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يف �أعم���ال عل���ي طالب ثم���ة حدث ي���دور يف طق�س 
غام����س يتوخ���ى �ل�سّرية و�لتكت���م. ذلك هو جوهر 
�لروؤي���ة عنده، وتلك ه���ي �خلا�سي���ة �لتي حافظت 
عليه���ا �أعمال���ه عل���ى مدى �حلق���ب �لت���ي �حت�سنت 

م�سريته �لفنية �ملتو��سلة.
كان �أول م���ا �س���اهدت م���ن ف���ن عل���ي طال���ب، لوحة 
متثل م�س���هد� طبيعي���ا من �لذ�ك���رة لغابة نخيل من 
جن���وب �لعر�ق �أو ب�س���تان )زيت عل���ى قما�س( كان 
قد نّفذها يف نهاية �ل�ستينيات من �لقرن �لع�سرين. 
فا�س���توقفتني لأ�س���باب خمتلف���ة، �أدرك���ت بع�س���ها 
وغم����س علي �لكثري منها، وزّجت بي د�خل �أجو�ء 
من حلم ذي تفا�س���يل �س���غرية ت�س���بح يف �س���باب 
�لل���ون. كان منب���ع ه���ذه �لتفا�س���يل فك���رة و�حدة 
جمز�أة �إىل جمموعة �س���ور، كل �سورة منها وحدة 
قائم���ة بذ�تها تعرب ع���ن حالة من ح���الت �لنعز�ل 
و�ل�س���رية. �أدرك���ت حينذ�ك �أنني �أم���ام لعبة ملغزة 
تنبع من عو�مل د�خلية ما تكاد تف�سح حتى تتكتم. 
ث���م �كت�س���فت مع م���رور �لوق���ت، وتوث���ق معرفتي 
باأعماله يف �ل�س���نو�ت �لتالية، �أن ه���ذ� �لتد�خل ما 
ب���ن �لظاهر و�خلف���ي �إمنا هو �س���مة ل�س���يقة بفن 
عل���ي طالب ظلت تالزمه على مدى �ل�س���نو�ت. ففي 
معر�س���ه �ل�سخ�س���ي �لأخري �لذي �أقام���ه يف عمان 
)قاعة �لأورفلي �سبتمرب 2006(، عر�س علي طالب 
م���ن ب���ن جمموع���ة �أعمال���ه ذ�ت �لطاب���ع �لدر�مي، 
لوحة بحجم كبري مو�س���وعها حياة جامدة، حملت 
يف ت�س���ويرها �لبارع وطبيعتها �لتاأملية �إح�سا�سا 
عميقا بالعزلة و�لتوحد، �إح�سا�س���ا كاد ي�سع من كل 
عن�س���ر من عنا�س���ر تكوينها، فاأع���ادت �إيّل �أجو�ء 
�حل���زن �ل�س���فاف لعمل���ه �ل�س���تيني ذ�ك. لطاملا كان 
�لتم���رد على �لقي���ود، و�لن����زوع نح���و �لتغيري من 
�ل�س���مات �لت���ي تطب���ع �ملبدع���ن �لعر�قي���ن. وق���د 
جتل���ت على نح���و خا����س بالفنان���ن �لت�س���كيلين 
و�ل�س���عر�ء. كان ه���ذ� �لتمرد قد بل���غ ذروة �ندفاعه 
وتوقه للتجريب وحتري���ك �جلمود �لذي خّيم على 
�لأجو�ء �لفنية بعد وفاة جو�د �سليم يف مطلع عام 
1961. فالجتاهات �حلديثة و�لإنعتاق من �لقيود 
و�لأ�س���كال �لتقليدية، م���ع حرية �لبحث و�ل�س���عي 
للنهو����س برتك���ة ج���و�د �س���ليم �لفني���ة و�لفكري���ة 
وحتقي���ق فن ينطلق من �ملحل���ي �إىل �لعاملي، كانت 
جميعه���ا عو�مل حتري���ك ودفع للنهو����س باحلركة 
�لفني���ة ودفعها �إىل �لأم���ام. كانت بغ���د�د يف حقبة 
�ل�س���تينيات من �لقرن �لع�س���رين ق���د تو�فرت على 
جت���ارب فنية متنوعة �مل�س���ادر، كم���ا �أوجدت فيها 

مناخًا مالئمًا للبحث و�لتجريب.
وم���ن �ملعل���وم �أن ه���ذه �حلقب���ة تع���د نقط���ة حتول 
حا�سمة، و�سهدت �أهم �لتغري�ت �جلذرية يف �لعامل 
�أينما كان. يف هذه �ملرحلة �لغنية بالعطاء تبلورت 
�ل�سخ�س���ية �لفني���ة لعلي طال���ب )مو�ليد �لب�س���رة 
1944(. كان م���ن �أو�ئل �لذين �نتمو� �إىل �أكادميية 
�لفن���ون �جلميلة، وتخرج فيها ع���ام 1966. يومها 
كان���ت بغ���د�د مثل �إ�س���فنج قابل لمت�س���ا�س كل ما 
هو جدي���د. كان���ت ب���و�در �لتجري���ب و�لتجديد قد 
جتلت يف �إ�س���هامه مع »جماعة �ملجددين«. وهو مل 
ي���زل بعد طالب���ا يف �لأكادميي���ة، �إذ كان عمله �لذي 
��س���تخدم في���ه تقنيات وم���و�د خمتلف���ة، يف طليعة 
�أعم���ال �ملعر�س �حلدث �آن���ذ�ك. لقد كان علي، �لذي 
تتلم���ذ على يد فائق ح�س���ن، �أ�س���تاذ �لف���ن �حلديث 
ور�ئ���ده يف �لع���ر�ق، ق���د تتلمذ �أي�س���ا عل���ى �أيدي 

فنانن �أوربين حمدثن، عملو� ل�س���نو�ت �أ�س���اتذة 
ز�ئرين يف �لأكادميية.

تجربة في البصرة
و�إذ �نتقل �إىل �لب�س���رة فيما بعد، فاإن هذ� �لنتقال 
غّذى بعدً� �آخر من تكوينه �لثقايف. كانت �لب�س���رة 
و�أجو�وؤه���ا �لأدبي���ة، وه���ي �أجو�ء م�س���بعة بحب 
�ملعرف���ة و�لإبد�ع، كفيلة باأن تعّمق لدى علي طالب 
نزعته �لفكرية �لتاأملية وتدخل يف �س���لب جتربته 
لتغ���ّذي مت���رده وتط���ّور بحث���ه �لفن���ي. ف�س���رعان 
م���ا �أوجد لنف�س���ه �أ�س���لوبا فر����س �سخ�س���يته على 
�مل�س���اهد، ووّجه �لأنظار �إىل عو�مله �خلا�س���ة. كما 
كان���ت �لأجو�ء �ل�سيا�س���ية و�لجتماعية و�لثقافية 
�ملحتدمة يف �لعر�ق، على مدى �حلقب، تعّمق لديه 
ه���ذ� �لجت���اه �لتاأملي �ملتفك���ر، وتدفعه ل�س���تلهام 
�أجو�ء �أخرى لروؤيته �لتي ترمز �إىل �أحالم م�سّيعة 
�أو �س���عبة �ملنال. �إنه �أب���دً� يف بحث، وهو �أبدً� يف 
ه���روب، لأن ما يريد �لتو�س���ل �إليه هو يف جوهره 
�س���ّر مقّد�س، و�لتكتم عليه ي�سيف �إىل ذلك �لهروب 
هروب���ًا �أخ���ر. �إن���ه عمل مث���ري وباعث عل���ى �لتاأمل 
لكونه �س���ّر� د�خل لغ���ز د�خل �أحجي���ة. �أعمال علي 
طال���ب مقلق���ة حقا، بل حم���رية بقدر م���ا هي مثرية 
للجدل. �إنه���ا تتاأرجح بن �لت�س���خي�س و�لتجريد، 
تت�س���ح مرة وتغم�س مر�ت، فترتك �مل�ساهد معلقًا 
بخيط م���ن �أمل للتو�س���ل يف توغله �إىل �لإم�س���اك 
مبالم���ح تظل �أب���د� هاربة. لعل وجود هذ� �ل�س���يء 
�له���ارب يف �للوحة لي����س دخياًل على فن���ه بقدر ما 
هو �أ�سيل فيه، �إنه جوهر كل مو�سوع يقرتب منه.

الرأس واألسئلة
�نتقل علي طالب من بغد�د �إىل عّمان للعمل �أ�ستاذ� 
للف���ن يف جامع���ة �لريم���وك يف ع���ام 1991، و�أقام 
معر�س���ا م�س���رتكا م���ع �لفن���ان ر�فع �لنا�س���ري يف 
موؤ�س�سة �سومان )1992 مايو(. يف هذه �ملجموعة 
�لتي عر�س���ها ظهر �لر�أ�س، ب���دل من �لوجه حمور� 
لأعماله �س���كاًل وم�سمونًا. و�لر�أ�س هنا جديد قدمي 
يف فن���ه. ظهر �أول ما ظهر يف عم���ل للفنان بعنو�ن 

قافلة )1969(.
�لتج���ارب  يف  �لوج���ه  �س���اأن  �س���اأنه  �لر�أ����س،  �إن 
�لأ�س���ر�ر  م���ن  ي�س���تبطن  ظاه���ر  �س���كل  �ل�س���ابقة، 
و�لأ�س���ئلة م���ا ي���زج بامل�س���اهد يف �لعمل و�س���حره 
ويجعل���ه جزء� م���ن لعب���ة �لتخفي و�لظه���ور، فهو 
يظه���ر تارة م�سخ�س���ًا يتطل���ع بريبة و�س���رية نحو 
ف�س���اء م�س���كون بع���و�مل جمهولة، ويتح���ول تارة 
�أخ���رى �إىل كتل���ة مليئ���ة بالرم���وز. �إن���ه يف حال���ة 
�س���ريورة متو��س���لة يغ���دو فيها مع نهاي���ة �ملطاف 
كينون���ة نابعة من �لأر����س، �إن مل يكن هو �لأر�س: 
فه���و �حلجر �ل���ذي �لتاأم���ت فوقه خط���وط �لذ�كرة 
و�س���ققت �س���طوحه لتغدو �إ�س���ار�ت توحي بتاريخ 
�لإن�س���ان ومالمح حياته بدء� من �لطفولة. يف هذ� 
�ملج���ال يقول علي طالب: »لقد حت���ّول �لر�أ�س �لذي 
�س���هد ما �سهد من �أحد�ث، �إىل �سخرة ُحفرت فوقها 
خط���وط عميقة ومالمح ل حتمل تاريخ �ل�س���خ�س 
فق���ط، و�إمنا تاريخ �لأر�س برمته���ا«. هكذ� �ختزل 
علي طالب �لإن�س���ان �إىل ر�أ�س، وحتول �لر�أ�س �إىل 
حج���ر. لقد مّثل �لر�أ�س، يف هذه �ملرحلة من جتربة 
�لفن���ان، �لأ�س���ا�س �لذي من���ه تنطلق �لفك���رة و�إليه 
تعود. و��س���تخدم هذ� �لعن�سر يف �لتكوين، ر�سما 
كان �أم نحت���ا م���دور�، ��س���تخد�ما مث���ري� ومقلق���ا، 
فهو �إذ يحيطه بف�س���اء فارغ، وي�س���في عليه �ألو�نا 
خمتزل���ة �إىل ح���د كبري، فاإنه ل يرّك���ز على كتلة هذ� 
�ل�س���كل فق���ط، و�إمن���ا ي�س���تنفره ليك���ّون من���ه عاملًا 
ي�س���ي بعتقه. وهو �إذ ي�س���تمد مرجعية �أ�س���كاله من 
حميط���ه وبيئت���ه، فاإنه يعمل عل���ى جتريدها لتغدو 
ف�س���اء حاوي���ا ل���كل �لأزمن���ة و�لأمكنة. كم���ا يرينا 
كيف �أن �ل�س���كل �لإن�ساين، جم�ّسد يف هذ� �حلجر، 
ق���د حت���ّول �إىل جماز. فح���ن حتول �لر�أ����س، �لذي 
ه���و خال�س���ة �لإن�س���ان، �إىل حجر، حت���ّول �حلجر 
ب���دوره �إىل �إن�س���ان، وغ���د� كالنافذة �لتي ت�س���رف 
عل���ى �لد�خل و�خلارج، يف روؤي���ة ثنائية. يوؤكد لنا 
�لفن���ان �أن �خلط���وط �لتي ت�س���قق �ل�س���طح مكّونة 
�س���ورً� وعالم���ات و�أرقام���ًا، هي رم���وز ذ�ت عالقة 
مبرحلة مبكرة من تاري���خ �لفرد. ولعل ذلك يتجلى 
�أك���ر ما يتجل���ى يف لوحته �لتي ي�س���ّور فيها علي 

