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ذوي �لق���در�ت و�لإنت���اج �ألفن���ي وغ���ر �ألفني، من 
علماء و�أطباء ومهند�سني وقدر�ت �أخرى متنوعة، 
ُيه���ددون مبغ���ادرة �لبلد �ألذي يخ�س���رهم �أكرث مما 
ه���م يخ�س���روه، ول نق�سد هن���ا بخ�س���ارة �حلنني 
و�أر����ض،  وذكري���ات  خمل�س���ني  م���ن  �لوط���ن  �إىل 
ولك���ن نق�سد ل يخ�سرون بق���در ما تقوم بها بلد�ن 
�ل�ستيط���ان م���ن خدم���ات وتقدي���ر و�أهتم���ام مب���ا 
ميتلك���ه �ملهاجر عن���وة م���ن مو�هب و�إب���د�ع. تلك 
�حلقيق���ة �لت���ي تتو�فق م���ع هجرة علم���اء و�أنبياء 
عرب �لع�سور، ولي�ض نا�ض ب�سطاء فقط، لأن �لكرة 
�لأر�سي���ة لي�ض ملك لأح���د، و�إمنا لكاف���ة �لكائنات 
�حلية و�لنباتات، ولي�ض �لب�س���ر فقط. لقد �أجربت 
�ألفنانة �لتدري�س���ية يف معهد �لفنون �جلميلة فرع 
�لكر�في���ك ع���ام 2006 بالتهدي���د من جه���ات تهدف 
�إىل �إحب���اط �مل�س���توى للإنتاج �لثق���ايف و�لعلمي، 
و�لإقت�س���ار على �إف�س���اح �ملجال ملوجات معاك�سة. 
وه���ذ� م���ا ح�س���ل �لآن يف �لنتائ���ج و�أنو�عها. من 
ت�س���كيل وم�س���رح ومو�س���يقى وغناء متدين نحو 
م�س���توى �لإحب���اط. �لآن �ألفنانة – هن���اء مال �لله 
– �ألتي تقيم يف بريطانيا، حتت�سن لندن معار�ض 
له���ا وهي من �س���من فناين جي���ل �لثمانينيات وما 
تله���ا. تعك�ض �أعمالها عن “�س���خ�ض ذكي ومهذب 
�لعر�قي���ني،  حمن���ة  يعك����ض  ماأ�س���اوي”  ورمب���ا 
�لعقوب���ات  ع���ر�ق  يف  �ل�سخ�س���ية  وجتاربه���ا 
و�حل���رب و�ملعان���اة. تل���ك �لتخطيط���ات �لذ�تي���ة 
ف�س���ل عن �أعماله���ا �لتجريدية يت�س���منها معر�ض 
يف “ب���ارك غالري – لندن” و�لذي يحمل عنو�ن 

“من �لت�سخي�ض �إىل �لتجريد”.
لقد كانت �لتحولت عرب مر�حل متنا�س���بة يف بعد 
م�س���افاتها �لزمني���ة وبني���ة حتولته���ا �لتكويني���ة 
و�لأ�سلوبية، بدءً� من �لأد�ء �لأكادميي للبورتريت 
�ل�سخ�س���ي ومر�حله���ا �لو�قعي���ة �لأخ���رى نح���و 
�لأد�ء �لتجريدي �ملعا�س���ر ذو �لبع���د �لو�حد، مبا 
قطع م�س���افاتها �لأد�ئية �ألفنان �لت�س���كيلي و�ملفكر 
�ل�سويف يف خياله �ساكر ح�سن �آل �سعيد – و�لذي 
تاأثرت به. ولكن هنالك خ�سو�س���ية خمتلفة متامًا 
يف حمتويات �لعلمات �ل�س���يميائية لأعمالها، من 
حي���ث �لدللت وم���ن حيث �لرتكيبي���ة، ومن حيث 
مفهوم �لتد�ولية، ملنتوجه���ا �ألفني. حيث �أنغمرت 
يف منتوجها �لتجريدي �أبان بد�ية �لت�س���عينيات، 
حي���ث ب���د�أت �ألفنان���ة – م���ال �لل���ه – �لرتكيز على 
�لتجري���د. وب���د� �هتمامه���ا بالرموز و��س���حًا من 
خلل �إ�س���تخد�مها �ملتكرر للرم���ز �لفينيقي )عني(، 
وهي ر�س���الة ع���رث عليها بالعربي���ة و�لعربية. هذ� 
�لإهتم���ام �أنتج كعن�س���ر تطوير فك���ري ومنهجي، 
جت�س���د ذل���ك يف �أطروحتها، “�لنظ���ام �ملنطقي يف 
و�لتي  ر�س���وم بلد م���ا ب���ني �لنهري���ن �لقدمي���ة”، 
قدمته���ا لني���ل �لدكت���ور�ه يف فل�س���فة �للوح���ة عام 

.2005

صيغ تطبيقية:
للفنان���ة �لت�س���كيلية – هن���اء م���ال �لل���ه – �إختي���ار 
وخ�سو�س���ية تبل���ورت ع���رب مر�ح���ل م���ن �لوقت، 
قطعتها حيث قدمت �ملوتيفات و�لتجريد و�لر�س���م 
�لأكادميي، حني ذلك بد�أت ت�س���تغل على ما ي�س���مى 
ب�)ف���ن �خل���ر�ب(، ياأت���ي ذل���ك م���ن خلل معاي�س���ة 
�ملجتم���ع �لعر�ق���ي مل���ا تخلف���ه �حل���روب م���ن �آثار 

مدم���رة، من �أحد�ث �س���اخبة، مما ت���رك نتائج يف 
�ملتغر�ت و�لتبدلت موؤثرة على م�ستويات �لبنية 
و�لفكري���ة  �ل�س���لوكية  و�جتاهاته���ا  �لإجتماعي���ة 
و�لنف�س���ية. تل���ك �لأح���د�ث، ��س���تحكمت منظومة 
)�مل���وت( كاأهم �لأ�س���ئلة �لوجودية �لت���ي يو�جهها 
�لعر�قي���ون يوميًا، لي�ض بح���دود طبيعة �حلروب 
و�لأح���د�ث �ملتنوعة فح�س���ب، و�إمن���ا ما ترتكه من 
ولد�ت فرعي���ة عل���ى كاف���ة �مل�س���تويات. وكما هو 
مع���روف �إن هنالك فرق ب���ني نهاية �لإن�س���ان، بعد 
قطع �س���وطا من �لعمر يف �حلياة ب�س���كل طبيعي، 
وبني �أحد�ث �س���اخبة وقا�س���ية تخرب كل ما يقوم 
ببنائ���ه �لإن�س���ان كف���رد، و�لتغي���ر �لتفكيك���ي يف 

�لبنية �لرتكيبة للمجتمع.
وعلى �س���وء تلك �لأحد�ث، كانت هنالك �إ�س���تجابة 
مدون���ة للفئ���ات �ملتنوع���ة م���ن �لإنت���اج �ملتب���ادل 
ب�سعور وجد�ين، يف �ل�س���عر و�لرويات و�مل�سرح 
و�لت�س���كيل. لذلك كانت �لت�س���كيلية هن���اء مال �لله 
تو�جه �لأو�ساط �لثقافية مبا �ختزنته ذ�كرتها من 
�آثار خر�ب �حلروب، �لتي بد�أت تتو�سع �إىل روؤية 
فل�سفية ذ�ت جذور ثقافية �سوفية تتعلق مبو�قف 
�لإن�س���ان يف مو�جه���ة �ل�س���ر �لأعظ���م يف �حلياة، 
وه���و �ملوت. لذلك فاإن �أعماله���ا مرتبطة مبجريات 
ونتائ���ج �لأحد�ث من ح���روب ودمار.. وح�س���ار، 
�ألذي ل يختلف م�س���توى �أثره �ملدمر لل�سعوب من 
ع���ز وكر�مة وحياة م�س���تقرة. �إن �أغل���ب �لنتاجات 
�لهادف���ة بدللته���ا �ملرتبطة بتلك �لأم���ور، هي من 
لدن �لفنانني �ملهاجرين يف �أو�ساط خارج �لو�سط 
�لفن���ى يف �لبل���د �ألذي ت���دور فيه نتائ���ج �لأحد�ث. 
حيث جن���د �أغل���ب �لفنانني يف �لع���ر�ق يف �لوقت 
�حل���ايل، �أعمال �أما و�قعية لغر�ض �لبيع و�ملنفعة، 
�أو �أعمال جتريدية غام�س���ة، �أو فلكلورية �س���عبية 
هادئة، ومنها �سنا�سيل وقبب و�آيات قر�آنية دينية، 

ل علقة لها باآثار �حلروب.
ويف �أعماله���ا �لتخطيطي���ة �ألت���ي كانت تن�س���ر يف 
�ل�س���حف ومنه���ا جري���دة �جلمهوري���ة، له���ا وق���ع 
خا����ض، من حيث �لتنفيذ و�لتد�خل يف �ملفرد�ت.. 
حيث تدخل �لعب���ار�ت و�أهد�فها ف���وق �لتكوينات 
�لتخطيطي���ة. وكم���ا ه���و مع���روف �إن �لتخطي���ط 
يبق���ى ويف كل �لأح���و�ل و�ملر�ح���ل �لزمني���ة �ألتي 
يقطعه���ا �ألفنان �س���وطًا من �لتح���ولت و�لتجريب 

�ملتط���ور.. يبقى هو �للبنة �لأ�سا�س���ية و�ملبا�س���رة 
للمنتج و�مل�س���تلم عل���ى حد �س���و�ء. لأن �لتخطيط 
هو �لفقر�ت و�لعنا�س���ر و�لهياكل �لأ�سا�سية لبنية 
ويف  �لحق���ة.  مر�حل���ه  يف  �لإن�س���ائي  �لتكوي���ن 
�لوق���ت ذ�ته يك���ون �لإف�س���اح عن �مل�س���مون �أكرث 
�إي�سال وفهما و�إ�ستجابة لدى �مل�ستلم، لأنها �ألو�ن 

�سريحة و�أ�سا�سية وحمايدة،
وتكون متو�فقة مع �أجو�ء �لكتابة �لن�سية للرو�ية 
و�ل�س���عر و�ملقالت �لفكرية �لأخرى، وخا�سة على 
�ل�س���عيد �لإعلم���ي، و�إ�س���د�ر�ت �لكت���ب �لأدبية. 
وه���و حن���ني وع���ودة �إىل ممار�س���ته ب���ني �حل���ني 
و�لنح���ت  �لر�س���م  يف  �لت�س���كيلني  ل���دى  و�لآخ���ر 
و�خلزف و�لت�س���ميم �لهند�س���ي و�لزخريف، ومنا 
�إعد�د �لأ�سيكيجات �لتمهيدية للتكوين �لإن�سائي. 
ولكن لديها ليقت�س���ر على �لأعد�د �ملرحلي �س���من 
�ل�سكيجات و�إمنا عمل متكامل يف حتقيق �إجنازه. 
لذل���ك فاإن تلزم ه���ذ� �لنتاج �ملميز ل���دى �ألفنانة – 
هناء مال �لله – كان م�س���طحبًا بالقدر�ت �ملهارية 
و�ملحتوى �لهادف �ألذي يتم جت�سيده على �لورق. 
وهو مرحلة ممهدة �إىل �أخت�س���ا�ض ف���ن �لكر�فيك 

