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" الرسام الذي ينقل صورة شجرة يعمي نفسه عن الشجرة الحقيقية"
بيكاسو

وغايات )) إرادية  ومقاصد  وجدانية  حاالت  بشرياً  كائناً  بوصفه  للفنان  ان  حًقا 
يمثل النه  ارفع,  انساناً  او  اسمى  موجوًدا  يعد  انما  فناناً  باعتباره  ولكنه  شخصية, 

.(( (االنسان الجمعي) الذي يحمل ال شعور البشرية, ويشكل الحياة النفسية لها
يونج

اذا كانت لكلمات ( بيكاسو) او ( يونج ) هذه ان تنطبق على فنان ما انطباقاً تاماً او
ذلك بأن  االعتراف  من  مناص  فال  اليها  مشيراً  االبداعي  منجزه  حال  لسان  كان 
حدود يوسع  ان  البداية  ومنذ  اراد  فقد  نفسه,  سعيد  ال  حسن  شاكر  هو  الفنان 
وهو واشمل  ارحب  هو  ما  نحو  دائماً  لينطلق   ( الذاتي   ) الشخصي  عامله  جغرافية 
الحضارة عينها. وسنرى ان الفنان يوسع مفهومه للحضارة لكي يتسنى له الحاقها

برؤية تتجاوز االنسانية او املدنية وصوال الى افق كوني او( خليقي ) كما يحلو له ان
على بنيته  يتناول  شاكر  ان  فسنرى  الفني  العمل  بحقيقة  االمر  يتعلق  وحني  يصفه. 

اساس منهج اختزالي ينحو الى الغاء كل ما علق به من وظائف خارجة عن حقيقته

الوجودية او البنيوية ليتوصل الى طرح عامله ( االبعادي ) على طاولة املناقشة في اٍن
او ادخاله الى املختبر االبداعي في اٍن اخر, فالعمل الفني بصفته ( شيئا) سيكون
بمعزل عن الوظيفة الدعائية او االجتماعية فهو ال يشير اال لذاته عينها باعتبارها (
مناقشة هو  بالفنان  واالحرى  مقصد)  او(  داللة)   ) كونها  من  اكثر   ( ابعاد  وعاء 
النظام البنيوي لعمله االبداعي وهو الذي يشكل قطباً في مواجهة االقطاب االخرى:
فيما الفنان, املحيط,, الجمهور, وهي االقطاب التي سوف يتنقل وعي الفنان مراراً 
.بينها ضمن مواقف فكرية اتسمت بالتوتر والقلق واملغامرة طيلة حياته االبداعية
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ال يستهان به من النقاد ومدعي النقد توفي شاكر حسن ال سعيد تاركا وراءه عدداً 

وفنانني ومدعي فن وجمهوراً عريضاً, ولكن عدداً غير قليل منهم لم يتسن له ان ينتبه

الى االهمية الكبرى لهذا الرجل في الثقافة العراقية ، ليس على صعيد الفن فحسب,
ان تتم املطالبة بانشاء جداً  بل على صعيد الثقافة العراقية بمجملها. كان ضرورياً 
فعل حسنا  ذلك،  مع  ولكن  لبيعها،  الوطن  من  اعماله  خروج  ومنع  به  خاص  متحف 

املقتنون العماله - الن بلد تحكمه عقول فاسدة ال تفهم في قيمة الفن ال بد من تفويت
فرصة تخريب ارثه عليها - كان املفروض البدء بجمع وارشفة كل ما كتبه ونشره في

خالل من  مصيرها  وتقرير  بعد,  النور  تر  لم  التي  مخطوطاته  الى  اضافة  الصحف 

مهماً. ولست هنا بصدد ذكر كل مناقب هذا الرجل وفضائله حضارياً  اعتبارها ارثاً 
الجمة في ثقافتنا, بقدر ما يهمني هنا ان احاول تقديم رؤية ذاتية لتلميذ له كان يكن
له اشد االحترام واملحبة ولسوف اعتمد هنا وهناك على ما تيسر لي من مادة نصية
مطبوعة او سمعية – مسجلة في اشرطة كاسيت- او ذاكراتية, فالرجل لم يبخل في
احلك من  واحدة  في  هذا  تم  وقد  استطاعته  قدر  وثائق  من  له  تيسر  بما  تزويدي 
ذلك الحصار),  ومرحلة  االيرانية  العراقية  الحرب  زمن  (اثناء  العراقي  الحال  ظروف 

الن أي نظرة عارفة ومنصفة او موضوعية ملا فعله سوف تؤدي الى خلخلة او تشذيب
الرسالة ماهية  حول  السنني  لعشرات  دامت  اوهام  على  مؤسس  هو  مما  الكثير 
الثقافية لفننا الوطني, لقد ترك الرجل ارثا معرفيا هائال سيؤدي بالتأكيد استخدامه
من قبل االجيال الذكية القادمة, إلى دحض املشروعات االيديولوجية التي قامت على

http://4.bp.blogspot.com/_HOaOanyU1Q4/TUXenc2bZnI/AAAAAAAAASI/J2UHVembXZ8/s1600/39.jpg