طالب كر�س���ّيا فارغا وقد �أُلقي على مقربة منه ر�أ�س 
حجري. فف���ي �لوقت �لذي يبدو في���ه �حلجر ماثاًل 
بو�س���وح يف �أمامي���ة �للوح���ة، يرت�جع �لكر�س���ي 
�لفارغ �س���اقطًا يف �س���بابية �للون، �ساخ�سًا بهيبة 
وترف���ع. وما �إن ت�س���تبد �لذ�كرة، وتن�س���حب نحو 
ت�س���تل  فاإنه���ا  �ملا�س���ي،  لت�س���رتجع  بعي���دة  �آف���اق 
م���ن �لعتمة جمالي���ات خادع���ة، ولكنه جم���ال مبّدد 
وفردو�س بعيد م�سّيع. فالزمن يف �أعماله ل يتجلى 
يف رم���وز �لطفول���ة متمثل���ة بالع�س���فور و�ملرب���ع 
�ل�س���حري �لعلمي على �س���بيل �ملثال، كما يظهر يف 
لوح���ة من �أعماله مكّونة من ف�س���اء ور�أ�س/ حجر، 
بل يظهر يف لوحة �أخرى، على نحو و�قعي: �ساعة 
قدمية ذ�ت حروف رومانية، هي �إ�سارة لبقايا زمن 
يغرق بالتدري���ج حتت �لركام. هذ� م���ا يوؤكده علي 
طال���ب يف مقدمة معر�س���ه ه���ذ�: »يف �لذ�كرة.. يف 
�مل�سافة ما بن �ملا�س���ي و�حلا�سر ت�سكن �لأ�سماء: 
�حل���رب،  �مل���وت،  �مل���ر�أة،  �ملدين���ة،  �لأب،  �لأم، 
وجر�ثي���م �لر�س���م �لأوىل.. كله���ا تكت�س���ب مع���اين 
�إ�س���افية ع���رب رحالت �لكت�س���اف لتجرب���ة جمالية 
ترتب���ط بن�س���اط ذهن���ي ي�س���ع �ملا�س���ي يف �س���لب 
�حلا�س���ر مبو�جهة حا�س���ر غريب. فثنائية �لغياب 
و�حل�س���ور، �لت�سامي و�ل�س���قوط، ل متثل لنا غري 
�لهب���وط م���ن ذروة �لحتد�م �إىل �لع���دم، وهو رمز 
يتعدى جمال �لذ�كرة �ل�سخ�سية ليذهب �إىل معنى 

�أكر �سمولية و�أعمق مغزى«.

رموز دالة
تعي���د رموز على طال���ب �إىل �لأذهان رم���وز �لفنان 
�لأملاين )دورر( و�إ�س���ار�ته �لد�ل���ة �ملحيطة باملر�أة 
�ملجّنحة �لتي ج�ّس���د من خاللها »حالة �لكاآبة«، فهي 
ل متّث���ل عجز �لإب���د�ع عن �لو�س���ول �إىل �ملرتبات 
�لعلي���ا فقط، بل جت�س���د ماأ�س���اة �لطبيع���ة برّمتها. 
وعلى �لرغم مما ت�سّلح به �لإن�سان من علم ومعرفة 
و�س���حر، فهو غري قادر على �لتحرر عن طريقها من 
و�قع���ه �ملرير. عملية �لر�س���م عند علي طالب �أ�س���به 
ما تكون باملمار�س���ة �لذهنية، و�ملجاز لديه و�س���يلة 
فّعال���ة يف عملي���ة �لتكوي���ن، فه���و �ملعرب �ل���ذي يتم 

الفنان التشكيلي علي طالب.. اللغز والرمز
 مي مظفر
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 عرب تر�كم �س���جالته �لتعبريية على �س���طح لوحته �ملو�س���ومة برت�س���بات �لزمن �لناغل يف 
�جل�سد �لإن�ساين، و�سعيه �حلثيث و�لأثري لالإم�ساك مبا يهرب با�ستمر�ر، و�أحيانًا حما�سرة 
تفا�س���يله و��ستنطاقها بذ�كرة حلمّية �آيلة للن�سيان، يو��س���ل �لت�سكيلي �لعر�قي على طالب 
�إعادة “فلرتة” �ملا�سي وت�سفيته من �ل�سو�ئب �لتي  يف �أعمال معر�س���ه �جلديد “�س���غف”، 

تكاد ت�سّكل خمرية �لر�هن �لإن�ساين وعجينته.
ففي �للحظة �لتي تقرتب بها �أعمال �لفنان �ملولود يف �لعام 1944 يف مدينة �لب�سرة، و�أحد 
موؤ�س�س���ي جماعة �ملجددين يف �ل�س���تينيات، من و�قعيتها �لقرت��سية مبحمولتها �لرمزية 
و�جلمالي���ة، لتوؤك���د على جماز�تها �لب�س���رية �لتي ت�س���تقي رو�فدها �لتعبريي���ة من ترنيمة 

�جل�سد، وتر�سباته �حل�سية على �سطح لوحته �لت�سويرية ويف حو�ر�تها �ملكتومة.
ويعتم���د طال���ب، �لذي در����س �لفن يف بغ���د�د و�لقاهرة “فن �لت�س���ميم �لطباع���ي”، ودّر�س 
�لفنون يف �لعر�ق و�لأردن، يف �أعمال معر�س���ه على �س���بط �سل�سلة �حلو�ر�ت و�لتماهيات 
ب���ن �س���طح �للوح���ة كمذ�ق تعب���ري، وبن متثيالتها �لب�س���رية م���ن خطوط و�أل���و�ن ومو�د 
خمتلف���ة، وكذلك على �س���بط مقايي�س �لتو�زن ب���ن �لكتلة وفر�غاه���ا، كمتغريين متالزمن 

يغذي كل منهما �لآخر ويتتبع ك�سوفاته وحتوير�ته يف �إطار جمالها �حليوي.
�أخذت لوحته، منذ تنويعاته �لأوىل على مو�س���وع �لر�أ�س كعن�سر دليل �لإيحاء رومان�سي 
�أم من خالل �لتدمري �ملنهجي لتكوينه  �لنزعة، �سو�ء �أكان منفرد� �أم ثنائيا “رجال و�مر�أة”، 
وح�س���وره، �أخذت م�سحتها وهويتها �خلا�س���تن من خالل تر�كمات جتربته �لذ�تية، حتى 
تخمرت قيمها �جلمالية يف خز�نه �لب�س���ري، من دون �أن يتكئ على �ل�س���تعار�ت �لإن�سائية 

�أو �لتمثيلية.
مل ينف�سل �جل�سد �لإن�ساين يف جل مر�حل �لفنان، �لذي يقيم ويعمل حاليًا يف هولند�، عن 
مذ�قه �لتعبريي �ملنغم�س مع �س���طح لوحته عرب �مللم�س و�لتمازج و�لتفارق؛ وهو �جل�س���د 
�لذي ل يح�سر يف لوحته �إّل لتح�سر معه �سفاته �لنافذة و�لكا�سفة على نحو تر�جيدي يف 

ثنايا �سطح �للوحة ويف �ملركز منها.
تبدو �للوحة بالن�س���بة للفنان، �حلا�س���ل على �جلائ���زة �لأوىل ملهرجان بغ���د�د �لعاملي للفن 
�لت�س���كيلي �لع���ام 1986 و�جلائزة �لأوىل لبينايل �ل�س���ارقة عام 1995، ع���ن حقل �لدللت 
�لذي ل تنف�س���ل فيه �خلامات عن �ملذ�ق �لتعبريي �لذي ي�سكنها �سفاتها وخو��سها، �إذ منها 
ووفق ت�س���كالتها تتدفق �أ�س���ئلة �لبحث عن �س���رط �لإن�س���ان يف �حلياة، وعن معنى �حلرية 
و�لغرت�ب، وذلك بو�س���ف �لإن�س���ان يف عالقاته مع ذ�ته وحميطه فاعلية تعبريية مفتوحة 

على مناخات �لتاأمل و�لتد�عي و�خليال.
ول ميث���ل �جل�س���د عن���د �لفن���ان مكان���ا للمعاين���ة �لب�س���رية فق���ط، ب���ل يتجاوزه���ا لي�س���بح 
مكانا خا�س���عا للم�س���ح و�ملر�قبة و�لتم�س���يط كاأي م�س���احة �أخرى. فاخلروق���ات و�لتاآكالت 
و�لتغ�س���نات �لتي متالأ �س���طح �جل�س���د و�للوحة على حد �س���و�ء، جتعل منه �لو�قع �لوحيد 

�لذي تنتظم فيه �ملقاومة لتحرير �لرغبة من قيودها �لآ�سرة و�حلاملة يف �آن.
يرى �لناقد �ل�س���وري د. �أ�س���عد عر�بي �أن �أهم ما مييز طالب عن فناين �ل�س���تينيات “�لبحث 
�لوجودي �حلثيث عن عبثية �لزمن. يعلق �ل�ساعة يف هيكل �لر�أ�س، وذلك لتم�سكه بخريطة 

�أ�سطورة �جل�سد �لإن�ساين، ومتركزه يف حمور �لقلق و�لهم �لوجودي”.
ويبّن �أن لوحاته تخرج من قوقعة تباريح ماأ�س���اة �لعر�ق �إىل و�سادة حلمية طوباوية، هي 
ل ت�س���رتجع “ميثولوجية” �أهو�ل �س���نابك هولكو بقدر ما حتيك �أ�س���اطريه �لذ�تية. ر�ئيًا 
�أن ترميز�ته ل ت�س���رد �أي م�س���مون �أدبي لأنها جماز�ت ت�سكيلية بحتة، معتمدة على �سوت 
�أزيز �للون، �أو �إخر��س �أ�س���د�ئه ب�سمت مريب، تن�س���ح �سطوحه بالتقرح وفور�ن �لدم من 
�لد�خل، ي�س���ري مع �ل�س���ريان و�لع�س���ب، مع �خللية و�مل�س���ام، “هكذ� ينحت �سطح �للوحة 
بال�س���كن �ل�س���ادية م���ن دون �أن يخون عقي���دة �لأل���و�ن �ملتز�منة ذ�ت �لنوط���ة و�ملقام “ذي 

�لبعدين” من دون �أدنى �إيهام بالبعد �لثالث، ما خال بع�س “�لكو�لي�س” �خللفية �ملظللة.
جريدة الغد االردنية