�ألذي مت ممار�سته يف �لإخت�سا�ض من قبلها.
يف �أعماله���ا هنال���ك منتظمات هند�س���ية بطريقة – 
�سيميرتية – متماثلة باأيقاعها �ملتناوب و�ملتكرر، 
ولك���ن يف حاف���ات تكويناته���ا تكون متح���ررة من 
دميومة �لإ�س���تمر�ر و�لتك���ر�ر. وترتب���ط �أعمالها 
مبا حل من خر�ب ودمار يف يف بغد�د وغرها من 
�مل���دن �لعر�قية، ومن �س���من ه���ذه �لرتباطات يف 
�لتج�سيد �مل�سموين، مبا يحتويه معر�سها �لثالث 
ع�س���ر يف م�س���رتها �لفني���ة و�ل���ذي يع���د �ملعر�ض 
ج���در�ن  يت�س���من  �أل���ذي  بريطاني���ا،  يف  �لث���اين 
تف���وح منه���ا ر�ئحة دخ���ان �حلر�ئق، �لتي نه�س���ت 
ج�س���د �ملدين���ة بفع���ل �لنفج���ار�ت، �لتي ت�س���ببت 
�لنا�س���فة  �ل�س���و�ريخ و�لقناب���ل و�لعب���و�ت  به���ا 
وغره���ا م���ن �أدو�ت �لتخري���ب و�لقت���ل. حتتوي 
�لأعمال ب�س���يغة �أد�ئية خا�سة تتنا�سب مع �سخب 
�لأح���د�ث وحديتها. �إذ تت�س���من مو�د من �أقم�س���ة 
ملتهب���ة �حلري���ق وملت�س���قة عل���ى ج�س���د �للوحة، 
م�س���كلة تكوينات فني���ة مثرة للأنتب���اه و�لتمعن، 
ملا يتنا�س���ب مع تر�جيدية و�سخب �لأحد�ث. ومن 
منجز�ته���ا �إنه���ا ر�س���مت 13 كتابا طبع���ت جميعها 

للأطفال، وح�س���لت على ر�س���ومها لكتاب )زنابق( 
عل���ى �أول جائزة من منظمة �ليون�س���كو، وما مييز 
�ألفنان���ة مال �لل���ه، �إنها مل تتحد يف �إطار �أ�س���لوبي 
حم���دد، و�إمنا �خل�س���وع نحو تنوع���ات �إلمتز�ج 
تب���دو  �ل�س���فة  وه���ذه  و�لتجري���ب،  و�لإختي���ار 
و��س���حة يف جتاربه���ا �لفني���ة، بع���د تخرجه���ا من 
معهد �لفنون �جلميلة، تخ�س�س���ت بفن �لغر�فيك، 
در�س���ت يف �أكادميي���ة �لفنون �جلميلة، وح�س���لت 
على �س���هادة �ملاج�س���تر بع���د �أن �هتمت بدر��س���ة 

»�ل�سيميائية يف �لر�سم �لعر�قي«”،
لك���ن در��س���تها �لأهم ج���اءت لرتبط بني �لفل�س���فة 
و�لف���ن �لت�س���كيلي يف مرحل���ة �لبح���ث للح�س���ول 
على �س���هادة �لدكت���ور�ه، م���ن جامعة بغ���د�د �أبرز 
م���ا تاأثرت ب���ه مال �لل���ه، ه���ي �لأعمال �ملعرو�س���ة 
يف �ملتح���ف �لعر�ق���ي ببغد�د، كان���ت تو�ظب على 
زيارته و�لبقاء هناك متاأملة، ود�ر�سة للمنحوتات 
و�جلد�ريات �لبارزة، �لتي �أجنزت عرب ح�سار�ت 
�س���ومر وباب���ل و�أك���د و�آ�س���ور. وكان���ت �لب�س���رية 
قد عرف���ت �أول �لأعم���ال �مللونة يف بو�بة ع�س���تار 
و�س���ارع �ملوكب، �أعم���ال �أ�س���طورية يعدها غالبية 
من د�ر�س���ي تاري���خ �لفن باأنها بد�ية لل�س���ريالية، 
�أ�س���كال حيو�نية غر�ئبية، �أج�ساد ب�سرية باأجنحة 
و�أيادي مبخالب ووجوه حيو�نية باألو�ن �لأزرق 
�ل�س���ذري، وه���و �لل���ون �ملقد����ض يف �حل�س���ار�ت 
�لعر�قية، لون �ل�س���ماء حيث تقي���م �لآلهة، و�للون 
�لأ�س���فر �ملاأخوذ من �ألو�ن �لذه���ب. بعد مغادرتها 
�لع���ر�ق، �أقام���ت هناء م���ال �لله معر�س���ا يف معهد 
�لعامل �لعربي يف باري�ض، وبعد ذلك ح�س���لت على 
منحة م���ن كلي���ة �لدر��س���ات �ل�س���رقية و�لأفريقية 
بجامع���ة لندن )�س���و��ض(. ودعيت �إىل �حل�س���ول 
عل���ى زمال���ة يف كلي���ة ت�سيل�س���ي للفن���ون يف لندن 
ملدة ثلث �س���نو�ت. وتق�س���م �لآن وقته���ا بني لندن 
و�ملنامة يف �لبحرين، حيث ت�س���غل من�سب �أ�ستاذ 

فن يف �جلامعة �مللكية �لن�سوية.
وتعليق���ًا عل���ى �مل�س���هد �لفن���ى �حلاىل ف���ى �لعر�ق 
تق���ول مال �لل���ه “�إنه �أمر �س���يئ للغاي���ة لن جميع 
�ملوؤ�س�س���ات �لفني���ة �لعام���ة و�خلا�س���ة مب���ا فيه���ا 
�س���الت �لعر����ض قد دم���رت، وه���ذ� ماح�س���لفعًل 
ونتفق مع ر�أيها مبا جرى ويجري �لآن من �إحباط 

يف تقييم �لفنون �لت�سكيلية يف �لعر�ق.

نموذج لمن خسرهم بلدهم

الفنانة هناء مال هللا في تجاربها التشكيلية
د. ماضـي حســن نعمــة
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ت�س���تهدف �لفنان���ة هن���اء م���ال �لل���ه يف جتربته���ا 
�لوىل،  ينابيع���ه  �ىل  بالر�س���م  �لع���ودة  �لطويل���ة 
�ىل �ق���ل ق���در ممكن من �خلط���وط و�للو�ن، وهي 
يف �لو�قع فنانة معا�س���رة، بوعي حديث، در�س���ت 
�لر�س���م يف �أكادمييات )حديث���ة( وتوفرت على عدد 
رخام���ات حديثة �س���نعتها �لتكنولوجي���ا �ملتقدمة. 
�لت���ي ل تتي���ح كل ذلك �ل�س���فاء، �ل�س���فاء �لذى ر�آه 

�إقليد�ض عاريا.
م���ن حق ه���ذه �لفنان���ة �لتاأملي���ة، �لتي تق���رتح منذ 
عق���ود، مذهبا جماليا �سخ�س���يا جد�، �ن جترب يف 
�لقت�س���اد �للوين و�خلطي، و�ن ت�سذب �لعامل من 

�لرت�كم، و�سول �ىل عو�ملها �لبعيدة �ل�سافية.
كانت يف بغد�د، د�ئمة �لرتدد على �ملتحف �لوطني، 
عندما كانت �بو�ب���ه مفتوحة، �أطالت �لتامل هناك، 
و�قرتحت �لعزلة بو�س���فها رحلة �إنقاذية للذ�ت من 
�لإف���ر�ط �لجتماع���ي. خط���ر لها �ن ت�س���تقر هناك، 
�ن تب���د�أ من هن���اك، من تلك �للحظ���ة �لتي قرر فيها 

�إن�سان مابني �لنهرين �ن ي�سنع �جلمال �ي�سا.
لكن �لعزلة �لإر�دية لي�ض من مهامها �مل�ساعدة على 
�نتاج فن خا�ض، على �لرغم من �نها قد تف�س���ي �ىل 

نظرية خا�سة وعميقة عن جوهر �لفن.

مل يكن �حد �هم �أ�س���اتذتها ورمبا �ل�ستاذ �لوحيد، 
منظ���ر� جماليا كم���ا ينظر �لي���ه يف �لغالب، �س���اكر 
ح�س���ن �ل �س���عيد كان مت�س���وفا حد�ثوي���ا، غرب���ي 
�لثقاف���ة، مبعنى �نه كان يعم���ل عمل �لركيولوجي 
�لأ�س���ياء، وعم���ل  �س���طوح  م���ا حت���ت  يف حت���ري 
�لفيل�س���وف يف �نت���اج �ملفاهيم، وعمل �ملت�س���وف 
يف حم���ل كل ذل���ك باجتاه �ل�س���ماء، ه���و مل يتوقف 
عن���د مهم���ة )�جلميل( يف �لوج���ود، �لرجل كان يف 
م�سعاه �ل�سخ�سي مندفعا نحو �ل�ستقر�ر �لروحي 
يف هال���ة �جللي���ل، ذلك �ل�س���ر �لذي يطب���ع �لوجود 

باجلمال و�سو�ه على حد �سو�ء.
من هنا، مل تكن تلميذته هناء مال �لله، ب�س���دد بناء 
نظري���ة يف �جلم���ال، بل عملت على تق���دمي تاأملت 
يف جمم���ل معنى �لوج���ود عرب روؤيته���ا �جلمالية، 
قدمتها يف طريق رحلته���ا �لنظرية، رمبا تاأثر فنها 
بهذ� �لقدر �و ذ�ك بتلك )�ل�س���طحات( �ملعرفية �لتي 
ي�سادفها �ملتاأمل يف عزلته. �و تلك �لتي �خذتها عن 

�ل�ستاذ.
وبالقدر �لذي كانه �س���اكر ح�س���ن �ل �س���عيد در�س���ا 
مهما يف ق�س���ة �لر�سم �لعر�قي، �س���تكون هناء مال 
�لله كذل���ك، لي�ض عرب مغامر�ت تقدمي �لنتاج �لفني 
�ملدوي و �ل�س���ادم، ولكن يف معنى ت�س���اهر �عمال 
�لفن���ان م���ع نظريت���ه. ذل���ك �لن�س���جام �خلفي بني 

تطلعات �لعقل و تاريخ �لروح.
يف �أعماله���ا �لخ���رة، يف معر�س���ها �لأخر، �لذي 

قدمت���ه يف )ب���ارك غال���ري( يف لن���دن، هن���اك هذ� 
�لختز�ل و�لفقر �ملق�س���ود يف �لعمال �ملعرو�سة، 
�س���حوب يف تن���وع �ملو��س���يع )لي����ض �مل�س���امني( 
وطرق معاجلتها وفقر دم لوين متعمد. مع �قت�ساد 
و��سح يف �خلامات. مع وجود بع�ض �لعمال )يف 
�حلقيق���ة �نا �س���اهدت �س���ور عملني ورمب���ا ثلثة( 
ميكن �ن ن�س���حبها �ىل �لفن �لرتكيبي برتدد، ولكن 
)هده���د( هناء مال �لله، كان بط���ل حكايتها و طائر 
عزلته���ا �لكئي���ب �ل���ذي ي�س���ي بالياأ�ض و�لوح�س���ة، 
وبالرغم من وجود �لغ�س���ون �خل�سر �ملورقة، فاإن 
ذ�ك �لطائر وهذه �لغ�سون ل�سوء �حلظ، ل يحملن 
�ىل عمق حميط روحها �مل�سطربة �ي ر�سالة �سلم 
و�خبار �سارة من �لياب�سة �لتي هي �مل�ستقبل رمبا. 
وحتديد� م�ستقبل بلدها، �لذي تيَبّ�ست �أغ�سانه يف 
�س���جن تقول لنا �للو�ن، هو ذلك �خلر�ب �لذي حل 
ب���ه بعد �لحتلل �لأمركي، حيث تعلق �لقف�ض يف 
ن�سيج �لطائر نف�سه و�أ�سبح قطعة منه، و�ملوت هو 
�لهدن���ة �لوحيدة لهذ� �ل�س���تباك. �مل���وت �لذي جاء 
عل���ى هيئة جمجم���ة تعلوها كلم���ة )truce( هدنة 
ت�س���يل دما ��س���ود هو يف �لو�قع لي�ض بدخيل على 