5/21/20, 3:01 PMAMAR DAWOD: شاكر حسن ال سعيد بعني تلميذه

Page 4 of 16http://amardawod.blogspot.com/2011/01/blog-post_30.html

بإسعاد كفيلة  شروط  الى  انتماءها  تدعي  هوائية  فقاعات  من  مصنوعة  طوباوية 
البشر كذبا وبهتانا او واقعية اشتراكية مزعومة مؤسسة على رؤية بصرية فوتوغرافية

بائسة وفي احسن احوالها رمزية مؤسلبة ضالعة في رومانسية سيئة الصنع تمس

- الكوني  او  االنساني  عمقها  الى  النفاذ  فى  تجازف  ان  دون  الظواهر  سطوح 
لقد ملومياء.  الحياة  اعادة  بمحاولة  اشبه  هي  مستهلكة  ومفردات  برموز  متوسلة 
مجرد والثقافية  اليومية  حياتنا  في  واملستهلكة  السائدة  الشكلية  املدركات  اصبحت 

سمات دخول في مواطن االنتماء الى املحلية. لقد انتشر تدمير منظم للحرف العربي
مع عينه  االمر  حدث  وقد  الفراغ,  وملء  للحشو  او  للتزويق  كمادة  معاملته  خالل  من 
والهالل واملخطوطات  السومرية  والتماثيل  العربية  واملنمنمات  الزخرفية  املفردات 
واملثلث والزقورة والشناشيل والطالسم واالرقام …الخ لقد اسند لها دور ( الذريعة )
حساسية ملهماته ورقتها التنصل بجدارة عن  الجيش  او ( الحشوة ) حتى تم لهذا 
وعمقها, لن ننسى هنا ما ذهب اليه البعض لتغطية عجزهم عن انجاز ما هو جديد
وطالئعي من خالل االعتماد على سياسة االتكاء على منجز االخر الذي تم له حجز

التزكية استجداء  يتم  حيث  العاملي,  او  املحلي  الثقافي  الفضاء  في  مرموق  مكان 
الثقافية ( وهي الوصفة التي اصبحت معروفة للجميع وانتشرت كالنار في الهشيم
), يكفي ان تتصل بشاعر مشهور لتطلب منه ان يسمح لك بعمل كتاب يحتوي على
فن ب(  الفن  من  النوع  هذا  نسمي  ان  يمكن   - كذلك؟  اليس   … واشعاره  رسومك 
العكازة ) او ان يجاور اعمالك اسم معروف او كلمة ذات شحنة عاطفية, حضارية,
مخطوطة, الحالج,  برزخ,  مثل:  الشحنات  من  ذلك  الى  وما  شعرية  فلسفية,  روحية, 
حرج أي  دون  روح …الخ,  كلكامش,  متاهة,  حبر,  سحر,  طلسم,  تعاويذي,  تعويذة, 
من املسائلة املمتحنة ( بكسر الحاء ) ومن الذي يسائل ؟ اذن ستؤخذ االمور على ما
وداللة عمق  ذي  هو  ما  لكل  الهستيري  االمتهان  طوفان  في  نغرق  ولسوف  عليه  هي 

حية ملالمح الشخصية الحضارية الوطنية, وسيصاب البعض بحمى استلهام التراث
وهجه وعفة  روحه  سرية  وهي  ديمومته  اسباب  اهم  عنه  ينزع  الذي  الحد  الى 
للمحاكمات بعد  يأزف  لم  فالوقت  الفضائح  هذه  في  استرسل  ان  اريد  ال  االلهامي, 

.النقدية خصوصا وان بلدنا يمر بازمة لن تحلها اكبر املعجزات
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لنقرأ اذن واحدة من اجمل واعمق اقوال املرحوم شاكر والتي هي من صلب املشروع
االنسان يكتشف  ان  هو  الواقعية  املواقف  هذه  ونهاية  اليوم: ((…  الحداثوي  بعد  ما 
الواقع في محيطه دون فنان, دون واسطة , يختزل الطريق لفهم الواقع فهما مباشرا
, ولكن في هذه الحالة يتحتم على االنسان املشاهد الذي اصبح في موقع الفنان ان
رؤيته ومحاولة  املشاَهد  العالم  عزل  في  الفنان  يمارسه  ان  يستطيع  ما  يمارس 

وانما فنان  هناك  يعود  ال  اذن  املرحلة  هذه  في   , الواقع  هذا  فيه  يجد  الذي  بالشكل 

الفني العمل  في  الكشف  معنى  يتحقق  الصورة  وبهذه  يحيطه  ومحيط  مشاهد  فقط 
.))

