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نور زاهي

ُيعترب الخط العريب أحد أبرز 
مظاهر العبقرّية الفنّية عند 

العرب، فهو الوسيلة التي حفظ 
بها العرب تراثهم العريق، وبه 
ُكِتب القرآن الكريم، والحديث 
الرشيف، والحكم واملواعظ، 

واألشعار. فتفّنن العرب بابتكار 
الصفات واأللقاب للخط العريب، 

حيث وصفه الخّطاط ياقوت 
املستعصمي بأّنه هندسة روحانّية 
مّتت بآلة جسدّية. واعتربه البعض 

تذكاًرا لرفاهّية روحّية عميقة 
نابعة من نفس صافية تواجه 

العرص املضطرب والشائك يف 
كثري من جوانبه.

اإنَّ ف���ن اخل���ط هو ف���ن خ�صو�صي، واإب���داع متفّرد 
للع���رب فه���م مل ي�أخ���ذوه عن غريهم، ب���ل و�صعوه 
ب�أنف�ص���هم، و�ص����غوا قواع���ده، وبل���وروا ط���رزه 
الفنّي���ة. ون�ص����أ اخل���ط، اأ�ص��ًص����، كف���ن يف البالط 
)الدواوي���ن،  الدول���ة  ح�ج����ت  اإىل  وا�ص���تج�ب 
ن�ص���خ القراآن، ن�ص���خ املوؤلف�ت…( قب���ل مك�بدات 
�ًص����،  مقدَّ  ���� فنًّ ف�أ�ص���حى  املت�ص���ّوفة.  وجم�ه���دات 
�، مت�زج فيه الدي���ن ب�لدول���ة، والروح�ين  ر�ص���ميًّ

ب�لزمني، والفنّي ب�حلريف.
تع���ّددت اخلطوط ومن اأ�ص���هره� الكويف، والثلث، 

والن�صخ، والف�ر�صي، والديواين، والرقعة.

الحروفّية
ميكنن���� تعري���ف احلروفّية ب�أّنه� ا�ص���تله�م احلرف 
العربي يف الفن احلديث اأو يف اللوحة الت�صكيلّية 
فه���ي ُت�ص���ري اإىل اأعم����ل فنّي���ة تع�مل���ت م���ع اللغ���ة 
العربّي���ة، كح���روف اأو كن�ص���و�ص، مثل “معطى” 
)اأو م����دة( ب�ص���ري للت�ص���كيل. هي ظ�ه���رة عربّية 
)واإيرانّي���ة(، اأطلقه� غ���ري فن�ن عرب���ّي )واإيرايّن( 
مت�أّثرا بتجربة بول كلي  واأقرانه من “احلروفيني 
الغربي���ني” طلًب� لعمل فن���ي ذي مراجع “حملّية” 
وهوّي���ة “ح�ص����رّية” . بداأت ه���ذه احلركة اأواخر 
الأربعين�ت وغمرت ال�ص���رق الأو�ص���ط ب�أكمله منذ 
ال�ص���بعين�ت. اأّم���� �ص���بب ظهوره���� فيع���ود ب�ص���كل 
اأ�ص��ص���ي اإىل نكبة فل�ص���طني ع����م 1948 والهزائم 
العربّي���ة التي اأنتجت رّدات فعل م���ن قبل الفن�نني 
الذين يبحثون عن الأ�ص�لة يف الفن ومزج الرتاث 

ب�حلداثة.
تع���ّرف الب�حث���ة �ص���يلفي� ن�ي���ف احلروفّي���ة ب�أّنه���� 
حم�ول���ة خللق حداث���ة تغ���رق يف املحّل���ي ولكّنه� 
الثق�فّي���ة  ب�لتي����رات  املط����ف  نه�ي���ة  يف  تندم���ج 

الع�ملّية يف تلك احلقبة. 
ي�صف �ص���ربل داغر، يف كت�به احلروفّية العربّية: 
ف���ن وهوّي���ة، احلروفّي���ة ب�أّنه� رّدة فع���ل على الفن 
ال�ص����متة  الطبيع���ة  بلوح����ت  املتمّث���ل  الغرب���ي 

و�صور التم�ثيل الإغريقّية. فقد جل�أ احلرويف اإىل 
ا�صتله�م احلرف العربي و�صيلًة للعودة اإىل الأ�صل 
والرتاث. وهك���ذا تكّونت احلروفّية �ص���من حركة 
ع�ّم���ة، مل تع���د تكتفي مبح�ك�ة الف���ن اجلديد الذي 
تعلمته ول ب�لنزع���ة القتدائية ب�لتجربة الغربّية، 
ب���ل ب�تت “حتّور” ه���ذا الفن، واج���دًة له “من�بت 
حملّي���ة”. اإّنه���� “تبيئ���ة” الف���ن الغرب���ي يف البالد 

العربّية، وال�صعي لنت�ج لوحة “خ�صو�صّية”.
واحلروفّي���ون، جم�ع���ة مرتبط���ة بتق�لي���د اخل���ط 
العربّي العريقة، ويف الت�أويل ال�صعبّي وال�صويّف 
الذي يتحدث عن ت�أثري احلرف يف م�ص����ئر الن��ص 
وعواطفهم واأح��صي�ص���هم وعقوله���م، مل� يحمل من 

اأبع�د اإيح�ئية ب�صرّية وم�صمونّية كبرية.

الرائد األّول:
مييل داغر اإىل العتق�د ب�أّن الفن�نة العراقّية مديحة 
عم���ر هي الرائدة الأوىل يف جم�ل احلروفّية . فقد 
عمدت منذ �ص���نة 1944 اإىل البحث احلرويف وقد 
���لت ذل���ك يف بي�نه� الفني حت���ت عنوان اخلط  ف�صّ
العرب���ّي عن�ص���ر ا�ص���تله�م يف الف���ن التجري���دي. 
اّطلع���ت يف لندن وب�ري�ص عل���ى الجت�ه�ت الفنّية 
احلديث���ة و�ص����هدت املع�ر�ص واملت�حف. در�ص���ت 
يف  و�ص����ركت  اأم���ريك�،  يف  الف���ن  عم���ر  مديح���ة 
 � املع�ر�ص التي ُتق�م هن�ك حّتى اإّنه� اأق�مت معر�صً
���� لنت�جه���� التجدي���دي يف احل���روف العربّية  فرديًّ
 George Peabody بيب���ودي  مكتب���ة  يف 

بوا�صنطن. ت�ون  جورج  يف   Library
جم�عة “البعد الواحد”:

تعت���ر هذه اجلم�ع���ة تتويًج� لظ�ه���رة احلروفّية 
العربّي���ة حي���ث تق���ّدم جمموع���ة م���ن احلروفي���ني 
العراقي���ني بتج�ربه���م الفنّي���ة اخل��ص���ة. رغ���م اأّن 
اجلم�ع���ة عراقّي���ة، اإّل اأنَّ ت�أثرياته� الفنّية �ص���تمتد 
اإىل خ�رج العراق خ��صًة واأنَّ فن�نيه� قد �ص�حبوا 
اأعم�له���م ببي�ن����ت وكت�ب����ت نظرية وفنّي���ة عّمقت 
البحث احلرويف. هذه اجلم�عة هي يف الأ�ص�����ص 
معر����ص فني ووث�ئقي جرى يف بغداد يف 1971، 
بع���د اأن ظه���رت الفك���رة، لأول م���رة، يف 1969؛ 
وه���ي فك���رة تنظيم معر�ص ع���ن ت��أثري احلرف يف 

الفن الت�ص���كيلي. �ص�هم يف اإن�ص����ج هذا امل�صروع: 
جميل حمودي، �ص���ي�ء العزاوي، رافع الن��صري، 
عبد الرحمن الكيالين حممد غني، و�ص����كر ح�ص���ن 
� ب�عداد كت�ب خ��ص بهذه  اآل �ص���عيد الذي ق�م اأي�صً

املن��صبة.
املق�ص���ود ب�”البع���د الواح���د” ه���و اّتخ����ذ احلرف 
الكت�ب���ي نقطة انطالق للو�ص���ول اإىل معنى اخلط 
كقيمة �ص���كلية ح���رف. والرج���وع اإىل ُبع���د للخط 
ك�نتم����ء اإ�ص���المّي عروبي من�ق�ص للبع���د الثالثي 
يف اللوح���ة الغربّية. �ص���ّكلت ه���ذه اجلم�عة، اأول 
مدر�ص���ة حديثة، اهتم���ت ب�إدخ�ل احل���رف العربّي 
يف ع����مل الف���ن الت�ص���كيلي املع��ص���ر ووتطويع���ه 
ف�أبدعت جمموعة من الأعم�ل الفنّية عربّية ال�صمة، 

اإ�صالمّية اليد والل�ص�ن، �صرقّية الهوى والنكهة
من�ذج حروفّية:

للحروفّي���ة العربّي���ة مي���دان ت�ص���كيلي يق���وم على 
مبداأين اأ�ص��صني:

القطيع���ة الّت�م���ة م���ع طرز)منط( اخل���ط العربي، 
والتع�مل مع احلروف العربّية كم�دة للت�صكيل.