�سطح �للوحة و�إمنا جزء من تكوينها،
�حل���ق �ن جتربة هناء مال �لله �جلديدة، هي در�ض 
يف �لختز�ل، ودر�ض يف تكثيف �ل�س���فرة، كما �نها 
در����ض يف معاجل���ة �لف���ر�غ �لذي مل يع���د يعمل هنا 
كخلفية للأ�س���كال و�إمنا هو �ل�سكل �لكرث ح�سور� 

ون�سوعا وبلغة �ي�سا.
هناء مال �لله هنا، وكما يف �سابق عهدها، �ختارت 
طريقه���ا �ملوح�س���ة �خلا�س���ة، بعيد� عن �حل�س���ور 
�لإعلم���ي يف قل���ب �لتجرب���ة �لفنية و�س���جيجها، 

بعيد� عن نتاجاتها وتر�كمها وخل�ساتها.
هي فنانة تتجاوز �لتاريخ يف حماولة لل�س���تقر�ر 
يف كهفه���ا �ل�سخ�س���ي، حتف���ر بان���اة و�أناق���ة عل���ى 
�سخور عزلتها خطوطا )�س���رقية( تنتمي �ىل �لفن 
�لآ�س���يوي �لقدمي، وذلك يج���ري يف �لألفية �لثالثة 
�لت���ي تعي�ض مطلعه���ا يف و�حدة من �هم عو��س���م 
�لعامل وحو��س���ره �لفنية. بعد �ن غ���ادرت �لعر�ق 
حي���ث متح���ف ذكرياته���ا وم�س���قط ر�����ض �أعماله���ا 
�لوىل، من���ذ كان���ت ر�س���امة �لأطف���ال �لأنيق���ة يف 

توزيع �خلطوط على �لفر�غات �لبي�ض.
ومترينه���ا  �لنظ���ري،  ب�س���لحها  �لل���ه  م���ال  هن���اء 
�لتاأمل���ي، �س���وف ل تتقب���ل منا �ي �س���جيج نفتعله 
ح���ول �أعماله���ا، هي مكتفي���ة باقل ح�س���ور و�أعظم 

غياب، ر�هبة متعففة ل يفتنها �ي �سوء خمادع.
تلمي���ذة فري���دة لأ�س���تاذ فريد يف مدر�س���ة �س���اء لها 
�لقدر �ن تكون فريدة هي �لأخرى. مدر�سة باأ�ستاذ 

و�حد ومقعد و�حد لطالبة جمتهدة.
هناء مال �لله حتلق يف �س���ماء �لفن لوحدها، هناك 
طائ���ر ��س���ود بعي���د يفر����ض جناحي���ه �ملتعبتني يف 
�لأفق، بعيد عن �أ�س���عة �ل�س���م�ض �ملخادعة. ذلك هو 

طائرها.

�أع���رتف �إين ل���ن �أك���ون من�س���فة ح���ني �أكت���ب عن 
معر����ض هناء مال �لله �لأخ���ر يف �لبارك كالري/ 
Park Gallery يف لندن، وذلك لأن ر�س���ومات 
هن���اء م���ال �لل���ه يف مطبوع���ات �لأطف���ال )جملتي 
و�ملزم���ار( �للت���ان كن���ت �أحر����ض عل���ى �إقتنائهما، 
ج���زء م���ن طفولت���ي، وتخطيط���ات هناء م���ال �لله 
بع���د ذل���ك، ه���ي م���ن قادتن���ي لت���ذوق �خلط���وط 
و�س���ماكتها وتفرقه���ا و�إنحناء�ته���ا وقابليتها على 
�لإف�س���اح، ح���ني ر�فقت ه���ذه �لتخطيط���ات �ملو�د 
�لثقافية �ملن�س���ورة يف �ل�سحف �لعر�قية و�أحيانًا 
�إ�س���تحوذت هذه �لتخطيطات على �إهتمام �لقارئ 

�أكرث مما ُترفق معه من �سعر وق�سة.
ثيم���ة �ملعر�ض �لأخر �ملعنون )لق���د �أحطُت مبا مل 
 I have learned something /حت���ط به
you did not know(، هو �لهدهد �لعا�سق 
�س���احب �لأ�س���ر�ر بالفط���رة، �مل���رب�أ م���ن �ملثالي���ة 
و�لإكتمال �ملغرور، هو �ملر�س���د نحو �خلر�ب بكل 
جتليات���ه، يبد�أ �خلر�ب بنف�س���ه ف���ر�ه يف لوحات 
هن���اء ت���ارة مت�س���ظيًا وت���ارة منجرف���ًا يف دو�م���ة 
�س���ود�ء تتناثر منها �أ�س���لوؤه كاأن���ه يخو�ض حربًا 
طاحنة، مع نف�سه رمبا �أو مع جهل من ل يعرفون.

هن���اء حتنط �لهدهد يف تخطيطاتها بكل �أ�س���كاله، 
�حلي و�مليت و�مل�س���تت لكي تتمث���ل فكرة �لنجاة، 
كم���ا ل���و �إن �جل�س���د �خل���اوي للحي���و�ن �ملحن���ط 
منتهي �ل�س���لحية ميثل �خل���و�ء �لذي يرت�فق مع 
�لإح�سا�ض بالذنب من قبل �لهارب من جحيم بلده 
للنجاة بنف�س���ه وبفنه، هناء مال �لله تر�سم �لهدهد 
�ملت�س���ظي باإحل���اح مذهبي كي مت�س���ح عن روحها 
غب���ار �خلر�ب، كاأن لوحاته���ا بورتريت ذ�تي مهما 

كان نوع �لت�سخي�ض د�خل �إطار �للوحة.
ت�س���تعي�ض هن���اء م���ال �لله ع���ن �حلمامة وغ�س���ن 
�لزيتون كرمز عاملي لل�سلم بالهدهد و قناين زيت 

�لزيت���ون �ملعباأ، كرم���ز للنجاة من دم���ار �حلروب 
وعامل �ليوم �لإ�س���تهلكي. لوحاتها توغل ب�سوؤ�ل 
عن غمو����ض �لهدهد هل هو عارف �أم �س���ائع؟ هو 

�سوؤ�لها لنف�سها �أول وملتلقيها ثانيًا.
�لهده���د �ل���ذي ل���ه ق���درة عجيب���ة يف طل���ب �مل���اء 
و�لك�س���ف ع���ن تو�جده حتت �لأر����ض، فاإذ� رفرف 
على مو�سع ُعرف �إن فيه ماء�ً، لكن للهدهد يف هذه 
�للوحات، رحلة نحو نف�سه، ماوؤه �لذي يطلبه هو 
يقينه �لذ�تي، يفني نف�س���ه بخر�به وتيهه، كاأنه ما 
�س���ار عارفًا حت���ى تاه يف �لعجز وغ���رق يف بحار 
�حل���رة. هدهد هناء مال �لله له نظرة رغم �إنه بل 
عين���ني، نظرة متر من فوقنا وتتجاوزنا غارقة يف 
ذ�ته���ا ومليئة بالكارثة، �لهدهد �لذي �أنقذ نبي �لله 
من رحلة �لتيه هو نف�س���ه تائه وم�ستت و�لذي يدل 
�لنا����ض عل���ى �ملاء هو نف�س���ه عط�ض ول ي�س���تطيع 
�ل�س���رب كاأنه قائ���د ينت�س���ر لكنه ينتحر من �س���دة 

�إنهز�مه �لد�خلي.
�لهدهد �س���اهد و�إ�ستعا�س���ة عن يومي���ات �حلرب، 
ت���ارة نر�ه يت�س���ظى بفع���ل دو�مة �س���ود�ء كدخان 
يعق���ب �إنفجارً� ما، وتارة نر�ه يحمل ر�أ�س���ه �لذي 
ه���و عب���ارة ع���ن �س���بكة ت�س���به ر�د�رً� م���ا حت���اول 

�إ�س���طياد ذبذب���ات �لف�س���اء مث���ل، حينم���ا �س���األت 
�لفنان���ة عن معنى �ل�س���بكة ب���دل ر�أ����ض �لطائر ذو 
باأنه���ا  �أجابتن���ي  �جلميل���ة  �ملروحي���ة  �لنت���وء�ت 
جترب عل���ى ثيمة �لهده���د فنيًا، هل �أ�س���دقها و�أنا 
�أرى �لإن�س���ان �ملعا�س���ر �أ�س���ر ذبذب���ات �لأقم���ار 
م���ن  وغره���ا  و�لنرتن���ت  �ملوباي���ل  �ل�س���ناعية، 

و�سائل �لتكنلوجيا �لتي �سرتنا جميعًا �أ�سارى؟
تقول هناء مال �لله عن ثيمة �خلر�ب يف معر�سها 
�لأخ���ر: “ �إن مفه���وم �خلر�ب كان جزء� رئي�س���يًا 
م���ن جتربتي �حلياتية و�لفنية يف �لعر�ق، و�لذي 
كن���ت �أقرتب منه حمليًا كمفهوم ل�س���يق بجغر�فية 
ق���در  وكاأن���ه  مي�س���وبوتاميا،  )�لع���ر�ق(  معين���ة 
م�س���تدير �لتعاقب عل���ى �لعر�ق ول ميك���ن �لفر�ر، 
�و �خلل�ض منه، بد�أت �أعي�س���ه كمفهوم عاملي بعد 
خروجي من �لعر�ق، و�إ�ستقر�ري يف مدينة عاملية 
ر�أ�س���مالية مثل لندن، حيث معاملتن���ا كاأدو�ت، �و 
بالأح���رى وقود لإد�مة و�س���عنا يف خانة هو�م�ض 
جمتمع �لعوملة �لر�أ�سمايل، و�عتقد �ن للفن �لعاملي 
�ملعا�سر �لن وت�سويقه دور� كبر� يف هذه �للعبة 
�لعاملي���ة للخ���ر�ب، و�ق�س���د بذل���ك �إن م���ا ينتج يف 
�لفن �لعاملي �لن لي�ض �ل �إنعكا�س���ًا �سادقًا جلوهر 

�خل���ر�ب �لذي نعي�س���ه، و�لذي تغذيه �لر�أ�س���مالية 
وثقافته���ا �لتافه���ه مث���ل �م���ركا. هذ� م���ا يجعلني 
�أ�ست�س���عر حافة �خلر�ب يف كل �سيء �أعي�سه حتى 