م���ن خالل���ه �لتحّول حت���ت تاأثري �ل�س���وء و�للون. 
�إن �لف�س���اء�ت �لت���ي حتي���ط بعنا�س���ر �لتكوين ل 
حتقق عالقاتها ببع�س���ها �إل من خالل ��س���تخد�مه 
�لدقيق لل�سوء و�للون، بغ�س �لنظر عن �خلامات 
و�لأل���و�ن �لتي ي�س���تخدمها )زي���ت �أو �أكريليك �أو 
�أحب���ار ومائي���ات �أو مو�د خمتلفة، على خ�س���ب �أو 
قما����س �أو ورق(. يف جمموع���ة �أعمال���ه �لورقي���ة، 
ي�ستخدم علي طالب �لأكريليك، م�ستغاًل هذه �ملادة 
يف بناء �س���طح خ�س���ن ذي خطوط ب���ارزة، ليوجد 
منها عن�س���ر� ت�س���كيليًا ذ� بعد زمن���ي ل يقل �أهمية 
يف دللت���ه ع���ن �أهمية عنا�س���ر �لتكوي���ن �لأخرى. 
ويف ��ستخد�م �آخر لالأكريليك على �لورق تكت�سب 
�للوحة، �لتي ت�س���ّور م�سهدً� من �لطبيعة، �سفافية 
مائية م�س���بعة بال�سياء، ولكنها طبيعة ذ�ت مالمح 
حجرية، �أو �أر�س حجرية، توؤكد مرجعية �مل�س���در 
�لب�سري �لذي ��ستعار منه �لفنان مو�سوعه �لأثري 
هنا. �أم���ا �أعماله �ملنّفذة بالأل���و�ن �ملائية فهي ذ�ت 
طاب���ع �س���عري غنائي تتو��س���ل د�خلها �لعنا�س���ر 
تو��سال �أثرييا. لعل جتريد �لأ�سكال �مل�ستمدة من 
�ملحي���ط عند علي طالب ل تبتعد كثري� عن و�قعها، 
فبو�س���ع �مل�س���اهد �أن يدرك طبيعة �لأ�س���كال �إذ� ما 
�أمع���ن �لنظ���ر يف فنه. ومن َيَر �سخو�س���ه ل يح�س 
�أنه ير�س���م �لإن�س���ان بقدر ما يريد �أن يج�ّسد حالة. 
و�إن �لوح���دة و�لقلق و�ل�س���رية و�لتاأمل ما هي �إل 
ح���الت جم���ردة �أر�د لها �لفن���ان �س���كال فاأوجد لها 
جم���ازً� يوح���ي بها. وعرب ه���ذ� �لخت���ز�ل يلّخ�س 
لن���ا �ملاأ�س���اة �لروحانية لع���امل �لو�ق���ع. وبالتقابل 
�ل���ذي يجريه ما بن �لف�س���اء �ملل���يء باملجهول من 
جه���ة و�لكتل���ة �ملكثف���ة بالرم���وز من جه���ة �أخرى، 
وبن �لف���ر�غ �ملعتم من جهة و��ست�س���ر�فه من قبل 
�ل�س���خو�س من جهة �أخرى، يط���رح �لفنان مفهوم 
�لنع���ز�ل و�لوحدة، حن يذه���ب �إىل �أبعد من ذلك 
وي�س���ور لنا م�س���هدً� من �لطبيعة ممث���اًل بجبل �أو 
�أر����س وع���رة، �أو حي���اة جامدة مبفرد�ت ب�س���يطة 
يومية، فاإنه ينقل مثل هذ� �لإح�س���ا�س بالعزلة �إىل 
�لطبيع���ة �أو �لأ�س���ياء، وي���رى فيها �مت���د�د� لعزلة 

�لإن�سان ووحدته.
فاحلدث �ل�س���ري �لد�ئ���ر د�خل لوح���ة علي طالب، 
و�حل���و�ر �لهام����س �ملنت�س���ر يف �أطي���اف �ألو�ن���ه 
�ملتد�خلة بان�س���جام، من �ساأنها �أن تقحم �لعن يف 
ق�سية �لبحث عن طبيعة ن�سائه �ملجز�أة �أو�سالهن، 
وعن وجوههن �ملتو�رية ور�ء �أ�س���باغ م�سطنعة، 
وع���ن �س���متهن �ملريب. كم���ا قد ي�س���يع على �لعن 
�إدر�ك �لر�أ����س �لغ���ارق حت���ت �خلطوط �مل�س���تبكة 
و�ملالم����س �خل�س���نة. بل ق���د يت�س���اءل �لبع�س عن 
�ملفارق���ات �ملده�س���ة م���ا ب���ن �لن�س���جام �لل���وين 
و�ل�س���كون �لظاه���ري �إز�ء حرك���ة د�خلي���ة مليئ���ة 
بالقلق و�لتوتر وغري ذلك من �لتفا�سيل �ل�سغرية 
�لتي تقلب ميز�ن �حلدث وتنفي كل ما يظهر للعيان 
من جمال و�س���كينة. ل تك�سف هذه �لتناق�سات عن 
نف�س���ها بي�س���ر، ولكنه���ا تتجل���ى ل���دى �لتبح���ر يف 
تفا�س���يل �ملفرد�ت �لت���ي تكّون �للوحة، ول�س���يما 
�لتفا�س���يل �لظاه���رة عل���ى �لكت���ل �لت���ي يعاجله���ا 

�لفن���ان معاجلة خا�س���ة قادرة على خل���ق �لتو�زن 
د�خل �لعمل �لفني. �أما �خلطوط �ل�س���ريعة �ملكثفة 
�ملحيطة بال�س���كل �لرئي�س���ي يف �لتكوي���ن، فاإنها ل 
تعك�س فقط �س���ورة عن ذ�ت �لفنان، و�إمنا تعك�س 
برهافتها وحيويتها ح�سا�س���يته �ل�س���ديدة وقدرته 
على �لإم�س���اك باحلركة �لقلقة و�مل�سطربة للنف�س 
�لب�س���رية. ت�س���كل �مل���ر�أة عن�س���ًر� مهًما ورئي�س���يًا 
يف تكوي���ن �للوحة عن���د علي طال���ب، وهي حتمل 
�لكث���ري من �ل�س���يء ونقي�س���ه، فغر�بتها ت�س���تدرج 
�مل�س���اهدين �إىل �لبحث عما يخفيه ظاهرها، وتزّج 
بهم يف �أتون �أ�سئلة متو�لدة. �إنها �جلمال و�لقبح، 
وهي �ل���رب�ءة و�خلبث، وهي �لرحمة و�لق�س���وة، 
وهي �لف�س���اء �ملفتوح و�ل�س���جن �ملغلق، وهي يف 
معظم �لأحيان ج�سد بال قلب، ورمبا قلب يف ج�سد 
دمية. ومن �أجل �أل يدع �لفنان م�س���امينه �لفكرية 
تخ�س���ع للتاأوي���ل �لأدب���ي و�ل�س���ردي فق���ط، فاإن���ه 
يوظف �ملو�س���وع مل�س���لحة فن �لر�س���م ويخ�سعه 
ملهار�ت���ه �لت�س���ويرية. فامل���ر�أة �لت���ي حتم���ل باقة 
ورد وتغل���ق نافذة �لروح ور�ء نظارتها �ل�س���ود�ء 
و�أ�س���باغها �مل�سطنعة مثال، هي لي�ست �مر�أة بقدر 
ما هي مو�سوع عمل فني - و�سورة - لها مقومات 
جماله���ا �مل�س���تقل ع���ن كل �س���رط �إل م���ا يفر�س���ه 

�إح�سا�س �لفنان وروؤيته ل�سعرية �جلمال.

حضور الفرد
�أعم���ال عل���ي طال���ب  يتك���رر �لر�أ����س و�مل���ر�أة يف 
ب�س���كل �أو باآخ���ر، وكالهما مو�س���وع ق���دمي جديد 
لدي���ه. فالف���رد هن���ا كي���ان حا�س���ر �س���كال وغائ���ب 
م�س���موًنا، لأنه يف و�ق���ع �لأمر كي���ان مّغيب: فهو 
�إم���ا ر�أ�س مغرق بالتفا�س���يل )�لذكري���ات( �لكثيفة 
�لت���ي حتجب مالحم���ه فتحيله �إىل �س���كل متحجر، 
�أو �م���ر�أة تتخف���ى حت���ت قن���اع �أو زين���ة مبهرجة، 
ويف كال �حلال���ن تب���دو �حلقيق���ة ملتب�س���ة، وذلك 
م���ا يجع���ل �مل�س���اهدة �أو �مل�س���اهد طرًف���ا يف لعب���ة 
�حل�س���ور و�لغياب. مع �إطالل���ة عام 1998م �تخذ 
�لفن���ان علي طال���ب قر�ره �ملفاجئ ب���رتك عمله يف 
�ملط���اف يف هولن���د�،  نهاي���ة  لي�س���تقر يف  �لأردن 
وكان ق���ر�ًر� �أده����س كل معارف���ه و�أ�س���دقائه. فمن 
يع���رف عل���ي طالب فوج���ئ، مثلم���ا فوجئن���ا نحن 
�لقريب���ن منه، كيف �أن ه���ذ� �جلنوبي �لنابت على 
�س���و�طئ �لب�س���رة ومي���اه فر�تيها �خت���ار �لتوجه 
نح���و �أ�س���قاع �س���مالية ليعاي����س فيها غرب���ة �للغة 
وغربة �ملكان. ومع �أننا بقينا يف �س���ك مما �سمعنا، 
���ا منا باأنه���ا رحلة لن تطول لأكر من �أ�س���ابيع،  ظًنّ
فقد �أ�سبح ��س���تقر�ره هناك يقيًنا. لدى م�ساهدتي 
معر�س���ه �ل�سخ�سي �لذي �أقامه يف �لبحرين )قاعة 
�ل���رو�ق 2001(، و�لتطل���ع �إىل �أعماله �لتي نّفذها 
يف هولند�، وجدت �أن ه���ذه �لأعمال جاءت لتوؤكد 
�أن �مل���كان غ���ري �لأر����س، و�أن م���ن كان ذ� ذ�ك���رة 
متخم���ة بالأحد�ث و�لروؤى، و�حرتق بنار جتاربه 
ل ميكن �أن يغادر �ملكان، بل �س���يظل �ملكان �س���اكًنا 
ب به  في���ه، و�س���يظل ميتح من �أعماق بئره م���ا يرِطّ
جفاف �لغربة وق�س���وتها فوق تلك �لأر�س �لبعيدة 
�لباردة. ولي�س �أدل على ذلك من ��س���تخد�مه للون 
يف هذه �لأعمال �لهولندية �ملن�ساأ. ف�سطوع �ألو�نه 
�ل�سفافة هنا ووفرة �ل�س���ياء �ملتغلغل يف ثناياها، 
خا�سة ��ستخد�مه للون �لذهبي، يتنافى و�لطبيعة 
�لد�كن���ة ملحيط���ه �جلدي���د. وباملقارن���ة م���ع �أعماله 
�ل�س���ابقة �لتي �أجنزها يف �أجو�ء عامرة بال�سم�س 
و�لف�س���اء �ملفتوح، يالحظ �أن �ألو�ن���ه �آنذ�ك كانت 
متي���ل �إىل �لدكنة، وت�س���يع فيها ظالل كثيفة ينبثق 
من خاللها �س���وء يتمركز حول �لكتلة �لرئي�س���ية، 
�أي مو�س���وع �للوح���ة �ل���ذي ه���و يف كال �حلال���ن 
�لإن�س���ان �أو ما يرمز �إلي���ه. وهكذ� تاأتي جمموعته 
�جلدي���دة هذه �مت���د�ًد� ل�سل�س���لة متو��س���لة توؤكد 
�أن���ه بغ����س �لنظ���ر عن �مل���كان، ف���اإن جترب���ة علي 
طالب ت�س���تمد معينها وتوجد مناخها �لت�س���ويري 
من دو�خ���ل �لفنان، وهي هنا �س���هادة جديدة على 
و�سع �إن�ساين فريد، و�إ�سافة غنية توؤكد قدرة هذ� 
�لفن���ان ومهار�ته �لتي يح�س���ن توظيفه���ا ليجعلها 

مر�آة لذ�ت معّذبة ومنفية.

التشكيلي علي طالب يواصل 
مجازاته التعبيرية من ترنيمة 

الجسد وترسباته الحسية

غسان مفاضلة
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سهيل سامي نادر

أشتركت مع علي طالب في حادث 
سعيد أو مشؤوم هو الوالدة 

في مدينة البصرة. إنه أمر عارض 
بالتأكيد، لكن من يولد في البصرة 
ويهجرها ال يرى في العالم مدينة 

أخرى تستوعبه، وكلما واصل 
الحنين إليها يدرك أن عالقته بها 
غير ممكنة وأنه لن يعود بل يمثل 

عودات خيالية لها.