عة  رة، مطوَّ بن�ء لوحة حديثة، ولكن ب�صيغة حموَّ
للتعب���ري ع���ن خ�صو�ص���ية ثق�فّي���ة اأو ح�ص����رّية.

واحلروفّية تتوّزع على اأكرث من فئة

اللوحة – الحرف:
يدر����ص الفن����ن الق�بلي����ت الت�ص���كيلّية يف احلرف 
الواح���د لغ�ي����ت زخرفّية، ت�ص���ميمّية اأو حتليلّية. 
ف�حل���رف ه���و م����دة العم���ل، ه���و نقط���ة النطالق 

ونقطة الو�صول، النواة والبنية.
اأجمع علم����ء اللغة واحلروفيون عل���ى اأن العالمة 
اللغوي���ة مبن���ى – معن���ى. ف�نقطع احل���رويف عن 
اخل���ط كط���راز يف الكت�ب���ة، ل عن معن���ى العب�رة، 
وع���ن العب����رة الدينّي���ة ال�ص����مية ل ع���ن العب����رة 
املعّرة. فع�د احلروفيون اإىل الن�ص���و�ص الأدبية 
كمو�ص���وع�ت  احلديث���ة،  اأو  القدمي���ة  العربّي���ة، 

وجم�لت عمل لنت�ج�تهم الفنّية.
م���ن الفن�ن���ني م���ن يت�ص���ل ب�للغ���ة العربي���ة جله���ة 
�ص���كله� الكت�بي وايق�عه� الغرافيكي فوق امل�ص�حة 
الت�ص���ويرّية.  فينت���ج اأعم����ًل فنّي���ة م���ن الأ�ص���ك�ل 

الكت�بّي���ة، ولك���ن دون اأن ت���وؤدي اأي معن���ى، اإّنه���� 
اأعم����ل كت�ب�ت غري مقروءة اأبًدا، مرئية وح�ص���ب، 
ت�ص���بح الري�ص���ة فيه� مبث�بة القلم، وفق حركة يف 

الكت�بة – التلوين، نظ�مّية وحّرة يف اآٍن مًع�.

اللوحة – النص:
تقوم على ا�ص���تعم�ل احلرف الكت�بي بو�صفه م�دة 
للت�ص���كيل، ولكن بني جملة م���واد اأخرى؛ وتنطلق 
من �ص���يغته الغرافيكية، ولك���ن دون اأن تتقّيد به�، 
فتحّوره���� مت�ًم���� اأو جتّرده����. ت�ص���تدعي اللوحة 
�ص���ي�قّية  مع����ين  وتعطيه����  م�ص���تعملة،  مف���ردات 
جدي���دة له����. ف�حل���رويف هن� ي�ص���تمد م���ن الكت�بة 
ال�ص���كل الت�ص���ويري والبن�ء الت�ص���كيلي ل�ص���ورة 

احلرف والكلمة.

بين الخطاط والحروفّي:
يعتق���د الفن����ن الت�ص���كيلّي احل���رويّف اأّن���ه قد جمع 
ال���رتاث  الب�ص���ري ط���ريف املع�دل���ة:  يف منج���زه 
واملع��صرة. فلقد ا�ص���تلهم اخلط يف لوحة حت�كي 
الزم���ن احل��ص���ر. اأّم� اخلط����ط العرب���ي احلديث 
فينف���ي ارتب����ط عم���ل احل���رويّف ب�خل���ط العربّي 
لأن���ه مل يّتب���ع في���ه القواع���د املعروفة له���ذا اخلط، 
اإمّن� ا�ص���تف�د ب�ص���كل من الأ�ص���ك�ل م���ن اجلم�لي�ت 
الت�ص���كيلّية للخ���ط العرب���ّي، ووّظفه���� يف منجزه 
الب�صري احلرويّف. ويرى اخلط�ط اأّن م� يقوم به 
احل���رويّف هو زخرف�ت خ�رجة عن نظم واأ�ص���ول 
وموازي���ن اخل���ط العرب���ّي، تغ���رّي �ص���كل احل���رف 
العرب���ّي م� ُيفق���ده معن����ه وذاته وبنيته ال�ص���كلّية 
����ص  ال�ص���حيحة براأي���ه، هو تدّخٌل م�ص���نٌي بتخ�صّ
اخلّط����ط وتقلي���ٌد ل تطّوٌر للخط العربّي، خ��ص���ة 
بوج���ود مق�يي����ص ومع�ي���ري ونظ���م حت���دد �ص���كل 
جت�وزه����،  ي�ص���تطيع  اأح���د  ل  احل���رف،  وحج���م 
واإّل فق���د اخل���ط �ص���فته. يف املق�بل ينظ���ر الفن�ن 
احل���رويّف اإىل اخلّط����ط عل���ى اأّنه ن�ّص����خ ُيكّرر م� 
اأجنزه الأقدمون، دون ابتك�ر اأو اإ�ص�فة، م� يجعله 

اأقرب اإىل احلريّف منه اإىل الفن�ن.
من بحث ُقِدم اىل اجلامعة اللبنانّية – الفرع الأول 

الأوني�سكو

الحروفية العربية وموقع مديحة عمر
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يؤّكد الفنان العراقي جميل 
حمودي يف غري مناسبة ومجال 
أّنه “الرائد األول”، وهو أيضًا 
عنوان الكتاب الذي خّصه به 
الكاتب الفرنيس بول بالطا: 

هناك عمالن حروفيان للفنان 
حمودي موّقعان يف عام 1945، 
ومثبتان يف هذا الكتاب، وهام 
محرّيان، ألّن الفنان كان قد أّكد 
يف غري ترصيح صحفي أّنه مل 

يبدأ تجاربه الحروفية إاّل يف عام 
1947، بعد أن حّل يف باريس 

وتعّرف فيها عىل هذه التجارب 
الجديدة، وهو ما كتبه بنفسه 

أيضًا يف كتاب “البعد الواحد”، 
حيث يقول:

ذهن����ي  اإىل  فيه�����  وثب����ت  الت����ي  اللحظ����ة  “اإّن 
العم����ل  يف  العرب����ي  احل����رف  ا�ص����تيح�ء  فك����رة 
الفن����ي ك�ن����ت يف �ص�����عته� نوع����ً� م����ن البته�����ل، 
وال�ص����لوات لنف�����ص اأفزعه����� الف����راغ ال����ذي م����الأ 
احلي�ة الأوروبية، الت����ي كنت حديث العهد به�. 
وك�ن اخل����وف م����ن ال�ص����ي�ع يف ت����راث ل مي����ّت 
لوجودي الفكري والقومي ب�ص����لة �صبب الثورة 
الت����ي اجت�حتن����ي عل����ى املث����ل امل�دية ال�ص�����درة 
عن ح�ص�����رة الآل����ة – امل�كن����ة، وح�ص�����رة امل�دة 

الرخي�صة فتم�ّص����كت ب�لقيم الروحية التي توؤّكد 
عل����ى اأ�ص�����لة الرواب����ط احل�ص�����رية والثق�في����ة 
لوج����ودي؛ ومل اأر اأر�ص����ف واأقد�����ص من احلرف 
العرب����ي ينبوع����ً� اآت����ي اإلي����ه لأ�ص����بع به عط�ص����ي 
للتعبري والإبداع، ملت�صقً� بكّل كي�نب بت�ريخية 
ب����الدي وموؤّدي����ً� يف جم�����ل البت����ك�ر احلديث م� 
يطم����ح اإلي����ه اأّي فن�����ن مع��ص����ر”. اإذن، ه����و بداأ 
ه����ذه التجرب����ة يف اأوروب�����، وهو مل يح����ّل فيه� 
اإّل يف ع�����م 1947، فم�����ذا عن العمل����ني املوّقعني 

يف ع�����م 1945؟ هل يعن����ي هذا اأّن الفن�ن ر�ص����م 
هذي����ن العمل����ني يف بغ����داد يف حم�ول����ة فني����ة مل 
اإق�مت����ه يف ب�ري�����ص؟ اإّل بع����د   تت�أّك����د وتتبل����ور 

الفن�����ن الإيراين ح�ص����ني زندرودي يوؤّكد اأي�ص����ً� 
ب�أّن����ه “الرائد الأول” يف الع�مل الإ�ص����المي، بعد 
اأن اأطل����ق يف اإي����ران، ابت����داًء من الع�����م 1957، 
“مدر�ص����ة �ص�����غ� خ�نه” )وهو ا�ص����م اأطلقه اأحد 
ال�ص����حفيني الإيراني����ني عل����ى طريق����ة زندرودي 
الفنية، وعل����ى اأتب�عه� وتالميذه�����، وتقوم على 
ا�ص����تله�م احلرف يف اللوح����ة احلديثة(. مل يكن 
اإيراني����ني  الرائ����د الأول، لأّن هن�����ك  زن����درودي 
اآخري����ن، وقب����ل الع����رب، ين�ف�ص����ونه عل����ى ه����ذه 
الأ�ص����بقية: ن��ص����ر اأ�ص�����ر )من مواليد 1928 يف 
طه����ران( الذي متّيز فنيً� من����ذ 1953 يف ب�ري�ص 
بتخطيط�ت����ه؛ والفن�����ن الإي����راين الآخ����ر حممد 
�ص�بر فيوزي )1909-1973( الذي بداأ بتج�ربه 
احلروفية بعد احلرب الع�ملية الث�نية، اإّل اأّنه� مل 
تعر�ص يف �ص�����لة عر�ص قبل موته اأبدًا. يّت�صح 
لن�����، اإذن، اأّن الفن�����ن حمودي ك�ن �ص����ّب�قً� اأي�ص����ً� 
يف املج�����ل العرب����ي؟ هن�����ك فن�ن����ة، عراقي����ة هي 
 الأخرى، تن�ف�ص����ه على ه����ذا اللقب: مديحة عمر.