و�إن كان يف حلظات �سلم«.
�س���تة ع�س���ر لوح���ة لهن���اء م���ال �لل���ه يف معر�س���ها 
�لأخ���ر، ب���ل �أ�س���ماء رمبا لأنه���ا تخل����ض لثيمتها 
)�خل���ر�ب( �أو كاأنه���ا حلق���ة م�س���تديرة تب���د�أ م���ن 
�للوحة �لتي ت�س���تقبل �لز�ئرين و�إنتهاءً� باللوحة 
�لتي تودعهم. �خلطوط �سحيحة وخمتزلة و�لبقع 
�ل�س���ود�ء يف كل �للوحات بل تتح���ول �أحيانًا �ىل 
�س���بكات �س���ود مت�س���ك كلية �للوحة د�خله���ا، كذلك 
�لأل���و�ن ب�س���يطة تر�بي���ة م�س���تمدة م���ن �لطبيع���ة 
كاأنه���ا توغل يف �لألو�ن لكي ت�س���ل �ىل �أم�س���الها 
وينابيعها �ملرك���زة �لوىل. بع�ض �للوحات ميكن 
�إعتباره���ا لوح���ات تركيب���ة فالفنانة ُتل�س���ق ري�ض 
طبيعي لطائر ما مكان ر�أ�ض �لهدهد �مل�سطور بكل 
�لإجتاهني وتل�س���ق رج���ل بطة �أي�س���ا مكان رجل 

�لهدهد كاأن �لهدهد هو كل �لطيور يف �آن و�حد.
يف لوح���ة )هدن���ة/ Truce( ت�س���تخدم �لفنان���ة 
�ملف���ردة )هدنة( كتاج فوق جمجة ب�س���رية، كاإد�نة 
للهدن���ة �ملزيف���ة �لت���ي ل يجده���ا �لن�س���ان �س���وى 
بامل���وت لك���ن غ�س���ن زيتون ناح���ل ينم���و بجانب 

جمجمة �لن�سان �لذي ي�ستمتع بالهدنة �أخرً�.
هناء مال �لله �لتي حت�سن تقنني خطوطها و�إد�رة 
لوحتها جيدً� توزع م�ساحات �لفر�غ �لباهت د�خل 
ف�س���اء �للوح���ة و�أحيانا يكون �لفر�غ هو �ل�س���يد، 
لكن���ه ف���ر�غ ملغ���وم يجع���ل �ملتلقي يبح���ث عن ما 
ور�ءه. لوح���ات هن���اء م���ال �لله يف ه���ذ� �ملعر�ض 
ُت�سّكل من �ملوروث )�للغوي/ �مليثولوجي( لطائر 
�لهدهد مع عنا�سر فنية متعددة من طباعة وكولج 
وتخطيط فكرتها �لفنية �خلال�سة للو�سول للتوق 
و�لن�س���هار �لكلي يف �ملجاهدة للتحرر و�لإنعتاق 
من �خل���ر�ب و�لنجاة بعيد�أ ع���ن حمارق �حلروب 

و�لر��سمالية �لتي تعتا�ض على كينونة �لإن�سان.
عن احلوار املتمدن

لقد أَحطُت بما لم تحط به

خالد مطلك

عن هناء مال هللا بمناسبة معرضها األخير في لندن

فيء ناصر
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�س���نو�ت ما بعد هج���رة �لفّنانة هناء م���ال �لله من 
�لع���ر�ق، �س���تغّر من وظائ���ف �حلو�����ّض، ويقظة 
�لذ�ك���رة. �إذ منذ مفارقة �جل�س���د و�لعني لأمكنتهما 
�لأليفة، كانت �لعودة �إليها بني وقت و�آخر م�سرحًا 
للتكهنات/ �ملحاكيات بعد �س���دمة �لفرت�ق �لأوىل 
)ح�س���لت �لفنان���ة هناء مال �لله عل���ى دكتور�ه يف 
فل�س���فة �لفن من كلية �لفنون �جلميلة ببغد�د �لعام 
2005، وغادرت �لعر�ق يف �لعام 2006 �إىل عمان 
وباري����ض قبل ��س���تقر�رها يف �إنكل���رت� مبنحة من 
 soas جامع���ة �لدر��س���ات �ل�س���رقية و�لأفريقي���ة
�لعام 200٨(. منذئ���ذ و�لفنانة تزور “�خلر�ئب” 
�لعر�قي���ة لتطوي���ر روؤيته���ا عنه���ا )ز�رت �لع���ر�ق 
م���ن قب���ل يف 2015 و201٨ لتحقي���ق م�س���روعها 
�لب�س���ري ع���ن ميت�س���وبتاميا يف بحث �حت�س���نه 
جالري جامعة �لدر��س���ات �ل�س���رقية و�لأفريقية، 

لندن، �لعام 2020(.
حدث �لتح���ّول �لأنطولوجي للفنانة ببطء وتدّرج 
تفّح����ض  خ���لل  ملحوظ���ني،  وت�س���كيلي  مهن���ي 
ودر��سة لآثار �لبيئة �ملاألوفة و��ستكناه موحياتها 
�ملنف�س���لة عنه���ا )�لتماثي���ل، �جل���در�ن، �لأن�س���جة 
�ملحوكة، �آجر�ت �لبناء(. كان �للت�س���اق �ل�س���ديد 
مب���و�د �لبيئة تلك، مينع �لنظرَة من �لفرت�ق عنها 
ومتّثلها بُي�س���ر يف عمل فّن���ي )مو�نع مثل: �لتقليد 
�لأكادمي���ي، و�لتوق���ر �ملثايل للم���كان و�لعلقات 
�لعائلي���ة، ث���م تهدي���د�ت غام�س���ة قب���ل �لهج���رة(. 
�أّم���ا بعد قط���ع �لعلقة تدريجي���ًا باملكان �لل�س���يق 
)�أبنية ون�سو�ض و�أ�س���اتذة( فقد �أ�سبحت �لروؤية 
�أكرث و�س���وحًا و�عتماًل و�ن�س���د�دً� للمو�سوعات 
»�ملهج���ورة«، ل ع���ن حن���ني عاطف���ي، ب���ل لتوثي���ق 
�نطباعه���ا  ومر�قب���ة  عنه���ا،  �ملقطوع���ة  �ل�س���لة 

�ملفاهيمي �لغائر يف �ليد و�لذ�كرة.
�أكان و�جب���ًا �لرحي���ل بعي���دً�، ل�س���تعادة �لوج���ه 
�ل�س���احب للم���كان ومو�ّده �لأ�سا�س���ية، ث���م تنقيته 
من �ل�سقاطات �ل�سخ�سية و�لإجتماعية وجتميله 
م���ن جديد؟ يبدو �لفعل هذ� حقيقيًا و�س���ادمًا �أكرث 
مم���ا يظ���ّن �لنق���اد و�ملوؤّرخ���ون �لفّنيون. �أ�س���بح 
�لأمر �أكرث من هجرة و�نف�س���ال جيو_ �سيا�سّي. 
كان �رحت���اًل مكاني���ًا كّليًا عن �لتجارب �ل�س���غرة 
�لبيئي���ة  �ملح���اكاة  �لنحتي���ة،  �لقطع���ة  )�للوح���ة، 
�ل�س���طحية، كما خا�س���ة يف جتارب �ل���رو�د �أمثال 
�س���اكر ح�س���ن وجمموع���ة �حلروفي���ني ور�ّس���امي 
�لأف���ق �لتجريدّيني، ومنه���م �أخذت هن���اء مال �لله 
زّو�دته���ا �لفنية �لأوىل( وباَت تر�س���يخًا بيوطيقيًا 
للأث���ر �لو�قع���ي و�لطبيع���ي وت�س���كيله يف خمترب 
ذ�تّي �س���ديد �لعزلة، بعيد عن �ملحاكاة �ل�س���طحية 
و�لتوثي���ق �جلماع���ي. لق���د �أنتج���ت �لفنان���ة هناء 
مال �لله ما يحاكي “�ملجاَل �لت�س���كيلي” بحرفّيته 
وذ�كرته ثم �إعادة متثيله جمددً� باحرت�ٍف “ُمَبّياأ” 
باإ�س���ناد�ت مفاهيمي���ة موقعي���ة، و�أعم���ال جتهي���ز 

و�أد�ء بعيدة �لنفلت عن بيئتها �لأ�سلية.
تع���ود “هن���اء” �لي���وم �ىل بغد�د لتعر����ض بع�ض 
جتاربها �لأد�ئية، �س���من ور�س���ة فنية ي�سارك فيها 
عدد من �لفنانني �لعر�قّي���ني �ملغرتبني )بدعوة من 
وز�رة �لثقاف���ة( فتاأخ���ذ �أث���رً� مهم���ًل وجُتري عليه 
فكرًة م�س���يطرة على خاطرها �ملوزع بني “�لهنا_ 

هناك” وتطّبق مفهوَمها عن حتولت �ملادة �لأثرية 
ب���ني “�لعتي���ق_ �جلدي���د” ونقله���ا م���ن �س���جّلها 
�لبيئي و�لتاريخي )�س���وق، ر�سيف، مطار، ملجاأ، 
متح���ف، بي���ت �لن�س���اأة و�لدر��س���ة �لأول...( �إىل 
ف�ساء تفاعلّي م�س���فَّر، حيث �ملادة �مللتَقطة ترتبط 
برق���م ت�سل�س���لي_ كود تطبيقّي ي�س���مح بالنتقال 
�حل���ّر بني �لآث���ار و�لذ�ك���ر�ت �ملرتبطة به���ا )ظّلت 
�لفنان���ة هن���اء تنق�ض هذ� �لرق���م يف �أعمال خمتلفة 
ك���ي يذكره���ا بامل�س���افة �لبينّية للم���كان وذ�كرته(. 
ويف �س���ياق ه���ذ� �لت�سل�س���ل_ �لت�س���فر، تقتن���ي 
�لفنانة جّرًة قدمية لُتجري عليها تطبيقًا مقارنًا مع 
ل على �لإناء �لنَّذري �لقدمي  �لكود �ملتحفّي �مل�س���جَّ

يف م�سهد �أد�ئّي موؤّثر )هو يف حقيقته بحٌث تعمل 
�لفنان���ة لجن���ازه منذ ع���ام(. فالفّنان���ة حتفر على 
�ل�س���طح �لآج���رّي �إرتكاز�ته���ا �لرقمي���ة و�خلّطية 
دة �للزمة لتوقيع �أخر، وحماكاة ت�سل�سلية،  بال�سِّ

تعك�سان قيمَة �لأثر يف تعميق �لأد�ء �لفنّي.
ر بالفيديو_  كان �لعم���ل �لأد�ئ���ي ه���ذ�_ �مل�س���وَّ
وثيق���ة هامة �س���عى فّنانو �لع���ر�ق �ملهاجرون على 
تدوي���ن �أمثاله���ا و�إدر�ج نتائجه���ا يف �س���جلتهم/ 
ملّفاتهم �ملرّقمة وغر �ملرّقمة )علي �لنجار، غ�سان 
غائب، مظهر �أحمد، �س���ادق كوي�ض..(. �إذ ما �ساَع 
و�بتع���َد وحتّطَم يف �لو�قع مّرة، �س���يعود للظهور 
بكيفيات ت�سكيلّية وم�سافات بينّية مّر�ت ومّر�ت.. 