�إنه نك����د حقيق����ي، وتاأكدو� مما �أق����ول: من يخرج 
من �لب�س����رة ل يعود �إليها لكنه يظل يحن جمنونًا 
بر�ئحته����ا. ويب����دو �أن هذه �حلالة متاأ�س����لة، ففي 
�لق����رن �لر�ب����ع �لهج����ري كت����ب �س����اعر م����ا ي�س����ف 
�أه����ايل �لب�س����رة كخون����ة ملدينته����م، فهم �س����رعان 
م����ا يهجرونه����ا من دون م����ا عودة، عل����ى �لرغم من 

حنينهم �إليها.
يف م����ا عد� هذ� �لنكد مل �أق�س����د من حالة �لب�س����رة 
غري �للون �لعاطفي، و�ل�س����لوك �لأخالقي، و�ملتع 
�مل�س����تذكرة �لت����ي تلهب �لعي����ون بالدم����وع، وهي 
�أي�س����ًا �ل�سر�كة مباأزق. وقد لحظت �أن �لكثري من 
مبدعي �لب�سرة �حلقيقين هم تعبرييون يلجمون 
تعبرييته����م �لإن�س����انية باجلمالي����ات، وياأ�س����رون 
غ�س����بهم بالتهذيب، ول ين�سون جر�حهم، وكثريً� 
م����ا يحول����ون �لعم����ل �لفن����ي �إىل تعلي����ق وتنويع 
عل����ى �أعمال �س����ابقة، معاودين م����ن دون رغبة يف 
بناء ماآثر كبرية بقدر ما هم م�س����غولون بتو�سيح 
�أنف�س����هم باإحلاح يثري �لت�ساوؤل. كيف نفهم هذ�؟ ل 
�أدري، ولكن ما �مل�س����كلة؟ �أبدً�! لتكن حالة �لب�سرة 
�إذن و�سفًا للقاء�ت غريبة، مدينة �أحالم �أو مدينة 

نكد �أو حالة معاودين مم�سو�سن.
يف ع����ام 1995 با�س����رت �لكتاب����ة ع����ن عل����ي طالب 
م�ست�س����اطًا بكتابة نقدية ل�ساكر ح�سن عن �أعماله. 
ب����د� يل هذ� �لرد ممكن����ًا، لكنه فقري جدً�، ول يقول 
�س����يئًا مهمًا ع����ن �لعم����ل �لفني. ومن �لو��س����ح �أن 
�س����اكر كان ق����د ح����ّول �لن�����س �لب�س����ري �إىل ن�س 
لغوي و�أعاد توجيهه �إىل �ل�س����بكة �ل�سيكولوجية 
�لتي تنتجها �لعيادة �لنف�سية. ل �سك �أن يف �أعمال 
علي طالب طاقة �أدبية عالية ت�ستبك باللغة وتتاأكد 
حقيقته����ا �لرمزي����ة باملع����اود�ت و�لتك����ر�ر. لكنن����ا 
�إز�ء ن�س����و�س ب�س����رية تغري دللته����ا ووظائفها 
�لتعبريي����ة يف ف����رت�ت زمنية تطول وتق�س����ر، من 

هنا لبد من متابعة حتولتها بدقة عرب �لزمن.
توج����د عند علي طالب جمموعة من �ل�س����ري �لفنية 
لالأ�س����كال غ����ري مت�س����اوية يف �لرتب����ة، وتدخل يف 
عالقات فنية متجددة. ول�س����ت �أظن �أن عقدة �لأب 
ت�س����تطيع �أن تف�س����ر فن �لب����ن بكامله، ف�س����اًل عن 
�أن �لب����ن لي�س غرً� حتى يخلع م�س����كلته يف نظام 
و�ح����د. �إن����ه يدفع به����ا �إىل �خل����ارج فتتحول، ول 

تعود هي، وقد ت�سحي ذكرى وجرحًا م�ستذكرً�.
قب����ل هذ� وذ�ك يجب �أل نتوقع من �لعمل �لفني �أن 
ي�س����حي م�سرحًا لعقدة نف�سية �أو عيادة �سفاء �ىل 
م����ا لنهاية، فم����ن دون �أن تتدخل عنا�س����ر �أخرى، 
ف����اإن �لعم����ل �لفن����ي مفت����وح ل�س����تقبال �لتحولت 
�لرمزي����ة بو�س����فها حت����ولت ثقافي����ة. �إن �آخري����ن 

غام�س����ن، و�سريحن، �سي�سهمون فيه. �إن �لن�س 
�لب�س����ري ماك����ر، ونقل����ه م����ن موقع����ه �لتعب����ريي 
�لب�س����ري �إىل �لنظام �للغ����وي بعنت وعدم �نتباه 

يعني تبديده.
يف بيت علي طالب باإربد كنت قد �ساهدت روؤو�سًا 
عدي����دة �س����كلت م����ع روؤو�����س �أخرى قدمية �س����رية 
ذ�تي����ة. وكان هن����اك ر�أ�����س �أخ�س����ر و�آخ����ر �أزرق. 
فاأي����ة �قرت�ح����ات متوف����رة ه����ا هن����ا؟ م�س����حك �أن 
نزعم وجود عقدة خ�س����ر�ء و�أخ����رى زرقاء. لي�س 
�لر�أ�����س / �لأب �س����وى لعبة لغوية ��س����تبد�لية يف 
�أف����ق �س����يكولوجي، يف حن �أننا جميعا �أ�س����حاب 
روؤو�س، و�إمكانية �أن ن�س����كو منها، لأ�سباب ثقافية 
و�سيا�سية متوفرة متامًا. �إز�ء ذلك كان هناك ر�أ�س 
منحوت ر�سم عليه طائر: عالقة غريبة بن �لوقار 
�لتعب����ريي �لغام�س للر�أ�س وه����ذ� �لطائر �مللون. 
ثم����ة حتطي����م لقرت�ح����ات �س����ابقة، فلدين����ا ها هنا 
�قرت�حات �أخرى. و�ملر�جع �للغوية ت�ساعدنا يف 
�لتفك����ري، نظر� لأنها �لإمكاني����ة �لوحيدة، فالنظام 
�للغوي هو �لذي ي�س����رح �أنظمة �لتعبري �لأخرى، 
ولكن لي�س عليه �أن ي�س����قط مفهومًا قبل �أن ي�سف 
�ل�سل�س����لة �لتعبريي����ة كلها، ف����اإذ� ما وق����ف حائرً�، 
فعلي����ه �أن يظ����ل �أمينًا حائرً�، فاحل����رية �أكر فائدة 

من ��ستنتاج مفهومي مت�سرع.
رح����ُت �أع����ّد مقالتي عن عل����ي طالب و�أنا م�س����تثار 
�إذن، ث����م ر�أيتن����ي �أغ����رّي موقع����ي منها حت����ى بدت 
غري ممكن����ة. يف �حلقيقة �أنني �كت�س����فت – وهذ� 
�ع����رت�ف من����ي – �أن �لنق����د �لفن����ي عم����ل �س����عب 

ويحتمل �لزيف و�ل�سخف.
بعد ع����ام و�حد غريت خطط����ي فانزلقت متامًا من 
حلظات حياتي �أنا نف�سي، مما ر�أيته و�سمعته يف 
�إرب����د، ومم����ا �حتفظت به من ذك����رى، ومما �أعرفه 
عن نف�س����ي كب�س����ري يلتقي بب�س����ري، وكتبت عن 

)حال����ة �لب�س����رة( كمنطقة لق����اء جمالي����ة متوترة، 
وحالة �سوؤم، و��س����تذكار عذب. كان علّي �أن �أكتب 
ع����ن علي طالب من خ����اليل. ل �أوهام يف ذلك، فاأنا 
من يتحدث ولي�س عل����ي طالب، وعلي �أن ل �أخفي 

هذه �حلقيقة �لب�سيطة.

ح�سن. �ملرء ينزلق من حكاية �سهلة، ولي�س �أف�سل 
من �لنزلق من حلظة ل تريد فيها �أن تقب�س على 
�لآخري����ن متلب�س����ن كمر�س����ى �أو عباق����رة. توجد 
يف �حلقيق����ة �إمكانية جربتها وه����ي �أن يبد�أ �لنقد 
بتحلي����ل �س����يكولوجي حمايث للناقد نف�س����ه وهو 

أنا وعلي طالب وحالة البصرة
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علي طالب - فنان عر�قي ولد يف مدينة �لب�س���رة 
عام 1944. در�س �لر�سم يف بغد�د و�لقاهرة )فن 
�لت�س���ميم �ألطباع���ي( ودّر�س �لر�س���م يف �لعر�ق 
و�لأردن. ع�سو موؤ�س�س لأوىل �لتجمعات �لفنية 
�لعر�قية يف �ل�ستينات )جماعة �ملجددين 1965، 

كما �أ�س�س جماعة �لظل يف �لب�سرة).
�أق���ام معار�س عديدة يف عو��س���م عربية وعاملية 
ونال جو�ئز ع���دة، منها �جلائزة �لأوىل ملهرجان 
 1986 ع���ام  �لت�س���كيلي  للف���ن  �لعامل���ي  بغ���د�د 
و�جلائ���زة �لأوىل لبينايل �ل�س���ارقة عام 1995. 

يقيم ويعمل حاليًا يف هولند�
من �لو��سح �ن �لتحول �جلديد، يرتبط بظروف 
تاريخي���ة و�جتماعية ولكن يبدو �ل�س���وؤ�ل قائما 
هل يرتب���ط �لتحول �جلديد يف �لفن، وبالتحديد 

فنون �لر�سم ؟
ولالإجاب���ة عل���ى ه���ذ� �لت�س���اوؤل لب���د �ن يك���ون 
هناك حتديد مل�س���ار �حلركة �لت�سكيلية �ملعا�سرة 

وحتديد� يف �لعر�ق.
هذ� ف�س���ال عن �لأ�سلوب �ملتبع من قبل �لكثري من 
�لر�س���امن، �لذين يختارون مو�س���وعات و�أفكار 
�أعمالهم ونتاجا تهم من �سميم تلك �لظروف �لتي 
يبدو فيها �لكثري من �لأفكار �لتي حت�س���ب عليهم 
دون �نتب���اه. ومبا �ن �لتمهي���د لبد منه حتى يف 
�لفنون �لت�س���كيلية وخالف���ا لالجتاهات �لأخرى، 
�ملفاهي���م  يف  حت���ى  متهي���د�  �لبد�ي���ات  لتك���ون 

�لعامة.
))عل���ي طال���ب(( ميت���از باأف���كار ت�س���ل يف بع�س 
ويب���دو  �حلقيق���ة،  نط���اق  خ���ارج  �ىل  �لأحي���ان 
م���ن خ���الل لوحات���ه �لأوىل تب���دو �لتعبريية يف 
مفاهيمه���ا �لعام���ة كتي���ار يعم���ل �س���من منظومة 
يعمل عليه���ا �لكثري من �لفنان���ن، �ل هو �لوحيد 
�لذي �وجد طريقة �لتعبري مب�ستوى خا�س تابع 
له. ولن �لفن عند ظهوره كان تعبرييا حتى و�ن 
وج���د يف �لكهوف كان يعك�س مفهوم���ا بل �إدر�ك 
لكث���ري م���ن �ل�ستف�س���ار�ت �لعالق���ة و�لباقية، يف 
فكر �لإن�س���ان �لأول حتتاج �ىل �إجابات خا�س���عة 

بالدرجة �لأ�سا�س �ىل �لتف�سري �ملو�سوعي.
هذه نوع من �ل�س���ر�رة ك�سبها ))علي طالب(( يف 
�إ�س���عال �أفكاره �لت���ي دون بها �لتماثل �لب�س���ري 
ليبتعد عن و�قعه �لجتماعي ظاهر� ومتم�سك به 
روح���ا، ولبد للفنان من �لقب���ول بحقائق يتحرك 
�س���من د�ئ���رة يجع���ل م���ن �لأف���كار هي �لعن�س���ر 
�لأ�سا�س���ي يف �لتنفي���ذ وم���ن هن���ا ف���ان نتاج���ات 
�لفن���ان وم���ن خ���الل لوحات���ه �أ�س���بحت و�س���يلة 
حم���ددة  منظوم���ات  �س���من  بالآخري���ن  �ت�س���ال 
ينق���ل فيه���ا �مل�س���اعر كيفما ي�س���اء و�لأحا�س���ي�س 
و�لأف���كار عندم���ا يريد ذل���ك، ه���ذه �لروؤيا حمددة 
ع���ن �لفنان���ن �لآخري���ن لن �لتعبري ي�س���بح هو 
�لأ�س���ا�س لإب���ر�ز �ملفاهي���م منطلق���ة باجتاهاته���ا 
�لقدمي���ة ولز�لت متار�س حل���د �لآن �إر�دة �لفنان 
هنا جت�س���دت بو�س���وح يف بد�ي���ات �لثمانينات 
حتديد�، و�لإر�دة هنا �ق�سد بها بد�ية �لتحولت 
ومفاهي���م �لتماث���ل و�لتقاب���ل بد�أت ه���ي �لأخرى 
ت�س���تغل يف �أف���كاره ولكن كيف ميك���ن �إفر�ز تلك 

