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ال اعتقد باأن هناك فنانا عراقيا ا�ستثمر طاقة اللون 
اال�س���ود مثل الفن���ان �سامل الدب���اغ. فمنذ منت�سف 
العق���د ال�ساد�س من القرن املا�سي ا�ستطاع الفنان, 
تر�سيخ ا�سمه �سمن امل�سهد الت�سكيلي يف العراق, 
حمققا ح�س���وا فني���ا منظورا من خالل م�س���اركاته 
يف معار�س الفن الت�س���كيلي املعا�س���ر والبيناالت 
العاملية املهم���ة, ومن خالل ا�س���لوبه الفني املميز, 
ذل���ك اال�س���لوب الذي مه���د له لك���ي يلج ع���امل الفن 
على نحو فريد وغري م�س���بوق. ولو اننا ت�سفحنا 
ملفاته و�س���فره الكبري لوجدنا املزي���د من االعمال 
الفني���ة التي تع���د من نفائ����س الفن الت�س���كيلي يف 
العراق,امل�س���فوعة ب�سبل اال�ستغال الفني والتقني 
املختل���ف, م���رورا باملزي���د م���ن التج���ارب الهامة, 
م���ن الوج���ود  الفل�س���فية  الروؤي���ة  املوؤ�س���رة عل���ى 
واحلي���اة والك���ون, وكذل���ك املواقف م���ن االحداث 
املت�سارعة واملتغرية ب�س���كل ديناميكي يف العراق 

والعامل.
قلن���ا قب���ل قلي���ل باأنه اأك���ر فن���ان عراقي ا�س���تثمر 
طاق���ة اللون االأ�س���ود, وموؤكدا باأن اللون اال�س���ود 
مع���اين  تف�س���ري  معاج���م  ويف  كث���رية  دالالت  ل���ه 
االل���وان توج���د الكثري من ال���دالالت ولكنه���ا كلها 
تقبل التاأويل والتف�س���ري على انحاء �ستى. واعتقد 
ان )مثيولوجي���ا( ال�س���عوب حافل���ة ب�س���روب من 
التف�س���ريات املختلفة, بي���د ان �س���املا الدباغ, حني 
كر����س جتارب���ه الفني���ة بتوظي���ف اللون اال�س���ود, 
رمب���ا يتاأت���ى من كون���ه فنان���ا كرافيكي���ا, حيث ان 
الفن���ون الكرافيكية ومن���ذ مرحلة العقد ال�س���اد�س 
�س���عودا للعقد ال�س���ابع كانت �سبل اال�ستغال عليها 
تت���م بال���وان حم���دودة وغالب���ا م���ا يتم ا�س���تخدام 
اللون اال�س���ود الأنه لون مت�سيد بني جميع االلوان 
االخرى امل�س���تخدمة, الأنه ي�سكل تباينا ال�سيما اذا 
مت و�س���عه عل���ى ورقة بي�س���اء, ويع���رف اجلميع 
ب���اأن الفنون الكرافيكية ت�س���مح با�س���تخدام جميع 
التقني���ات  الت�س���اع  ذل���ك  تفري���ق  دون  االل���وان, 
واحلل���ول الفني���ة, نحن هن���ا, ن�س���ع مقرتبات قد 
ت�س���هم يف ايجاد تف�سري منطقي ي�س���وغ لنا ايجاد 
امل�سببات التي تدفع بالفنان �سامل الدباغ لتوظيف 
اللون اال�سود, فهل ا�ستطعنا العثور على املغزى؟

ال اعتقد باأننا بلغنا املغزى احلقيقي فثمة موؤثرات 
خفية و�س���رية وذاتوية واخرى غري التي ذكرناها 
اآنف���ا ولع���ل انبه���ار الفن���ان باللون اال�س���ود يتاأتى 
من خالل ع�س���قه لل�س���ورالفوتوغرافية )باال�سود 
واالبي�س( او اعجابه ال�س���ديد بالبث التلفزيوين 
الق���دمي. ومهم���ا خا����س املتلق���ي اليج���اد تف�س���ري 
مل�س���ببات توظيف اللون اال�س���ود يف اعمال الفنان 
�س���امل الدباغ, فانه قد يج���د بع�س احللول التي قد 
يت�س���ورها منطقي���ة ولك���ن املتلقي, رمب���ا يالم�س 
اط���راف احلقيق���ة, غ���ري ان���ه ال ي�س���تطع الدخ���ول 
بعق���ل  يتمت���ع  الدب���اغ  �س���امل  الأن  جوهره���ا,  يف 
راج���ح وخيال طلي���ق ومعرفة م�س���توفية بالفنون 
والثقاف���ات واالآداب املختلفة والأنه اختار ال�س���كن 
يف الف���ن وغالب���ا م���ا يفكر بطريق���ة فنية حا�س���مة 

ومتغايرة عن اجلميع.
ان الفنان �سامل الدباغ, وعلى مدى م�سريته الفنية 
الطويل���ة واملمت���دة الأكر من ن�س���ف قرن ا�س���تغل 
على جتارب فني���ة خمتلفة ومتنوعة, ويف مراحل 
�س���ابقة كان مهتما بتوليف تراكيب جم�سمة �سمن 
بن���اء العم���ل الفن���ي حمقق���ا توا�س���الت معماري���ة 
وت�سميمية على درجة عالية من االناقة والرتتيب 
والنظ���ام, وت���ارة اخ���رى ر�س���م لوحات هند�س���ية 
حم�س���وبة االبعاد ولكنه ال يرتك �س���بل اال�س���تغال 

الهند�س���ي بجعله قائما بذاته ولذاته ولكنه ي�سفي 
علي���ه طابعا ح�س���يا خمتلف���ا, اذ ان الفنان ال يرتك 
عمله رهينة االبعاد الهند�س���ية املح�سوبة م�سطريا 
وامن���ا يعم���ل عل���ى مزاوج���ة اجلوان���ب العقلي���ة 

واحل�سية يف اآن معا, فكيف يكون ذلك؟
اننا �س���نغ�س الطرف عن منتجات الفنان ال�س���ابق 
وجتارب���ه املختلف���ة. و�س���نوؤكد هن���ا عل���ى كل م���ا 
احل�س���ية  الكيفي���ات  وع���ن  ب���ه  الظف���ر  ن�س���تطيع 
والتفكرية التي ا�س���تغل عليها الفنان �س���امل الدباغ 
يف لوحات���ه االخرية �س���نذكر بعلم عنا�س���ر الفن, 
ه���ذا العلم, الذي يدر�س ا�سا�س���يات بن���اء االعمال 
الفنية و�سن�س���يء اهم النقاط ال�س���يادية اخلا�سة 
ببناء اأي عمل فني ومهما يكن, ومن خالل النظرة 
النظ���رة اخل�سو�س���ية,  اىل  املف�س���ية  العمومي���ة 
املعني���ة بف���ن الفنان �س���امل الدب���اغ, وعندم���ا نذكر 
جمل���ة )علم عنا�س���ر الف���ن( فاإننا ال نق�س���د ما جاء 
ب���ه الفن���ان الراحل )ف���رج عب���و( وامنا �س���ندر�س 
منه���ج الفنان �س���امل الدب���اغ على وف���ق النظريات 
م���ن  ذك���ره  ورد  م���ا  وبخا�س���ة  احلديث���ة  الفني���ة 
قب���ل الناق���د )ا�س���تولنتيز ج���ريوم( و)�س���انتيانا( 
و)اندرية ري�س���ار( اأي اننا �س���نحاول اتباع املنهج 
العلم���ي املتعارف عليه من قبل النقاد والدار�س���ني 
للفنون. ومن املعروف باأن الفن يت�س���كل من ثالثة 
عنا�س���ر وهي: املواد اخلام ويطل���ق عليها باملواد 
امللمو�س���ة وال�س���كل والتعب���ري فامل���واد اخلام لدى 
�سامل الدباغ متنوعة وكلها مواد تقليدية وم�سنعة 
خ�سي�سا للر�سم وي�ستخدم الفنان االلوان الزيتية 
واالكرل���ك والفح���م واملذيبات واملثبت���ات وانواعا 
م���ن ادوات التنفيذ مثل الفر�س للر�س���م و�س���كاكني 
ل�س���حق االلوان وال���روالت حلدل االل���وان, والأنه 
فنان خا����س غمار التجريب وعرف ا�س���رار املواد 
وحتوالتها و�س���بل ادائها املختلف, ويف البدء فاإن 
الفنان يجري على ال�س���طح الت�س���ويري حت�سريا 
واجراءات خا�س���ة ولي�س من ال�سهل معرفتها فنيا 
وتقنيا والفنان يويل اهمية خا�س���ة للمواد اخلام 