كل ذلك مبفهوم �ل�سل�س���لة �مل�سّفرة، و�حلفر �لغائر 
بت �لعمل �ل�س���اّق يف ظروف  على �س���و�عد �أيٍد جرَّ
جيو_ بيوطيقية �سعبة وقا�س���ية. ولي�ست هناء 
مال �لله ��س���تثناًء فرديًا من �ل�سل�س���لة، لكّنها �لرقم 
�لأكرث ��س���تثناء و�نفر�دً� و�سرورة على �ختلف 
�لأماكن وتعدد �ملو�ّد و�مل�س���ادر. و�ستكون وثائق 
دة(  �لعم���ل �لأد�ئ���ي )�ملقارن���ة �لنَّذرية حلي���اة مهدَّ
هذه جزءً� من ذ�كرة �ل�سيف �جلرد�ء، و�نقلباته 
�ملفاجئة، بالرغم من تطمينات �لعودة �إىل �أمكنتها 

�لأوىل بوعود موؤقتة.
)*( مدونة ن�صرها القا�ص حممد خ�صري يف �صفحته 

الفاي�صبوكية

هناء مال هللا:
األثر، المسافة، الرقم
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خضّير الزيدي

ال تنطوي لوحة هناء مال هللا على 
سعة شكلية ثابتة لنتمكن من 

معرفة مجساتها البصرية والتعبيرية 
إلغراقها في المتن الداللي المنفرط 
من استدالل فكري وتاريخي وهذه 
الخاصية التي تعمقت بها لوحاتها 
األخيرة تتركب من صيغ عضوية في 

بنائية العمل الفني الواحد. أضف إليه 
دقة في معيارية مضمونها التعبيري 
ومتخيل ينشئ محموالته داخل نظام 
الهوية التراثية والثقافية لمشروعها 
المؤسس على أصول ومنابع عراقية 

بحتة وجراء كل عمليات التعبير 
التي تنظمها سياقات اللوحة تبقى 

خامتها ومعدنها يشيران لتغذية حية 
من متحف الذاكرة والتاريخ معا وهذا 

االفتنان بالجذر ومشاغل مظاهر 
التجديد في بنية اللوحة هما المسار 
األسلوبي المكرس لرؤية بديلة عن 
مشهد ال تسعفه الرؤيا بشيء يذكر.

. تت�س���ح يف �لبنى �لت�س���ويرية عدة عو�مل حلث 
�أبع���اد �للوح���ة يف �خذ �أ�س���باب طاقتها من م�س���هد 
)حمل���ي / تاريخ���ي / �أ�س���طوري( وتعتمد خميلة 
�لأخذ هذه على معيارية م�سبوقة باحل�سي و�إبد�ء 
ق���در و��س���ع من �حلرفة يف �لر�س���م وله���ذ� ترتكب 
د�خل منظومة �لر�س���م علماتي���ة لتوليد �لرمز يف 
�برع �س���ورته وكان بروز و�ندفاع �ل�سكل وك�سفه 
عرب ت�سجيل �حلادثة ل ياأتي مبعزل مادية �للوحة 
و�س���ماتها �لتعبري���ة ف�س���رورة بق���اء �لفكرة هي 
�حلاج���ة �حلي���ة لرتب���اط قيم���ة �للوح���ة بارتباط 
�لأ�س���ول و�إثارة تخاطب )�لآخر( بخ�س���ارة مادية 
)جفر�فيا حملية �للوحة( هي غاية هناء ومقومات 
�لتكوي���ن و�ل�ستك�س���اف و�لتعام���ل م���ع �خلامات 
�ملتع���ددة ه���ي منطق تعب���ر هناء وتعقب �أ�س���د�ء 
�أهمية �مل�س���ادر وخ�س���وعها لقو�عد �ملعرفة روؤية 
هناء ومع هذ� كله تبقى عنا�س���ر �للوحة وطر�زها 
هو �ل�س���حنة �ملوؤهل���ة لإعادة �إنت���اج �ملعرفة.. لكن 
�أي���ة معرف���ة نبح���ث عنه���ا مع م�س���احة �لن�س���جام 
�لباعث ملوجة �لتعبر؟ مل �أتذوق عملها �لتجريدي 
و�لتعب���ري مبعزل عن �لإيحاء و��س���تنطاق طاقة 
جت���اوزه للماألوف فبقدر ما تتد�خل يف منظومتها 
�لتعبرية و�لر�س���الوية �إج���ر�ء�ت �ملعيار �لبنائي 
للعم���ل ف���ان �لتو��س���ج �حل���ي و�ل�س���ادق يف ب���ث 

ر�س���الته للمتلقي يبقى حمم���ل بقوة كلية ناجت عن 
خميل���ة تعي���د وتذك���ر باملا�س���ي �لقري���ب. �ملهم �أن 
طبق���ات �أعماله���ا ترتف���ع ببو�عث روؤية معا�س���رة 
ت�س���مو عل���ى �لتقليد ب���ل يتع���دى �لنظر فيه���ا �إىل 
�أ�س����ض �لإ�سارة و�س���لبة م�س���ادر �لروؤيا وتغذيه 
�س���رها باجت���اه �تخاذ خط يكفل يف �إعادة ن�س���ها 
�جلديد �إىل �لو�جهة مع كيانات �س���ابقة ذ�ت �إيقاع 
)بالأثر( و��س���تدر�جها ملثلثات ودو�ئر و�إ�س���ار�ت 

�سوفية عري�سة..
�عتق���د �أن هن���اء فتح���ت عينيه���ا يف بريطانيا على 
ع���ر�ق �س���لبت هويت���ه يف دم���ج غر�ئبي فاأ�س���ارت 
�أعمالها �إىل )بغد�د / �ملتحف / �ملكان /( ثم �جتهت 
موؤخر� �إىل توظي���ف �لهدهد بدللته �لرمزية دينيا 
وتاريخي���ا فالتعام���ل هن���ا وري���ث �لوق���وف عن���د 
خماطب���ة �لآخ���ر �أول و�لع���ودة �إىل �لإرث ثاني���ا 
و�نط���ق هنا ما يجول يف ذهني لعتقادي �أن هناء 
تتفهم �لتح���ولت �ل�سيا�س���ية و�لعد�ئية فت�س���رب 
موجة �لحتماء بالإرث �لرت�ثي متخيل عن علقة 
ذيلي���ة مع )�ملحي���ط �ل���ذي تعي�ض في���ه( مبعنى �أن 
هاج�ض �لتاأويل يدفعها �إىل �سرورة بناء منظومة 
قوي���ة يف �لر�س���م تتعامل معه كونه �س���لحا مرئيا 
ميتل���ك مه���ارة غ���ر حم���دودة يف خماطب���ة �لعقل 
وهيمنت���ه �أن كل تلك �لر�س���وم �لت���ي متدنا بها بني 
ف���رتة و�أخ���رى �أمن���ا هي حلظ���ة وجد م�س���توحاة 
م���ن بقاي���ا ذكرياتها يف �لعر�ق فهي ت�س���مر موقفا 
و��س���حا جت���اه �لأ�س���ول وخريطة �مل�س���هد �ملوؤثر 

فينا …
يب���دو منظور �لعم���ل �لفني وكاأنه حمدد بهند�س���ة 
�س���كلية للبناء �أ�س���ياء معينة ت�س���م عامل���ا متد�خل 
م���ن �خلط���وط و�لتعرج���ات و�حل���دود وتعك����ض 
روؤي���ة تبن���ي هك���ذ� �س���كل طابع���ا جو�ني���ا يتوقف 
عند خيار�ت و��س���تقر�ء �لبحث يف طبيعة ر�س���الة 
�جتاهه���ا  �أ�س����ض  �إىل  معه���ا  و�لتح���ول  �للوح���ة 
�لتعب���ري ووفق���ا لطبيع���ة تل���ك �لبنى �لهند�س���ية 
يف �س���كل �أعماله���ا فان �س���كل �لرت�كي���ب �لد�خلية 

تخ�س���ع لطائل �لإرث �ملوظف يف ف�س���اء �ل�س���طح 
�لت�س���ويري لك���ن �أي تفح�ض مرئي غر م�س���بوق 
مبعرفة قا�س���م فكرتها �ل�س���ابقة من �ساأنه �إن يوؤخر 
فه���م و�إدر�ك ر�س���التها �لتعبري���ة وتلزمن���ا هن���اء 
م���ال �لل���ه مبعرف���ة م�س���بقة ل�س���ماتها �لأ�س���لوبية 
وحتولته���ا �ل�س���كلية فد�ئم���ا ثمة �إع���ادة لتكري�ض 
�س���كل �لتجري���د يف عمله���ا و�لأخ���ر يو�س���ع �أفقنا 
�لقر�ئ���ي ونحن نتجه �إىل تفكيك خطو�ت لوحتها. 
�لهند�س���ة �ل�س���كلية �لتي نتكلم عنها تغوي �ملتلقي 
باإعط���اء �ث���ر وبقاء موقف من تاأمل �ل�س���طح وتلك 
�لإ�س���كال مل تخرج �أبد� عن �إط���ار وعيها بالتجديد 
و�لتحدي���ث �مل�س���حوب ب�س���مات حملي���ة ته�س���م 
�أ�سر�ر نف�سية )هناء( فالقدر على ��سطحاب �لهيئة 
�لت�س���ويرية �ملعتم���دة عل���ى �لرم���وز و�لإيحاء�ت 
�مل�س���كلة لل�س���طح هي باعث لتثوير خميلة �ملتلقي 
و�إذ� تع���ذر �لو�س���ول �إىل هدفه���ا فلي�ض �خللل يف 
�ل�س���ياغات �ملركبة لل�سكل بل يجب �لعرت�ف هنا 
�أن نزع���ة تلك �لرت�كيب �نغلقت على تنوع زخريف 
متتزج في���ه قوة �جلذب مع �لتاأم���ل و�لتجريد معا 
و�لبن���ى �ل�س���كلية م�س���توحاة من طبيع���ة غر�ئبية 
�س���كلية  ثو�ب���ت  متناق�س���ات خلل���ق  ب���ني  جتم���ع 
تتجان����ض فيه���ا �ل�س���ياغة يف منظوم���ة تر�كي���ب 
وم�س���احة  كتل���ة  يف  �لكامن���ة  �لظو�ه���ر  تلح���ق 
تخ�س���ع ه���ي �لأخرى لدلئل و�إ�س���ار�ت م�س���مون 
�لعم���ل �لفني من هنا علينا �ن نعي يقني �ل�س���كل ل 
�إيقاعه �لزخريف وتعاظم عنا�س���ره ل كينونته لن 
�ملوؤثر�ت �لتي تريدها �لفنانة هو حتا�سي �لوقوع 
يف �لتك���ر�ر و�ن تذوب بفرديتها يف �س���يء يحمل 
ر�سالة خال�س���ة ل تتعار�ض مع حجة �لفكر مبعنى 
�أن �غل���ب لوحاته���ا �لتجريدي���ة منه���ا و�لتعبرية 
ت�س���تهي �تخاذ موق���ف معريف يبعده���ا عن هو�ض 

�لإثارة.
ما �لذي تت�سمنه �للوحة من مغزى؟

�س���وؤ�ل ل يب���دو يل ب�س���يطا ول غريب���ا م���ا �عتقده 
�أن ج���ل �أعمالها �لأخرة تت�س���ظى يف مكمن و�حد 