�لأفكار من خالل �للون من خالل �لفكرة من خالل 
�لتقني���ة من خالل �أدو�ت �لعمل هذ� بر�أي �لكاتب 
�س���لوك وموقف مت�س���دد منه لن عملي���ة �لتغيري 
ه���ي لي�س���ت �إمتامه���ا بال�س���هولة �لت���ي نتوقعه���ا 
وخ�سو�س���ا فن �لر�س���م. لأنه���ا بالأ�س���ا�س تكون 
خا�س���عة �ىل �جتاه���ات مماثل���ة هدفه���ا �لتعب���ري 
رمبا ع���ن �لو�قع �و �لتعبري عن �هتمامات معينة 
تك���ون �أكر و�قعية و�أكر �إتق���ان، لوحاته �لفنية 
لب���د من �لإ�س���ارة عنده���ا و�لوق���وف لي�س بعامل 
�لتاأم���ل و�إمن���ا تتخذ بع����س �خلط���و�ت لتعك�س 
مايدور يف �أفكاره ول تقت�س���ر عل���ى مايدور يف 
تعب���ري�ت �أعمال���ه ونتاجا ت���ه �لفنية �لت���ي بد�أت 
م���ن فرت�ت لي�س���ت بالق�س���رية من عم���ره �لفني، 
ومب���ا �ن �لتو�ف���ق يتحقق باملتماثالت �لب�س���رية 
ت���و�زن  حتقي���ق  م���ن  لب���د  �لر�س���ائل،  باإع���د�د 
لعنا�س���ر �للوح���ة �لفنية عند �لفن���ان وهذ� جعله 
�ن يعط���ي �أرقام خا�س���ة له �س���من فل�س���فة �قرب 
�ىل ))�لفيثاغورثي���ن(( و�عتق���د ه���ذه هي بد�ية 
�لهارموني���ة  �لتكوين���ات  يف  �ل�س���كلي  �لتو�ف���ق 
�لت���ي �عتم���د عليه���ا �لفن���ان يف بد�ي���ة لوحات���ه، 
وهذ� ليعد ت�س���ارب مع تعبريية لوحاته و�إمنا، 
ك�س���ف لدلئل �لتناظر �ملعد بو��س���طة �لتكوينات 
يف �لأف���كار �أول وم���ن ث���م حتقيق عامل �لن�س���بة 
و�لتنا�س���ب ليحقق جمالية، �لو�قع �لريا�سي من 
خ���الل هارموني���ة �لأل���و�ن و�لتناظر يف �أ�س���كال 
�ملفرد�ت �مل�س���تخدمة يف ر�س���م لوحاته وبالتايل 
ن�ستطيع ك�س���ف �لآثار �لجتماعية، �ملتغلغلة يف 
�أعم���اق �لفنان وهنا لبد م���ن �لغو�س يف �أعماق 
ه���ذ� �جلان���ب وتاأثري�ته �لبيئية، لك�س���ف �لو�قع 

�ملوؤدي �إىل �لفعل �لإبد�عي �لفني.
تلك ملح���ات موجزة عن مو�س���وعات �لفنان �لتي 
ب���د�أت تاأخ���ذ نتاج���ا ته مظه���ر� من مظاه���ر �لفن 
�لت�س���كيلي �لعر�ق���ي �ملعا�س���ر وج���اءت نتيج���ة 
�خلربة و�لتجري���ب، �لتي مثلت �لأفكار مبختلف 
مز�ياها �لتي منت بقدر�ته �لذ�تية وت�س���ري بقوة 
وخ�سو�س���ا ف���رتة �لثمانين���ات وما بع���د �لألفن 
هنا �أود �لإ�س���ارة ب���د�أت �أعمال �لفن���ان ولوحاته 
�ملر�سومة تخ�سع �إىل �ملنطق �لد�خلي وبالتحديد 
�ق�س���د بالبتعاد ع���ن �حلقيقة ه���و لي�س �لدخول 
يف �ختالفات �لع���و�مل مع �ملجتمع و�لتنكر للقيم 
كون���ه �لآن يعي����س يف �ملهجر ب���ل �لعك�س متاما، 
هو �لآن يعي�س بج���و �لتاأثري �ملتبادل بن �أفكاره 
ذ�ت �لنو�زع �لجتماعية وبن �أو�س���اع جمتمعه 
�لذي يظهر فيه، �س���حيح �لتاأثر باملجتمعات ينال 
ق�س���طا من تاأثري�ت متبادلة، ول�س���ك �ن �لعر�س 
�ملوج���ز للوح���ات �لفن���ان �لعدي���دة مت���ر بالنم���و 
�لتدريج���ي وكان لوحات���ه �أ�س���جار تنم���و وف���ق 
معطي���ات تركيب���ة �لعل���م ويف ر�أي �لكات���ب �إنه���ا 
تت�س���من �أدلة و�سو�هد تعزز �لكالم وهذه ترتبط 
�رتباط���ا وثيق���ا بن حال���ة �لأفكار وبن عنا�س���ر 
جمتمع���ه، �لت���ي كانت ج���زء� ليتجز� م���ن حياته 

�ليومية �لتي مثلت وجه جمتمعه يف �لعر�ق.
))عل���ي طال���ب(( يق���دم �أمثل���ة كث���رية تثب���ت �ن 
لوحاته تخ�س�س���ت يف فنون �لت�س���كيل باأنو�عه 
يف �لكر�فيك و�لت�سميم �لطباعي وحتى �ملل�سق، 
كان �ق���رب �ىل �للوحة �لفنية وه���ذ� ليتنافى مع 
تاأكي���د �لهمية�لفردي���ة له، ودوره �لأ�سا�س���ي يف 
ك�س���ف م�س���رية مهمة من �لفن �لت�سكيلي �ملعا�سر 
يف �لع���ر�ق، �ن���ه �وج���د �لأد�ة �ل�س���حيحة �لتي 
ي�س���تعن بها يف نق���ل �لأفكار، و�لك�س���وف كانت 
تتلقى ب�س���ورة ح�سا�س���ة من �ملتلقن و�جلمهور 
و�مل�ستغلن بهذ� �ملجال، هذ� �لك�سف يف �عتقادي 

يحتاج �إىل تظافر عاملن مهمن لتحقيق �لتماثل 
�لب�سري ولكن من خالل _ �حلاجة �لجتماعية.

�إ�ستقد�م �لأفكار
هذه �أعطت نتيجة ملعت من نتاجات �لفنان نف�سه، 
ومل تنطف���يء لأن���ه ت���رك ور�ءه تاأث���ري�ت �أع���دت 

ظاهرة يف �لت�سكيل كما �أ�سلفنا
يف �ملي���د�ن �لنظ���ري �أر�ه �ن���ه �أكادميي يو�س���ل 
�ملقدمات �لرئي�س���ة يف �لفن بطريقة تكاد تت�سابه 
يف �لتفا�س���يل عند �لكادمي���ن �لأوربين، وهذه 
بحد ذ�تها ممار�س���ة ن�سجت عند �لفنان من خالل 
�مل�س���اركات يف �لعديد من �مل�س���ابقات يف �لفنون 
�لك�س���ف  ولك���ن  �لع���امل،  دول  م���ن  �لكث���ري  ويف 
�لر�ئع عنده يو�س���ل �ملعلومة و�لأفكار من خالل 
�للوح���ة ومن خالل �ملفردة �مل�س���تقدمة ومبا �نها 
حتتاج �ىل تف�س���ري منهجي وعلمي ليتو� نى يف 
�إعد�د طلبته و�لق�س���اء معهم ليتابع �أر�ء وتعاليم 
تالمي���ذه، ويكملون وهو ي�س���غي �ىل �لنهاية ثم 
يب���د�أ بر�أيه وهذه لوحدها عملية ت�س���يري �لأفكار 
يف حرك���ة �لعل���م �جلدي���د، �لذي تو�س���ل �ليه يف 

ع�سرة و�سعه �لجتماعي يف بلده �لعر�ق.
وتاأ�سي�س���ا على ذلك و�سلنا �ىل جملة �إثباتات يف 
حتقيق �لتو��سل من خالل �لتماثل �لب�سري وهو 
ح�س���يلة �لتفاعل بن عاملن �لبيئ���ة �لجتماعية 
�لتي هياأت �لأفكار و�س���نعة وحرفية �لفنان �لتي 
�نف���رد به���ا ع���ن �قر�نه و�خت���ار �لوقت �ملنا�س���ب 
لإظهار تلك �لإثباتات وهذ� �وجد �لفارق �لوحيد 

بن �أقر�نه يف تاأثري هذين �لعاملن �ملهمن.
ويف �س���وء ه���ذ� �لثبات ي�س���تطيع �لق���اريء �ن 
ينب����س وي�س���ري يف �ف���كار لوحات���ه وبالتاكي���د 
�سريى �ملميز�ت �ل�سافية �لغري مك�سوفة ولكنها 
�لن من وجهة نظر �ملتلقي ولي�س من وجهة نظر 

�لناقد.
يعم���ل �لفن���ان �لعر�قي عل���ي طالب يف معر�س���ه 
�لأخ���ري عل���ى تقني���ة خا�س���ة يف تنفي���ذ �أعمال���ه 
�لأخ���رية، تعتم���د عل���ى تع���دد �لطبق���ات �للونية 
�ملرت�كمة. ويتطلب هذ� �لعمل على خامة �للوحة 
تركه���ا لفرتة غري ق�س���رية، ث���م �لعم���ل عليها من 
جدي���د حت���ى تتح���ول جمموع���ة م���ن �لطبق���ات 
�للوني���ة بحي���ث ميكن �حلف���ر يف ه���ذه �لطبقات 
و�إح���د�ث »�أث���ر« بارز على �س���طح �للوح���ة. ونفذ 
�لفنان هذه �لتقنية على عدد من �خلامات كالزيت 
و�لكريلي���ك و�لورق �ملذهب. وجاءت �لهرمونية 
�للونية ذ�ت �لألو�ن �لثانوية �لكابية لتعمق قوة 
»�لأثر« ومتنحه ب���روزً� وقيمة هي بقايا ذكريات 

))�سالح ح�سن(( كاتب و�ساعر يف هولند�.
بع�س �ملقالت �لنقدية �ملن�سورة:

يف �آخ���ر �أيام كانون �لث���اين )2000( كان �لفنان 
عل���ي طالب قد �أجنز تخطيطًا ميتث���ل كليًا لرت�ثه 
�ل�س���لوكي. كائنًا ل ي�س���تدرجه �لكالم.. �س���امتًا، 
غام�س���اُ ومتوترً�، كاأن���ه �نتهى للتو من ت�س���ليل 
جمي���ع �أدلئ���ه ورك���ن �إىل عزلة �لكائ���ن ووحدته 
�ملنتظرة.ولك���ن �س���يئًا يف �لتخطي���ط يتقاطع مع 
علي طال���ب وتر�ث���ه، كان �لكائن مائاًل ومو�س���كًا 
عل���ى �ل�س���قوط، بيدي���ن ممدودتن وملت�س���قتن 
بفخذيه، وكاأنه ي�ست�سلم لنهياره، ولكنه يف ذ�ت 
�لوقت ل يبدو �نهيارً� حمتوما. فهناك خيٌط ي�سدُّ 

�لكائن �إىل عموديته.
وكلما حدقت �إىل �لكائ���ن كّلما متّت �خليط حتى 
ي�سبح جزءً� من �لكائن ذ�ته. هذ� �للتبا�س يبدو 
يف �أحيان كثرية م���ن بع�س رهانات �لفنان.. �إنه 
ل يرتكنا نتمتع بالكت�ساف و�لركون �إىل يقينيته 

))�سالح �حليثاين((.