ال�ص�����مل  معر�ص����ه�  يف  عم����ر  الفن�ن����ة  عر�ص����ت 
اآذار /  ال����رواق” البغدادي����ة يف 26  “ق�ع����ة  ب����� 
م�ر�����ص 1981 ع����ّدة لوح�����ت حروفي����ة موؤّرخ����ة 
يف ع�����م 1946، وهي اأعم�له� الأوىل دون �ص����ّك، 
وقد ك�ن����ت تدر�ص الفّن يف وا�ص����نطن. هذا ومن 
املع����روف اأّن الفن�نة �ص�����ركت يف ع�م 1947 يف 
معر�ص جم�عي يف “متحف الت�ريخ الطبيعي” 
بوا�ص����نطن، ونّظمت يف ع�م 1949 يف “متحف 
الكوركوران” يف وا�صنطن معر�صه� ال�صخ�صي 
جتريدي����ة  “�ص����ور  بعن����وان:  وك�ن  الأول����ن 
للحروف العربية”، كم� كّررت التجربة نف�ص����ه�، 
يف الع�����م نف�ص����ه، يف “مكتب����ة ب����ي ب����ودي” يف 
جورج ت�ون وا�صنطن، ويف “مركز جن للفنون 
اجلميل����ة” يف �صلفر�ص����رنغ بولي����ة م�ري لند. 
اأه����ي الرائدة الأوىل؟ هذا ه����و الراأي الذي منيل 
اإلي����ه، لأّن الأ�ص��ص����ي يف ه����ذا املج�ل ل يقت�ص����ر 
عل����ى معرف����ة ت�ري����خ اأول لوحة حروفي����ة عربية 
)واإ�ص����المية( وح�ص����ب، بل على الت�أّك����د من هذه 
الوجه����ة وثبوته����� يف جتربة الفن�ن����ني الأوائل. 
ح����ني ك�ن����ت تقت�ص����ر التجرب����ة احلروفي����ة عن����د 
حم����ودي عل����ى اأعم�����ل حم����دودة، ك�ن����ت مديحة 
�����ص معر�ص����ً� لأعم�له����� )اأكرث من 22  عمر تخ�صّ
عم����اًل(؛ وحني ك�ن حمودي يتعّرف ويلتم�ص يف 
ب�ري�����ص هذه التجربة، ك�ن����ت مديحة عمر حتكم 
العالقة ب����ني “التجريد” و “احل����رف العربي”، 
وهو م� ي�ص����ري اإليه بجالء مو�ص����وع معر�ص����ه�، 
ب�لإ�ص�����فة اإىل اأّنه� ن�ص����رت اإىل ج�نب معر�ص����ه� 
هذا بي�ن����ً� نظريً�، هو “البي�ن احلرويف العربي 
الأول” دون �ص����ّك، تق����ول في����ه: “لق����د �ص�����هدت 
الف����ّن احلديث ودر�ص����ته مق�بلة دوم����ً� بينه وبني 
الف����ّن العرب����ي يف ال�ص����رق الأو�ص����ط. فوج����دت 
الأخري اأي�ص����ً� بهّي الألوان، �ص�حرًا، ويف الوقت 
نف�ص����ه معّق����دًا ومزخرف����ً�، حت����ى �ص����عرت اأّنه من 
ال�ص����روري اأن تتهي�أ لهذا الفّن اخل�لد دفعة قوية 
تخرج����ه مّم� هو عليه م����ن اجلمود، وحتّرره من 
ال�ص����طحية، وتقّرب����ه م����ن فّن ع�ص����رن� احل��ص����ر 
 املّت�ص����ف بجدي����ة التعب����ري واحلرك����ة والقلق”.

اأي�صً�، رائد”، ل يرتّدد بدوره عن القول  “واأن�، 
الفن�����ن اللبن�����ين وجي����ه نحل����ة، رغ����م اأّن لوحته 
احلروفي����ة الأوىل ترق����ى اإىل ع�����م 1952، ذل����ك 
اأّن الفن�����ن ك�ن يعتق����د، حني اأجن����ز هذه اللوحة، 
اأّنه ي�ص����ّق طريقً� غري معّبد، وغري مطروق؛ كيف 
ل وه����و مل يكن على دارية مب����� ك�نت قد اأجنزته 

مديحة عمر اأو جميل حمودي.

عن بحث بعنوان ) هجرة العالمات ( يف مدونته.

شريل داغر

مديحة عمر والريادة األولى
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يف نهاية االربعينيات من القرن 

املايض ،ظهرت تيارات جديدة يف 

االدب والفن تحمل سامت التجديد 

والبحث عن هوية متيزها ومثل ما 

حدث للشعر العريب الحديث )الشعر 

الحر( كان للوحة التشكيلية الحروفية 

يف تبوء سمة الريادة . وبقى جدل 

الريادة ومازال قامئا ، فمن هو الشاعر 

الرائد يف قطع حبال بحور الخليل 

أهو السياب يف )هل كان حبا ( أم 

نازك املالئكة وقصيدة ) الكولريا ( ؟ 

وهكذا يعاد الجدل ،فمن هو الحرويف 

االول.؟؟. الفنانة العراقية مديحة عمر 

؟ ام الفنان جميل حمودي ؟

مديح���ة عم���ر احل�ئ���زة عل���ى درج���ة ال�ص���رف من 
كلية )م�ري���� غري (بلندن 1933 ثم الدرا�ص���ة يف 
ج�معة جورج وا�صنطن 1943 واملن�صبة اىل كلية 
الكورك���وران للفن���ون حت���ى 1950 ، تعر�ص اول 
عم���ل له� ت�ص���تلهم يف الكت�ب���ة العربية ع�م 1949 
وذل���ك يف املعر����ص الدوري ملتح���ف الكوركوران 
بوا�ص���نطن بلوحته� )�ص���ور جتريدي���ة للحروف 
العربية ( ثم تعر�ص يف املعر�ص ال�ص�مل لعم�له� 
املق����م على ق�عة ال���رواق ببغ���داد 1981عددا من 
اعم�له���� احلروفي���ة الوىل موؤرخ���ه بع����م 1946 
، اه���ي رائ���دة احلروفي���ة الوىل ام م���� يوؤك���ده 
الفن����ن جميل حم���ودي من موالي���د1924 من انه 
الرائ���دالول يف ا�ص���تله�م احل���رف العرب���ي كم���� 
يوؤرخ له الفن�ن �ص����كر ح�ص���ن ال �ص���عيد يف كت�به 
البعد الواحد " ك�ن جميل حمودي منذع�م 1947 
ق���د اتخذ م���ن الكلمة املكتوبة �ص���من ع�مل اللوحة 

املر�صومة عن�صرا جديدا يف البن�ء الفني ".

