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حامد عبداهلل: الشرق في مرايا اآلخرين
شادي لويس

السبت 26/05/2018

"للمرة األولى، نرى في "صالون القاهرة" وفداً من سكان حي املنيل بجالبيبهم الجديدة التي تتناسب وجالل الحدث، جاءوا
ليشاهدوا صورهم معروضة أمام حشد كبير من الزوار"

(غابرييل بوكتور، مؤسس مجلة "صور" عن املعرض األول للفنان حامد عبد اهلل في القاهرة عام 1938).

بعد أربعة أعوام من صدور الكتاب األول عن الفنان املصري حامد عبد اهلل (1917- 1985)، باللغة الفرنسية، تحت عنوان "عني
الروح"، شهد األسبوع املاضي، حفلة تدشني كتاب آخر صادر عنه باللغة اإلنكليزية، "الحروفية العربية"، مصحوباً بأول معرض

فني له في اململكة املتحدة. فمنذ الذكرى الثالثني لوفاته، العام 2014، والتي شهدت معارض ألعمال عبد اهلل في القاهرة

واإلسكندرية وبيروت، وتوجت باحتفالية في السفارة الفرنسية في القاهرة، فإن أعمال الفنان التي كانت منسية لوقت طويل،

أصبحت محط اهتمام من متاحف الفنون الحديثة في العواصم الغربية وجامعي األعمال الفنية، باإلضافة لقدر ال بأس به من

الحماس األكاديمي. ويبدو مدى ذلك االهتمام جليا في محتوى الكتاب الجديد عن عبد اهلل، من تحرير املؤرخ الفني، مراد منتظمي،

والذي ال يقتصر فقط على منتجه الفني، بل يركز باألساس على أرشيفه الشخصي، والذي راكم فيه عبداهلل بهوس ألوف من
قصاصات الصحف والصور والرسائل واملقاالت واملالحظات واملخططات األولية.
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فقصة الفنان اآلتي من الصعيد املصري، وعمل فالحاً مع والده في روضة املنيل، ولم ينل من التعليم سوى شهادة مدرسة الفنون

والزخارف في "طرق الحديد"، جلب أهالي حيه الشعبي بجالليبهم إلى "صالون القاهرة" األرستقراطي ليشاهدوا صوراً رسمها

لهم معلقة هناك، تبدو في عصاميتها، وصدمتها لنخبوية الفن املصري في الثالثينات، جذابة بما يكفي. وفوق هذا، فرحلة الصعود
الطبقي االستثنائي، لعبداهلل، وزواجه القصير بتلميذته، الفنانة التشكيلية تحية حليم، سليلة العائلة العسكرية املرتبطة بالقصر

امللكي، والحقاً منافيه االختيارية الطويلة منذ العام 1956 بني كوبنهاغن وباريس، كافية لنسج بعض من الدراما، وقدر ال بأس به

من األسطورية من حوله.

وباإلضافة إلى الجانب الشخصي، فإن اإلنتاج الغزير لعبد اهلل، الذي بدأ من الواقعية والتأثيرية مروراً بالفطرية حتى انتهى إلى

الحروفية، وانخرط في خضمه في مراحل متتابعة من التجريب على مستوى األدوات والوسائط والخامة، يبدو شديد الثراء والتنوع
بما يكفي العتباره بالفعل  من رواد الفنون التشكيلية الحديثة في مصر. لكن إعادة اكتشاف عبد اهلل، واالهتمام املفاجé به، ال

يبدو بالضرورة راجعاً إلى كل تلك األسباب، بل ربما لدوافع تتعلق بطبيعة موجة آنية، من اهتمام املؤسسات الفنية بنمط معني من
الفنون الحديثة من املنطقة العربية.