لي�س الأنها متثل و�س���ائطه لنق���ل ما يعتمل يف ذاته 
من اف���كار واخيلة واحا�س���ي�س وامن���ا الن للمواد 
�س���حرا وتاأثريا خا�س���ني وتتاأت���ى اأهميتها لكونها 

عن�سرا اخذا كفايته بذاته ولذاته.
ان عن�سر ال�س���كل لدى الفنان �سامل الدباغ يتم من 
خ���الل املزاوجة ب���ني اجلانبني العقلي واحل�س���ي, 
فف���ي اجلان���ب العقل���ي انه ي�س���ع �س���يغا معمارية 
وهند�س���ية حم�س���وبة االبع���اد وغالبا م���ا ينجذب 
الأ�س���كال املرب���ع واملع���ني, ويف لغ���ة التاأويل ميثل 
اجله���د  ع���ن  املختل���ف  االن�س���اين  اجله���د  املرب���ع 
الطبيع���ي اأو ان دوال اال�س���كال الهند�س���ية ماه���ي 
اال ا�س���كال م���ن �س���نع الب�س���ر. ولك���ن يف درا�س���ة 
مرجعيات ال�سكل املربع او املعني �سنجد ان االرث 
الثقايف يف احل�س���ارات الرافديني���ة القدمية, باأنه 
�س���ياق من العم���ل املعت���اد, فاالأر�س التي يو�س���ع 
عليه���ا البي���ت او املعب���د او الواجه���ات او االلواح 
النذرية و�س���واها, كلها تاأخذ ت�س���كيالت مربعة او 
معيني���ة, فمجموع زوايا املربع هي نف�س���ها زاوية 
الدائ���رة ومن ه���ذا املنطل���ق الذي يقب���ل االحتمال 
والت�س���اكل والتغاير على نحو ديناميكي م�س���تمر 
الن �س���كل املربع يت�س���من روؤية منفتحة ويت�سمن 
اي�س���ا ابعادا �س���كونية وحركية يف ان معا. وعلى 
هذا اال�س���ا�س, فاإن �س���امل الدباغ ي���زاول لعبة بناء 
وتخري���ب اال�س���كال, الأنه���ا وب���كل احواله���ا متثل 
حوا�س���ن منا�س���بة ال�س���تيعاب ال���روؤى واملواقف 
وكل احل���االت احل�س���ية وال�س���عورية واحلد�س���ية 
وقد ميكن ت�س���مني النظرة اال�ست�س���رافية املدركة 

ملجريات االمور يف الغد.
وعن�س���ر التعب���ري ل���دى �س���امل الدب���اغ يتبلور يف 
مفا�س���ل متعددة, والأنه ير�س���م بطريقة جتريدية, 
فه���ذا ال يعن���ي انعداما مطلقا للوحدات ال�س���ورية 
ولي�س بال�س���رورة ان يكون الفن���ان متبنيا الأفكار 
دينية او ت�س���وفية, واجد بان �س���امل الدباغ يتمتع 
باأف���كار علماني���ة ح���رة, وق���د درج���ت الع���ادة على 
تن�س���يب اال�س���اليب الفنية املجردة لالأفكار الدينية 

والروحانية وغري ذلك.
حتم���ا, ان �س���امل الدب���اغ يوؤمن بالفك���ر الروحاين 
والدين���ي ولكنه ال يوظفه توظيفا مكر�س���ا كما كان 
ي�ستغل �ساكر ح�سن ال �سعيد, ويبدو باأن معطيات 
احلياة اليومية يف العراق واملتغريات ال�سيا�س���ية 
واالحداث امللتهبة واملفارق���ات املدمرة كلها تدخل 
يف باب عن�س���ر التعبري لدى الفنان �س���امل الدباغ, 
وكما قال ال�س���اعر عبداحل�سني احليدري )ال�سواد 
يل ولالآخري���ن البيا����س( فاإن كل ق�س���ود وغايات 
الفنان �س���امل الدباغ تدخل من باب الفن املعرب عن 
الذات عل���ى الرغم من ك���ون هذه ال���ذات متمازجة 
م���ع الكوين واحلياتي والنظرة االممية امل�س���املة, 
املهتم���ة بالتاريخ الب�س���ري والعالقات االجتماعية 
والوعي اخلا�س بالفنان وروؤيته اخلا�سة املدركة 
للقيم الفنية واالدائية, تخطيطا وتلوينا و�سناعة 
لال�س���كال, لكنه���ا جميعا متث���ل خ�س���ائ�س موؤكدة 
على الذاتوي قبل كل �س���يء, فاإذا قال ال�ساعر )عبد 
احل�س���ني احليدري( كلمته البليغ���ة فهذا يعني بان 
ممتلكات الفنان احل�س���ية تكون يف اال�ستخدامات 
اللوني���ة واخلطي���ة, فاأي ج���زء ومهما �س���وؤل فانه 
ميث���ل جزءا م���ن ن�س مفت���وح يقبل الق���راءة على 
انح���اء متعددة فهل ان اال�س���تغال عل���ى منوال علم 

عنا�سر الفن تكفي النتاج عمل فني ناجح؟
العنا�س���ر  وكل  الف���ن  حقائ���ق  ت�س���وغ  ان  ب���د  ال 
املتداخل���ة يف بنيت���ه عل���ى ا�س����س تخلي���ق وح���دة 
االن�سجام املو�سوعية, تلك الوحدة املوؤا�سرة بني 
عنا�سر: املواد امللمو�س���ة واال�سكال والتعبريات, 
و�س���امل الدب���اغ فن���ان منتب���ه, واح���د اهم �س���ماته 
ان���ه ي�س���تطيع خلق اج���واء من االن�س���جام بني كل 
املفردات والوحدات ال�س���ورية و�س���بل اال�س���تغال 
الفني والتو�سالت التقنية وقيم املو�سوعات التي 
ي���روم التعري���ج عليها, وبذا فان االم���ر الهام الذي 
يتوق بلوغه هو خلق وحدة االن�س���جام الكلية بني 
خمتلف عنا�س���ر العمل الفني �س���من اطر تتداخل 

بينها وحدة ان�سجام مو�سوعية.

سالم الدباغ.. السواد لي ولآلخرين البياض
صالح عباس
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خسرت الحركة التشكيلية العراقية 
أحد مبدعيها الفنان سالم الّدباغ، 
الذي رحل عن واحد وثمانين عامًا 
في الواليات المّتحدة األميركية. 

نعته رئيسة الجمعية الملكية 
للفنون الجميلة في المملكة االردينة 
الهاشمية األميرة وجدان، ومدير عام 
المتحف الوطني األردني ومجلس 

امنائه واعضائه.