علي طالب.. التماثل البصري 
والتحول الجديد

د. محمد العبيدي

يكت����ب ب�س����رط �أل يخ�س����ى �س����عفه، ول يخ�س����ى 
�مل����رح، مر�هن����ًا عل����ى �لقلي����ل م����ن �حل����ظ. كتبت 
�س����فحات عدي����دة م����ن دون ترقيم، حت����ت عنو�ن 
)�أن����ا وعل����ي طالب وحالة �لب�س����رة( �ل����ذي كتبته 
بح����روف كبرية تاأكي����دً� مني على �أنن����ي مل �أكتب 
نق����دً� ول �أري����د، بل �أكت����ب كتابة ولنق����ل �أكتب ما 

�أحب.
كتبت من دون �أن �أفكر بالن�سر، ولعلي فكرت على 
هذ� �لنح���و: هذ� يل. لكن حقيقة: م���ا �إمكانية �أن 
تن�س���ر كتابة عن علي طالب يف تل���ك �لأيام وعلي 
طال���ب غ���ادر �لع���ر�ق.. كتابة عن حالة �لب�س���رة، 
و�لتحلي���ل  و�لعو�ط���ف  �مل�س���رتكة،  و�لأ�س���ياء 
�لنف�س���ي؟. ل �أدري حتى �للحظة �أين و�سعت تلك 
�لأور�ق، يف �أي كت���اب �أو ز�وي���ة؟ �أ�س���عتها �إذًن. 
بحث���ت عنها من دون ج���دوى. ويف �لع���ادة كلما 
�أبحث عن �س���يء �س���ائع ي���زد�د �س���ياعًا. و�أزد�د 
ياأ�س���ًا. ويف مثل هذه �حلالة �أطمئن نف�س���ي: �إنها 

هناك، يف مكان ما و�سوف تظهر من نف�سها!
يف عام /1998/ زرت �لأردن و�كت�س���فت �أن علي 
طالب �سنع معركة تليق به. بب�ساطة �سديدة وجد 
�حلجة �لقوية �لتي كان يعد نف�س���ه لها لكي يغلق 

�لباب خلفه بقوة ويقول: هر�ء!
مبغادرت���ه �أرب���د و�لتدري�س ر�ح عل���ي طالب يعّد 
�لعدة ملغ���ادرة �ملنطقة �لعربي���ة كلها. حتدثنا عن 
ه���ذه �لإمكاني���ة، و�أر�دين �أن �أغادر معه، �إل �أنني 
كنت �أكر ياأ�س���ًا منه ومن دون رغبة يف �ل�س���فاء. 
كنت ب�سريا وت�س���يخوفيًا بع�س �ل�سيء، مبعنى 
�أن باإمكان �لياأ�س نف�س���ه �أن ي�سحي قر�رً� عندي، 
وباإمكاين �أن �أ�س���ميه �أي �س���يء، �أماًل على �س���بيل 
�ملثال، ما دمت �أ�ستطيع �أن �أبدو �سريكًا لليائ�سن 

وعاطلي �لإر�دة، هاتفا كمحارب: �إىل �أمام!
يف بغ���د�د علم���ت �أن علي طالب غ���ادر �لأردن �إىل 

هولند� وفكرت: �سوف لن �أر�ه �أبدً�!
لك���ن �لع���امل �س���غري ود�ئ���ري و�س���دفوي، فف���ي 
)2002/9/3( غ���ادرت �إىل �لأردن وعرف���ت �أن���ه 
هن���اك يعالج ق�س���ايا عائلي���ة م�س���جرة ومتعبة. 
�أ�س���حى مدربًا على �لوحدة وميتلك زمام تفكريه 
م���ن دون مرجح���ة ل طائ���ل منه���ا. كان���ت �حلرب 
تدم���دم من بعي���د، �آتية وغري �آتية، وكنا يائ�س���ن 
م���ن �إمكاني���ة �أن تاأت���ي ول تاأت���ي، م���ن �ملك���وث 
و�لهرب من �لدكتاتورية و�حلرية. ماذ� كنا نريد 
حق���ًا؟ بالأح���رى ماذ� كنا ن�س���تطيع �أن نفعل نحن 
غري �مل�ست�س���ارين يف �أي �س���يء منذ عهود ما قبل 

�لتاريخ؟
و�س���افر م���ن جديد، و�أر�س���ل من هناك عم���اًل فنيًا 
م���ن �أعمال���ه �إىل مركز �لأن���دى للثقاف���ة و�لفنون 
لك���ي يعر�س مبنا�س���بة �فتت���اح بنايت���ه �جلديدة 
يف �للويبدة، وكنت ز�ئرً� �س���به يومي لهذ� �ملركز 
�لذي كتبت له ن�س���ًا يف هذه �ملنا�سبة. كان �لعمل 
جديدً� من حيث �لتقنية و�لتعبري، ف�س���اًل عن �أنه 
جتري���دي، لك���ن عالم���ات �لفنان �ملمي���زة �لقدمية 

متوفرة فيه.
يف �أعمال���ه �لتجريدي���ة يبني علي طالب ن�س���يجًا 
�آ�س���ر� يبدو لوحده حال���ة عاطفي���ة تاأملية كاملة، 
ن�سيج م�سغول مبالم�س متنوعة لها �سوء د�خلي 
�سحيح، وتوحي باأمكنة غام�سة. هناك يف �لقلب 
جن���د لقية كاأنه���ا قلب ناب����س، جوهرة �س���ائعة، 

�سيء م�سيء يف عتمة، ما�سة يف درب معتم.
ر��س���لته عن طري���ق �لربيد �لألكرتوين، فاأر�س���ل 
يل �س���ورة من عمل ي�س���تعيد فيه روحي���ة �أعماله 
�لقدمية، وبب�س���اطة �س���ديدة وجدتن���ي �أنزلق يف 
كتاب���ة ر�س���الة �أحت���دث فيه���ا ع���ن �نطباعاتي عن 
ح نف�سي على طريقة )حالة  هذين �لعملن، و�أو�سّ
�لب�س���رة(. وعل���ى نح���و م���ا �أردت �لتعوي�س عن 
فقد�ين لتلك �ملقالة كما �حتفظت مب�س���ودتها �لتي 
ع���ربت معي �حلدود يف طريق �لعودة. عام كامل 
م�س���ى على هذه �حلو�دث، و�حلرب �لتي قطعت 

�لو�سل �أعادته من جديد.
مقتطف من مقالة ن�شرت يف كتابي “اخل�شن والناعم” 

مع بع�ض التغيريات.
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يف ما م�سى من �ل�سنو�ت كانت ثمة عنا�سر حمددة 
يف جتربة �لر�س����ام �ل�س����تيني علي طالب جتثم على 
متلق����ي جتربت����ه؛ فتعم����ل كموجه قر�ئ����ي، ومل يكن 
هنال����ك من خال�س له����وؤلء �ملتلق����ن �إل �أن يتناولو� 
جترب����ة عل����ي طال����ب م����رور� بالثيم����ة �ملهيمنة على 
جتربت����ه وه����ي �لر�أ�����س �ملقط����وع �ل����ذي كان يب����دو 
)بلقطة جانبّية(، و�لذي ي�س����كل �لهيكل �لبنائي يف 
�أعمال����ه، و�لذي �أتخذه �لر�س����ام مرتك����ز� يف متحفه 
�ل�سخ�س����ي؛ فقر�بة ربع قرن، كان يلف هذ� �لر�أ�َس 
لغ����ٌز مث����رٌي يبقي����ه حمفوف����ا باأ�س����ر�ره، و�أحز�ن����ه، 
يب����دو  �لر�أ�����س  ذل����ك  كان  وماآ�س����يه،  وخو�جل����ه، 
�سخ�س����يًة ذ�هلًة تظهر و�لظالم يلفها من كل ز�وية، 
لكنه����ا رغم ذل����ك، توؤّكد وجودها برد فع����ل لي�س �أقله 
عدم �لكرت�ث �لذي تبديه جت����اه �لآخر)=�ملتلقي(؛ 
مم����ا يجعلنا نلتم�����س لها عذر�؛ فهي تب����دو عمياء ل 
ق����درة لعينيها على �لأب�س����ار، �أو ل وج����ود لعينيها، 
�إنها �إذن لي�س����ت مبو��سفات )لعبة �لر�أ�س �ملقطوع( 
�لت����ي كنا ن�س����اهدها يف طفولتنا، �إنه����ا لعبة جتري 
بطريق����ة �أخ����رى، لعبة قا�س����ية وحمزن����ة بقدر كبري 
وموجع، من �ل�س����عب �حلديث عنه لغًة؛ فلن يتبقى 
م����ن جتربة تلق�ّ����ي لوحة عل����ي طالب �س����وى ر�ئحة 
�ملوت �ل����ذي يع�س�����س يف ثنايا �أعمال����ه؛ فهو �ملمثل 
�لأهم يف م�س����رح �حلدث... ومثلما كان جايكومتي 
يعتقد “ �أن �لوجه �لإن�س����اين غابة مل تكت�سف بعد” 
فاأن عل����ي طالب يبدو موؤمنا بذلك متاما، وهو �لذي 
�نفق �أكر من ربع قرن ي�س����تقرئ �لوجه �لإن�س����اين 
ويوظفه، بل ويختزل �لو�قع، وحمنة �لإن�سان فيه، 
ب����كل تعقيد�ته����ا �إىل عالمة و�حدة ه����ي ذلك �لوجه، 
�س����احة لتجارب����ه �لتقني����ة �للوني����ة )ونح����ن نعن����ي 
حتديد� �سل�س����لة من �لوجوه �لتي ر�س����مها لروؤو�س 
�آدمية عام 1999(، فحن يعكف على �س����طح �للوحة 
ينقطع �إليه متاما كما ينقطع �لن�ساك يف �سو�معهم 
�أو رمب����ا كم����ا ينقط����ع �لور�ق����ون عل����ى  �ملنعزل����ة، 
�س����فحاتهم يزوقونها، في�س����ع خطوط����ه، وعالماته 
وم�س����تحثاته �ل�س����بيهة بالكلف و�لن����دب �لتي غزت 
وجه����ا جم����دورً�، وقد يتخلى عن ذل����ك حينا، متجها 
باألو�ن����ه �س����وب �أحادّية �لّل����ون، لك����ن لوحته، رغم 
�أحادي����ة �للون، تظ����ّل مّو�رة بغمو�س و��س����طر�ب 

لوين هائل.

مقاربات شتى
يح����ار �ملرء وف����ق �أي مق����رتب يتناول �أعم����ال )على 
طال����ب(، فق����د �ق����رتح �لناقد عدن����ان ح�س����ن �أحمد، 
و�أم����ام ث����ر�ء جترب����ة كه����ذه، ثالث����ة مقارب����ات معًا، 
“ل ميك����ن در��س����ة  كتاب����ات(:  فيق����ول يف )موق����ع 
�لتجربة �لفنية لعلي طالب، �أو �لتوقف عند معر�س 
�أي  در��س����ة  حت����ى  �أو  �ل�سخ�س����ية،  معار�س����ه  م����ن 
لوحة م����ن لوحاته على �نفر�د ما مل ي�س����تعن �لناقد 
باأدو�ت نقدية تك�سف عن ثالثة جو�نب يف �آن معًا، 
وه����ذه �جلو�نب هي: �جلان����ب �جلمايل، و�جلانب 
�لفل�س����في، و�جلانب �لنف�س����ّي. فلوحة علي طالب ل 
تتعام����ل مع مو�س����وعة عابرة، ول تتن����اول ثيمة ما 
عفو �خلاط����ر، فجل مو�س����وعاته هي مو�س����وعات 

كونية...«
نح����ن، من جانبنا، كن����ا نعترب �لعنا�س����ر �لتي تقود 
جترب����ة علي طالب: �أ�س����اطري �س����ديدة �لفرد�نية من 
جانب، و تفعياًل للطابع �ل�سيئي للوحة من �جلانب 

�لآخ����ر، �ن ه����ذ� �لر�س����ام و�ح����د م����ن �أه����م ر�س����امي 
جيل �ل�س����تينيات وجماع����ة �ملجددين، وم����ن �لذين 
طرح����و� فهم����ًا مغاي����رً� للخ����ط �ملقد�س �ل����ذي هيمن 
عل����ى منطلقات ومنجز جي����ل )ما قبل �ل�س����تينيات( 
يف �لع����ر�ق، وهو )�لتعبري ع����ن �لروح �ملحلية( يف 
مقابل �لفهم �ل�ستيني �لثوري �جلديد �لذي يتمثل: 
بالنظ����ر �إىل �للوح����ة باعتباره����ا �س����طحًا م�س����كونًا 
بامل����ادة، و�عتبار �لر�س����م “فن����ًا يكت�س����ف “ذ�ته يف 
�ل�س����طح �لت�س����ويري” كما يقول �س����اكر ح�سن �آل 
�س����عيد )�آل �سعيد، �ساكر ح�سن، �لبحث يف جوهرة 
�لتفاين، د�ئرة �لثقافة و�لإعالم، �ل�س����ارقة، 2003، 
ط1،�����س205(، فق����د ولد عل����ي طالب يف �لب�س����رة 