وبقع���ة و�ح���دة مل تك���ن يف متاهة م���ن �أمرها ولو 
قورن���ت باأعمال �س���ابقة لختلف �لأم���ر لكن �ليوم 
متتل���ك ق���درة فعال���ة باإح���د�ث �س���يء تتنام���ى فيه 
�لأحد�ث وتتعاظم �لأ�س���باب وت�س���بح بفعل غائية 
�لعم���ل وثيق���ة �س���ورية ملاأ�س���اة تنطلق م���ن بوؤرة 
خي���ال يتغ���ذى علي���ه �لرم���ز و�لدلل���ة و�لجت���اه 
)�لهده���د(  ط���ر  بر�س���الة  �مل�س���حوب  �لباطن���ي 
و�ندفاعه حلم���ل خطوطه �لدينية و�ل�س���حرية �إذ� 
هناك تن�س���يط د�خلي مقرون مبحاور عدة حتيلنا 
لك�س���ف ماهية �لدلل���ة و�جتاهها وتكوين ر�س���الة 
غايته���ا �لوقوف على تخوم وبدي���ات �لو�قع فهذه 
�لأعمال مل تبالغ يف �حلدث بقدر ما تدفع برمزيتها 
لتبني موقف فكري من )�ل�س���د( وهذ� مل يغب عنا 
ل �إيح���اء ول �نطباع���ا مبعنى لوحته���ا توقعنا يف 
طائل م���ن �لإح�س���ا�ض بالأر�ض حينما تكتب ��س���م 
بغ���د�د عل���ى و�حد منتل���ك �لتكوين���ات �ملوظفة يف 
بريطانيا وحينما ت�س���ر ل�س���ندوق خ�سبي تعلوه 
ري�س���ة طائر �لهدهد وحينما يرتك ثقب على �سطح 
�ل�س���ندوق فهو �لبديل �ملو�س���وعي ع���ن �نخفا�ض 
�لأ�س���ياء �حل�س���ية يف عملية تفكيك بنية �ل�سورة. 
نحن نعلم بان غريزة �جتاه �لفن عندها م�سحوب 
بالتكني���ك و�لتقني���ة ول علق���ة ملع���ادل و�حد دون 
ربط���ه بجو�نب تدمر بنية �ل�س���كل وتع���دد روؤ�ه 
وقر�ء�ته بعيد� عن �جتاه دقيق تتحكم به �لفطرية 
ومي���ول جو�ن���ب �لإخ�س���اع جلانب ت�س���يطر عليه 
�لعاطفة.. ح�س���ابات �أ�س���الة فكرتها هو �لو�سوح 
�لباطن���ي  �لع���دم  �إىل  ب�س���كل جتري���دي �للتف���ات 
�مل�سنوع عن طريق فعل )�لقوى �لتدمري( للبناء 
و�مل���كان و�لذ�ك���رة بتعمي���ق �لروؤي���ة �ل���ذ�ت جتاه 
�لإن�س���ان وهويته �مل�س���تلبة ق�س���ايا جم���ة حتملها 
�للوحة ل ن���درك فهمها �ل�سيا�س���ي �إل بالتحرر من 
موقف ح�س���ي ل يحتم���ل �لتف�س���ر وجوديا هناك 
غائية مركبة ت�س���تفيد منها حم�س���لة �لأحكام �لتي 
ت�س���در ع���ن تكوين���ات حتي���ل �ملتلق���ي �إىل �لرم���ز 

بامتد�د روحي لتج�سيد �لو�قعة.

هناء مال هللا تعدد رموز البنى
الشكلية والهندسية
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خالد خضير الصالحي

كان شاكر حسن آل سعيد يعرف 
تجربة الحقيقة المحيطية بأنها 

“العمل ضمن إطار المحيط أو البيئة 
عبر رموز ينتشلها الرسام من المحيط 
نفسه، من العالم الخارجي الذي يحيط 

الذات، ويصبح هدفًا يحاول الفنان 
أن يجّسده في عمله الفنّي… وفنًا 

“يبتدئ من الذات مستهدفًا العالم”، 
وكانت تلك مرحلة قراءة، فقد كان 

آل سعيد يعيد قراءة الرسم العراقّي، 
وربما تاريخ الرسم العراقي كذلك، 
في كّل مرة طبقًا لمتجه اشتغالّي 
يهيمن على تجربته التنظيرية، وقد 
كان منهمكًا في ثمانينيات القرن 

الماضي بإعادة قراءة الرسم العراقي 
وفق مفهومه عن فّن الحقيقة 

المحيطية.

كان �آل �س���عيد يبني جتربته يف �لر�سم و�لنقد على 
منطني من �لتعامل مع �ملنجز: تعامل مو�سوعاتي 
دليّل وتعام���ل �س���يئّي، حت���ى �أّنه يوؤّك���د يف �ملقال 
ذ�ت���ه �فتتان���ه )بقيم���ة �جل���د�ر( )كم���ر�آة تعك����ض 
و�ق���ع �حلي���اة �لإن�س���انية �حل�س���ارية �ليومي���ة( 
بينما ي�س���تدرك ب���اأّن هذ� �ل�ستق�س���اء ظل مرتبطًا 
)باخلام���ة �للوني���ة( لذ�ته���ا، �أي بالو�ق���ع �مل���ادي 
�ل�س���يئّي للمعطي���ات ولي�ض )بو�قعه���ا �لعتباري( 
�للوني���ة  للخام���ات  ��س���تخد�مه  ف���كان  فح�س���ب 
كالإ�س���نمت  �ملعم���اري:  �لف���ّن  ومل���و�ّد  �ملعروف���ة، 
و�جل�ّض و للأ�س���باغ �ملنفوثة و)للف�ساء �لفعلي( 

كفر�غ �و �سقوق �أو فوهات.
وق���د �نتقلت بذرة �لفن �ملحيطّي من �آل �س���عيد �ىل 
عدد من جمايليه وتلمي���ذه نقدً� ومنجزً� �إبد�عيًا، 
وكانت و�حدًة من �أخل�ض هوؤلء �لر�سامة و�لناقدة 
هن���اء م���ال �لل���ه، �لت���ي �بت���د�أت ر�ّس���امة �كادميية 
كان���ت تن�س���ر يف �س���حيفة �جلمهوري���ة �لبغد�دية 
زيار�ته���ا  )حكاي���ات(  كان���ت  �لت���ي  تخطيطاته���ا 
للمتح���ف �لعر�قي لتنتهي �إىل بناء جهاز مفاهيمّي 
وروؤيوّي �سكل ��سافة للمنجز �لت�سكيلّي �لعر�قّي، 
حي���ث يوؤكد د. حامت �ل�س���كر يف مقال���ه )هناء مال 

�لله: �إ�س���ار�ت �ملحيط و�أيقوناته( �لتي ن�سرها يف 
مدونت���ه: �إن �ول معار����ض هناء م���ال �لله )بغد�د: 
جغر�في���ة وب�س���ر( ق���د �س���كل �نتقاله���ا م���ن مرحلة 
�لت�س���خي�ض و�لر�سم �لأكادميي جتاه تفعيل “قوة 
جهازه���ا �ملع���ريف و�لثق���ايف” وقام���ت يف كتي���ب 
كدليل للمعر�ض، بن�س���ر در��س���اتها �ملطولة و�لتي 
ي�س���فها �لدكت���ور ح���امت �ل�س���كر باأنها “در��س���ات 
تر�قب عملها �لفني وتك�س���ف �ن�س���غالتها �لنظرية 
وحدو�س���ها و�أحا�سي�سها، وهذه �لدر��سات تك�سف 
قناعته���ا بالف���ن �ملحيط���ّي وروؤيتها لوج���ود �للون 
عن�س���رً� متعين���ًا يف �للوح���ة، وربطه���ا لذل���ك كله 
مبا �أ�س���مته )�لتنقيب د�خل �لوجود( و)�كت�س���اف 
�ملحي���ط وتوثيق���ه( وبذل���ك �أ�س���افت للمحيط عدة 
�أبع���اد: �لأول وج���ودّي: ّيت�س���ل بفك���رة �ملحي���ط 
و�إ�س���قاط �لوعي و�ل�س���عور عليه لإعادة ت�س���كيله 
�أو )�كت�س���افه( و)توثيق���ه( لي����ض باملعن���ى �ملهن���ي 
للتوثيق بل من ز�وية �إدر�ك �لذ�ت له ومتثلها �أوًل، 
و�لثاين زمايّن: يت�سل بتاأريخية �ملكان وزمانيته 
وم���روره ع���رب �حلقب بتحولت وتبدلت ت�س���بح 
منا�س���بة لعر�س���ه �س���من تل���ك �للحظ���ات �ملتغرة 
وهو جزء م���ن مهمة )�لتوثي���ق( �ملعّدلة و�ملطّورة 
فكري���ًا … و�لثال���ث م���كاين: يرتبط بالكت�س���اف 
و�لغو����ض يف جزئي���ات �مل���كان وهو )بغ���د�د( يف 

حالة معر�س���ها �مل�س���ار �إليه، وقد دّل �لعنو�ن على 
روؤيته���ا للمكان �لآهل �أي �مل�س���كون بالب�س���ر، وما 
ي�س���يفون �إىل وج���وده من خ�سو�س���ية.. وميكن 
��ستطر�دً� �أن نتحدث عن بعد ر�بع هو �لبعد �لفني 
للم���كان، وه���و يت�س���ل بجمالياته م���ن وجهة نظر 
�لر�س���امة ذ�تها، و�ختيار نقاط متا�سها مع �ملدينة 
ومفرد�ته���ا �لبغد�دي���ة حا�س���رً� وما�س���يًا، لإعادة 
متثيله���ا فني���ًا عل���ى �ل�س���طوح �لت�س���ويرية حلظة 

�إجناز �للوحة”...
وقد كان���ت �ملدينة عن���د هناء مال �لله كما ي�س���فها 
�لدكت���ور حامت �ل�س���كر “�أعماًل عن بغ���د�د تتحرر 
فيه���ا م���ن �ل���روح �لتقليدي���ة يف �لر�س���م و�لروؤي���ة 
�ملتحفية للأ�س���ياء، �أي �أنها حترره���ا من وجودها 
���ي كاأث���ر �س���اخ�ض، �إىل �لوعي به���ا كوجود  �لن�سّ

متحقق وقابل للت�سكل ثانية”.
وفيه ق���د �نتقلت هناء مال �لله من �تخاذها متحف 
بغ���د�د للآثار �لعر�قي���ة مرجعي���ة �ركولوجية �ىل 
�تخاذها بغد�د )متحفًا( ت�ستمد منها �يكولوجياتها 
مبتدئ���ة من معر�س���ها )�إيقون���ات �ملحي���ط( بغد�د 
1996 حي���ث تكر����ض �إ�س���ار�ت �ملحي���ط، و”هكذ� 
حفل���ت مرحل���ة )�لأث���ر و�إ�س���ار�ت �ملحي���ط( لديها 
بتحويل �للوحة �إىل �س���طح حتت�سد فيه �لإ�سار�ت 
وتتعالق )من �لعلقة( كما توؤدي وظائف هند�سية 

ح���ني تت���وزع ككتل عل���ى �س���طح �للوح���ة، مغتنية 
باللون �لذي �س���ار �أكرث رهافة و�س���اعرية يف هذه 

�ملرحلة”.
وكان���ت �ست�س���رح م���رة �أخ���رى يف دلي���ل معر�ض 
خا����ض )باملحي���ط و�لبيئ���ة و�لأيكلوجي���ا( باأث���ر 
�ملحيط وغناه و�حت�س���اده بالإ�سار�ت، مما ي�سّجع 
على �إنتاج “عمل فن���ي مفتوح �لإجناز مع �ملحيط 
ب���كل تاأثر�ت���ه، وبه ي�س���بح كل �إجناز م���ع �لفنان 