وبرحيل���ه يفق���د امل�س���هد الت�س���كيلي العرب���ي اأحد 
اأ�سمائه البارزين, هو الذي عا�س يف قلب احلداثة 
بل يف زخمها االأق�س���ى يف ع�سر التجمعات الفنية 

التي تعترب امتدادًا طبيعيًا ملثيالتها يف الغرب.
ُعرف بتميزه يف البح���ث والتجريب منذ بداياته, 
باأ�س���لوب مغاي���ر للم�س���ار ال���ذي ب���داأه الفنان���ون 
الرواد العراقيون يف ا�س���تغالهم التاأ�سي�س���ي على 
خ�س���ائ�س الف���ن الراف���دي ك���رُتاٍث ُملِه���م ودجم���ه 
ا�س���تنباط  يف  بعي���دًا  فذه���ب  احلداث���ة,  ب���روؤى 
روحاني���ات ال�س���كل الهند�س���ي حت���ى و�س���ل اىل 

التجريد ال�سايف.
يعّد الّدباغ اي�س���ًا اأحد اأهم رموز جيل ال�س���تينات 
يف احلركة الت�سكيلية العراقية, الذي اأحدث ثورًة 
يف حركة الر�س���م والنحت, وتالق���ت اإجنازاته مع 
�س���عود احلركة ال�س���عرية املجددة وكتابة الق�س���ة 
احلديث���ة, اذ يع���ّد عق���د ال�س���تينات بداي���ة الثورة 
الثقافي���ة يف جمي���ع اأنح���اء الع���امل كون���ه نتج من 
والدة اأف���كار تقدمية وث���ورات حتررية تنامت بعد 

احلرب العاملية الثانية.
دخلت اأعماله يف مقتنيات عدة متاحف وموؤ�س�سات 

ثقافية كثرية منها موؤ�س�سة �سومان يف االأردن.
����س له ال�س���يخ ح�س���ن بن  ويف العام 2000, خ�سّ
عل���ي اآل ثاين, حمرتف���ًا يف قطر م���ع جمموعة من 
الفنان���ني العراقيني الكبار منهم: �س���ياء العّزاوي 
وا�س���ماعيل فّت���اح ونزار يحي وحمم���ود العبيدي 

و�سعدي الكعبي و�ساكر ح�سن اآل �سعيد.
�س���ّكلت جتارب���ه الفني���ة ج���زءًا من املعر����س الذي 
اأقي���م الع���ام 2000 يف متح���ف ال�س���ارقة بعن���وان 
كما عر�ست  "مائة عام من الفن العربي احلديث", 
اأعمال���ه يف معر�س الفن العربي املعا�س���ر يف دبي 
الع���ام 2008, وم���ن ث���م يف املتحف العرب���ي للفن 

احلديث يف قطر العام 2010.

ول���د الّدباغ يف مدينة املو�س���ل ع���ام 1941, وكان 
ه���و والفن���ان الراح���ل راكان دب���دوب, الوحيدين 
م���ن مدينة املو�س���ل اللذي���ن مت قبولهم���ا يف معهد 
الفنون اجلميلة, ق�سم الفنون الت�سكيلية )1958-

.)1961
وخالل درا�س���ته يف املعهد, تتلمذ على كبار مبدعي 
احلرك���ة الت�س���كيلية العراقي���ة, مث���ل جواد �س���ليم 
وفائق ح�سن وا�سماعيل ال�سيخلي وخالد الرحال, 
ثم تخ���رج متفوًقا ليلتحق بالدرا�س���ة يف اأكادميية 
بداي���ة  يف   )1965  -1961( اجلميل���ة  الفن���ون 
افتتاحه���ا, وهن���اك دخ���ل الّدباغ جت���ارب احلداثة 
يف الفن الت�س���كيلي متتلمذًا على البولندي رومان 
ارمتوف�سكي الذي كان يّدر�س الغرافيك والطباعة 
الفنية, وكذلك دّر�س���ه الفنان اليوغ�س���اليف بوركو 

الز�سكي, اأ�ستاذ فن اجلداريات.
عن بداياته, حتدثت الناقدة وال�س���اعرة مي مظّفر 
تق���ول: "مل تك���ن للّدب���اغ عالق���ة وثيق���ة بالفن يف 
طفولته. وعندما وقع بال�سدفة على بع�س ال�سور 
للوح���ات ف���ان غ���وغ, �س���عر باالفتت���ان اإن مل يك���ن 
بالن�س���وة اأمام خ�سائ�س���ها اجلمالي���ة معتربًا فان 

غوغ اأ�ستاذه االأول«.
اأ�س����س الّدباغ مع جمموعة من الفنانني العراقيني 
»جماعة املجددين« التي اأقامت اأول معار�س���ها عام 
1965 يف بغداد, و�سمت كل من علي طالب وليلى 
العط���ار و�س���الح اجلميع���ي وطال���ب مك���ي ونداء 
كاظم, و�س���واهم م���ن الذين ُيَع���ّدون اجليل املكّمل 

لفناين اخلم�سينات.
ا�س���تهر كفنان غرافيكي ال �س���يما بعد م�ساركته مع 
راف���ع النا�س���ري وها�س���م �س���مرجي يف املعار�س 
التي اأقيم���ت لفن الغرافيك يف ع���دة مدن اأوروبية 
منها اليبزغ )اأملانيا( ول�سبونه )الربتغال( 1968, 

ف�ساًل عن م�ساركته يف بياناالت عربية ودولية.
ولئ���ن كان التق�س���ف هو �س���مة العمل الفن���ي لديه, 
فق���د طبع كذلك حيات���ه بطابع الب�س���اطة واالكتفاء 
باملنجز الفني بعيدًا من �سو�س���اء احلياة اليومية 

والتناف�س على املنا�سب الر�سمية.
لق���د اكتف���ى مبهن���ة التدري����س يف معه���د الفن���ون 
اجلميلة يف بغ���داد )1971- 2000( من�س���غاًل يف 
�س���رف اأوقات���ه عل���ى االجابة ع���ن اأ�س���ئلة اللوحة 
وعالقته���ا بالداخ���ل واملعط���ى اجلم���ايل للتقني���ة 
وحيثيات النظ���ام والتماهي مع الف�س���اء على اأنه 
فراغ كويّن كبري اأو ركن �س���غري من اركان النف�س 
)بني ثنائية املاك���روزوم وامليك���روزوم(. فالفراغ 
والف���راغ ثاني���ة انه الكيان املهي���ب الالنهائي الذي 

يحيط بنا من كل جانب واملوجود بداخلنا.
»الفن فوق الواقع لي�س له عالقة مبا�س���رة به "كما 
يق���ول موندري���ان, كذلك كانت قناع���ة الّدباغ الذي 
جتّرد من اخلو�س يف اأي مو�س���وع من�س���وب اىل 
الواقع مبتعدًا عن حماكاة املو�سوعات اليومية اأو 
الوقائع احلياتية, مكتفيًا با�ستنطاق اأحوال املربع 
عل���ى خطى ماليفيت�س, اأح���د رواد الفن التجريدي 
املحدثني, ال���ذي اأده�س العامل بلوحة مربع اأبي�س 
داخ���ل مرب���ع اأ�س���ود, والت���ي األهمت جيل م���ا بعد 
احلداث���ة على ا�س���تكمال التجارب ح���ول حتوالت 
املربع وعالقته بالف�ساء الثنائي او الثالثي الُبعد, 

حتى و�سلت هذه التجارب اىل املينمال اآرت.
لذا هيمن اللونان االأ�س���ود واالأبي�س على لوحاته, 
وهما يتمث���الن كلغة جمالية قائمة بذاتها �س���ديدة 
البالغ���ة وقوي���ة التعب���ري والتلمي���ح والتاأويل, ال 
حتتاج اىل �س���يء اإ�س���ايف كي تبوح مبكنوناتها, 
اأو مبا لديها من اأ�سرار وتكهنات وت�ساوؤالت, الأنها 

ترمتي بعمق يف الروحانيات على قاعدة ال�س���فاء 
الفكري والتاأمل.

