مخالفة واضحة للعرف الدارج دينياً بحسب
املدارس الفقهية العراقية خالفاً للمدرسة
الشامية و املصرية و حتى األندلسية و أقصد
حتديداً مسألة (كراهة غرس الشجر و النخيل
يف صحن املسجد)...و هناك «شطحة» ثانياً
وقع فيها فريق التصميم تلخصت يف اختيار
غير موفق للمادة البنائية الطابوقية...لكن
تبقى أسوأ القرارات التصميمية يف املقترح
الفائز باجلائزة األولى -من وجهة نظري
الشخصية -هي دراستهم الشاذة للمداخل
الرئيسية و الفرعية بعيداً عن جزئية التتبع و
املسح التاريخي للموقع و أخذ شبكة الطرق و
األزقة القدمية احمليطة باملسجد اجلامع يف
احلسبان...ألني أرى منوذج اجلامع النوري
الكبير يف املوصل هو منوذج معماري تاريخي
شديد الفرادة و احلساسية من هذه الناحية
بالذات كون عملية اختيار املدخل الرئيسي
للجامع من جهة احلائط اخللفي(القبلي)عكس
منطق األمور قد متت يف العصورالتاريخية
املتأخرة و ألسباب غير مفهومة بالشكل الكايف
ثم اختفى الرواق و تقهقرت الطرق املؤدية
للجامع لصالح «الفضوة» أو الساحة اخللفية
باإلضافة الى انزياح محور املئذنة التاريخية
مييناً عن محور كتلة املسجد/الصحن...
يبقى هناك كثير من الغموض التاريخي يحيط
بتطور بناء هذا اجلامع و مراحل الترميم و
التعديل التي تعرض لها تباعاً عبر األزمنة...
هل الشيخ عمر املالء -وهو املعمار األول
للجامع -بناه فوق أنقاض مبنى تاريخي أقدم
كما هو احلال يف اجلامع النوري يف مدينة

حمص السورية؟...أم انطلق املعمار من
عرصة فارغة ممهدة جاهزة للبناء من نقطة
الصفر؟...هل لقب ((املالء)) له عالقة مبأل
ماء البئر الذي كان يتوسط الصحن السماوي
كما تشير احدى الروايات التاريخية أم ألنه
كان ميأل تنانير اجلص كما تشير روايات
ثانية؟
ال بد من االشارة أيضاً الى أن املجاميع
املعترضة على املسابقة ما زالت غير موحدة
الرؤى أو متفقة على التأسيس نفسه و هذا
قد يضعف حجتها و جهودها و قدرتها على
التأثير أو تغيير املسار يف نهاية املطاف...
أقول مجاميع و ال أقول مجموعة واحدة
منظمة(لوبي) ألنهم مشتتون وقد حتركهم
دوافع مختلفة...هناك من يتعامل بعاطفة
غير منضبطة من األهالي و أقصد كثير من
السكان احملليني على سبيل املثال لذا ترى
خطابهم تغلب عليه الغرائزية او العاطفة الغير
منضبطة بإطار علمي من شاكلة ان اجلامع
«األثري» يف خطر و املنحة املالية يف خطر
و كذا و كذا رغم ان اجلامع األثري نفسه
ولو استثنينا املنارة احلدباء فعلياً تعرض الى
تخريب اجلزء األثري الهام فيه و أعني القدمي
املؤصل فيه منذ أربعينات القرن املاضي...من
ناحية أخرى هناك من «املختصني» من يتكلم
عن «ترميم» اجلامع و يتحدث عن شروط
الترميم و أسس و ضوابط الترميم كما جائت
يف شرعة البندقية ...مجدداً لو استثنينا املنارة
احلدباء األثرية و التي جنمع جميعنا دون

استثناء على اعادة بنائها كما كانت انطالقاً
من قاعدتها التي صمدت لكن عن اي ترميم
لكتلة اجلامع نتحدث؟...هل هو ترميم لكتلة
اجلامع احلديث؟...فالترميم تعريفاً هو رد
حاجة من حاجات اإلنسان املرتبطة بإعادة
البناء أو التشكيل طبقاً ((ملعطيات سابقة))
و وفقاً حلاجات حاضرة...لكن هل نحن
((املعترضون)) على جتاوز املسابقة اليونسكوية
جنمع على نفس ((املعطيات السابقة)) التي
نصبوا اليها؟...بالتأكيد ال...فالناس العاديني
من البسطاء و أقصد ((احملليني)) دهماء
قد حتركهم العاطفة وقد سجلوا آمالهم يف
استفتاء مت توجيهه بدهاء كما سبق وان ذكرنا
باجتاه اعادة بناء منوذج ما قبل  !2017و هذه
كارثة علمية و حضارية بحد ذاتها...بينما أنا
أميل شخصياً وكثيرون معي الى اعادة بناء
املسجد كلياً وفق منوذج ما قبل العشرينات
و اعادة تعديله و ارجاع هذا النموذج الى
أصوله «التاريخية» وفق الضوابط احلضارية
للعمارة املوصلية اخلاصة باملباني الدينية كما
كانت يف القرن السادس هجري...يعني مبعنى
آخر ال أرى أي أهمية لهذه القبة احلالية
التي صمدت يف وجه الدماراألخير و أرى
أنها عنصر معماري دخيل يجب ازالته ألن
أهميته التاريخية ضئيلة و أرى حذفها أوجب و
استبدالها بشاهد ذو قيمة تاريخية و حضارية
و إجمالية أكبر كالقبة املخروطية األقدم...

ملصق ملظهر احمد
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ليزا فتاح  ،لورنا سليم
نزيهة سليم  ،مديحة عمر
و
نهى الراضي
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