فعلى سبيل املثال، اعيد تسليط الضوء على املدرسة السوريالية املصرية في الثالثينات واألربعينات من القرن املاضي، وصدر عدد
من الكتب عنها، باللغات األوروبية، وجالت معارضها في املتاحف الغربية والعواصم الخليجية، في العامني املاضيني، وتشترك مع
إنتاج عبد اهلل، في محتوى سياسي بعينه، يبدو مرغوباً أكاديميا ومؤسسياً، في الغرب، منذ مطلع األلفية. فخالفاً للمدارس الفنية
"الوطنية"، في العالم العربي، والتي سعت إلنتاج فنون "أصيلة" تتمرد على التأثير الغربي واالستعماري، فإن أعمال عبد اهلل كما

إنتاج مدرسة "الفن والحرية" السوريالية، كانت معنية بإقامة جدل بني الشرقي والغربي، ال مواجهة بني االثنني، وال مزج لهما. 
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في حوار له مع صحيفة دنماركية، كان محررها قد عبر عن اندهاشه من إقامة الفنان املصري في كوبنهاغن، "يعلم اهلل من أين

هبط هذا الرجل على هذه املدينة!"، ينصح عبد اهلل الجمهور الدنماركي بالحضور إلى معرضه، لكي يفهموا أنفسهم، ال ألنه يقدم
أعماال عنهم، بل ألنه "حني يريد املرء أن يرى نفسه، عليه أن ينظر خالل وسيط-مرآة، وعبر تقاليد اآلخرين، حتى يفهم بالفعل ثقافته

هو... فمعيشتي في الدنمارك جعلتني أدرك كم أنا عربي".

يعيد عبد اهلل اكتشاف عناصر ملهمة في الفنون اإلسالمية، في إيطاليا، أثناء زيارته لصقلية، ويندلع هوس بالنوبة سيصاحبه
معظم حياته، في باريس، وفي الدنمارك يعرض أعماال تحمل نصوصا إنجيلية بالدنماركية في محاكاة ألعمال أخرى له استلهمت
آيات قرآنية بالعربية، فيما يصرح أكثر من مرة بأن افتتاحية أنجيل يوحنا "في البدء كان الكلمة"، ال الفنون اإلسالمية، هي مدخل

فلسفته في "الحروفية"، أي استخدام الكلمات العربية كمادة وعناصر أولية ألعماله. 

لكن كل تلك املقابالت واملرايا، ال تعني مصالحة بني الشرقي والغربي، وال سعي لدى عبد اهلل لحالة من التناغم بني االثنني، فأعماله
التي تركزت على لفظة "الحرب" منذ العدوان الثالثي على مصر، والحقا "النكسة"، و"الهزيمة"، أكدت حالة صراع، لم تمنعه في

أي حال من استعاره مخيلة "الباوهوس" مثال إلنتاج تصوره الخاص عن "الشعبي" في مصر، أو أن يكون اإللهام وراء سلسلة
لوحاته املعنونة "ثورة" هي انتفاضة 1968 الفرنسية.
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تكشف سيرة عبد اهلل، وباألخص في باريس، ترجمته لقناعاته تلك، إلى نضال فني مباشر، تعاون فيه مع عدد من فناني "العالم

الثالث"، لم يقتصر على موضوعات أعماله، بل أيضا على مساهمته في معارض ومزادات مخصصة لدعم القضية الفلسطينية، في
الوقت نفسه الذي كانت تستضيف فيه باريس مزادات لصالح دعم إسرائيل.

يبدو حامد عبد اهلل نموذج مثالياً، إلشباع اهتمام موجة أكاديمية ومؤسسية مهيمنة منذ مطلع األلفية، تهتم بالبعد الهوياتي
والكوزموبوليتاني في الفنون، وباألخص إنتاج فناني العالم الثالث، ومعنية بحالة التوتر التي صبغت إنتاج وتنظيرات فناني املنطقة

العربية، وعمليات بالشد والجذب في أعمالهم بني الشرقي والغربي، والفني في مقابل السياسي، واإلبداعي أمام النضالي.

وفي الوقت الذي يعود فيه الفضل لتلك املوجة في إعادة اكتشاف تراث فني لطاملا نُسي، إال أنها عبر تركيزها على اإليديولوجي

املباشر على حساب الجمالي، ربما تعمينا عن رؤية ما هو أبعد من السياسي في األعمال التي تتصدى لها، كما تقف وراء إغفال

فروع أخرى من مواريثنا الفنية، األقل تسييساً، وربما األكثر ثراء في جمالياتها. 
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