لكن مديحة عمر تعطين� بعدا اخر اكرث و�ص���وح� 
يف  ومعرف���ة  بوع���ي  الرائ���د  بكونه����  لل�ص���ورة 
لكونه����  العربي���ة  والكت�ب���ة  احل���روف  ا�ص���تله�م 
اول م���ن نًظر وكت���ب عن م�هية العالق���ة بني الفن 
واحلروف العربية ففي وا�ص���نطن ك�نت قد ن�صرة 
بي�ن� فني� ع�م 1949 حتت عنوان )اخلط العربي 
عن�ص���ر ا�ص���تله�م يف الفن ( در�ص���ت في���ه امك�نية 
ال�ص���تف�ده م���ن اخلوا����ص املط�وع���ه للح���روف 
العربي���ة وامك�ني���ة ا�ص���تخدام القي���م التجريدية 
يف بن����ء اللوح���ة الفني���ة احلديث���ة وه���ي بذل���ك 
�ص���بقت كل املهتمني ب�لفن الت�ص���كيلي م���ن فن�نني 
ونق����د يف هذا املج�ل. لكنن���� قبل احلكم على هذه 
الري����دة العراقي���ة للحروفية لبد م���ن النظر اىل 
التج�رب العربية الخرى يف هذا امل�صم�ر والتي 
توءكد ري�دته� اي�ص���� ، ف�لفن�نة اللبن�نية �ص���لوى 
رو�ص���ة �ص���قري من مواليد 1931 . تق���دم لوحته� 
احلروفي���ة ب��ص���م ) ي���� لي���ل ( واملنف���ذه بت�ري���خ 
1947 كذل���ك الفن����ن اللبن�ين وجي���ة نحلة يوؤرخ 
لوحته ) املح�رب( بت�ريخ 1954 م�صتغال امك�نية 
اخلط���وط العربي���ة ومط�وعته���� الت�ص���كيلية يف 
بن�ئ���ه الفني .ث���م هن�ك جتربة الفن�ن �ص���عيد عقل 
واعم�له ب�حلر ال�صيني التي اعتمد فيه� ت�صكيل 
احلرف بنظ���رة جديدة واطلق عليه� ) كت�به ( يف 

معر�صه الول 1954 .
  كذل���ك لبد من الوقوف عند التجربة ال�ص���ودانية 
وري����دة  الت�ص���كيلية  اخلرط���وم  مدر�ص���ة  ودور 

الروف�ص���ور احمد حممد �ص���رين 1930 ورف�قة 
عثم����ن وقيع الله وابراهيم ال�ص���لحي اذ ح�ولوا 
ادخ����ل ايق�ع����ت وروؤى جديدة للفن���ون احلرفية 
واعطوه� مذاق خ��ص ثم جتربة اأدهم ا�ص���م�عيل 
وامتداده� اىل حممود حم�د اذ ا�صتخدم� الن�صيج 
الكت�بي ب��ص���ك�ل لونية مموهة ل�ص���ورت احلرف 
والكت�ب���ة بتج����ه جتري���دي وا�ص���ح ام���� فن����ين 
املغ���رب العرب���ي ف�نه���م ت�أث���روا ب�ص���كل وا�ص���ح 
ب��ص���تله�م احلرف من الط�ر الت�ريخي ل�صفح�ت 
ليتج����وزوا  والزخرف���ة  العربي���ة  املخطوط����ت 
ال�ص���كل ال�ص���ريح للح���روف فف���ي اعم����ل الفن�ن 
التون�ص���ي جنيب بلخوج���ة ترز ق���درة التع�طي 
مع احل���رف بيق�ع����ت هند�ص���ية ممي���زه . وكذلك 
يف اعم����ل املغربي حمم���د املويلحي الذي اقتب�ص 
ا�ص���ك�ل  خلل���ق  ومط�وعت���ة  احل���رف  ان�ص���ي�بية 
جتريدية متفردة . ويف اجلزائر جتربة الخوان 
حممد وعمر را�صم والفن�ن �صيد علي الذين قربهم 
اخلط م���ن الفن التجريدي وان مل يدعوا النتم�ء 

الية.
عب���د  ح�م���د  الرائ���د  الفن����ن  ك�ن  م�ص���ر  ويف 
رواد  اوائ���ل  م���ن   )  1986 ع����م  الله)املت���ويف 
احلروفي���ة يف اخلم�ص���ين�ت من القرن امل��ص���ي . 
وكذلك الفن����ن عمر النجدي يف بحث���ة عن البيئة 
ال�ص���عبية وا�ص���تخدام جم�لية احل���روف العربية 
يف ن�صق روحي .كم� ا�صتف�د الفن�ن الرائد �صالح 

ط�هرمن طواعيت احلرف .

وتبق���ى جترب���ة الفن�ن العراقي �ص����كر ح�ص���ن ال 
�ص���عيد عر اعم�له امل�ص���تمده من تنظرية جلم�عة 
) البع���د الواحد ( وت�أويالته ال�ص���وفية يف ن�ص���ج 
العمل الفني من ابرز م� قدمته للحروفيني العرب 
يف و�ص���ع ال�ص�ص الوىل ملدر�ص���ة فنية مع��صرة 

تعتمد ا�صتله�م احلرف العربي .
وتت�ص���ع التجرب���ة يف اعم����ل العدي���د م���ن رواد 
الت�ص���كيل لعربي ف� لفن�ن الفل�صطيني كم�ل بالطه 
و ال�صوري عبد الق�در الرن�وؤوؤط ومروان ق�ص�ب 
ب��ص���ي و امل�صري احمد فوؤاد �صليم و�صعيد وائلي 
وع�ص���مت داو�صت��ص���ي و من لبن�ن ي�ص����ر �ص���في 
الدين و ح�صني م��صي واملغربي احمد ال�صرق�وي 
الالح���ق  اجلي���ل  اىل  لتمت���د  الكث���ري  وغريه���م 
لي�ص���يفوا الكثري كتجربة الفن�ن �ص���ي�ء العزاوي 
والذي يعد من اك���ر امللونيني .وكرافييكية جنى 
امله���داوي وج���راره املوؤ�ص����ة بح���روف ورم���وز 
ممطوط���ة .ونقو�ص فري���د بلك�هية عل���ى اجللود 
.واخت�م ر�ص���يد القري�ص���ي ال�ص���ينية فوق اخلط 
الك���ويف املغرب���ي . وجتربة الفن�ن حممد �ص���عيد 
ال�ص���ك�ر وجتديداتة يف اخل���ط العربي التقليدي 
.وتت�صع الروؤية يف �صتله�م احلروف ب�لعديد من 
ال�ص�ليب لت�صمل اغلب الفن�نني العرب حتى لتك�د 
ل جتد فن�ن� ال وا�ص���تقى من ه���ذا النبع اجلميل. 
لي����ص يف اجن����ز اللوحة فح�ص���ب ب���ل امتدت اىل 
النح���ت كم���� فع���ل الفن����ن الرائد جواد �ص���ليم يف 

ادخ�ل الكت�بة يف اعم�له.

الحروفيون العرب...الريادة و الهوية

من هو الحروفي األول.. الفنانة مديحة عمر  
أم الفنان جميل حمودي ؟

 محسن الذهبي
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سامر قحطان القيسي

تعد ظاهرة استلهام املوروث الحضاري 

والحروف سمة مميزة الفن العراقي 

املعارص السيام يف الحقبة األوىل من 

مسرية التشكيل العراقي إذ شكل التفسري 

العالمي والحروف قيمة غنية يف معطياتها 

الجاملية.. كونها تحايك الجامل الكيل 

غري الخاضع يف منطوقه لزمان ومكان 

محددين.. والذي ميتد بظالله عىل أرضية 

الفن الحديث محليًا وعامليا، لنجد كثري 

من املضامني واألشكال داخل حضارة 

الشعوب القدمية تستحوذ عىل اعامل 

وابداعات فنانني عامليني أمثال بيكاسو 

وخوان مريو وبول كيل وبكابيا ودايل 

وغريهم، وال نأيت بجديد إذا قلنا أن الفن 

العراقي املعارص من جيل الرواد حتى 

الوقت الحارض هو قائم عىل مفردات 

جاملية تراثية، مثل اشكال الهالل املختلفة 

التي أسس لها الفنان جواد سليم، والتي 

كانت مبثابة العصا السحرية لألجيال الفنية 

الالحقة.

فل���و دققن���� النظ���ر يف العم����ل الفني���ة العراقي���ة 
لوجدن���� ثيم�ت رائعة افرد له� الفن العراقي ج�نب� 
موؤث���را يف اأ�ص����لة وخ�صو�ص���ية الفنون ال�ص���رق 
او�ص���طية املع��صرة.. حيث �ص���كلت اغلب العم�ل 
الفني���ة جليل ال���رواد يف العراق ا�ص��ص���ً� ومنطلقً� 
للحركة البداعية احلداثوي���ة يف املنطقة العربية 

وعلى �صعيدي ال�صكل وامل�صمون .. 
اأن الأعم�ل ذات امل�ص����مني �ص���غلت قدرا وا�صع� يف 
�ص����حة الف���ن العراقي ونح���ن الآن اأم�م م�ص����مني 
على درجة من الت�ص���فري ط�مل� ا�صتحوذ على الفن�ن 
واملتلق���ي عل���ى ح���د �ص���واء.. ل�ص���يم� امل�ص����مني 
الديني���ة وا�ص���تله�م احل���رف والإرث احل�ص����ري 
الق���دمي، فلو ت�أملن���� اعم�ل الفن����ن جميل حمودي 
اإىل ج�ن���ب ابداع����ت الفن�نة مديح���ة عمر لوجدن� 
انهم� اأعطي���� للحرف العربي بعده اجلم�يل خ�رج 
منطوق���ه اللغ���وي، ويظهر ذلك جلي���ً� يف اعم�لهم� 
املحملة مب�ص����مني من الرتاث الإ�صالمي من خالل 
القيم���ة الت���ي تبثه� احل���روف والكلم�ت وقدا�ص���ة 
اللغ���ة املقتب�ص���ة م���ن الفك���ر الإ�ص���المي، ف�لق���راآن 
الك���رمي كالم الل���ه ويحمل م���� يحمل م���ن الرتميز 
والعالم����ت تتخط���ى معجميته� التداولية، ف�ص���ال 
ع���ن دور اللغة كخط�ب تداويل �ص����غط ارتقى يف 
بع����ص املن�هج النقدية احلديث���ة ليكون المنوذج 
املث����يل الذي يج���ب اأن يعم���م على كل الدرا�ص����ت 