و�مل�ساهد جمرد لقى د�خل موقع ��سمه �ملحيط”.
ويف ف���رتة �عد�ده���ا لدرجة �لدكتور�ه يف فل�س���فة 
�لف���ن من جامع���ة بغد�د كانت قد حاولت �كت�س���اف 
�ملرجعية �ملنطقية للنظ���ام �لبنائي للوحة، ولكننا 
�لن تفاجئن���ا بتخليه���ا ع���ن حماولته���ا �حلثيث���ة 
�ل�س���ابقة لتباع )�نظمة( �س���ارمة لبن���اء لوحاتها، 
وه���ي حماول���ة ظه���رت بذوره���ا �جلنيني���ة ل���دى 
�لر�حل �آل �س���عيد باكت�س���اف �لرتبي���ع وتعّمقه يف 
در��س���ة �لوف���ق �لثلثي، وكان ذل���ك، بر�أينا، عودة 
��س���يلة )للهيكلية �لولية( للرق���ى، فالأوفاق �لذي 
هو نظام ريا�س���ي �س���ارم، و�أجتر�أ �أحيانا فاأ�سفه 
باأن���ه نظام )زخريّف( �س���ارم مبا يتو�ف���ر عليه من 
متو�لية بنائية �س���ارمة، ونظام ريا�س���ي تت�س���ّكل 
وحد�ته �ل�س���غرى من �رقام مبنية �س���من وحد�ت 
ك���ربى تتخ���ذ �ن�س���اق خط���وط رقع���ة �ل�س���طرجن 
وحماورها وح���ركات قطعها، كمتجهات ووحد�ت 

خليقية للأوفاق.
لقد �أو�س���حت �لر�س���امة هناء مال �لل���ه �أن نظامها 
�لبنائ���ي يف ت�س���ييد هي���اكل لوحاته���ا )�أوفاقه���ا(، 
وكم���ا قدمت���ه يف �أطروحته���ا لنيل �لدكت���ور�ه يف 
فل�س���فة �لفن، ه���و نظام ��س���تند، يف �أ�سا�س���ه على 
نظ���ام �لرتبي���ع، وهو نظام �عتربه �س���اكر ح�س���ن 
�آل �س���عيد مبق���ام )�لوح���دة �خلليقي���ة( �ل�س���كلية 
عليه���ا  تاأ�س�س���ت  �لت���ي  و�لريا�س���ية  و�لهند�س���ية 
�لكتابة �مل�سمارية، وهذه �لوحدة �خلليقية )نظام 
�لرتبي���ع( كانت ق���د ظهرت يف فخاريات �س���امر�ء، 
يف نظام مماثل يف بع����ض �أوجهه و�أهميته لنظام 
�لوفق �لثلثي �لذي تاأ�س�ست عليه لغة �لأوفاق يف 

جزء كبر منها.
�إن ه���ذه �لفك���رة �ل�س���ارمة �لت���ي �أ�س�س���ت عليه���ا 
هن���اء مال �لل���ه منجزها رمبا �س���اعت يف تردد�ت 
�لأ�سكال �ملثلثاتية �لتي �كت�سحت لوحاتها منذ ذلك 
�لوقت، وبذلك مل تعد تلك �لبنية بحالتها �جلنينية 
�خلال�س���ة �لتي ُوِجدت بها يف فخاريات �س���امر�ء، 
�لتجرب���ة  ظ���لل  خل���ف  ي���رت�ءى  طيف���ًا  ف�س���ّكلت 
بعنا�س���رها �ل�س���يئية �ملختلفة، ولكن علمات هذه 
�لبنية �لهند�س���ية ظلت عالقة كجوهر للوحة دومنا 
�منحاء، متاما مثلما تظل )جرثومات( �مل�س���ّخ�ض 
�لت���ي ل ميك���ن حموه���ا، عن���د بع����ض �لر�س���امني، 
عالقة يف �للوحة رغ���م كل �لتحّولت �لتي يجريها 
�لر�س���ام عليه���ا بع���د ذل���ك، وهذ� م���ا �أ�س���ميته مرة 
)قانون بيكا�س���و( �لذي ينظم ح���دود �لتجريد من 
وجه���ة نظ���ره، كم���ا ينظ���م )�ل�س���يموز�ض( حدود 
�لتاأوي���ل، حيث يرتبط �لتجريد عنده بامل�س���خ�ض 

حتى يف ��سد حالته غلّوً�.
لق���د هيمن���ت �لبني���ة �لهند�س���ّية و�لريا�س���ية على 
لوحة هناء مال �لله، فاأق�س���يت، �لعنا�سر �لأخرى 
للوحة وتر�جعت �إىل �خلطوط �خللفية؛ تر�جعت 
ولكنه���ا مل تنقر����ض؛ فت�س���در �لنظ���اُم �لتدوين���ي 
�مل�س���هَد؛ نظام ��س���تعارته هناء م���ال �لله، رمبا من 
�لنظ���ام �لرتبيع���ي يف فخاري���ات �لع���ر�ق �لق���دمي 
)�س���امر�ء(، �أو خالطته م�سادر �س���تى، وبذلك كان 
يتمُّ بناء �للوح���ة باعتبارها نظامًا هند�س���يًا دقيقًا 

هناء مال هللا.. من اللقية المتحفية جوهرًا 
للمدينة.. الى إحداثيات ومقاييس خرائطها
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بالعودة �ىل “�ل�س���كال �لأوىل للمو��س���لت �للغوية، 
و�أعن���ي به���ا �لأبجدي���ة �لزخرفي���ة و�لتدويني���ة وهي 
يف مر�حله���ا �لتكويني���ة )�جلينولوجي���ة(، مب���ا فيه���ا 
م���ن )�أجّنة(، بل جين���ات للعديد من �ل�س���فات �لثقافية 
�ملوروث���ة” )�آل �س���عيد، �لبح���ث يف جوه���رة �لتف���اين 
ب���ني �لأن���ا و�لآخ���ر، �ل�س���ارقة، ط1، 2003، �ض ٨3(، 
وبذل���ك يك���ون جهد هناء م���ال �لله بحثًا عن �لعنا�س���ر 
�خلليقي���ة �لهند�س���ية للغ���ة، وهي �ل�س���فة �لأه���م �لتي 
تف���ارق جتربته���ا عن �أولئ���ك �لباحث���ني �لآركولوجيني 
يف علم���ات �ملحي���ط و�جل���در�ن، وبن���اء لوحاتهم من 
تلك �لعلمات )=�لوحد�ت( �خلليقية للوجود �ل�سيئي، 
���رية  لك���ن �أهد�فه���م، �لتي ظل���ت يف �لنهاية �أهد�فا َب�سَ
حتم���ل ق���درً� م���ن �لت�س���خي�ض، مل ت�س���فع �إل لأولئ���ك 
�لذي���ن كان���و� منه���م يحاولون تاأ�س���ي�ض نظ���ام كتابّي، 
و�أهم هوؤلء: هناء مال �لله‘ و�س���اكر ح�س���ن �آل �سعيد، 
وبدرجة خا�س���ة جدً� كرمي ر�س���ن يف مر�حله �ل�سابقة 
من خ���لل مدّونات هروغليفية منتزعة من ن�س���و�ض 
و�أن�س���اق �أخرى منقولة �إىل ن�س���ق جدي���د هو )�للوحة 
�مل�س���ندية( باأدو�ته���ا، ومو�دها �حلديث���ة �لتي حتاول 
�إخف���اء وجهها، وجوهره���ا �حلقيق���ّي، و�لتقّنع بقناع 
�ملحيط )�لو�قع(، وكاأن �أق�س���ى مدي���ات فعلها حماولة 
�لإنطب���اق م���ع �مل�س���ّخ�ض )=�جل���د�ر(، مفرت�س���ني �أن 
للجد�ر نظامًا تدوينيًا ع�سو�ئّيًا، وتلك نقطة �لإفرت�ق، 
ونقطة �لإلتقاء مع �أهد�ف هناء مال �لله، فبينما يّدعي 
هوؤلء وجود منط كهذ� من �لن�س���ق �لتدويني، حتاول 

هناء مال �لله تاأ�سي�ض نظام منطقي �سارم.
رغ���م �كت�س���ا�ض لوح���ة هن���اء م���ال �لل���ه مب���ا ت�س���ميه 
�لوحد�ت �ل�س���غرى )عنا�س���ر �للوح���ة( �إل �أن لوحتها 
تتوف���ر على جان���ب �ختز�يل �س���ديد ومتن���وع �أخطره 

ذلك حينما �ختزلت �للون �إىل �أدنى حدوده، و�لأ�سكال 
�أدنى حدودها، فاأبقت ذ�ت �لوحد�ت �ل�سغرى مهيمنة 
و�لدو�ئ���ر  كاملربع���ات  للوحته���ا:  بنائي���ة  كوح���د�ت 
و�لنقاط و�لثقوب و�ملثلث���ات �ملقلوبة، وقامت ببنائها 
وف���ق م���ا ي�س���به جدول���ة �س���طح �للوح���ة، ومبا ي�س���ي 
بوج���ود نظ���ام مع���ريف قائم عل���ى مرتكز�ت هند�س���ية 
منطقية وح�س���ابية متاث���ل نظام �لأوفاق �أو م�س���تمدة 
من���ه، تعتربه �لر�س���امة م�س���ارً� تتنافذ في���ه منظومات 
متعددة: �لأ�س���كال �ملر�س���ومة و�لكتاب���ة و�لأعد�د، كما 
تعترب �لر�س���م )قاع �أنظمة �لتعب���ر(، �إل �أن �لتطور�ت 
�لناق���دة  �لر�س���امة  ي���د  عل���ى  �لفك���رة  له���ذه  �للحق���ة 
و�لأكادميية هناء مال �لله �نتهت �إىل عملية �إبد�ل، �أي 
“�إحلل �لقيمة �لزمانية للأ�سكال �ملحكية، �أي �أ�سو�ت 
�أي �إبد�ل معطيات  �لأبجديات �حل�س���ابية: �لأع���د�د”، 
باأخ���رى حيث تلع���ب )�ل�س���روحات( �لتي ه���ي معطى 

خارجي )غر ب�سري( دورً� �سخمًا يف ذلك.
رغ���م �س���دمتي بلوح���ات �ملعر����ض �لأخ���ر لهن���اء مال 
�لل���ه �إل �أين �عتربته قاب���ًل لل�س���تيعاب، مبعنى قابًل 
للأدجل���ة وو�س���عه �س���من �س���ياق جتربتها عل���ى مدى 
�ل�س���نو�ت �ل�س���ابقة، فنعت���رب توجهه���ا �لآن بالجت���اه 
�إىل خر�ئ���ط مدينته���ا بغ���د�د، و�لتعامل م���ع �خلارطة 
باعتبارها خمطوطة، �أو رمبا دفرتً� للر�س���م، مو��س���لة 
للنتق���ال �ل���ذي �بتد�أ من �أ�س���كال �مل���ادة �ملتحفية، �إىل 
�أنظم���ة  ويف  �لد�خلي���ة  بنيته���ا  يف  �ملتحفي���ة  �مل���ادة 
�لبناء �ل�س���كلية للأ�س���كال يف �للوح���ة �إىل �لهروب من 
�س���يئية �ملدينة )متحفيته���ا( �ىل وجوده���ا �ملتعني يف 
طوبوغر�في���ا خر�ئط �لأر����ض، لتتح���ول مدينتها �إىل 
�س���طح ورقّي ي�س���ّم �إحد�ثي���ات علماتي���ة، ومقايي�ض 
للر�س���م من تل���ك �لت���ي متو�س���ع عليها �مل�ّس���احون يف 