فاالأ�س���ود واالأبي����س يظه���ران يف ح���ال االندم���اج 
والتناغ���م والتكام���ل, يتقلب���ان يف ف�س���اء جمهول 
بني �س���حابات الظلمة والنور, م���ع تدخالت لونية 

طفيفة بني احلني واالآخر )االأحمر اأو االأزرق(.
واإذا كان اللون االأ�سود هو مبتداأ اللوحة واأ�سا�سها 
الرتبيع���ي يف تاآلي���ف موندريان, فاملربع االأ�س���ود 
ال���ذي ينط���وي عليه اخل���ط الكويف ال�س���طرجني 
وم�س���دره الكوفة يف العراق, �س���ّكل عام���اًل ُملهمًا 
للتجري���د الغربي عموم���ًا, على اعتب���ار انه املربع 
ال�س���حري الذي يخرتق الزمان واملكان يف املفهوم 

الفل�سفي للتجريد الهند�سي اال�سالمي.
مل تك���ن تل���ك التوجه���ات بعيدة م���ن ذائق���ة الّدباغ 
وثقافت���ه وميول���ه, واإن اأت���ى م���ن م�س���در خمتلف 

قوله: "منذ بداياتي الفنية يف ل�س���بونة, �س���غفني 
االهتمام باللون االأ�س���ود وذل���ك يف مرحلة مبكرة, 
اإذ خ���الل عمل���ي كمدّر����س يف مدينة مك���ة املكّرمة, 
تاأث���رت روحيًا ووجداني���ًا وجماليًا ببن���اء الكعبة 
امل�س���ّرفة, ل���ذا تناولُت يف اأعمايل ط���وال عقود من 
الزمن, تاأثريات ك�س���اء الكعبة ال�س���ريفة من خالل 
تناويل اللونني االأ�س���ود واالأبي�س: ك�س���اء الكعبة 
االأ�س���ود وجداره���ا احلج���ري االأبي�س, فاأ�س���حى 
هذان اللونان منطلقًا حيميًا لتجاربي التجريدية«.
الغيومية اللونية وال�س���كل املنقلب من االأعلى اىل 
االأ�س���فل كحركة هب���وط اىل الالمكان, والب�س���اطة 
املتناهي���ة واالنزياحات املكانية ق���د تكون من اأهم 
ال�س���مات التي متي���ز اأعماله. فهو فن���ان يعمل على 
الف���راغ يوؤ�ّس�س���ه ويوؤلف���ه وين�س���قه, ي�س���وق اليه 
بع�س العالمات عبارة عن خطوط �س���بحّية متاأتية 
من ذكريات طفولته يف املو�سل, واإعجابه مب�سهد 
الن�س���اء وه���ن ين�س���جن اخِلي���ام البدوي���ة من وبر 
املاع���ز, اىل ذل���ك فقد ا�س���تخدم الّدباغ وب���ر املاعز 
كم���ادة فنية يف اعم���ال الكوالج قوله: "ا�س���تعرته 

من الطبيعة وا�ستخدمته خللق مفردات جمالية«.
املده����س يف لوح���ات الّدب���اغ عمومًا ه���و احلركة 
اخلفّي���ة الت���ي ي�س���نعها التماهي الل���وين احلثيث 
بني االأ�س���ود واالأبي����س, فاللوحة �س���بيهة بالعمل 
الغرافيك���ي �س���واء يف امللم����س اأم االيه���ام اللوين 
فه���ي ال تتم���وج ب���ل ت���رجّت يف اإط���ار جوابها على 
ت�ساوؤل, هذا الت�س���اوؤل الذي يتج�سم هو نف�سه يف 

احلركة.
فاحلركي���ة لي�س���ت مالزم���ة لالأث���ر ولكنه���ا وثيق���ة 
االرتب���اط به, مب���ا يثري ال�س���عور باأن ثمة اأ�س���ياء 
تتنقل ببطء يف املكان املبهم, يف مداراته ونيازكه 
وكواكبه وجنومه البعيدة, يف حني اأن ال�سكل هو 
معط���ى ملمو�س وغ���ري حم���دد يف اآن واحد يحيل 
اأحيانًا اىل م�س���باٍر او �س���حابة كونية يف ع�س���واء 

ال�سعث الب�سري, البعيد من التحديد ال�سكالين.
عن )النهار العربي(

الفنان العراقي سالم الّدباغ الذي رحل 
تاركًا "المرّبع السحرّي" وأسراره

مهى سلطان
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مل تكن اإختيارات الفنان الت�س���كيلي العراقي �سامل 
الدباغ االأ�س���لوبية, مبنطقة ا�ستغاالته الفنية التي 
وج���د نف�س���ه منغمرا يف ف�س���اءاتها, عم���ره الفني 
معظم���ه, اإن مل يكن كله, بن���ت وقتها, هي ابعد من 
ذلك بكثري. بل هي ت�سكلت منذ بداية درا�سته الفن 
الت�س���كيلي يف معهد الفن���ون اجلميلة)بغداد(, يف 
الع���ام)1958(. يف ذل���ك الزمن الذي بات ق�س���يا, 
بحوادث���ه الرتاجيدي���ة. كن���ا ط���الب ف���ن مبتدئني, 
لك���ن ال اأنك���ر باأنن���ا كن���ا ف�س���وليني, اأو مغرورين 
بع����س ال�س���يء. واعتق���د باأنه���ا �س���فات ورثناه���ا 
م���ن ذلك الزمن اخل���رايف. لكن ما اذكره عن �س���امل 
الدباغ)ونحن زمالء �سف درا�سي واحد(. انه كان 
على مبع���دة من جمال تاأثراتنا الدرا�س���ية بفنانني 
اأوربيني ت�سخي�سيني معينني. فبالوقت الذي كنت 
اأنا وزمالء اآخرين م�س���غولني بتاأثريات العديد من 
الفنانني االأكادميي���ني واالنطباعيني دفعة واحدة. 
اختار �س���امل الدب���اغ ر�س���وم االيطايل)مودلياين( 
جماال لتاأث���ره الدرا�س���ي. هذا يعني ان���ه, بالوقت 
الذي كن���ت مثل عدد اآخر من زمالئ���ي طالب الفن, 
م�س���تتني جهدنا بني اأك���ر من منطق���ة اأدائية فنية 
اأوربي���ة معروفة ب�سا�س���عة مو�س���ورها اللوين, و 
ت�س�س���ي م�س���احات اأعماله���ا, اأو تفتته���ا وخفتها, 
م���ن اجل اكت�س���اب امله���ارة يف التلوي���ن ومعاجلة 
م�س���احات  يخت���زل  �س���امل  كان  الكتلة)الف���ورم(. 
ر�سومه, اأو متارينه الفنية بتق�سف لوين ملحوظ. 
)م���ا دام���ت كل ر�س���ومنا تل���ك, هي جم���رد متارين 
درا�سية فنية( وكان در�س���ه الفني االأول جت�سيديا 

تقليليا, اأو باالأحرى اختزاليا نوعا ما.
ت�س���تت �س���بل اإقامتنا وم�س���ائرنا بعد درا�ستنا يف 
معه���د الفن���ون, ثم التقيت �س���امل الدب���اغ بعد ذلك, 
دار�سا يف اأكادميية الفنون اجلميلة)بغداد(, وكان 
متبهج���ا بنتائجه التلوينية و الكرافيكية التي كان 
الأ�س���تاذ الكرافيك البولوين)رومان ارمتوف�سكي( 
الف�س���ل يف تطوي���ر اأدواته التنفيذي���ة. لكن اأعمال 
�س���امل ه���ذه الت���ي اطلع���ت عليه���ا, مل تفق���د مالمح 
در�س���ها األتقليلي االأول, رغ���م ابتعادها عن املنطقة 
الت�سخي�سية. بل هو ازداد ولعا بتق�سي اإمكانيات 
م�س���احات العمل املفتوح���ة على نواي���ا جتريدات 
ف�س���اءاتها, وا�س���تنطاق حوافه���ا عمق���ا م�س���افا, 
تراجيديات اأزمنة ق�س���ية فقدت مالحمها, لكنها مل 
تفقد كثافة ظاللها. وبقي بعد ذلك �سامل وفيا ملنطقة 
ظله. ال من اجل ا�ستمرائه اخلفاء, بل لعلن ي�سعى 
حلجب ما يخد�س العني, وي�س�س���ي الذهن. علن ال 
يف�سح عن مغزاه بي�سر, و على املتلقي اأن ي�ستعني 
بحا�سة مل�سه, قبل ب�سره, ال�ستكناه األغازه التي ال 
تفق���د جمالياته���ا باملطلق. فاجلمال عند �س���امل هو 
ما�س خام يخزن بريقه خلف تراكمات جييولوجيا 

اأزمنته التنقيبية.