واملن�ه���ج مث����ل ذلك النظري���ة البن�ئي���ة التي ترى 
يف اللغة وعر تراكم�ته� و�ص���ي�غته� املتكررة منذ 
كت�بة الأ�ص���طورة وحتى و�ص���وله� اإىل م� و�صلت 
اإلي���ه من الخت���زال والرتميز والبن����ء النموذجي 
كلغة ت�ص���ري داخل املجتمع وفق عالقة ن�صيجية ل 

ميكن اإل القول به� والتع�مل معه� ومن خالله�.
يف  اإغف�ل���ه  ميك���ن  ل  احل�ص����ري  اخلزي���ن  ه���ذا 
ال�صتع�رات الفنية الت�ص���كيلية كم�صمون مت�صعب 
الأطراف داخل ذاكرة الأفراد واجلم�ع�ت والفن�ن 
العراقي احلرويف يعيد اللحمة الواقعية مع الرمز 
داخ���ل اللوح���ة م�ص���تنفرا ط�ق�ت احل���رف العربي 
الك�من���ة يف اخلزي���ن الث�ق����يف.. فهو ي���زاوج بني 
الإرث احل�ص����ري لت�ريخ العراق القدمي مع الإرث 
الإ�ص���المي لدلل���ة احلرف م���ع الع�ص���ور املزدهرة 
لت�ري���خ العراق اإب�ن فتوح�ت امل�ص���لمني واخلالفة 
الإ�ص���المية مرورا ب��ص���تم�لة اإفرازات احل�ص����رة 
الغربي���ة على الن�ص���ق اجلم�يل، ف�مل�ص���مون املعب�أ 
عالئق���ي  تراب���ط  ذو  الفري���دة  العم����ل  تل���ك  يف 
ب���ني م���� يحفظ���ه الت�ري���خ م���ن طروح����ت الفك���ر 
الإ�ص���المي من خالل لفظ اجلالل���ة وت�ريخ العراق 
الق���دمي وع��ص���مة اخلالف���ة بغ���داد، وق���د تط���رق 
بع����ص الفن�ن���ني لأك���رث من تل���ك امل�ص����مني فمنهم 
م���ن ا�ص���بحت اعم�ل���ه عل���ى مت�����ص مع امل���وروث 
الع�ص����ئري والب���داوة وق�ص����وة ال�ص���حراء واآخر 
الوع���ي  يف  يعي����ص  عق�ئدي���ً�  م�ص���مون�  و�ص���ف 
الجتم�عي لينتج اعم�ًل حم�طة به�لة من القد�صية 
يف خط�به� الروحي.. ف����لإرث العق�ئدي بعيد عن 
اأن تط�ل���ه اأوج���ه املغ�يرة وب�لت�يل ف����ن املتعر�ص 
لهكذا م�ص����مني يكت�ص���ب عر ح�لة التج����ور ذات 

القد�ص���ية يف ث�ق�ف���ة املتلق���ي.. كم���� فع���ل الفن����ن 
�ص���لم�ن داود يف اعم�ل���ه الفني���ة الت���ي مل يغفل اأن 
ي�ص���ع املتلقي املتعر�ص له���� يف تن�ظر روحي بني 
م� يعتقده وم� يراه عن ذلك العتق�د وهذا التن�ظر 
يعزز طبيعة التح�ور والتف�عل ويعطي امل�ص����هدة 

والتلقي وجهته� اجلم�لية.
ان وحدة املع�ينة مل�ص�مني هذه الفئة من اللوح�ت 
ترين���� وح���دة الرتاب���ط ب���ني ال�ص���كل وامل�ص���مون 
داخ���ل العم���ل.. وهن���� ي�ص���دق م���ن ق����ل- اأن لكل 
م�ص���مون �ص���كاًل يلي���ق ب���ه- وكلم���� اقرتبن���� م���ن 
مب��ص���ر  تط�ب���ق  اإزاء  نك���ون  اليق���وين  التمثي���ل 
مع ه���ذه املقول���ة.. ف�للوحة اعاله مث���اًل جند فيه� 
تداخاًل بني ت�صكيالت احلروف داخل لغة الت�صكيل 
التي ربطت بني الف�ص����ء والتخوم عر م�ص����ح�ت 
لوني���ة وا�ص���تط�لت واأقوا����ص ودوائ���ر جت�ورت 
م���ع احلرف الذي غ�بت عنه ق�عدته ال�ص���كلية التي 
حتكم���ه به���� قواعد اخل���ط العربي املعروف���ة، فقد 
اخذ ال�ص���كل احل���ريف مطواعية امل�ص����ح�ت داخل 
اللوحة ف�ل�ص���كل الهرمي الذي اعتاله لفظ اجلاللة 
يف اأعل���ى اللوح���ة دليل لل�ص���طوة ال�ص���كلية داخل 
عن��ص���ر الت�ص���كيل الأخرى ل�ص���يم� واأن م�ص�ح�ت 
متدلي���ة على ج�نب���ي لفظ اجلالل���ة متثل احلروف 
امل�ص���كلة لكلمت���ي بغ���داد وع�ص���ت�ر اللتني �ص���مرت� 
خلف الروؤية املب��ص���رة حتف���ز املتلقي على املت�بعة 
والكت�ص����ف ف�أ�ص���ك�ل احلروف تداخلت م�ص�حته� 
لوني���� مع امل�ص����ح�ت الأخرى ك�لف�ص����ء واأ�ص���ك�ل 
القب�ب وقر�ص ال�ص���م�ص اأعلى الي�ص����ر وهذا يحد 
من مب��ص���رية احلروف ف�لفن����ن جميل حمودي مل 
ي�ص����أ اأن يظهر الكلم�ت كم� هو ح�له� يف منطوقه� 

التداويل اللغوي ال�ص�ئد بل اأراد اأن يكون للحرف 
لغ���ة ا�ص���ه�ر اأخرى قي���د الط���رح لتق���ر تداولي� مع 

امل�ص�هد.
اع���اله  اللوح���ة  يف  الت�ص���كيل  لغ���ة  ان  �ص���ك  ول 
ومثيالته���� م���ن نف�ص اجلن����ص اأعط���ت تعبريا عن 
ل���الإرث احل�ص����ري  ال�ص���مولية والكلي���ة  النظ���رة 
املوح���د عر ح�ل���ة التداخل والمت���زاج والرتاكب 
داخ���ل امل���ك�ن الفن���ي.. ف�ملتلق���ي يعي����ص ح�لة من 
الرتابط����ت داخ���ل منظوم���ة ت���رى احل��ص���ر يف 
توا�ص���ل وامتزاج مع امل��ص���ي من خ���الل حم�ولة 
الفن����ن لإظه����ر املزاوج���ة ب���ني الواق���ع العي����ين 
والواق���ع اخلي����يل املطروح اأم�م املتلق���ي وروؤيته 
اجلم�لية لالأ�ص���ك�ل التي تعي�ص وتنمو عر ح�لت 
الت�ص�دم تلك.. ومن هن� ميكنن� اجلزم اإن احلد من 
واقعية الأ�ص���ك�ل داخل الت�صكيل العراقي املع��صر 
اأخذ �ص���يئ� ف�ص���يئ� ب�لت�ص����ع وذلك بفع���ل تغريات 
منظوم���ة الوعي اجلم�يل لدى املتلق���ي العراقي.. 
عر ارتف�ع كم امل�ص����هدات والطالع على تنوع�ت 
الروؤية الفنية داخل الوعي الإن�ص����ين الع�م، وهذا 
التغ���ري لي�ص مف�ده اأن الن�ص���ق اجلم����يل ك�من يف 
جتريد الأ�صك�ل، بل اأن ذائقية املتلقي �ص�ئرة بذاك 
الجت����ه لأن احلقيقة اجلم�لية املحلية لي�ص���ت يف 
قي�����ص التوافق والختالف مع التوجه�ت الوافدة 
م���ن اخل�رج لكن احلقيقة تكم���ن يف ايج�د منوذج 
ممث���ل مبو�ص���وعية ترقب خ���ط ال�ص���ري التداويل 
يف منظومة التلقي يف العراق ف�لإن�ص����ن العراقي 
اأول اإن�ص����ن رامز وخمتزل لعالق�ته داخل الوجود 

واول من تكيف بيئيً� مع املك�ن.
موقع العتبة العبا�سية املقد�سة

جميل حمودي ومديحة عمر
وإستلهام الموروث الحروفي
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فاروق يوسف

إذا صح خرب وفاة الرسامة العراقية 

مديحة عمر عام 2006 فإن تلك 

املرأة الرائدة تكون قد عاشت 98 

عاما، ولكن ال أحد بإمكانه أن يؤكد 

خرب وفاتها. ال ألن ذلك الخرب مل 

ينرش يف حينه، بل ألن تلك السنة 

كانت سنة موت عراقي شامل. فَمن 

يلتفت إىل موت امرأة مسّنة وسط 

أهوال القتل الطائفي. كانت هنالك 

حرب، وكان شاكر حسن آل سعيد، 

وهو شيخ الحروفية، الرسام الوحيد 

الذي أتوقع أن خرب موت مديحة 

ميكن أن يهّزه قد رحل إىل العامل 

اآلخر قبل سنتني.