((النحت مقولة  استلهمت  والتي  العالم  في  االخيرة  االبداعية  التجارب  ان 
االمريكي اليه  ماذهب  او  بويز  جوزف  االملاني  الفنان  اطلقها  التي  االجتماعي)) 

االن كابرو: " يجب ان تكون الحدود ما بني العمل الفني والواقع اكثر هشاشة كلما
شيئاً االقتراب  على  اساسي  وبشكل  تمعن  سوف  التي  وهي   " ممكناً  هذا  كان 
من وداللة  عمقاً  تقل  ال  هي  والتي  سعيد  ال  حسن  شاكر  مقولة  فحوى  من  فشيئاً 

.مقولة بويز او كابرو وايديولوجيتهما االبداعية

على املتلقي العادي وهي لقد انشغل شاكر بمنطقة مهمة ولكن ملتبسة وصعبة جداً 
االمبراطور ) مالبس  ارتداء (  غرضه  ولم يكن  الفكرية )  ومكوناته  الصوفي  النص   )

http://2.bp.blogspot.com/_HOaOanyU1Q4/TUXhQ0crDrI/AAAAAAAAASQ/0akbC4k136c/s1600/6666662.jpg
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كما سوف يخيل للبعض وال حتى االتكاء على افكار لم يراد لها ان توضع بدافع من
بذلك - بل امعن مبدعوها في احكام نسيج معانيها نزق فكري - وهو العارف جيداً 
او معها  للتآلف  الحدس  ملكة  وتفعيل  التركيز  درجات  اقصى  الى  الحاجة  حد  الى 
وقطع الحالج  صلب   ) مآس  من  عانوه  ما  بعد  هؤالء  تحرز  شدة  عن  ناهيك  تلقيها 
شفرية, رمزية,  إيمائية,  اضطرار):  لغة  ابداع (  الى  دعاهم  ما  وهذا  مثال )  اطرافه 
وشعرية ولسوف يتماها شاكر معها ليجد فيها ( البوابة البلسم ) التي حلمها والتي
ستطيّب الجرح الغائر فيه وفينا منذ دمار بغداد االول على يد املغول بما تضمره من
افق على  تنفتح  بعد  فيما  وليراها  كونية,  ووجودية  ظاهراتيه  ورؤية  وانسانية  عمق 
.امكاناتي هائل وقادر على منح املنتج االبداعي املحلي هويته الحقيقية

تنقصه ولم  واالنسانية,  االبداعية  رسالته  اليصال  محاوالته  في  مخلصاً  الرجل  كان 
الحساسية القصوى في التنقيب واكتشاف مواقع ضالته وهو العارف باهمية الوعي

االركولوجي حيث التنقيب في اعمق الطبقات اضافة الى موهبته الواضحة في مجال

. الفحص الظاهراتي لكل من املنجز االبداعي او املصادر االلهامية

كنت اشعر ان شاكر كان كمن يستحضر في كل لحظة شطح صورة متخيلة لشبكة
هائلة من املقابالت التي ال يحدها زمان وال مكان وهو الذي قال يوماً: أيكون العراقي
وكل عراقي هو نفسه كلكامش الذي سرقت االفعى منه نبات الخلود؟ وليجد في كلمة
افعى او (الحية) التي الهمته اصداء ومعاني ما ال يصبر عليه حتى ينهي به احدى

http://4.bp.blogspot.com/_HOaOanyU1Q4/TUXjMvEWzgI/AAAAAAAAASY/BMUA0ztWvcI/s1600/57.jpg
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, االفعى  للسبعينات:  الثاني  املنتصف  في  الجميلة  الفنون  معهد  في  محاضراته 

اللهجة في  الحيّات  او  الحياة  كلمة  من  الحي  مدينة   , االفاعي  عشير  الرفاعي 

جديدة بقراءة  محاضرته  ينهي  حتى  التداعيات  شرح  في  يسترسل  وهكذا  الشعبية 

.آلية الكرسي وبذكر كلمة يا حي و يا قيوم عشرات املرات

الحالج

النفري

فريد الدين العطار
السهروردي

لقد صنع من مقوالتهم منارات هداية, له ولنا, ولم يتوان عن ذكر وشرح نصوصهم لنا
املادة هذه  اصبحت  حتى  الجميلة  الفنون  معهد  في  الفن  تاريخ  ملادة  تدريسه  اثناء 
منطقة ملادة الفن وقرائنه: الفن والفلسفة, الفن واملجتمع, الفن والفكر الصوفي, الفن
.وعلم النفس, الفن والحياة, الفن والسياسة, الفن واملحيط, الفن والعلم

: وكانت اكثر مقوالت االستشهاد عنده تكرارا ما يلي

(( كلما اتسعت الفكرة, ضاقت العبارة ))

وعلم … )) املشيئة  في  االزل  وعلم  االزل  في  النقطة  وعلم  النقطة  في  االلف  وعلم 
(( املشيئة في غيب (هو) , وعلم غيب هو ليس كمثله شيء وال يعلمه اال هو

(( عش لدنياك كأنك تعيش ابداً وألخرتك كأنك تموت غداً ))

(( اهلل جميل ويحب الجمال ))

:واكثر مقوالته اثراً في نفسي

ليس االسلوب ان يكون للفنان طابعه الشخصي في االنجاز ولكن ان ينجز عمله ))

الفنان افاق  حيث  القسرية  من  شيء  الطابع  دعوى  ففي  شخصية,  بصورة  الفني 

.((محددة ابداً بسمة ما يميزه عن سواه

.((اللغة هي اثر الفكر))