 اعتق���د اإن مريل���و بونت���ي يف)( فل�س���ف للج�س���د 
االإن�س���اين كوجود ع�س���وي حمكوما بكثافة مادته 
احليوية التي فو�ست لكل جزء من اأجزائه حاالته 
اال�ست�س���عارية اخلا�س���ة, املحكومة ه���ي االأخرى 
بكثافة مادتها, و�س���واء كانت ملم�س���ا, اأو مالم�سة 
اأزمنته���ا,  املت�س���ربة حل���االت  الإرادته���ا اخلا�س���ة 
وحاالتها, اأو دورتها الوجودية اخلا�سة يف نف�س 
الوقت. اجل�س���د افرتا�س���ا وجوديا, كما اأت�سوره 
عند �سامل الدباغ ما هو اإال ف�ساء متما�س و ن�ساعة 
عتمته التي اكت�سبها من بوؤرة ال�سوء التي تع�سي, 
ال من مو�س���وره اللوين. وه���و ومن اجل حماورة 
هذا الف�ساء اجل�سد حاول دوما البحث عن خمارج 

للتخفيف من �سالبة كتلته ال�سدميية, ولي�س له اإال 
اأن يحاور �س���ظاياها, اأو ظالله���ا الرمادية. فهو اإذا 
مولع, وكما تف�س���ح عن���ه اأعماله, ب�س���ناعة حرية 
ب�س���رية. لكنها حرية ال تف�س���ح اإال عن نوايا مل�سها 
واالإح�س���ا�س بخفايا الغازها الت���ي لي�س من الهني 
اكت�ساف خمبوئاتها و�س���ط عتمة ت�سمر اأكر مما 
تف�سح. لكنها وب�سكل عام ال تخفي عاطفة من نوع 
ما, عاطفة تنبثق من عمق العتمة, ت�سده و ت�سد, ال 
تنفر. وكما هي يف م�سهديه ت�ساري�س االحفورات 
يف  املغرق���ة  ال�س���واد,  النا�س���عة  اجليولوجي���ا 

�سدميية عتمة تواريخها العتيقة.
 اعتق���د اأن ل���كل ل���ون معماريت���ه اخلا�س���ة, الت���ي 

ه���ي بع����س م���ن �س���البة اأو ه�سا�س���ة مو�س���وره 
اخلا����س. ولي����س غ���ري االأ�س���ود م���ن ميتل���ك ثقله 
الفيزي���اوي ال���ذي ال ي�س���اهيه اأي ل���ون اآخر. وان 
كانت الثقوب الف�س���ائية ال�س���وداء متاهة ب�سرية 
جتذب للمجهول, وال نهاية وا�س���حة. فان للملونة 
ع���ن  تف�س���لها  الت���ي  احل���ادة  نهاياته���ا  ال�س���وداء 
غريه���ا كتل���ة ال تفقد هاج�س معماريتها اخلا�س���ة, 
حت���ى وان ح���اول الفنان جتن���ب االإف�س���اح عنها, 
بو�س���ائله العديدة, فان كان الثقب االأ�سود يجذبنا 
اإىل املجه���ول بقوت���ه اخلارق���ة عل���ى اجل���ذب. فان 
املعماري���ة اللوني���ة ال�س���وداء جتذبنا بت�س���اداتها 
احل���ادة واملف���ردات االأخرى املحيطة به���ا. لكن اأن 
ت�س���نع من االأ�سود وحده عمال, فهو التحدي الذي 
واج���ه حداث���ة الف���ن من���ذ اأزمنت���ه االأوىل, وكانت 
بنائية)ماليفت����س( م���ن اأوىل التحديات, ثم تبعتها 
حم���اوالت اأخرى وحتى يومنا هذا. �س���امل الدباغ 
قب���ل التحدي هذا منذ اأكر م���ن اأربعة عقود زمنية 

وال يزال. فاأية �سالبة اإرادة امتلكها.
ما هو ال�سر الذي جعل �سامل الدباغ يختار االأ�سود 
جم���اال وا�س���عا ال�س���تغاالت اأعماله. هل ه���و نف�س 
ال�س���ر الذي دفع الهندي الربيطاين)اني�س كابور( 
الأن يختار االأ�س���ود ثقبا, اأو نفق���ا يقود للمجهول. 
وان كان���ت تقليلي���ة كاب���ور ثقبا اأر�س���يا, فهي عند 
�س���امل ثقب ال�س���ماء بكثافة طبقاتها االفرتا�س���ية. 
فهل االأ�س���ود هو جمرد مادة �سماء, مبا انه ال لون 
له, كم���ا تدعي���ه الفيزي���اء اللونية, اأو كما تف�س���ح 
عن���ه جمرد خفاء, على ال�س���د م���ن االأبي�س متاما. 

شمس سالم الدباغ السوداء... قراءة أّولية
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كريم سعدون

ال ي�س���رتط باملتلق���ي للعم���ل الفني املعرو�س اأن يكون مت�س���لحًا مبعرفة م�س���بقة بدوافع الفنان 
حلظة اإنتاجه لعمله.لكنه باملقابل ين�س���غل مبعاينة التكنيك الذي ي�س���تغل عليه الفنان يف �سطح 
عمله الفني الأن ذلك يهيئ ف�س���اًء اإيجابيًا للعر�س ويح�س���ن من اإمكانية التلقي الب�سري املريح 
وي�س���كل التفاع���ل االإيجابي مع���ه وهذا من �س���اأنه اأن يذلل العقبات التي تعرت����س طريق قراءة 
العم���ل واآليات فهمه الأن الده�س���ة االأوىل التي يحققها العمل تتبّدد اأثناء املعاينة للو�س���ول اىل 
البن���ى العميقة فيه والفنان احلقيقي هو القادر على تفعيل اإمكانية التخفي للداللة حتت بنيات 

العمل الظاهرة.
ق���د ي�س���لح هذا مدخاًل لفه���م اآليات التعامل مع منت���ج فني متقدم وميتلك �س���روط متانته واإرثه 
اجلمايل كما يف منتج الفنان �س���امل الدباغ, فاملتلقي يواجه يف م�س���اهدته الأعماله عتبات ت�سكل 
له حتديًا من اأجل تلم�س اخلطوات التي تر�س���ده للو�س���ول اىل ال�س���فرة التي تتحكم يف انتاج 
الداللة وهذا التحدي هو ما يو�سع دائرة الداللة فيها ويفتح تاأويلها وتعّدد قراءتها, هذا الفعل 
اليتحقق اإال على يد فنان امتلك �س���روط ح�س���وره منذ بداياته التي �س���كلها بفهم واٍع وبجراأة 
كبرية لالإم�س���اك بكيفية التفرد يف و�س���ط فني حديث ن�س���بيًا �س���غله البحث يف مناطق جماورة 
للم�س���هد الفني ال يف الفن ذاته, فالفنان الدباغ كان قد اأدرك ب�س���كل مبكر معنى اأن يكون الفنان 
معا�س���رًا بقدرت���ه على اأمت���الك اأدواته وا�س���تخدامها يف الوجهة التي حتقق ل���ه تكنيكًا متميزًا 
يخ���دم م���ا ين���وي تقدميه, وما�س���اهم يف تاأهيله لذلك اأي�س���ًا اأن���ه فنان كرافيكي متمر�س �س���قل 
جتربته يف الدرا�س���ة يف لي�س���بونه يف ال�س���تينيات من القرن الفائت مما وفر له القناعة التامة 