�جنازهم خر�ئط �ملدن.
وياأت���ي معر����ض هناء م���ال �لله هذ� موقف���ًا مما يجري 
�لآن يف �لع���ر�ق، وه���ي مرحل���ة يب���دو �أن �لر�س���امني 
مقبل���ون عليه���ا، ورمب���ا �س���تعيد �لر�س���م �لعر�قي �إىل 
تعبرية �أيام حروب �خلليج �ل�سابقة، فقد قدم �لر�سام 
�لعر�ق���ي غ�س���ان غائ���ب معر�س���ًا كان ي���دور يف ذ�ت 
�ملو�سوعة، فكنت �أت�ساءل كيف ميكن تطويع �لتجريد 
لي�س���ع روؤي���ة نرثية مث���ل رف����ض �لقتل �ملج���اين �لذي 

يتعر�ض له �لعر�قيون �لآن.
لق���د كان �لر�س���ام حمم���د مه���ر �لدي���ن �أبرز �لر�س���امني 
�لعر�قي���ني �لذي���ن �أ�س�س���و� منجزه���م على مو�س���وعة 
�لرف����ض �لتي مرت عن���ده مبر�حل عدي���دة �بتد�أت من 
�لعلمات �مل�سخ�س���ة، كاليد �مل�س���بوحة ذ�ت �لأ�س���ابع 
�ملفتوح���ة على و�س���عها و�ملوجه���ة جت���اه �ملتلقي، �إىل 
�ل�س���رخات �ملكبوتة، بينما متو�س���ع ه���ذ� �لرف�ض من 
خ���لل �لكتابة �ملق���روءة ذ�ت �ملعنى �ل�س���ريح �ملقروء 
و�ملبا�سر، لكن كيف ميكن لهناء مال �لله، ذ�ت �لتجربة 
�ملغرق���ة يف )�لل م�س���خ�ض( �إن تعرب ع���ن معنى نرثي 

كرف�ض ما يتعر�ض له �لعر�قيون �لآن من �إبادة؟
لقد حاولت هناء مال �لله �ل�ستغال على �سيئية �للوحة 
م���ن خ���لل عن�س���ر �لل���ون، حيث تل���ّف ع���و�مَل �للوحة 
�أجو�ء من �للون �لأ�س���ود �أو �لبن���ّي �لكدر �لذي يغطي 
م�ساحات �سا�سعة من �للوحة، بينما حاولت يف مرحلة 
�أخرى ��س���تخد�م ك���ولج )ردي ميد( من خ���لل �إدخال 
مادة جم�سمة �إىل ج�سم �للوحة لت�سكل خرقًا ل�)�ج�سد( 
�للوح���ة بخرطو�س���ة، ولي�ض بر�سا�س���ة، وه���ي دللة 
موؤث���رة جدً� تدل عل���ى وجود �لقات���ل يف �ملكان حمتًل 
�إي���اه، بينما تدل���ل �لر�سا�س���ة على ��س���تهد�ف �ملكان، 

ولي�ض بال�سرورة �حتلله.
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إنعام كجه جي

هل يمكن أن يسلك التدمير مسارا فنيا؟ 
هذا ما يخطر على البال وأنت تتلقى 
الدعوة إلى معرض الفنانة العراقية 
هناء مال هللا الذي يستقبل الزوار، 

اليوم، وحتى أواخر الشهر المقبل، في 
»أنسيبشون غاليري« في باريس. إن 

عنوان المعرض »فن التدمير«، وكل واحد 
من األعمال الموجودة فيه يقف شاهدا 
على ما جرى في البلد الذي تنتمي إليه 

الفنانة وغادرته، منذ سنوات قالئل، لكي 
تقيم وتعمل في العاصمة البريطانية.

�أم���ا عن �أعمالها فمن �ل�س���عب و�س���ف م���ا يطلع من بني 
�لكفني �ل�س���غرتني لهذه �ملخلوقة �لرهيفة باأنه ر�سم �أو 
تخطيط �أو �س���ورة �أو نح���ت �أو ن�س���يج �أو جتهيز. �إنه 
كل هذه �لأ�س���ياء، �أي كل �لعنا�سر �لتي ت�سلح لتج�سيد 
�لكارث���ة. حدي���د يتل���وى، ن�س���يج يتم���زق، خمطوطات 
حترتق، خ�سب يت�سع�سع، �أختام يبهت حربها، جدر�ن 
يت�س���اقط عنها طلوؤها مثل نث���ار يف مهب �لريح، وطن 
يته���ر�أ يف مهب �حلروب. �إن هناء م���ال �لله هي و�حدة 
من فناين ما ي�س���مى جيل �لثمانينات يف �لعر�ق، وهي 
قد عاي�س���ت فنانني كبار� من �أمثال فايق ح�س���ن وحممد 
غن���ي و�إ�س���ماعيل فت���اح و�س���الح �لقرة غ���ويل، وكانت 
تلمي���ذة جنيبة لفنان من وزن �س���اكر ح�س���ن �آل �س���عيد. 
ولعله���ا، وهي �أحد �لورث���ة �ملبثوثني، �ليوم، يف �أرجاء 
�لع���امل، ت���درك �أي تركة ثمين���ة قد �وؤمتن���ت عليها، لذلك 
ت�س���تغل بد�أب نحلة جتمع رحيق �لفن لت�س���نع ع�س���لها 

�خلا�ض وغر �ملقلد.
عا�س���ت �لفنان���ة يف زم���ن �لزل���ز�ل و�س���اهدت �حلر�ئق 
و�خلر�ب. كانت تر�س���م وتكتب �ملقالت �لنقدية وتلقي 
�لدرو����ض عل���ى طلب���ة �لف���ن دون �أن تغفل ع���ن �لتدمر 
�ملمنه���ج مثل عمل هند�س���ي مدرو�ض بلغ من �لإبد�ع يف 
�ل�س���ر ما يرقى ب���ه �إىل م�س���توى �لفن. لقد ظهر ��س���مها 
عل���ى �ل�س���احة �لفنية، وه���ي بعد طالبة، من���ذ �أن ظهرت 

لها تخطيط���ات دورية يف جريدة »�جلمهورية«. ولفتت 
تخطيطاته���ا �لنظر بحيث طغت على �لن�ض �مل�س���احب 
لها. وحني كان �لفنانون و�ل�سعر�ء و�أ�ساتذة �جلامعات 
يبحث���ون ع���ن �س���بل �له���روب لتدب���ر �أرز�قه���م خ���ارج 
�لع���ر�ق، بع���د �حت���لل �لكويت وم���ا تله من �س���نو�ت 
عج���اف، �أقامت هناء م���ال �لله، بال�س���رت�ك مع عدد من 
رفاقها، معر�س���ا يف بغد�د وقررو� �أل يغادرو� �لبلد، بل 
�أن يدر�س���و� ويتمرنو� وي�ستغلو� وميار�سو� فنهم فيه. 
كان نوع���ا من �لإ�س���ر�ر �ملث���ايل على �لبق���اء يف �لرحم 
�لأول، وكان���ت �أعماله���م تعك�ض ذلك �لت�س���بث �لذي دفع 
ناق���د� �إىل ت�س���ميتهم »جي���ل �لثمانين���ات«. �جليل �لذي 
عا�س���ر �ل�س���ر�رة �لأوىل حلريق �س���ياأتي على �لأخ�سر 

و�لياب�ض.
وم���ع �حل�س���ار و�حلظر �جل���وي ز�دت عزل���ة �لفنانني 
حت���ى ما عادو� يجدون �أ�س���باغا ير�س���مون به���ا. وجلاأ 
بع�س���هم �إىل ��س���تخد�م ط���لء �جل���در�ن لأن���ه �أرخ�ض، 

و��ستفاد �آخرون من �حلناء و�لكركم و�لألو�ن �لنباتية 
وحتى �لدم. وملا عز قما�ض �للوحات »�لكانفاه«، ر�سمو� 
روؤ�هم على �خل�س���ب �ملعاك�ض وبقايا �سناديق �لكرتون 
وعل���ى �خل���ام �لرخي����ض يف بل���د غ���ل في���ه كل �س���يء. 
وح���ني مل يعد �لبقاء ممكنا ول منا�س���با لتح�س���يل لقمة 
�لعي�ض ولتن�سق ن�س���مة �حلرية، خرجت دفعات جديدة 
م���ن �لفنانني خف���اف �ملتاع �إل من مو�هبه���م، وهاجرو� 
ين�س���دون �للج���وء �إىل �أي بل���د يفت���ح له���م باب���ه؟ ومن 
�لعا�س���مة �لأردنية عمان ت�س���تتو� حتى بلغ���و� �أوروبا 
و�أمركا وكند� و�ل�س���ني و�ليابان وكوريا و�أ�س���رت�ليا 

ونيوزيلند� وجزر �ملحيط �لهادي.
بع���د ترحال ب���ني �أكرث من عا�س���مة ��س���تقرت هناء مال 
�لله، عام 2007، يف لندن. و�س���رعان ما وجدت لنف�سها 
مو�سع قدم ف�ساركت يف �ملعار�ض وو�سلت �أعمالها �إىل 
�ملتح���ف �لربيط���اين. �إنها تتف���ن يف �إعادة �إنت���اج �آثار 
�حلري���ق حت���ى �إن من يق���ف �أم���ام �أعمالها ي�س���م ر�ئحة 

�ل�س���ياط. وهي ت�س���عى ور�ء جماليات �لنار وما ترتكه 
عل���ى �ل���ورق من �أل���و�ن و�لت���و�ء�ت و�أ�س���كال هلمية، 
وتتعامل مع �لفناء بنظرة �سوفية، وت�ستغل على �لهباء 
وكاأن���ه مادة جاهزة لأن تنفخ فيه���ا روحا جديدة. وهي 
حتى عندما تاأتي بكر�س���ي وتبقر بطنه، �أو بلفة خيوط 
وتفككه���ا وترتك كباب���ة منها متدلية من ج�س���د �للوحة، 
�س���ود�ء مثل ثياب �لث���كاىل.. حتى يف تل���ك �لندفاعات 
�لق�س���وى ف���اإن �لفنان���ة وه���ي تق�س���د �أن تف���كك، تعود 
وتلملم �ملزق وترمم وتد�وي وت�سل ما تباعد وتبعرث. 
كيف ل نلحظ تلك �ملوجة من �لألو�ن �لز�هية �ملتفجرة 
م���ن قل���ب �لعتمة، يف و�حد من �أعم���ال �ملعر�ض، �أو ذلك 
�لهده���د �لو�قف على ظهر �لكر�س���ي �ملبقور، �أو �لطيور 
�مللون���ة �لكثرة �لتي حتط على �للوحة وهي حتمل يف 
مناقرها �أغ�س���ان �لزيتون؟ ولعله �س���يئا م���ن �إرث �آلهة 

ر�فدينية موؤمنة باخل�سب وباأ�سطورة �خللود.
عن ال�صرق االو�صط 2012
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