العمل الفني ال يقتصر على الجمهور - وهو ال يستهدفه اال على املدى القصير - ))
.(( ذلك انه في النهاية يستهدف الكيان الحضاري
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من (اقتباس التراث) كتقنية او اسلوب, بل تتأتى من …)) ان االصالة ال تأتي ابداً 
( اكتشاف ) طبيعة ( املوقف ) عند الفنان في زمانه, ثم العمل على اتخاذ ( موقف )
يعتمد لم  وأن  نفسه  التراثي  الطرح   ( بروحية   ) يحتفظ  ان  يستطيع  معاصر  جديد 
.(( على اقتباس التراث في شيء

الزلت اذكر اول درس من دروسه في تاريخ الفن. كان يلقي علينا املحاضرة جالساً
املثيرة العالقة  عن  تحدث  والحديث  القديم  الحجري  العصر  في  الفن  عن  تحدث  وقد 
وقرباً للجدل ما بني الفن والسحر او الفن والتزيني واي العالقتني كانت اكثر اقناعاً 
شخصية بصورة  املوضوع  في  البحث  اهمية  الى  انتباهنا  يثير  كان  الحقيقة.  من 
وهكذا عرفنا اسماء الكتب التي كانت متداولة في ذلك الوقت وتتناول هذا املوضوع
وعلى اثر ذلك قرأ عدد منا كتاب ( الفن واملجتمع عبر التاريخ ) الرنولد هاوزر, كان
والتوتر القلق  من  يعاني  وهو  اراقبه  كنت  وهكذا  التلقي  في  وسلبيتنا  صمتنا  يكره 
شيئاً فشيئاً كلما طال امد صمتنا وسلبيتنا ليتوقف فجأةً عن االسترسال لحثنا على
قلقاً له  يسبب  هذا  وكان  شروحه  بعض  غموض  جيداً  يعي  كان  والسؤال,  املناقشة 

ما عبر عنه بلغته الجسدية ( كان يقضم اظافره بأسنانه ) وهي العادة كثيراً  كبيراً 
في للعراق  تركي  بعد  بها  استمر  قد  كان  ان  ادري  وال  الصغر  منذ  الزمته  التي 

. منتصف العام 1980

ً مرارا اشاهده  كنت  االيام  تلك  في  مظهره,  في  وشعبياً  بسيطاً  انساناً  شاكر  كان 
في يمشي  وهو  خطواته  صوت  اميز  وكنت  بسيطة  رصاصية  الوان  ذات  بزة  مرتدياً 
ابو  ) اعقابها  في  حديدية  دعائم  ذات  احذية  الرتدائه  الجميلة  الفنون  معهد  ممرات 
النعلجة في اللهجة العراقية) وذلك الدامة حياتها, كان كالسواد االعظم من العراقيني

http://4.bp.blogspot.com/_HOaOanyU1Q4/TUXkgUJTNDI/AAAAAAAAASg/l8J01119Jdk/s1600/51.jpg
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في محاضراته ( لنا وله) واني التذكر بشرب الشاي الذي كان يطلبه احياناً  مفتوناً 
ذلك اليوم الذي بكى فيه الرجل بعد ان استغرق في ذكر بعض من تفاصيل تجربته
الوجودية االليمة في باريس ايام دراسته للفن, كان قد حجب وجهه الباكي عنا بيديه
.ليطلب فيما بعد قدحا من الشاي احضناها له

ان خليطا كبيرا من املفاهيم واملواقف حول الفن كان يعصف في فضاء املعهد في
الواقعية الرؤى  اثنتني:  منطقتني  في  املواقف  تلك  ادراج  يمكن  ذلك  ومع  االيام  تلك 
( غارودي  وروجيه  فيشر  ارنست  جماعة  و(  الستاليني  بشقيها  االشتراكية 

للحزب القومية  املفاهيم  الى  اضافة  تسميتهم  للشيوعيني  يحلو  كان  كما  التحريفيني 

على اآلخرون  درج  اخرى  شريحة  مقابل  في  الفن,  لرسالة  الفترة  تلك  في  الحاكم 
حول حدة  النقاشات  اكثر  كانت  الوجوديني,  العبثيني  او  باملعقدين  اصحابها  تسمية 

كان االساسي,  موضوعه  اكمال  دون  الدرس  انهاء  نحو  باستمرار  تتوجه  الفن 
الشيوعيون يشككون في افكار شاكر متهمني اياه بالرجعية ومواالة الفكر البرجوازي

فالرجل كان يعيش تلك االيام ما بني مطرقة وسندان الحزبني ناهيك عن ما كان يكتب
دعوة بخلو  متذرعة  منصفة  غير  عقائدية  نقدية  مقاالت  من  املحلية  الصحف  في  عنه 
شاكر من الفكر العلمي التقدمي او افتقار اعماله الى االنحياز للجماهير وكان ذلك
.شرطاً اساسياً لقبول املبدع ودعمه من كال الطرفني

.