ح له �سورة ماهو عليه. بالطريق الذي �سلكه وركز لديه هدفه وو�سّ
اإن فح�س���ًا ب�س���ريًا الأعم���ال �س���امل الدباغ يج���د املتابع فيه���ا متعينات ت�س���كل عالم���ات يكررها 
با�س���تمرار فم���ن اأي���ن اأتى بها الدباغ وكيف �س���كلت عماد بحثه االفرتا�س���ي الب�س���ري ؟ اإن هذا 
ال�سوؤال غري نافع القتفاء االأثر يف اأعمال الفنان ولكنه قد ي�سهل اأمرًا واحدًا عندما يكون مدخاًل 
لتخط���ي العتب���ة االوىل يف تلقين���ا لها. فالدب���اغ يجمع كمًا م���ن العالمات واالأ�س���كال وخطوط 
منتظمة يف خميال اليحتكم لل�سدفة, واأق�سد هنا اأنه ياأتي اىل العمل على �سطح لوحته بدراية 
كافي���ة ملايري���د اأن يعمله على هذا ال�س���طع فيزيح ويختزل قبل اأن ي�س���ع �س���يئًا الأن مايريد فعله 
يكون قد اكتمل يف ذهنه كم�س���هد ب�س���ري كامل ينتظر الظهور وهنا يرتك الفنان للحظة مكمن 
احلري���ة الت���ي تظهر بها اأعماله يف االآخر, اأي اأن الفنان الدباغ ميتلك حلظة ال�س���فر قبل �س���فر 
البداية, فاملتلقي الي�س���عر بالق�س���دية يف متو�سع االأ�سكال على ال�س���طح بكل تاأكيد, الأن الفنان 
ا�س���تطاع اأن يجعله يتفاعل مع ف�س���اء حر يلعب به بتكنيٍك عاٍل كاأجراء َو�َس���َم به اأعماله و�سّكل 
عم���اد اأ�س���لوبه. لقد اأدرك الفن���ان الدباغ البعد الثق���ايف للمكان وا�ستح�س���ره باعتباره متخياًل 
تنبي عليه ت�سكالت العمل الفني برمته, فاملتلقي يجد مايبّدد الت�ساوؤل االأول يف العالمات التي 
يح�س���يها ويفرزها فيجد عالمات مهيمنة ت�س���كل مركز االهتمام واال�ستغال داخل العمل الفني, 
فال�س���كل الهند�سي وهو اال�س���تعارة االأثرية يف اأعمال الفنان وطغيان اللون االأ�سود هما االأكر 
ا�س���تغااًل ب�سريًا فيه, اإذ اأن التق�سف يف ا�ستخدام اللون يف اأعماله يجعلها تبدو للمتلقي العابر 
اإنه���ا بلون واحد اإال اأنها بالن�س���بة لعني متدربة ميكنها متييز كل ماو�س���عه الفنان من تدرجات 
لونية حتيل اىل األوان متعددة �س���كلت بنية اللون الكامنة يف اأ�س���كاله فهو يعمل على اإجراءات 
تقنية حتيل اىل ا�س���تغال ال�س���وء داخل العمل وكاأنه مو�س���ور يزيح طبقات االأ�س���ود لتتمظهر 
االألوان فيه, فاللون االأ�س���ود بقدر ماي�س���كل طبقة تهيمن على امل�سهد فانها ت�سبح قاعدة ممتازة 
الإظه���ار األ���وان اأخرى وج���اذب قوي لع���ني املتلقي, وهذه املمار�س���ة التقنية يف معاجلة �س���طح 
اأعماله وا�ستح�سار ال�سكل الهند�سي الذي يحركه يف االأعلى واالأ�سفل واجلوانب يعزز لدي اأن 
بحثًا مكانيًا متحققًا فيها وافرت�س اأن الفنان �سامل الدباغ ولكونه يقدم اأعماله متق�سفًا, مع �سعة 
ملونته, وب�سياغة جتريدية تعبريية حمكمة, يعمد اىل لعبة التخفي التي ي�سكلها, ورغم اأنه ال 
ي�س���ند اأعماله بتنظري قد ي�سكل اإف�س���ادًا لتلقيها, ذلك اأن املربع الذي ا�ستح�سره الدباغ واأجرى 
عليه اختزااًل ليكون �س���احلًا ال�ستيعاب وجوده وحركته, اأعطانا بعدًا افرتا�سيًا حل�سور مكان 

ميكن التمعن فيه وُملب�سًا اإياه زمنًا افرتا�سيًا اأي�سًا ليجعل منه وجودًا ثقافيًا.
يف اأعماله يحر�س الفنان الدباغ على تقدمي م�س���هد ب�سري ميكن روؤيته من زوايا نظر متعّددة 
فه���و يعم���ل دومًا عل���ى تفكيك امل�س���هد و اإذ يعيد تركيبه من جديد, ي�س���يف عنا�س���ر من خارجه 
اإليه ليت�س���نى له اأن يحقق وجودًا م�س���تقاًل لعمله خارج التوقعات التي تتحكم بها ت�س���وراتنا, 
فاالنزياحات التي حت�س���ل يف العمل الفني خالل اإنتاجه تبّدد وجود الواقع امل�س���تعار وتدخل 
ال�سكل العالمي يف لعبة فنية يتلب�س فيها دالاللته التي تتحكم يف قراءة العمل نف�سه �سامنًا اأن 
�س���فة اال�ستقرار التي يتمتع بها ال�سكل الهند�س���ي تكون عاماًل ل�سبط احلركة احلرة للخطوط 

واالإ�سكال وتدرجات اللون ومتنحها بعدًا جماليًا مثري للده�سة.

لكنها, وكعلم �س���رف. تق�س���ي الظاهرة ال�سبغية 
الت���ي تعج به���ا بيئتن���ا وعمارتن���ا وم�س���تلزماتنا 
ال�سخ�سية االأخرى. ومنها ا�ستق�ساءات الطباعة 
الرقمية)من �س���من ا�ستق�س���اءات اأخرى(, والتي 
تق���ر بوجود خم�س���ون ظال لالأ�س���ود. كم���ا ان لكل 
خامة �سبغية)مبا اإننا نتناول نتاج فنان �سباغي( 
اأ�سودها اخلا�س الذي تختلف درجاته عن االأ�سود 
االأخ���ر, ول���كل �س���بغة معدنية اأ�س���ودها اخلا�س. 
فال�س���بغة ال�س���وداء الالمع���ة, لي�س كما ال�س���بغة 
ال�س���وداء الكابية. وعاملنا يعج باالألوان ال�سوداء, 
والت���ي لكل منها تاأثرياته���ا العاطفية والوجدانية 
اخلا�س���ة. وهكذا يبدو اأن �س���امل الدباغ مل ي�سيع 
درب���ه خالل م�س���الك االأ�س���ود التعبريي���ة التي كنا 
ن�س���ن باأنها �سيقة حلد االختناق. ويبدو انه خرب 
جل م�س���الكها خ���الل بحث���ه الفني امل�س���ني للبقاء 
�س���من وفائ���ه لعوامله���ا الت���ي ال تبوح باإ�س���رارها 
اإال مل���ن ت���درب على اكت�س���اف م�س���الكها التعبريية 

ال�سرية.
ه���و  في���ه  فاالأ�س���ل  مم���دود,  مرب���ع  امل�س���تطيل, 
املرب���ع. وامل�س���تطيل اأو املربع هو كادر ال�س���ورة 
والت�س���وير. وبلغة الفن, هو)م�س���احة ا�ستيعاب 
ملا ال ي�س���توعب(. ور�س���وم �س���امل الدباغ, اإن �سح 
ت�س���ميتها ر�س���وما, ورمبا �س���ورا كرافيكية, هي, 
وكم���ا اأرى, ال اعتقده���ا كذل���ك. بل هي م�س���احات 
معماري���ة م�س���غولة بهاج����س ا�س���تدراج �س���فات 
هيئاته���ا املعمارية)مربع � م�س���تطيل( ال�س���تغاالت 
فني���ة, يف عملي���ة حتويلي���ة وحتولي���ة. مبعن���ى 
االإق�ساء تغريبيا, ثم االإحالة على عمليته التعبريية 
التقليلية, فهي ال تلغي االأ�س���ل املعماري, بقدر ما 
ت�س���حبه لع���وامل ذهني���ة. لي����س غريب���ا ان ينتب���ه 
امل���زوق العربي القدمي, لقيم���ة الهام�س خطيا يف 
املخطوطة, تف�س���ريا اإ�سافيا, لكن تزويق الهام�س 
هو ما اإ�س���افة طرافة ل�سكله الت�سميمي. هوام�س 
�س���امل هي االأخرى حتم���ل طرافتها. لكنها من نوع 
خا����س. فه���ي وكم���ا تب���دو دوم���ا, ح���واف العامل 
ال���ذي غمره ال�س���وء حلد خفائه وباتت م�س���احته 
ت�س���يق ب�س���البة مادتها ال�س���وداء, كما هي اأي�سا 
حواف تتما�س و ف�ساءاتها اخلارجية املعلومة اأو 
املجهول���ة. مثلما جتلت مهارات���ه الفنية يف اللعب 
على هذه املناطق, اأو امل�س���الك اخلارجية ال�سيقة. 
التي غالبا ما جعل منها مركز لل�س���د, اأو اجلذب و 
االنب�س���اط, عاطفة تلملم �سظاياها وتخبئها �سمن 
مدارج ف�س���اءات تتدرج رماديتها حتى االمنحاء, 
يف ع���وامل حمكوم���ة ب�س���رامة خطوط متا�س���ها. 