ع����ام 1944، وتخّرج يف �أكادميّي����ة �لفنون �جلميلة 
ببغد�د يف �ل�ّس����تينّيات، وعندما �أنهى در��س����ته عاد 
�إىل �لب�س����رة مدينت����ه ليعيد فيها ح�س����اباته وليعود 
منت�س����ف  ويف  �لقاه����رة،  يف  �لف����ّن  در��س����ة  �إىل 
�ل�ّس����بعينّيات كان قد �متلك وعيا كافيا �أه�ّله للبحث 
عن �أ�س����اليب تعبريية جديدة تتالءم و تلك �ملرحلة، 
فق����ام وجمموعة م����ن �ل�س����باب وقت����ذ�ك بتاأ�س����ي�س 
)جماع����ة �ملجددي����ن( �لذين �أقامو� معر�س����هم �لأّول 
يف بغ����د�د ع����ام، 1965 ث����م يف �ل�س����نة �لتالي����ة يف 
بغد�د 1966، وهم ماز�لو� طالبا؛ فكانت �لأ�س����باب 
لت�س����كيل تل����ك �جلماع����ة ه����ي �لتخلي ع����ن �خلطاب 
�لأيديولوج����ي جلماعة بغد�د للف����ن �حلديث وقيمه 

غري �جلمالية، وتثوير مو�د �للوحة �لتقليدية �لتي 
�نكب عليها �لرعيل �لأول من �لفنانن.

شيئية فعل الرسم
ب����دت لوحات علي طال����ب جتارب توؤك����د �أن �للوحة 
حق����ل ل ميك����ن في����ه ف�س����ل �خلام����ات ع����ن �لأل����و�ن 
مطلقًا، و�أنهما معًا ل ميكن �أن ينف�س����ال عن �لوجود 
�ل�س����يئي للوحة، وبذلك تك����ون �للوحة حقل وجود 
����يًا، ت�س����ّكله  لعنا�س����رها؛ فب����دت لوحت����ه مركبًا ع�سّ
�أج����و�ء �س����به �أ�س����طورية م����ن �س����خو�س طوطمي����ة 
تنت�س����ب و�س����ط ظالم �ل�س����طح �لذي هو ناجت عمل 
تقن����ي ع����ال يف معاجل����ة �مل����ادة و�لل����ون، ب�س����طوح 

الرسام علي طالب.. محنة اإلنسان.. 
وشيئية اللوحة
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متاآكل����ة تلفه����ا �لظلم����ة �لت����ي تذكرن����ا بظلم����ة لوح����ات 
طال����ب(  عل����ي  )كان  فق����د  وكار�فاجي����و،  رمرب�ن����درت 
وماز�ل، منغم�س����ا يف معاجلة �ملو�س����وعات �لوجودية، 
و�لأ�س����ئلة �لكربى ح����ول �لطبيع����ة �لب�س����رية، وطبيعة 
�حلياة و�مل����وت و�لزمن.. ويبدو �أثر �ملنفى على �أعماله 
�جلدي����دة جليًا، متمث����اًل يف �لبحث ع����ن �لأر�س �لأوىل 
حي����ث يز�وج بن �لرحم و�ملكان �لأول )�لذ�كرة(.. )كما 
ج����اء يف موق����ع فنون(، وم����ن ظلمة د�كن����ة تنبثق زهرة 
حمر�ء ت�س����كل خارطة )قو�س حممول( ينّم عن ممار�سة 
طق�س����ية �س����رية غام�س����ة و�أج����و�ء لونية �س����حيحة. لقد 
كتبت مرة، و�أنا �أحتدث عن �لر�سام �ملقيم يف لندن هاين 
مظهر، باأنه كان يعمد �إىل �إجر�ء �نقطاعات يف �أ�س����كاله 
فيقطعه����ا �إربًا با�س����تخد�م �للون �لأبي�����س، بينما يفعل 
عل����ي طالب �لأم����ر ذ�ته ولكن م����ن خالل �للون �لأ�س����ود 
)�ل����ذي ميحو �لأ�س����كال فيخلق �لنقط����اع(. كتب حميي 
�مل�س����عودي يقول “يف كل عمل ثمة �لإن�س����ان وق�س����يته 
و�س����ر�ع... لقد �سح �ل�س����وء كثريً�، فان�سحبت �لألو�ن 
�مل�سيئة تاركة �أثرً� د�ر�سًا يغري �لناظر بفقد�نها ويعرب 
عن فجيعة �لإن�س����ان �لغائب �سكاًل و�حلا�سر فعاًل و�أثرً� 
يف معظ����م �لأعم����ال... لقد ّع����م �لظالم وت�س����للت �لعتمة 
و�لق����دم و�لإهمال، وه����ي �إ�س����ار�ت توؤكد روؤي����ة �لفنان 
�لر��س����خة باأف����ول �حلي����اة... وهزميتها ل�س����الح �ملوت 
ف����كان عل����ي طال����ب، م����ن ناحية  �أو �لفن����اء �أو �لدم����ار”، 
�لتقني����ة �للوني����ة يعم����د يف تنفي����ذ �أعمال����ه، عل����ى تعدد 
�لطبق����ات �للوني����ة �ملرت�كم����ة وم����ن ث����م �حلف����ر يف هذه 
�لطبق����ات لإحد�ث )�أثر( و��س����ح يف �س����طح �للوحة، �إل 
�أن �لإيغ����ال يف مقارنة لوحتي عل����ي طالب بهاين مظهر 
تك�س����ف عن ف����روق جوهرية ه����ي �أن لوح����ة علي طالب 
لي�س����ت �إل موتيفا �سغريً� ي�س����كل بلورة جتمعت حولها 
�س����حب �لظالم مرت�كمة، بينم����ا كانت لوحة هاين مظهر 
كرنفاًل من �لأ�س����كال �مل�سخ�سة و�ملجردة و�ن كانت كال 
�للوحت����ن تتاأرجحان بحركة بندولية بن �لت�س����خي�س 
وبن �لتجريد باإ�سر�ر ثابت. يتخذ علي طالب �جلدر�ن 
ن�س����قًا يقاي�س عليه جتربته، فتكون تلك �جلدر�ن ج�سدً� 
ممتلئًا باحلركة يف �س����كونه وناب�س����ًا بالوجود كو�قعة 
�س����يئية مباديته����ا �أوًل وبتقنياته����ا �ملختلف����ة، مكر�س����ًا 
�ملبد�أين �للذين رفعهما �آل �س����عيد �إىل مقام �ل�س����رت�تيج 
وهما: �لتعرية و�لرت�كم، فيكون �جلد�ر ميد�نًا لتجارب 
�لر�سام باجتاه �إخ�ساع عنا�سر �للوحة )�ملادة و�للون( 

لتجاربه �لمربيقية �إ�سافًة �أو حذفًا..

العنوان مفتاحا من خارج الَبَصري
تتن����ازع �لفنان �س����تى �لن����و�زع، ب�س����اأن م�س����األة �ملتلقي 
�لفرت��س����ي �لذي تتوجه �للوحة �إلي����ه، هل يتمكن هذ� 
من حل �س����فرة �لعمل �أم ل؟، وكيفم����ا كانت �لنتيجة فاأن 
�ل����ذي �سينت�س����ر يف نهاية �لأمر، بناء �لعم����ل كما �أر�ده 
�لفن����ان �لذي ل يدير ظهره للمتلقي، ب����ل يلقي �إليه، قبل 
�أن يرتك����ه وحي����د� �أم����ام ذلك �لعم����ل، يلقي �إلي����ه مبفتاح 
ن����ري وحيد م����ن طبيعة )خارج ب�س����رية(، �ن����ه عنو�ن 
�للوحة، عله ي�س����اعد يف �إخر�ج ذل����ك �ملتلقي من ظلمات 
�ملعنى �إىل نور �لإح�س����ا�س به، و�لفنان يف ذلك يفرت�س 
متلقي����ا م����ن منط خمتل����ف، لأنه ي����رتك، بعمل����ه ذ�ك، من 

�لأ�سئلة �أ�سعاف ما يرتك من �لإجابات!!.

علي طالب رساما )بصريا(
ه����ل ي�س����ح، بع����د كل ه����ذ�، �عتب����ار عل����ي طالب ر�س����اما 
ريا(؟ �أي �أن يكون جمرد� من كل معنى غري ب�سري  )َب�سَ

)نري = �أدبي �أو رمزي(؟
ق����د يعَجب �لكث����ريون منا �إن نحن، بع����د كل �لذي قلناه، 
نعت����ربه كذلك، بل �س����نعتربه كذل����ك!؛ فنح����ن نعتقد �نه 
رغ����م حر�س����ه عل����ى �أن ُت�مثل �للوحة )�س����يئا( �أي �س����بها 
باأ�س����كال �لو�قع، �إل �أنه مثل ماك�س �آرن�س����ت مثال، يبقى 
وفي����ا، وخمل�س����ا ل�س����يئية �س����طح �للوح����ة؛ فهو ي�س����ع 
للوحة حدود� ب�س����كل وجه �إن�ساين جانبي! � �أما ما خال 
ذلك فلي�س ن�سيجا من قما�سة، �أو �أية مادة �أخرى، و�سع 
�لفنان �ل�سبغ عليه، و�سيخو�س فيه غمار جتربة تقنية 
مع �ملو�د �مل�س����تخدمة، لي�س����ري ذلك �لوجه ن�س����يجا ثر�، 
�س����و�ء ب�س����حنته �للونية �أو ملم�س����ه، وهو ل ي�سابه �إل 
نف�س����ه، مهما �أوحى لنا ب�سبه لأ�سكال �أخرى يف �لو�قع، 
ومهم����ا بح����ث �ملتلق����ي عن مع����ان خارجية فل����ن يجدها، 

وعلي����ه �أن يبحث عن معانيه د�خل �للوحة، ل خارجها!، 
متاما مثلما �ن�س����غل �لفنان ب�سطح �للوحة حن �أجنزها 
بانقطاع ي�س����ي بافتتان بالن�س����يج و�ملو�د �لغريبة �لتي 
ي�س����تغلها بيديه )�أي ي�سّنعها يدويا( فقد كان ي�سع على 
لوحت����ه كل م����ا يعن علي����ه، ويعتق����ده ي�س����لح �أن يوحي 

بف�سا�سة ما يحيط بنا.