 التأمل

يعرّف شاكر التأمل بما يلي: انه مجال لظهور الحقيقة كما هي, دون ان يكون (هذا

http://4.bp.blogspot.com/_HOaOanyU1Q4/TUXlbTa_nVI/AAAAAAAAASo/AYjRJzTPMt0/s1600/18.jpg


5/21/20, 3:01 PMAMAR DAWOD: شاكر حسن ال سعيد بعني تلميذه

Page 10 of 16http://amardawod.blogspot.com/2011/01/blog-post_30.html

التأمل) محمالً فوق طاقته ومثقالً بمفهوم معني او عجزاً الى الجانب االنساني. اقول
: اذا كان التأمل كذلك حقاً فأن الرؤية الفنية وفق هذا االعتبار تصبح رؤية منبثقة
.من العالم الخارجي ومتجهة اليه في نفس الوقت

وفي مكان اخر: … الواقع ان التأمل الفني في اساسه هو سلبية في الكشف عن

الحقيقة. أي ان الفنان يقف متفرجاً على الكون وهو على بكارته االولى. ومثل هذه
الوقفة هي نهاية املطاف وبدايته في آن واحد ألنها تتضمن التسليم. ملحق
الجمهورية 1966 رقم 46

اما الفن التأملي فيستدعي فهم العالم كحقيقة عامة وتامة فهو ( امكان صائر ألن
يكون وجوداً ). ملحق الجمهورية 1966 رقم 43

سيؤدي اذن هذا التأمل غير املنحاز الى الغاء سلم االولويات البطال املشهد
البصري للرسم وهكذا سيتبنى شاكر النهج الواقعي في اعمال كوربية ومنذ

الخمسينات كما سيوضح ذلك في مقالته املعنونة ( الرسم مادة الحياة ) حيث ال

فصل طبقي بني الكائنات في املشهد املصور ما بني االنسان والحيوان والجماد

ولتختلط عناصر الوجود في كل متحد غير متفاضل وهي النزعة الوئامية التي
سترافق مسيرة االبداع لديه الى النهاية بيد انها ستكون وئامية في ( املوقف ) من
عناصر املشهد املصور في بدايات الفنان لتتحول فيما بعد الى وئامية ( االسلوب )

في املراحل املتقدمة من تطوره. وهكذا سيصرح فيما بعد في كتابه ( الحرية في

الفن, الصفحة 10 ): " وهكذا فأن دور( االشكال الحيوية ) ليس في ان تطبع
بوسمها الحيوي اال على قلوبنا وبصائرنا. لها ان نقول بلغتها الشاملة اننا جميعا
نكون عاملاً واحداً, وال ان يقول ( الجمل ) انني جمل, وال الطريق اني طريق " وليقول
في مكان اخر: " … بحيث يبدو العمل الفني بعد ذلك ( اثراً ) متروكاً نستطيع ان

نجد فيه معنى للوجود االنساني اجمع والوجود الال انساني على السواء " ( الرؤية
الفنية التأملية او مقدمة في معنى الحقيقة الكونية – املقال نشر ضمن كتاب مؤتمر
( اتحاد الفنانني العرب املقام في بغداد عام 1972
لذا فأن مشروع شاكر الفني كان يتضمن الدعوة الى العودة الى االشياء ذاتها وهو
..… .يتمحور حول الدعوة الى الكشف عنها كما تظهر له او الي انسان اخر

لقد كان هم شاكر اذن منصباً على مبدأ البحث عن مواطن ( التجانس الكلي ) في
خياله الصوري وفي الحضارة التي نشاء بني ظهرانيها وهذا التجانس كان الكفيل
بتلبية رغبة سعى العمل الفني الى الوصول الى اقصى غاياتها اال وهي النزوع نحو
التواجد في عالم يتمتع بوحدة طاملا نشدها شاكر وهي (وحدة املتناقضات) او على
االقل االرتماء في احضان ما يمكن تسميته ب(فردوس الوشائج). لقد كان شاكر
يتمتع بادراك حدسي غير عادي حيث كان يكشف مراراً عن مواطن التجانس او
التواشج بني اشياء تبدو بالنسبة للفهم العادي غير متجانسة او متواشجة وهو االمر
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الذي دعا الكثيرين الى وصف اعماله الفكرية بكونها غامضة او حتى مبهمة( راجع
( مقدمة جبرا ابراهيم جبرا لكتاب الحرية في الفن

الفن في  االيهامي  العنصر  من  ينفر  كفنان  وكتاباته  احاديثه  خالل  من  شاكر  عرفت 
) الفني  لالنجاز  االبداعية  الشروط  الئحة  من  االيهام  عنصر  اسقاط  الى  عمد  وقد 
على عنصر االيهام بالبعد الثالث ليقول: يتم ومعنوياً ) فها هو يتمرد مراراً  فيزيائيًاً 
التعبير عن ثالث ابعاد أي عن الكتلة وليس السطح – على سطح ذي بعدين اليس
السطح لحساب  الفراغ  في  عاملها  من  للكتلة  اسقاط   – وتماماً  ذلك  معنى 
.التصويري؟ اليس من املنطق ان ننحت الكتلة نحتاً من ان نعبر عنها رسماً؟

الرؤية التأملية ومشكلة االبعاد املكانية للعمل الفني

باالساس،" ومشاكله،   ( الشكلية   ) املادية  القيم  من  يبدأ  باالساس  الفني  العمل 
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."مشاكل االبعاد املكانية
( جريدة الجمهورية عام 1982 العدد4831 )