وتراكمات اأثار ملونتها.
يف الثقافة ال�س���ينية)تتفق االألوان مع العنا�س���ر 
اخلم�س���ة االأ�سا�س���ية, و االجتاه���ات, و الف�س���ول 
امل���اء  م���ع  االأ�س���ود  الل���ون  وارتب���ط  االأربع���ة. 
يخ���ربين  وكم���ا  ال�س���تاء(.  وف�س���ل  وال�س���مال, 
ال�س���ديق الفن���ان يحي���ى ال�س���يخ باأنه ي�س���كن يف 
ال�س���مال الرنويجي, يف منطقة تعمها الظلمة ليل 
نهار)تاأكيدا للمثل ال�سيني( اأعمال �سامل االأخرية, 
ا�س���عر بها مغرقة يف ف�س���ول ال�س���نة. فهي تكتنز 
رطوبة ال�س���تاء, ورياح الربيع وجفاف ال�س���يف. 
ويف كثافة خطوطها املدارية)حواف العمل( تعلن 
انتمائها)�س���منيا( الأعم���ال البيئ���ة. فه���ل حتقق���ت 
النب���وءة ال�س���ينية. رمب���ا ه���ي كذل���ك, مب���ا اأنه���ا 

م�سغولة بتفاين �سلوكياته ال�سعورية.
 مثلم���ا اأغ���رت عالم���ات اجل���دران املرحوم �س���اكر 
ه���ي  ال�س���وداء  ال�س���بورات  �س���عيد.  األ  ح�س���ن 
االأخ���رى اأغرت)جوزي���ف بويز( اأعم���اال فنية منذ 
اأك���ر من اأربعة عقود زمنية. )رودولف �س���تايرن( 
االأح���دث زمنا م���ن بويز. جعل من ق���وة الفكر يف 
معادالت���ه املدون���ة عل���ى �س���بوراته, اأعم���اال فني���ة 
بامتياز)حفظت اأكر من 1100 �سورة ل�سبوراته 
خالل حما�سراته( وكاأعمال فنية. وهناك فنانون 
اآخرون ال يزالون يبي�س���ون �س���بوراتهم ال�سوداء 
مدون���ات وعالم���ات ور�س���وم خطي���ة, وينتج���وا 
م�س���هديتهم الفنتازي���ة الت���ي ال تختل���ف كثريا عن 
اأعم���ال التجريد اجلدي���دة )املعا�س���رة(. ومل تكن 

ثمة نزوة خلف اإنتاج كل هذا الكم من ال�س���بورات 
الفنية. فالوثيقة)مفاهيميا( هي اأي�س���ا عمل فني. 
وه���ذه ال�س���بورات هي االأخ���رى وثائ���ق واأعمال 
فني���ة يف نف�س الوقت. ول�س���امل الدب���اغ وثاق من 
ن���وع خا����س. وحتى ل���و كانت تقرتب م���ن كونها 
مناط���ق  م���ن  بع����س  افرتا�س���ية)يف  �س���بورات 
تكنيكه���ا( فه���ي ودائما م���ا تناأى ع���ن العالمات اأو 
االإ�س���ارات, كم���ا يف االأعم���ال الت�س���كيلية العربية 
ب�سكل عام. هي تنبني على اإ�سباع �سبغة ن�سيجها 
األتقليلي لوحده كعالمة متق�س���فة م�س���تقلة, لكنها 
ال تبتع���د كث���ريا ع���ن جذره���ا العربي االإ�س���المي, 
لي�س يف منطقة االراب�س���ك. بل �سمن جمال ذهني 
ت�س���ويف هو اأعمق غ���ورا. وال�س���فاء الذهني من 
اأه���م مقوم���ات اإن�س���ائها, وا�س���تغاالتها. وان كان 
ج�س���د املت�س���وف ال ي�س���رته �س���وى خرقت���ه. فان 
اعم���ل �س���امل هي اأي�س���ا اخلرق���ة واجل�س���د يف اآن 
واحد, متلب�س���ني بورطة توحدهما, كائن ال ي�سرت 

كائن, اإال مبا ي�سف من رهافتهما االأثريية.
 حينما اطلعت على عمل �س���امل الدباغ الذي ر�سمه 
تاأبين���ا لفقيدن���ا الفنان)يا�س���ني عطي���ة(, تذك���رت 
عم���ل الفنان التجري���دي املعروف)روثك���و( الذي 
نفذه باللون االأ�س���ود ملطعم الف�س���ول االأربعة يف 
مانهاتن م���ن نيويورك, وتعليقه عل���ى عمله الذي 
ورد فيه)اإن���ه م���كان حي���ث تاأت���ي اأغن���ى االأوبا�س 
اإىل نيوي���ورك مل���لء البطون و للتباه���ي. اآمل يف 
تدم���ري �س���هية كل اب���ن عاهرة م���ن الذي���ن ياأكلون 
يف تل���ك الغرف���ة( روثكو اإذا يعلم جي���دا كم ميتلك 
لونه االأ�س���ود من ق���وة تدمريية, وم���ا على الفنان 
اإال ا�س���تدعاء تلك الق���وة واإيداعها عمل���ه. واعتقد 
اأن �س���امل الدب���اغ فعل نف�س ال�س���يء, فان���ا, وكلما 
اأمتع���ن بعمله ه���ذا ازداد �س���يقا, واأتذك���ر زنزانة 
�س���متني منذ زمان, اأ�س���بح االآن ق�س���يا, لكن هذا 
العمل اأعادين اإليه عنوة. فيا لهول اللون االأ�س���ود 

وت�ساعيفه.
 من���ذ اإعج���از الرو�س���ي)ماليفت�س( يف عمله مربع 
ا�سود داخل مربع ا�س���ود. واللون االأ�سود ين�سب 
فخاخ���ه ملعظ���م الفنان���ني, وخا�س���ة التجريدي���ني 
بال���ذات. م���ا دام ح���رب الطباع���ة مل يج���ف منبعه. 
و�س���امل ت���درب عل���ى الطباع���ة الكرافيكي���ة عمره 
كل���ه. وما اأعماله مبجملها اإال بع�س���ا من �س���ناعته 
الكرافيكي���ة بخلفي���ة اأحباره���ا ال�س���وداء. خاماته 
ال�س���بغية كله���ا ت���دور يف فل���ك اأحب���اره الطباعية 
االوىل. وح�سا�س���يتها ه���ي بع����س من ح�سا�س���ية 
اآل���ة احلف���ر الدقيقة, وه���و العب ماه���ر يف تنفيذ 
ح�سا�سية خطوطه التي تالم�س م�سالكها احلوا�س 
اخلم����س. خربت���ه م���ن الدق���ة بحيث جت���اري دقة 
ه���ذه االآلة احلادة, وبال���ذات حينما تطاوع اأنامله 
م�ساراته الذهنية و حتفر م�سالكها البنائية �سمن 
طي���ات تراكم �س���طوحها, اأو خفته���ا, ومبا يوازي 