امل���راأة التي مل ُيعرف عنه� الكثري ك�نت واحدة من 
اأه���م رائدات الفن الت�ص���كيلي احلدي���ث يف العراق 

بل اإن ظهوره� الفني يف اأربعين�ت القرن امل��ص���ي 
ك�ن ق���د �ص���كل منعطف� مهم���� يف م�ص���رية ذلك الفن 
الت�ريخية. وقد ل يكون م�ص���تغرب� اأن عمر التي مل 
تع�ص يف العراق اإل اجلزء الأقل من حي�ته� مل تقم 

اإل معر�صني �صخ�صيني يف بغداد.
ه���ل ك�نت زاه���دة يف عر�ص اأعم�له�؟ �ص���يكون من 
ال�ص���عب تتب���ع مراح���ل �ص���ريته� ال�صخ�ص���ية ذلك 
لأنه� ع��ص���ت ج���ل حي�ته� يف الع��ص���مة الأمريكية 
وا�ص���نطن، غري اأن فنه� وب�ص���بب معر�ص���يه� يبقى 
�ص����هدا على اأثر مروره� ب�لثق�ف���ة العراقية. وهو 

مرور ت�أخر كثريا.
ك�نت �صمعته� ب�عتب�ره� مرجع� ت�ريخي� قد �صبقت 
لوح�ته���� اإىل بغ���داد، لذل���ك قد ل يج���روؤ املرء على 
احلديث عن ت�أثري م� م�ر�صته تلك الفن�نة من خالل 
جتربته���� على الف���ن احلديث يف الع���راق، غري اأن 
ري�دته���� يف جم�ل الك�ص���ف عن جم�لي����ت احلرف 
العرب���ي يف اللوح���ة ك�ن���ت دائم���� مو�ص���ع تقدير 

واهتم�م.

لغز الفنانة
ولدت مديحة ح�ص���ن حت�ص���ني، و�ص����ر ا�صمه� بعد 
زواجه���� م���ن الدبلوم��ص���ي ي��ص���ني عم���ر مديح���ة 
عم���ر، يف الع�م 1908. وتخرج���ت ع�م 1933 من 
دار املعلم����ت الريط�نية يف بريوت. بعده� ع�دت 
اإىل بغداد لتم�ر�ص دورا ري�دي� يف الدف�ع عن حق 

املراأة يف امل�ص�واة.
غري اأن �ص���غفه� ب�لفن دفعه� اإىل موا�ص���لة درا�صته 
يف اإ�ص���طنبول ومن ثم���ة يف لندن ويف ع�م 1945 
ب���داأت بدرا�ص���ة النقد يف ج�معة جورج وا�ص���نطن 
الأمريكية. ع�م 1949 اأق�مت معر�ص���ه� ال�صخ�صي 
الأول يف وا�ص���نطن. وهو املعر�ص الذي مل ُي�صمع 
بخ���ر اإق�مت���ه الفن�نون العراقي���ون اإل بعد عقود. 
ولكن ا�ص���تع�دة ذكرى ذلك املعر�ص �ص����رت جزءا 
مهم� من الذاكرة الت�ص���كيلية العراقية. فهو ي�ص���ري 
احل���رف  فيه����  ا�ص���تعمل  الت���ي  الأوىل  امل���رة  اإىل 
العرب���ي لغ�ي����ت جم�لية خ�رج ف���ن اخلط العربي 
الذي ل ي�ص���تند ع�دة على احل���رف بل على اجلمل 
التي ت�ص���كل ن�ص���� متك�مال. ولو مل تعر�ص الفن�نة 

لوح�ته� يف معر�ص ا�ص���تع�دي �ص�مل اأقيم له� ع�م 
1981 يف بغ���داد لبقي���ت جتربته���� اأ�ص���به ب�للغ���ز 

املحري.
�صمعته� ب�عتب�ره� مرجع� ت�ريخي� ت�صبق لوح�ته� 
اإىل بغ���داد، لذلك قد ل ي�ص���ح احلديث عن ت�أثري م� 
م�ر�ص���ته تلك الفن�نة من خ���الل جتربته� على الفن 
احلدي���ث يف الع���راق، غ���ري اأن ري�دته���� يف جم�ل 
الك�ص���ف عن جم�لي�ت احل���رف العربي يف اللوحة 

ك�نت دائم� مو�صع تقدير واهتم�م.
مل تكن ري�دته� يف جم�ل جم�لي�ت احلرف العربي 
مو�صع �ص���ك، غري اأن تلك الري�دة مل تكن تتع�ر�ص 
مع ري�دة فن����ن عراقي اآخر هو جميل حمودي يف 
املج�ل نف�صه. ومن املوؤكد اأن حمودي ك�ن قد �صبق 
الفن�نة عمر ب�ص���نوات، ل لأنه تع���ّرف على جتربة 
الفن����ن الفرن�ص���ي اأندريه م��ص���ون قبله����، وهو م� 
ج���رى فع���ال، ب���ل لأن���ه ك�ن اأك���رث ج���راءة منه� يف 
الذه����ب اإىل التجري���د من خالل احل���رف العربي. 
ك�ن���ت عمر ق���د اأخذت الكث���ري من م��ص���ون وك�نت 

بعك�ص حمودي �صري�لية مثل م��صون.
غ���ري اأن ذل���ك التن�ف�ص عل���ى الري�دة ال���ذي مل تقل 
الفن�نة راأيه� فيه لن يكون اأ�ص��صي� يف م� بعد، حني 
ا�ص���تط�ع �ص�كر ح�ص���ن اآل �صعيد يف جتربة “البعد 
الواح���د” اأن ي�ص���رق الأ�ص���واء من الثنني ف�ص����ر 

جنم احلروفية العربية من غري من�زع.
ح���ني ابتك���رت مديح���ة عم���ر اأ�ص���لوبه� الفن���ي يف 
ا�صتح�ص�ر احلرف العربي جم�لي� مل تكن تفكر يف 
اأن تن�ف����ص اأحدا على الري����دة. ك�نت تفعل م� تراه 
�ص���حيح� يف م���ك�ن بعي���د. فحني اأق�مت معر�ص���ه� 
الأول مل ت�ص���ل اأخب����ره اإىل بغ���داد اإل بعد عقدين 

من الزمن.
مل يك���ن جمي���ل حم���ودي وقته� ق���د �ص����غ نظرية، 
يك���ون احل���رف العرب���ي جم�له���� احلي���وي. ك�نت 
جترب���ة عم���ر تتمح���ور حول اكت�ص����ف �ص���لة بني 
وب���ني  جتريدي���ة  كي�ن����ت  ب�عتب�ره����  احل���روف 
الك�ئن����ت احلية. ف�لي�ء مثال ت�ص���به الأفعى والالم 
ت�ص���به ال�ص���ّلم وامليم ت�ص���به املفت�ح اإىل م� ل نه�ية 
تل���ك املح����ولت املج�زية الت���ي ك�ن���ت الفن�نة من 
خالله� ت�صع خرة العي�ص لدى الك�ئن�ت يف خدمة 

مف���ردات ل تك�ص���ف عن قيمته� اإل م���ن خالل اللغة، 
التي هي كون جتريدي.

الحروف والمعاني
فهل ك�نت الفن�نة ت�صعى اإىل اأن تعتق احلروف من 
�صمته� ال�صكلي؟ مل ُيكتب عن ر�صومه� الكثري، غري 
اأن ذلك القليل ك�ن ي�ص���ّر على الإ�ص����رة اإىل من�خه� 
التجري���دي. وهو خط����أ اأوقع الكثريين يف �ص���وء 

فهم.
ف�مل���راأة الت���ي اأُ�ص���رت من���ذ طفولته���� ب�خلط���وط 
العربية املت�ص����بكة على اأبواب امل�ص�جد واملحيطة 
ب�لقب�ب وامل�آذن و�ص���حرت به� ك�نت مهتمة ب�ص���كل 
اأ�ص�����ص ب�ملع����ين. ل مع����ين احل���رف لذات���ه، ب���ل 
مع�ين وقوعه على �ص���طح اللوح���ة. وهي املع�ين 
الت���ي تخل���ق واقع� ت�ص���ويري� حلمي����، تتخلى فيه 

مفرداته عن وظ�ئفه� يف الواقع املج�ور.
التن�ف����ص على الري����دة الذي مل تق���ل الفن�نة راأيه� 
في���ه لن يك���ون اأ�ص��ص���ي� يف م� بعد، حني ا�ص���تط�ع 
�ص�كر ح�ص���ن اآل �صعيد يف جتربة “البعد الواحد” 
اأن ي�ص���رق الأ�ص���واء منه� ومن غريه� ف�ص�ر جنم 