صائر…" امكان  فهو (  وتامة  عامة  كحقيقة  العالم  فهم  فيستدعي  التأملي  الفن  اما 
ألن يكون وجوداً )". ملحق الجمهورية 1966 رقم 43

بهذه الكلمات يبدأ شاكر فحصه املضني للعمل الفني فهو باالساس ( بنية) قبل ان
.(يكون( اشارة ) وهو( تأمل ) قبل ان يكون ( تعبيرا
يكون ان  دون  هي,  كما  الحقيقة  لظهور  مجال  "انه  يلي:  بما  التأمل  شاكر  يعرّف 

(هذا التأمل) محمالً فوق طاقته ومثقالً بمفهوم معني او عجزاً الى الجانب االنساني.
رؤية تصبح  االعتبار  هذا  وفق  الفنية  الرؤية  فأن  حقاً  كذلك  التأمل  كان  اذا   : اقول 
."منبثقة من العالم الخارجي ومتجهة اليه في نفس الوقت

وفي مكان اخر: "… الواقع ان التأمل الفني في اساسه هو سلبية في الكشف عن

هذه ومثل  االولى.  بكارته  على  وهو  الكون  على  متفرجاً  يقف  الفنان  ان  أي  الحقيقة. 
ملحق التسليم".  تتضمن  ألنها  واحد  آن  في  وبدايته  املطاف  نهاية  هي  الوقفة 
الجمهورية 1966 رقم 46

املشهد البطال  االولويات  سلم  الغاء  الى  املنحاز  غير  التأمل  هذا  اذن  سيؤدي 
الفرنسي ( اعمال  في   ( كموقف   ) الواقعي  النهج  شاكر  سيتبنى  وهكذا  البصري, 

كوربية ) كما كان يشير الى ذلك في محاضراته لنا او كما سيوضح وبذات املعنى
صدى  ) جريدة  قي  نشرت  والتي   (( الحياة  مادة  الرسم   )) املعنونة:  مقالته  في 

االنسان بني  ما  املصور  املشهد  في  الكائنات  بني  طبقي  فصل  ال  حيث   ( االهالي 

والحيوان والجماد ولتختلط عناصر الوجود في كل متحد غير متفاضل وهي النزعة (
الوئامية ) التي سترافق مسيرة االبداع لديه الى النهاية. بيد انها ستكون وئامية في
الى بعد  فيما  لتتحول  الفنان  بدايات  في  املصور  املشهد  عناصر  من   ( املوقف   )
التأمل ان  هنا  انوه  ان  علي   - تطوره  من  املتقدمة  املراحل  في   ( االسلوب   ) وئامية 
كمفهوم ظهر لدي شاكر في مرحلة الستينات ولكن هذا ال يمنع من اكتشاف بوادره
في مرحلة الخمسينات في مسيرته االبداعية - وهكذا سيصرح فيما بعد في كتابه (

ان في  ليس   ( الحيوية  االشكال  دور(  فأن   … " :( الصفحة 10  الفن,  في  الحرية 
اننا الشاملة  بلغتها  نقول  ان  لها  وبصائرنا.  قلوبنا  على  اال  الحيوي  بوسمها  تطبع 
جميعا نكون عاملاً واحداً, وال ان يقول ( الجمل ) انني جمل, وال الطريق اني طريق "
متروكاً  ( اثراً   ) ذلك  بعد  الفني  العمل  يبدو  بحيث   …  " اخر:  مكان  في  وليقول 
نستطيع ان نجد فيه معنى للوجود االنساني اجمع والوجود الال انساني على السواء

ضمن نشر  املقال  الكونية –  الحقيقة  معنى  في  مقدمة  او  التأملية  الفنية  الرؤية   ) "
مشروع فأن  لذا   .( عام 1972  بغداد  في  املقام  العرب  الفنانني  اتحاد  مؤتمر  كتاب 
شاكر الفني كان يتضمن الدعوة الى العودة الى ( االشياء عينها) وهو يتمحور حول
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الدعوة الى الكشف عنها كما تظهر له او الي انسان اخر. وليقول ايضاً: كنت ابلور
من خالل هذه الرؤية ( التجريد الشكلي) ب( التجريد املضموني ) فال اقتصر على
العناصر كل  وجود  شمولية  احقق  ان  احاول  بل  الوجود,  عناصر  من  ما  عنصر 

الحياتية في حالة اتحاد, او جدلية وفي هذا السياق رسمت لوحتي : " العودة الى
القرية " و " سوق الخميس " مثال وفي هذا السياق عينه ادخلت عناصر من الفن
الخ  …  " العباس   "  ,  " وحمامتان  "جثة   ," العابدين  زين   " اعمالي  في  الشعبي 

صلة اكثر  جديد  مفهوم  الى   ( الحيوي  الفن   ) عن  مفهومي  اطور  ان  حاولت  حيث 
تمنح التي  بالرؤية  بدأت  وهكذا   , وبطولته  االنساني  الرمز  شعبية  وهو:   , باالنسان 

, والجدلية  بالحركة  غنية   ( رمزية   ) قيماً  حيوي  بأسلوب  املرسومة  الشخصيات 

) تاريخياً , او شخصية تاريخية, لكنها, فالشخصية املرسومة, شكلياً , تمثل ( حدثا ً

في الوقت عينه, تحقق وجوده في الحاضر. أي ان زين العابدين لم يعد( الشخصية

االسطورية ) املعروفة في (مقاتل الطالبيني ) , بل هو ايضا (ً السجني السياسي ).