*****
يح����ار �مل����رء وف����ق �أي مق����رتب يتن����اول �أعمال �لر�س����ام 
�لعر�ق����ي من جيل �ل�س����تينيات )على طال����ب(، تلك �لتي 
عر�س����ها يف قاعة �لورفلي 2006، �سمن معر�س )حب 
وموت( فقد �قرتح �لناقد عدنان ح�سن �أحمد، �أمام ثر�ء 

جتربة كهذه، ثالثة مقرتبات معًا، فيقول:
)ل ميكن در��سة �لتجربة �لفنية لعلي طالب، �أو �لتوقف 
عند معر�س من معار�س����ه �ل�سخ�س����ية، �أو حتى در��سة 
�أي لوح����ة من لوحات����ه على �نفر�د ما مل ي�س����تعن �لناقد 
ب����اأدو�ت نقدية تك�س����ف عن ثالث����ة جو�ن����ب يف �آن معًا، 
وه����ذه �جلو�ن����ب ه����ي: �جلان����ب �جلم����ايل، و�جلان����ب 
�لفل�س����في، و�جلان����ب �لنف�س����ّي. فلوح����ة عل����ي طال����ب ل 
تتعامل مع مو�س����وعة عابرة، ول تتن����اول ثيمة ما عفو 
�خلاطر، فجل مو�س����وعاته هي مو�سوعات كونية…( 

)موقع كتابات(.
لق����د وجدنا، من جانبنا، �أن �لعنا�س����ر �لتي تقود جتربة 
علي طالب كانت: �أ�س����اطري �سديدة �لفرد�نية من جانب، 
وتفعي����اًل للطاب����ع �ل�س����يئي للوح����ة من �جلان����ب �لآخر، 
فهذ� �لر�س����ام كان و�ح����دً� من �أهم ر�س����امي جيل جماعة 
�ملجددي����ن وجماع����ات �أخرى، م����ن �لذين طرح����و� فهمًا 
مغايرً� للخط �ملقد�س �لذي هيمن على منطلقات ومنجز 
جي����ل ما قب����ل �ل�س����تينيات يف �لع����ر�ق، وه����و )�لتعبري 
ع����ن �لروح �ملحلي����ة( يف مقابل �لفهم �ل�س����تيني �لثوري 
�جلدي����د �لذي يتمث����ل: بالنظ����ر �إىل �للوح����ة باعتبارها 
�س����طحًا م�س����كونًا باملادة، و�عتبار �لر�س����م )فنًا يكت�سف 
“ذ�ته” يف �ل�سطح �لت�سويري( كما يقول �ساكر ح�سن 
�آل �س����عيد )�آل �سعيد، �س����اكر ح�سن، �لبحث يف جوهرة 
�لتف����اين، د�ئ����رة �لثقاف����ة و�لع����الم، �ل�س����ارقة، 2003، 
ط1،�����س205( وكان �آل �س����عيد نف�س����ه و�ح����دً� م����ن �أهم 
�لفنان����ن �لذين �ن�س����لخو� عن جيله����م و�لتحقو� بركب 

�ل�ستينين.
بدت لوح����ات علي طالب جتارب توؤك����د �ن �للوحة حقل 
ل ميكن فيه ف�س����ل �خلامات عن �لأل����و�ن مطلقًا، و�أنهما 
معًا ل ميكن �ن ينف�س����ال عن �لوجود �ل�س����يئي من خالل 
ت�س����نيف �آل �س����عيد لالأل����و�ن و�مل����و�د يف �للوح����ة يف 
“�نتمائه����ا �إىل �له����و�ء )�للون �ملنف����وث(، و�ملاء )�للون 
�ل�س����ائل(، و�لأر�س )�لل����ون ذو �لكثافة(، و�لنار )�للون 
�ل����ذي يوح����ي للم�س����اهد باأن����ه تك����ون يف حال����ة ح����رق 

�ملادة(…” وبذلك تكون �للوحة حقل وجود بعنا�سره 
����يًا عل����ى �لخرت�ق،  �لأوىل، فب����دت لوحت����ه مركب����ًا ع�سّ
ت�س����ّكله �أجو�ء �س����به �أ�سطورية من �س����خو�س طوطمية 
تنت�س����ب و�سط ظالم �ل�س����طح �لذي هو ناجت عمل تقني 
ع����ال يف معاجل����ة �مل����ادة و�لل����ون، ومن �س����طوح متاآكلة 
تلفه����ا �لظلمة �لت����ي تذكرن����ا بظلمة لوح����ات رمرب�نرت 
وكار�فاجيو فقد )كان علي طالب( وماز�ل، منغ�سمًا يف 
معاجلة �ملو�سوعات �لوجودية و�لأ�سئلة �لكربى حول 
�لطبيع����ة �لب�س����رية وطبيع����ة �حلياة و�مل����وت و�لزمن.. 
ويب����دو �أث����ر �ملنفى على �أعمال����ه �جلديدة جلي����ًا، متمثاًل 
يف �لبح����ث عن �لأر�س �لأوىل حي����ث يز�وج بن �لرحم 
و�مل����كان �لأول )�لذ�ك����رة(.. )كما ج����اء يف موقع فنون( 
ظلم����ة د�كنة تنبث����ق منها زه����رة حمر�ء ت�س����كل خارطة 
)قو�س حممول( ينّم عن ممار�سة طق�سية �سرية غام�سة 
و�أج����و�ء لونية �س����حيحة. كتبت مرة، و�أن����ا �أحتدث عن 
�لر�س����ام �لعر�قي �ملقيم يف لندن ه����اين مظهر، بانه كان 
يعم����د �إىل �إج����ر�ء �نقطاعات يف �أ�س����كاله فيقطعها �إربًا، 
ويفع����ل عل����ي طالب �لأم����ر ذ�ت����ه ولكن من خ����الل �للون 
�لأ�س����ود )�ل����ذي ميح����و �لأ�س����كال فيخل����ق �لنقط����اع(. 
ثم����ة  عم����ل  كل  )يف  يق����ول  �مل�س����عودي  حمي����ي  كت����ب 
�لإن�س����ان وق�سيته و�س����ر�ع… لقد �سح �ل�سوء كثريً�، 
فان�س����حبت �لألو�ن �مل�س����يئة تارك����ة �أثرً� د�ر�س����ًا يغري 
�لناظ����ر بفقد�نه����ا ويع����رب عن فجيع����ة �لإن�س����ان �لغائب 
�س����كاًل و�حلا�س����ر فعاًل و�أثرً� يف معظم �لأعمال… لقد 
ّعم �لظ����الم وت�س����للت �لعتم����ة و�لقدم و�لإهم����ال، وهي 
�إ�س����ار�ت توؤكد روؤية �لفنان �لر��سخة باأفول �حلياة… 
وهزميتها ل�سالح �ملوت �أو �لفناء �و �لدمار(، فكان علي 
طال����ب، ناحية �لتقنية �للونية )يعم����د يف تنفيذ �أعماله، 
عل����ى تعدد �لطبقات �للونية �ملرت�كمة ومن ثم �حلفر يف 
هذه �لطبقات لإحد�ث )�أثر( و��س����ح يف �سطح �للوحة، 
�ن �لإيغ����ال يف مقارنة لوحتي عل����ي طالب بهاين تظهر 
تك�س����ف عن ف����روق جوهرية ه����ي �أن لوح����ة علي طالب 
لي�س����ت �إل موتيفا �سغريً� ي�س����كل بلورة جتمعت حولها 
�س����حب �لظالم مرت�كمة، بينم����ا كانت لوحة هاين مظهر 
كرنفاًل من �ل�س����كال �مل�سخ�سة و�ملجردة و�ن كانت كال 
�للوحت����ن تتاأرجحان بحركة بندولية بن �لت�س����خي�س 
وبن �لتجريد باإ�سر�ر ثابت. يتخذ علي طالب �جلدر�ن 
ن�س����قًا يقاي�س عليه جتربته، فتكون تلك �جلدر�ن ج�سدً� 
ممتلئًا باحلركة يف �س����كونه وناب�س����ًا بالوجود كو�قعة 
�س����يئية مباديتها �أوًل وبتقنياتها �لأربع �لتي ف�س����ل �آل 
�س����عيد �حلديث عنها، مكر�سًا �ملبد�أين �للذين رفعهما �آل 
�س����عيد �إىل مقام �ل�سرت�تيج وهما: �ل�سعرية و�لرت�كم، 
فيكون �جلد�ر ميد�نًا لتجارب �لر�س����ام باجتاه �إخ�ساع 
عنا�س����ر �للوح����ة )�ملادة و�لل����ون( لتجارب����ه �لمربيقية 

�إ�سافة �أو حذفًا..



ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

خالد سامح

حضور الجسد
�أعم���ال عل���ي طال���ب باجل���ر�أة يف �لتجري���ب، وب�س���ياغاتها  تتمي���ز 
�لتعبريي���ة �ملتف���ردة للعنا�س���ر ذ�ت �ليح���اء�ت متعددة �مل�س���تويات، 

حيث ي�سف �عماله �لناقد �لفني �لأردين غ�سان مفا�سلة بالقول:
»ويعتمد طالب، يف �أعماله على �سبط �سل�سلة �حلو�ر�ت و�لتماهيات 
بن �سطح �للوحة كمذ�ق تعبري، وبن متثيالتها �لب�سرية من خطوط 
و�أل���و�ن وم���و�د خمتلفة، وكذل���ك على �س���بط مقايي�س �لت���و�زن بن 
�لكتل���ة وفر�غاها، كمتغريين متالزمن يغذي كل منهما �لآخر ويتتبع 

ك�سوفاته وحتوير�ته يف �إطار جمالها �حليوي.
�أخ���ذت �عمال���ه، منذ تنويعاته �لأوىل على مو�س���وع �لر�أ�س كعن�س���ر 
دليل �لإيحاء رومان�س���ي �لنزعة، �س���و�ء �أكان منفرد� �أم ثنائيا »رجال 
و�م���ر�أة«، �أم من خ���الل �لتدمري �ملنهجي لتكوينه وح�س���وره، �أخذت 
م�س���حتها وهويتها �خلا�س���تن من خ���الل تر�كمات جتربت���ه �لذ�تية، 
حت���ى تخمرت قيمها �جلمالية يف خز�نه �لب�س���ري، من دون �أن يتكئ 

على �ل�ستعار�ت �لإن�سائية �أو �لتمثيلية.
مل ينف�س���ل �جل�س���د �لإن�س���اين يف ج���ل مر�ح���ل �لفن���ان، ع���ن مذ�ق���ه 
�لتعبريي �ملنغم�س مع �سطح لوحته عرب �مللم�س و�لتمازج و�لتفارق؛ 
وهو �جل�سد �لذي ل يح�سر يف لوحته �إّل لتح�سر معه �سفاته �لنافذة 
و�لكا�س���فة على نح���و تر�جيدي يف ثنايا �س���طح �للوح���ة ويف �ملركز 

منه«.

حوار مع البيئة
كم���ا تقول �لناق���دة و�لكاتبة مي مظفر عن جتربته:«ت���كاد �أعمال علي 
طالب �لتي ي�س���مها معر�سه �ل�ستعادي توؤكد �متد�د خم�سن عاما من 
جتربة غنية قائمة على وحدة �ملو�س���وع. ثم���ة حدث يدور يف طق�س 
غام�س يتوخى �ل�س���ّرية و�لتكتم، موؤكدة قول �لفيل�س���وف �لإ�س���باين 
)�أورتيغا �إي غا�سيت Ortega Y Gasset(: »حياتنا حو�ر: �أحد 
�ملتحاوري���ن فيه هو �لف���رد و�لآخر هو �ملنظر و�لبيئ���ة �ملحيطة« ذلك 
هو جوهر �لروؤية عنده و�خلا�س���ية �لتي حافظ عليها يف �أعماله على 
مدى �حلقب �لتي �حت�س���نت م�سريته �لفنية �ملتو��سلة، بغ�س �لنظر 
عن �لأمكنة �لتي �أقام فيها و�لتغري�ت �لتي �نعك�س���ت من جر�ئها على 

مالمح لوحته«.

علي طالب في سطور
ول���د �لفن���ان علي طالب بالب�س���رة عام 1944،در�س �لر�س���م يف بغد�د 
و�لقاهرة )فن �لت�سميم �لطباعي( ودّر�س �لر�سم يف �لعر�ق و�لأردن. 
ع�س���و موؤ�س����س لأوىل �لتجمع���ات �لفني���ة �لعر�قي���ة يف �ل�س���تينيات 

)جماعة �ملجددين(1965، كما �أ�س�س جماعة �لظل يف �لب�سرة.
علي طالب حا�سل على ماج�ستري يف فن �جلر�فيك من جامعة حلو�ن 
يف �لقاهرة، و�أقام معار�س عديدة يف عو��س���م عربية وعاملية ومنها 
معار����س يف بغ���د�د وعم���ان وقرب����س و�ملغ���رب وبريطاني���ا و�لهند 
وفرن�س���ا وغريها من �لدول، كما �سارك يف ملتقيات فنية جماعية يف 
�لعديد من �لعو��سم، و�قتنت �أعماله �لعديد من �ملتاحف حول �لعامل، 
ون���ال جو�ئز ع���دة، منها �جلائزة �لأوىل ملهرجان بغ���د�د �لعاملي للفن 
�لت�س���كيلي عام 1986 و�جلائزة �لأوىل لبينايل �ل�سارقة عام 1995. 

يقيم ويعمل حاليًا يف هولند�، وله عدة كتب يف �لفن �لت�سكيلي.

لوحات التشكيلي علي طالب...تراكمات 
التجربة الذاتية