احلروفية العربية من غري من�زع.
ك�ن���ت مديح���ة عم���ر تنت���زع احل���رف م���ن وظيفته 
اللغوي���ة لت�ص���عه يف خدم���ة وظيف���ة جم�لية، هي 
اأق���رب اإىل اللهو الع�بث منه اإىل الت�ص���ليم بحق�ئق 
الوج���ود. ك�نت مديحة عم���ر تلهو �ص����أنه� يف ذلك 
�ص�أن الفن�نة الفرن�صية لويزا بورجوا التي ع��صت 
يف الولي����ت املتحدة يف احلقبة نف�ص���ه�، من غري 

اأن ت�صمع اإحداهم� ب�لأخرى.
يق���ول اآل �ص���عيد “اأ�ص���همت ال�ص���يدة مديح���ة عمر 
من���ذ الأربعين����ت يف البح���ث عن احل���رف العربي 
ع���ر الفن الت�ص���كيلي متوخية الك�ص���ف عن ط�ق�ته 
الإبداعي���ة كبعد واحد وكرمز حي�تي. خ��ص���ة يف 
ا�ص���تعم�ل احلرف الكويف. ومن هن� ترز اأهميته� 
يف البح���ث حي���ث تع���ود اإىل كونه���� م���ن ال���رواد 
الأوائ���ل لو�ص���ع احل���رف يف حمل���ه املالئ���م ك�أحد 

عن��صر الإبداع للفكر املع��صر”.
يبدو اع���رتاف �ص���يخ احلروفية العربية م�ص���لال. 
فهو ل ينكر على املراآة موقعه� الري�دي وهو الذي 
اكت�ص���فه� م���ن اأج���ل اأن يف�ص���د على خ�ص���مه جميل 
حم���ودي تفرده ب�لري�دة، غري اأن���ه يف ذات الوقت 
يلحقه���� بفك���رة البع���د الواحد، وه���ي الفكرة التي 
اأن�ص����أ من اأجله� جتمع���� حروفي� بداية �ص���بعين�ت 
البع���د  “جتم���ع  عن���وان  حم���ل  امل��ص���ي،  الق���رن 

الواحد”.
م���ن وجه���ة نظ���ر اآل �ص���عيد ف����إن جترب���ة مديح���ة 
يف احلروفي���ة ب�لن�ص���بة اإىل حروفيت���ه هي اأ�ص���به 
بتجرب���ة لوتري�م���ون ب�لن�ص���بة اإىل ال�ص���وري�ليني 
الفرن�صيني. اجلذر الذي ي�ص���ري اإىل ال�صجرة التي 
ل���ن تكون �ص���بيهة به. مل يكن اآل �ص���عيدا مت�ص���ررا 
بري�دته���� الت�ريخية كم� هو ح����ل جميل حمودي، 
من�ف�صه� يف تلك الري�دة، غري اأنه لن يعرتف بقيمة 
م���� فعلته جم�لي�. وق���د يكون اآل �ص���عيد من وجهة 

نظري حمق�.
لق���د التب�ص اأمر احل���رف على مديح���ة عمر كثريا. 
فبدل من اأن تتم�هى مع جتريدية احلرف �ص����رت 
تنق���ب يف خ�ص�ئ�ص���ه ال�ص���كلية الت���ي ميكنه���� من 
خالله���� اأن جتع���ل من���ه م�ص���يدة ملع����ن، مل يكن قد 
ابتك���ر من اأجله����. من وجه���ة نظر من حلق���وا به� 
يف جم�ل الك�ص���ف ع���ن جم�لي�ت احل���رف العربي 
فقد ك�نت ر�ص���ومه� تنطوي عل���ى نوع من اخلي�نة 

املبّيتة للحرف ب�عتب�ره كي�ن� جم�لي� م�صتقال.
مل تكن �ص���يدة احل���رف العرب���ي يف اللوحة كثرية 
الهتم����م مب� يقول���ه الآخرون عن عمله�. ع��ص���ت 
حي�ته���� كم���� حت���ب ور�ص���مت اأحالمه���� كم���� حتب 

وك�نت حروفية كم� حتب.
عن ) العرب (

مديحة عمر الرسامة التي كانت لغزا جماليا
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التشكيلية العراقية الراحلة – مديحة 

حسن تحسني و )عمر( نسبة اىل زوجها 

الدبلومايس العراقي)ياسني عمر(، 

ولدت عام 1908،تخرجت من دار 

املعلامت الربيطانية يف بريوت عام 

1933 وبعد عودتها اىل بغداد انيطت 

بها مناصب تربوية عديدة يف دورات 

اعداد املعلامت، فضال عن كونها من 

الرعيل الذي بدأت عىل يديه النهضة 

النسائية العراقية وقتذاك .

وا�ص���لت درا�ص���ته� ب�إ�ص���طنبول و من ثم ب�إنكلرتا 
وهن����ك حي���ث ب���داأت مت�ر����ص رحلته���� الإبداعية 
يف فن الر�ص���م ويف ع����م 1943 در�ص���ت النقد يف 
ج�معة جورج وا�ص���نطن الأمريكية، كم� ح�ص���لت 
ع�م1950 على البك�لوريو�ص يف الر�صم والنحت 
م���ن كلية الكوركون، ف�ص���اًل ع���ن اق�مته� مع�ر�ص 
�صخ�ص���ية كث���رية يف دول عربي���ة وع�ملي���ة ع���دة 
، وبو�ص���فه� زوج���ة لدبلوم��ص���ي عراق���ي تنقلت 
مع���ه يف دول عدي���دة، وك�ن���ت زي�راته���� لبغ���داد 
بني احلني والخر ،لكنه� متوا�ص���لة مب�ص����رك�ته� 
 ... العراقي���ة  اجلم�عي���ة  املع�ر����ص  يف  الفني���ة 
وق���د نظمت له���� وزارة الثق�فة والعالم معر�ص���ً� 
تكرميي���ً� �ص����ماًل على ق�عة الرواق ي���وم 26\اآذار 
\1981، كذلك اأق�مت مع�ر�ص �صخ�صية اي�ص� يف 
بغداد ك�ن اخره ع�م 1988، حيث قدمت فيه اكرث 

من )136( لوحة مثلت نت�جه� من ع�م 1931 ...
 وتع���د مديح���ة عمر اأول ام���راأه ت�ص���كيلية حررت 
�ص���ورة احل���رف العرب���ي م���ن قي���وده املنهجي���ة 
ال�ص����رمة واطلق���ت ل���ه عن����ن حريت���ه يف ف�ص����ء 
�ص���طح لوح�ته� منذ ثالثين�ت القرن املن�ص���رم ... 
فهي لي�ص���ت خط�طة متمر�صة او )جمودة( ح�صب 
م�ص���طلح اخلط�ط���ني املتخ�ص�ص���ني ... ب���ل ه���ي 
ر�ص����مة ب���داأت انطب�عي���ة يف م�ص���ريته� الفنية .. 
ال انه� ا�ص���تط�عت بطقو�ص���ه� البيئي���ة وقراءاته� 
الثق�في���ة ان تك�ص���ف وظيف���ة فني���ة اجته�دي���ة يف 
جم�لية �ص���ور احلرف العربي وحم�ولة تطويعه 
وفق روؤية ت�ص���كيلية مع��صرة ... ولي�صت �صورة 
اقرائي���ة او تزويقي���ة للوح���ة خطي���ة خ�ل�ص���ة .. 
فك�نت لوح�ت قد الب�ص���ته� رداًء ذات نق�صة تقرتب 

من ال�صري�لزم .
 ف�ص���كون مفرداته���� احلروفي���ة توح���ي للمت�أم���ل 
لأعم�له� ك�أنه� ت�صبح يف فلك ف�ص�ء م�ص�هده� ذات 
الأل���وان املت�ص���مة ب�لعمق الروحي قب���ل ان تتميز 
ب�لغم���ق الل���وين املت�ص���رب ب�لل���وان ال�ص���المية 

ك�لزرق وال�صذري والخ�صر وال�صود ..
 تذك���ر مديحة عم���ر يف دليل معر�ص���ه� التكرميي 
بطفولت���ي  اعجب���ت  لط�مل����   : اخل�ص���و�ص  به���ذا 
ب�خلطوط العربية املت�ص�بكة على اأبواب امل�ص�جد 