العدد عام 1982  الجمهورية  جريدة  في  صدر  السامرائي  ماجد  مع  له  حوار  من   )
4831 ) .
لقد كان هم شاكر اذن منصباً على مبدأ البحث عن مواطن ( التجانس الكلي ) في
التجانس كان الكفيل التي نشأ بني أحضانها وهذا  خياله الصوري وفي الحضارة 
بتلبية رغبة سعى العمل الفني الى الوصول الى اقصى غاياتها اال وهي النزوع نحو
التواجد في عالم يتمتع بوحدة طاملا نشدها وهي (وحدة املتناقضات) او على االقل
بعد فيما  أسماه  ما  او  الوشائج)  ب(فردوس  تسميته  يمكن  ما  احضان  في  االرتماء 
." ب" وحدة اللوحة

عن مواطن لقد كان شاكر يتمتع بادراك حدسي غير عادي حيث كان يكشف مراراً 
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او متجانسة  غير  العادي  للفهم  بالنسبة  تبدو  اشياء  بني  التواشج  او  التجانس 

متواشجة: " منذ مطلع اللحظات االولى كانت حشرجة امليت تلتقي بصرخة الوليد .

فعلى طول ( منحنى ) االنسان االنساني تلتقي جزئيات خيط وسيف ". ( عن مقال
عام الكلمة  مجلة  في  نشر   " الجسد  الى  الطعني  الرأس  مرد   " املعنون  شاكر 
(1972) واملفردتان: خيط وسيف, هما ما استعاره شاكر من مفردات ابي البركات
بنقطة يكون  ما  اشبه  بكونه  يعرفه  والذي  الزماني)  (اآلن  عن  نظريته  في  البغدادي 
ثابتة على حد سيف تمر عليها جميع نقاط الخيط وهي ما يرمز بها الى املاضي و
الحاضر واملستقبل, أي انها جميعاً تمر بآن واحد. مثل هذه املقابالت وغيرها والتي

من او  للموضوع)  الرؤية  زوايا  تعدد  أي  لالحداث (  التكعيبية  بالرؤية  شاكر  وصفها 

جميع بانخراط  االيمان  حيث  البغدادي  البركات  ابي  منهج  على  االعتماد  خالل 
.االزمنة في كل متواشج ومتداعي في اآلن الزماني
التعبير صعيدي  على  الفن  في  االيهامي  العنصر  بالغاء  مهتما  شاكر  كان  فاذا 
من عينه  الحقيقي  الصورة  سطح  مواجهة  الى  فيه  يوصلنا  الذي  الحد  الى  واالبعاد 
– الواحد  البعد  مرحلة  الى  بنا  يصل  تقشفي  اختزالي  منهج  الى  اللجوء  خالل 
بمشكلته التقنية – فان نظيره الفرنسي مارسيل دوشامب سيلجأ الى بحث امكانية

منزوعة العروس,   " املعنون  عمله  في  وبالذات  املرئي)  (غير  الرابع  بالبعد  االيحاء 
الثياب من قبل فتيانها… الخ " ليواجه نفس املعضلة (استحالة التعبير عنه فيزيقياً)
وليقول في ذلك: "…انا آمنت بفكرة تجسيد البعد الرابع غير املرئي في عملي ومثل
هذا الشيء ال يمكن ادراكه من خالل العني. ثمة اعتقاد كان عندي, فحواه هو: بما
تفعل مثلما  وتماما  االبعاد  ثالثي  شيء  ألي  ظل  على  يحصل  ان  يستطيع  املرء  ان 
بعدين, ذات  ظالال  الثالثة  االبعاد  ذات  االشياء  تمنح  حيث  االرض  مع  الشمس 

ذي بشيء  لنا  ياتي  ان  يستطيع  الرابع  البعد  ان  بسيطة  فكرية  عملية  بعد  اعتقدت 
يكون ان  له  يمكن  االبعاد  ثالثي  الشيء  ان  اخرى  وبعبارات  له,  كنتاج  ابعاد  ثالث 
الزجاجة شخصيات  احدى  وهي  (العروس)  نجهله.  االبعاد  رباعي  لشيء  نتاج 
الكبيرة كانت قائمة على اساس هذا املبدأ بمعنى انها كما لو كانت نتيجة لشيء ذي
ابعاد اربعة". ( عن كتاب حوار مع دوشامب للكاتب بيير كابانة). وهكذا, فحني يعول
لالبعاد ) فناء   ) كونه  جهة  من  الواحد  البعد  على  االختزالية  بحضارته  املفعم  شاكر 
ويقدمه لنا كخط ( في معرض تأمالت ومعارج عام 1974مثال ) داعيا الى الرجوع
الى دوشامب  يذهب   . الفيزيقي  باملعنى  شيء  الال  وهي  النقطة  وهو  اصله  الى 
اقصى حدود الحقل املعرفي باالبعاد وهو البعد الرابع داعيا الى الرجوع الى اصله

