
10/17/17, 2:37 PMالحياة - فريد بلكاهية رسام الحواس الخمس

Page 1 of 2http://www.alhayat.com/Articles/6087456/فريد-بلكاهية-رسام-الحواس-الخمس

النسخة: الورقية - دو!

آخر تحديث: السبت، ٦ ديسمبر/ كانون األول ٢٠١٤ (٠٠:٠٠ - بتوقيت غرينتش)

 
تجريبي

فريد بلكاهية رسام الحواس الخمس

السبت، ٦ ديسمبر/ كانون األول ٢٠١٤ (٠٠:٠٠ - بتوقيت غرينتش)

فاروق يوسف 

كانت رسومه تتنقل بخفة بني صفحات دفاتر يومياته البصرية مستعينة بالحواس كلها. فالرسام املغربي
فريد بلكاهية الذي غادرنا أخيراً من دون أن يحدث رحيله صدى، لم يكن يصف ما رآه في الواقع أو ما

يستحضره من وقائع خيالية. كان يشرك حواسه كلها في تفسير ما عاشه بصرياً. مثلما كان يرى كان يشم
ويسمع ويتذوق ويلمس. لذلك كانت رسومه مزيجاً من األشكال والروائح واألصوات والنكهات والتسلل

الخفي بني هو ما خشن وما هو ناعم. كانت يده تتخيل مصائر كائناتها كما لو أنها تعيد خلقها.
كان الرسم بمثابة إعادة تصوير لتجربة حسية عاشها الرسام في وقت ما من حياته. تجربة ألهمته العيش
وحيداً في كون، كانت األصوات فيه تكتسب ألواناً فيما كانت الروائح تتخذ هيئة يد األعمى التي تمر على

األشياء فتعيدها إلى صورتها األولى.
كان لدى بلكاهية شعور عظيم بأهمية أن يستعيد اإلنسان من خالل الرسم وعده القديم بالحرية التي تمتزج
بالجمال. كان رساماً أفريقيا بقدر ما كان عربياً. وهو بذلك قد أخلص إلى هويته املغربية التي هي مزيج من

ثقافتني، ال أثر للعقل في تضاريس خرائطهما. السحر الديني األفريقي ممتزجاً بإيقاع موسيقى الزخرفة
العربية. لم يقف بلكاهية حائراً بني الثقافتني اللتني شكلتا بالنسبة له مرجعية واحدة. كان يمد يده أينما

يشاء وبحرية ليلتقط مفرداته التي لم يكن في حاجة إلى أن يعاملها بجرأة الفنان بعد أن كانت قد استقرت
في خياله زمناً طويالً. لذلك لم تكن رسومه إعادة ملا رآه بل كانت هبة لحظات النشوة التي عاشها وهو يتأمل

تفاصيل حياة عاشها بعمق من أجل أن يكون مغربياً أصيالً.
رسم بلكاهية بالحناء على الجلد. أراد أن يستعيد قدرة البصر على اختراق عالم الخفاء. مسحوراً بالحكايات
الشعبية نحت أصواتاً لتجسد رغبته في أن يمزج الحكاء بالرائي وهما الصورتان التي حلم في أن يكونهما

معاً، فكان تجريدياً مسحوراً بقوة األشكال. فريد بلكاهية املولود عام 1934 كان عميقاً في إنصاته إلى ما
يتحرك في الروح املغربية من إيقاعات داخلية. الرسام والنحات الذي ظهر في ستينات القرن املاضي كان
واحداً من أبرز أفراد جيل قرر أن ينتقل بالفن التشكيلي املغربي من إطاره املحلي إلى العاملية مروراً بمد
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جسور متينة كانت تقود إلى العالم العربي، يوم كان ذلك العالم ال يزال يفكر في االنتساب إلى الحياة
املعاصرة. السعي إلى العاملية لم يفقد نتاج أفراد ذلك الجيل نكهته املحلية. وهي املعادلة املتوازنة التي دافع

عنها بلكاهية من خالل اتجاهه إلى استعمال املواد املحلية في الرسم بدالً من املواد املصنعة واملتاحة في
األسواق. اختار أن يرسم بالحناء على الجلد ليستعيد مهارات الفنان الشعبي في ظل خيال فنان معاصر، لم

تفقده لغة السوق االستهالكية شيئاً من أصالته.
في املعرض الذي قدمه متحف الفن العربي الحديث في الدوحة عام 2010 لرسوم بلكاهية كان هناك الكثير

من اإلشارات إلى مفهوم األصالة الذي اختار الفنان االنحياز إليه والدفاع عنه. وهو مفهوم ال يخفي ارتباطه
بإنجازات الفن الشعبي في بلد ال تزال فيه الفنون الشعبية تعزز مواقعها من خالل ما تحظى به من اهتمام

ورعاية ثقافية واجتماعية وهي تمثل جزءاً حيوياً من الدورة االقتصادية من خالل السياحة. ومع ذلك فان
بلكاهية لم يكن فناناً شعبوياً ال سياحياً. كانت أعماله ذات نزعة نخبوية، ترتقى عن طريق حساسية بصرية
نادرة بذائقة املتلقني الجمالية. عن طريق تلك الحساسية نجح بلكاهية في تخليص املواد املحلية مما علق

بها من عادات استعمال جعلتها محدودة الفاعلية والتأثير. لقد فجر هذا الفنان في أعماق تلك املواد خيالها
حني استطاع أن يستخرج منها طاقات جمالية لم تكن متاحة من قبل. بلكاهية الذي فقدناه قبل وقت قصير

كان نوعاً من الساحر الذي تكتسب املواد بني يديه صفات جديدة. وهو ما يؤسس ملعادلة متوازنة في التعبير
الفني تعيد إلى املادة حيويتها الكامنة.

كان بلكاهية مغربياً بقدر ما كان عربياً، غير أن تجربته الفنية سيكون لها دائماً صداها العاملي. ففي تاريخ
الفن هناك فنان اسمه فريد بلكاهيه، ال يشبهه أحد من الفنانني وال يشبه أحداً.

 
 