املحيطة ب�لقب�ب وامل�آذن و�َصحرت به� .
 لق���د ك�نت مديحة عمر يف ا�ص���تخدامه� احلرويف 
احل���ر رائ���دة اللوح���ة الفني���ة العراقي���ة م���ن غري 
من�ف����ص .. ال انه� فتحت الف����ق الفنية والفكرية 
ملجموع���ة من جيله���� من الفن�ن���ني الخرين، نحو 
امك�نية توظيف �صورة وجم�لية احلرف العربي 
يف املج����ل الت�ص���كيلي املع��ص���ر .. وال�ص���تف�دة 
الق�ص���وى م���ن اأبع����ده الفني���ة الهند�ص���ية الت���ي 
تتمثل يف )الوت لين( او ر�ص����قته خل�صو�ص���ية 
التعبريي���ة لتجعل منه رم���زا دللي���� او مك�ني� او 
اإ�ص����رة فلكلوري���ة زمني���ة .. اأي اإعط����ء احل���رف 
�صخ�ص���يتني : ال�صخ�ص���ية الب�ص���رية )ال�ص���كلية( 
الفنية وبال�ص���تيكيته� الن�ص���ي�بية، وال�صخ�ص���ية 
ال�ص���وتية املقروءة )الفونوتيكية( التي نحت�جه� 

احي�ن� لفك طل�صم م�.
 يق���ول الن�قد �ص����كر ح�ص���ن ال �ص���عيد : اأ�ص���همت 
ال�ص���يدة مديح���ة عمر منذ الربعين����ت يف البحث 
عن احلرف العربي عر الفن الت�ص���كيلي متوخية 
الك�ص���ف عن ط�ق�ته البداعي���ة كبعد واحد وكرمز 
حي�تي، خ��ص���ة يف ا�ص���تخدام احل���رف الكويف، 

ومن هن� ترز اهميته� يف البحث حيث تعود اىل 
كونه� من الرواد الوائل لو�صع احلرف يف حمله 

املالئم ك�أحد عن��صر البداع للفكر املع��صر .
 وتتح���دث مديحة عم���ر يف مق�بلة �ص���حفية معه� 
ع���ن جتربته� الفنية فتق���ول : قراأت �ص���دفة كت�ب 
)الكت�ب���ة العربية يف بلدان �ص���م�ل اأفريقي�، الذي 
يب���ني ت�أري���خ وتط���ور الح���رف العربي���ة لفرتات 
�ص���حيقة، من���ذ ذل���ك احل���ني ت�أك���د يل ب����أن اخل���ط 
العرب���ي له ت�ري���خ عريق وقيم وقد و�ص���ل اىل م� 
هو معروف عليه الآن، بعد تطور طويل .. وك�نت 
بداي���ة توجهي نحو التجريد بفعل القراءة، تقول 
: مل اقف عند هذا احلد بل ا�ص���تكملت هذه احللقة 
للح���روف  م�ص����هداتي  نتيج���ة  اخ���رى  بحلق����ت 
امل�ص���تخدمة كنقو�ص .. ولكن ب�إط�ر هند�صي حول 
املن����رات وعل���ى الق�ص���ور )اجلوان���ب العمرانية 
واحلي�تي���ة( واملت�ح���ف )يف ال�ص���رق والغرب( .. 
وتوا�صل حديثه� : اخلط العربي عب�رة عن مع�ن 
جمردة، وه���و يف جوهره رمزي ل���ذا فمن اخلط�أ 
النظر اليه بو�ص���فه جمرد اأبع�د واأ�صك�ل هند�صية 
... وهذه النظرة يف اعتق�دي من وجهة الت�صميم 
الفن���ي ت�ص���يء اىل فردي���ة كل ح���رف م���ن حروف 
اخلط فيه الق�بلية الك�فية، وله �صخ�صية متحركة 
ق����درة على ان تكون �ص���ورة جم���ردة اين ل ارى 
ان كل ح���رف م���ن احل���روف �ص���ورة ك�ملة تعطي 
معنى ، خ��ص���ة ان تلك احلروف على اختالفه� يف 
التعبري ت�ص���بح م�صدرًا لالهتم�م . وعندم� �صئلت 
مديحة عمر عن عملية البداع ق�لت: هي احلقيقة 

التي ل متوت.
املدى 20 / 9/ 2013

التشكيلية مديحة عمر..
رائدة اللوحة الخطية المعاصرة

حسن عبد الحميد



ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

كريمة مهدي

رائدة الفن التجريدي في العراق

ابتدأت الفنانة العراقية تجربتها مع التجارب املبكرة املقدمة 

من لدن جواد سليم وشاكر حسن وخالد الجادر وعطا صربي 

ونوري الراوي وإسامعيل الشيخيل وسواهم من الفنانني 

املبدعني .ولكن النمط األسلويب الذي اختارته هذه الفنانة هو 

الذي ميزها عن اقرأنها واكسبها هويتها الشخصية ،فلفنانة 

مديحة عمر تعد واحدة من الرموز العراقية التي يؤرش عليها 

دامئا بالثناء والتقدير .

     لقد اأخطت هذه الفن�نة لنف�صه� طريق� منفتح� ي�صمح مبرور الأفك�ر والتقني�ت ،وكل عن��صر 
العم���ل الفن���ي وحني اخت�رت التجريد بو�ص���فه لغة تعبريي���ة اإمن� اخت�رت اللغة امل�ص���فرة التي 
ت�صتطيع به� النطق مب� ل ي�صتطيع الآخرون ، فم� هي طبيعة اللغة التجريدية عند هذه الفن�نة ؟
    - اإن الفن�ن���ة اخت����رت بع�ص الوحدات ال�ص���ورية والإ�ص����رات املت�ص����بهة م���ع احلروف يف 
الأن�ص����ق الكت�بية، ف�حلرف العربي ي�صمح ب�لت�ص����كل والتغ�ير كم� ي�صمح ببن�ء ال�صكل مبعنى 
ان���ه يق���ع �ص���من احتم�لت عديدة ل ح�ص���ر له� ،ولكن الفن�ن���ة ل ت�أخذ ب�ص���ورة احلرف كم� هو 
بل حت�ول اإق�ص����ء مقروئيته فتجعله ت�رة ي�ص���به فوهة بوق واأخرى ي�ص���به �ص���ورة النغمة يف 
التون�ت املو�ص���يقية .لقد اأعطتن� الفن�نة مديحة عمر مفت�ح� كي ندخل به اإىل ف�ص����ءته� وتبدو 
مثل هذه الت�ص���كيالت ب�أنه� تنت�ص���ب اإىل ع�مل املو�صيقى فكيف ي�صتطيع الفن�ن اإح�طة اللون اإىل 

نغمه ؟
     - ه���ذا ال�ص���وؤال اأج�ب عنه الفن�ن ))ف��ص���لي ك�ندن�ص���كي (( الذي يعد م���ن اخطر الفن�نني يف 

القرن الع�صرين .
لقد ك�ن ف��ص���لي ك�ندن�ص���كي ير�ص���م بطريقة الإ�ص���غ�ء اإىل املو�ص���يقى وان جل اهتم�مه ين�صب 
عل���ى جعل اللون متوافق� مع النغمة املو�ص���يقية ويف كت�به) الروحي يف الفن ( وهو عب�رة عن 
مدون����ت ليومي�ته ونظرته اجلدي���دة للفنون ،يقول الفن�ن اإن اللوح���ة تتكون من ثالث طبق�ت 
الطبقة الأوىل هي طبقة اللوحة والطبقة الث�نية طبقة الفن�ن والطبقة الث�لثة هي طبقة املتلقي 
ومن خالل هذا الن�ص ي�صتطيع الب�حث اخلو�ص يف اأفرع الفنون التجريدية ف�لذي يف اللوحة 
يعن���ي ه���و للت�ريخ وللمتح���ف والذي للفن����ن يعني التح���دي الب�ص���ري يف الأداء الفني املتقن 
واإظه�ر امللك�ت املتميزة ،والذي يكون من ح�ص���ة املتلقي يكون نوع� من احلي�دية والو�ص���طية 
التي توؤمن للمتلقي حق� يف اجلم�ل الت�ص���كيلي .ومن هذا املنطلق نرى اإن اغلب لوح�ت الفن�نة 
مديحة عمر متثل نزوع� ب�جت�ه متجيد ال�ص���مت وو�ص���ع لغة له ف�حلروف العربية حني تت�صل 
مع بع�صه� البع�ص توؤلف ن�صو�ص� له� مقروؤئية حمددة وب�لنتيجة �صتف�صي اإىل و�صوح الق�صد 
كم� هو ،ولكن حني تت�ص����كل احلروف يف يد مديحة عمر ف�ن الأمر �ص���يختلف مت�م� لن الفن�نة 
حت�ول حذف حق املقروئية فتكون احلروف معلقة اأ�صبه بغ�صيل الثي�ب املو�صوعة على احلبل 
فمقروئية الن�ص���و�ص ب�ص���كله� الوا�صح مت�ص قوانني اللغة ولكن ا�ص���تخدامه� مع الألوان ومع 
و�ص���ع مغ�يرات يف الرتتيب �صيعني خو�ص� مب� يعتمر يف �صر هذه الفن�نة ،وب�حلقيقة اإن مثل 
هذه الت�صكيالت وعلى وفق ح�ص�ب �صنوات اجن�زه� املمتد اإىل اأكرث من ن�صف قرن متثل ري�دة 

حقيقية ل على م�صتوى الري�دة الزمنية ولكن على �صعيد ري�دة الإبداع .