وهو الحركة او الزمان. كان هم شاكر (االبعادي) هو التعبير عن الال شيء ( النقطة
) أي ( فناء االبعاد ) على سطح ذي بعدين مما سيؤدي الى ان يواجه عمله االبداعي
يصدر. الشيء  الشيء  من   " التوكيدات  تتابع  على  القائمة  الفلسفية  املشكلة  تلك 
ذاته يحطم  عنه.  نكتب  او  به,  نتحدث  او  فيه  نفكر  كنا  سواء  اذن,  الالشيء,  فمفهوم 
. (النه ينتج شيئاً " ( عن كتاب مسرح الطليعة للكاتب ليوناردو كابل برونكو

االختزال, االثر, الكشف
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هذه الكلمات الثالثة هي بمثابة اقطاب اساسية في بحث شاكر الفني : فاالختزال
الوصول بهذه الى  كموقف يتمحور مثال ضمن بحثه في مشكلة االبعاد, حيث يعمد 

وهو االبعاد.  ثنائي  الصورة  سطح  على  واحد  بعد  عن  التعبير  مستوى  الى  االخيرة 
في الواحد  البعد  حول  بيانه  ومنذ   , طويال  وقتا  فيه  شاكر  استغرق  الذي  املوضوع 

.السبعينات.حيث يفرد للخط مساحة كبرى فيه
في بالتقشف  للفكرة  اختزال  فهو  الحد,  هذا  عند  يقف  ال  لديه  االختزال  ان  على 
الى للعالم  اختزال  وهو  للمعنى.  ووفاء  تركيزا  واكثرها  املفردات  وباقل  عنها  التعبير 
حد التعبير عنه بالجدار , واختزال ألشياء هذا العالم بواسطة االوفاق ( علم الحروف
للزمان واختزال  األمكنة.  لكل  عينة  اللوحة  جعل  خالل  من  للمكان  واختزال  واالرقام) 
والتي قراءته  لحظة  من  املكاني  طابعه  عن  يتخلى  حيث  املكتوب,  الحرف  خالل  من 
.هي حركة ذهنية زمانية
واخيرا سيعمد في سنوات عمره األخيرة الى اختزال سطح الصورة عينه من خالل
.(تواجد صورتني على وجهيه وهو ماسماه ب(اللوحة املزدوجة
فكرة عن  االبتعاد  الى  محاولة  فهو  اعماله  سطوح  على  باالثر  الشكل  استبدال  اما 
الرسم بصفته التقليدية ( اقصد هنا بالصفة التقليدية مايمكن وصفه بااليهام بوجود
االشياء على سطح الصورة بواسطة الوسائل املعروفة مثل الفرشاة او االلوان والقلم

وغيرها) بل من خالل جعل االشياء ذاتها ترسم ذاتها عن طريق افساح املجال لها
.لترك اثارها على سطح الصورة
على ان االثر عند شاكر يأخذ طابع وثيقة عن موثوق في الوقت الذي يكون فيه بديال
لالبداع االولى  العهود  الى  رجعة  وذاك  هذا  عدا  وهو  لالشياء,  املباشر  التجسيم  عن 
االنساني أي العصور االولى لتاريخ البشرية: اثار ايدي االنسان االول على جدران

.الكهوف
فكرة عن  مرارا  يعلن  حيث  الجدل  الى  مدعاة  واالكثر  االخيرة  املرحلة  هو  الكشف 

االدوار الغاء  الى  ماسيؤدي  وهو  االبداعي  املطاف  نهاية  وهي  فنان  بال  فن  ايجاد 
التقليدية لكل من املشاهد والفنان واملحيط, حيث من املمكن ان يتحول كل من الفنان
واملشاهد الى مجرد متلقني للعالم املحيط ومتذوقي له.وبالطبع, التخفى علينا جذور

وهي لحضارتنا  الصوفي  التراث  عمق  في  تمتد  فهي  لديه  االخير  املوقف  هذا  مثل 
علينا طلع  ان  منذ  اليوم  فن  به  يمر  الذي  التطوري  السياق  على  غريبة  ليست  ايضا 

.الفنان االملاني جوزيف بويس بفكرة النحت االجتماعي
اخيرا, اقول انني في هذه العجالة ال اطمح الى تقديم دراسة معمقة وشمولية لفكر
اذا خصوصا  الفكرية,  بمحطاته  السريع  املرور  هو  هنا  الهدف  بل  االبداعي,  شاكر 
لن وهو  ووقت,  مناسبة  كل  في  افكاره  وتدوين  شرح  عن  يتوان  لم  الرجل  بان  عرفنا 
.يكن غامضا ملن يجتهد في التعرف على فكره بقليل من التركيز والصبر

عشر الخامس  (العددين  البحرينية  ثقافات  مجلة  في  عام 2005  النص  هذا  نشر 

البحرين, جامعة  عن  تصدر  والتي  واحد)  كراس  في  عددين  وهما  عشر  والسادس 
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رسالة أقدمرسالة أحدث

في ملف خاص اعد بمناسبة مرور عام على وفاة الفنان شاكر حسن ال سعيد
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