بوحه الذاتي.
 بعي���دا ع���ن اللون وال�س���ور, غم���ر �س���امل الدباغ 
ذات���ه االبداعب���ة يف عامل���ه الذي حددت���ه اجتاهاته 
االأرب���ع. هند�س���ة م�س���ائر جغرافي���ة. �س���ادرة يف 
عواملها, لعبة م�ستطيالت اأو مربعات �سطرجنية. 
وال م���كان لالنحناء)االنحناء,قو�س لني � اأنثوي(, 
لك���ن بالرغم م���ن �س���البة اأعمال���ه, بعتمته���ا التي 
تزيد من �س���البتها. اإال اأن ثمة اأنثى من �س���نف ما 
تختبئ �س���من تالفيفها. هي رقة من نوع ما, رمبا 
ك�س���بها �س���امل الدباغ من جلده الدائ���م للعوم فوق 
اأزمنته, ولينجو م���ن تقلباتها الكارثية. وان بدت 
ر�سوم)الفنان االأمريكي ريت�سارد �سريا( ح�سا�سة 
مثل ال�سم�س ال�سوداء. وهو املعروف مبنحوتاته 
التقليلية ب�س���فائحها امللتوية. فان ر�س���وم الدباغ 
ه���ي االأخ���رى �س���عت المت�س���ا�س ال�س���وء, لك���ن 
م���ن اجل بث���ه مرة اأخ���رى, وكما نوتة املو�س���يقى 
الناعم���ة, لكنه���ا االأك���ر ج���ذال واإث���ارة للحوا�س. 
فهل حق���ق �س���امل الدب���اغ نبوءت���ه االأوىل لدخول 
بوؤرة ال�س���وء والعوم يف ف�ساءاتها, كائن اأثريي 
ال ميتلك غري اأداته التعبريية, وجذوة من �س���باب 

عمره الدائم.

سالم الدباغ.. إقتفاء األثـر
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"سالم الدباغ" رسام وفنان جرافيكي 
عراقي، من جيل الفنانين الذين أثروا 

تطّور حركات الفن الحديث في 
العراق منذ منتصف الستينيات.

حياته..
ول���د �س���نة 1941 ون�س���اأ يف املو�س���ل, وق���د اأمنى 
ذل���ك ل���دى الدباغ حبًا لتقاليد م�س���قط راأ�س���ه, حب 
حتّول ب�س���رعة اإىل ن�س���اط ثق���ايف. در����س الدباغ 
م���ن 1958 اإىل 1961 يف معه���د الفن���ون اجلميلة 
يف بغداد, حيث ت���دّرب على اأيدي فنانني عراقيني 
حداثي���ني  مرموق���ني, منه���م "ج���واد �س���ليم وفائق 
ح�س���ن واإ�س���ماعيل ال�س���يخلي وخال���د الرح���ال". 
بعد ح�س���وله على �س���هادة الر�س���م من املعهد, تابع 
حت�س���يله الفني يف اأكادميي���ة الفنون اجلميلة يف 
بغ���داد م���ن ع���ام 1961 اإىل 1965 حي���ث كان م���ن 

اأع�ساء دفعة التخرج االأوىل.

الفن..
كان���ت ه���ذه االأكادميي���ة ت�س���م فنان���ني حداثي���ني 
هم���ا "روم���ان ارمتوف�س���كي" م���ن بولن���دا ال���ذي 
كان يدر����س احلف���ر والطباع���ة الفني���ة, و"بوركو 
الز�س���كي" م���ن يوغو�س���الفيا, املع���روف بلوحاته 
اجلداري���ة. عل���ى الرغم م���ن تدّربه عل���ى التقنيات 
الفنية الكال�سيكية والواقعية البحتة, جتلت رغبة 
الدب���اغ وع���دد م���ن زمالئ���ه الط���الب يف حماوالت 
اأولي���ة جريئة لتجريب الرتاكيب �س���به الهند�س���ية 

والتجريد الفني.
االإب���داع  جم���ال  يف  جريئ���ًا  موقف���ًا  تبني���ه  م���ع 
الدب���اغ  كان  جتري���دي,  باأ�س���لوب  والتجري���ب 
اأح���د موؤ�س�س���ي جماع���ة "املجددين" �س���نة 1965 
وقد د�س���نها مبعر�س���ه االأول ال���ذي قّدم في���ه عددًا 
الدب���اغ,  اإىل جان���ب  م���ن اللوح���ات التجريدي���ة. 
تاألفت جماع���ة املجددين من "علي طالب و�س���الح 
اجلميع���ي وطالب مكي ونداء كاظم وفائق ح�س���ن 
و�س���بحي اجلرجفج���ي وطاهر جميل", �س���اركوا 
جميعه���م يف معر����س جماعته���م االأول ال���ذي اأقيم 
يف املتح���ف الوطن���ي للف���ن احلدي���ث يف بغ���داد. 
التح���ق يف ال�س���نة التالية كل من "عام���ر العبيدي 
وخالد النائ���ب واإبراهيم زاير" بجماعة املجددين 
و�س���اركوا باملعر�س اجلماعي الث���اين يف جمعية 

الفنانني العراقيني يف بغداد.
ردًا على نك�س���ة حزيران 1967, �ساركت جمموعة 
للمل�س���قات  جماع���ي  معر����س  يف  املجددي���ن 
ال�سيا�سية بعنوان "مقاومة" واأعلنوا "انتفا�سة" 
�س���د ما اأ�س���موه ب� "التقاليد واملفاهي���م القدمية". 
كان ه���ذا املعر����س االأخ���ري الذي نظمت���ه اجلماعة 
حيث اأن معظم اأع�س���ائها �س���افروا بع���د ذلك بقليل 

ملتابعة حت�سيلهم يف اخلارج.
م���ن  ال�س���رف  الدب���اغ جائ���زة  ن���ال  �س���نة 1966, 
معر�س اليبزغ ال���دويل لفن االأكريليك, يف اأملانيا. 
ويف 1967, كان م���ن ب���ني ثالثة فنان���ني عراقيني, 
اإىل جانب "ها�س���م �س���مرجي ورافع النا�س���ري", 

اختارته���م جمعية الفنان���ني العراقيني للح�س���ول 
على منحة درا�سية قدمتها موؤ�س�سة غولبنكيان من 
اأج���ل متابعة الدرا�س���ة يف اجلرافيك )احلفر(, يف 

حمرتف غرافورا يف ل�سبونة, الربتغال.
وها�س���م  النا�س���ري  "راف���ع  م���ع  الدب���اغ  �س���ارك 
�س���مرجي" يف معر�س جماعي للر�سم �سنة 1968 
يف ل�سبونة, الربتغال, ويف معار�س اأخرى الحقًا 
يف فن اجلرافيك )احلفر( يف 1971 و 1988. بعد 
عودتهم, اأقام كل من هوؤالء الفنانني معر�سًا فرديًا 
ومعار����س جماعية اأخرى يف هذا الفن, م�س���لطني 
ال�س���وء عل���ى تركيب���ات حداثي���ة يف ف���ن احلف���ر 
والطباع���ة احلجري���ة, وذل���ك يف جمعي���ة الفنانني 
العراقيني كما يف بينايل لوبليانا يف يوغو�سالفيا 
�سنة 1969. �سّجل ذلك بدايات تطّور فن اجلرافيك 
يف العراق وتزايد االهتمام به يف املنطقة مما مهد 
الطريق تدريجيًا اإىل امل�س���اركة يف معار�س دولية 

لهذا الفن.
عم���ل "الدباغ" اأ�س���تاذًا للفن واجلرافي���ك وتراأ�س 
ق�سم اجلرافيك يف معهد الفنون اجلميلة يف بغداد 
م���ن عام 1971 حت���ى 2000. عمل بعد ذلك كخبري 
فني يف دار االأزياء العراقية, و�سخر اأوقاته للعمل 

يف فنه داخل حمرتفه يف بغداد.

لوحاته..
ت�س���ّور لوح���ات الدب���اغ الكب���رية احلجم, �س���واء 
على لوح خ�س���بي اأو على قما�س, جوهر االأ�س���ياء 
اأك���ر منه �س���كلها. توح���ي اأعماله للوهل���ة االأوىل 
بهيمن���ة االأ�س���ود واالأبي����س وبالتايل ا�س���تخدامه 
لل���ون الواحد كما ع���رف عنه, وقد �س���ّرح الدباغ, 
بالفع���ل, بولعه باأفالم االأ�س���ود واالأبي�س اأكر من 
امللّونة. لكن, عند التاأمل املعمق يف اأعماله, ي�سبح 
ميله للتعب���ري التجريدي جليا. وملعاجلة اجلوهر, 
يلج���اأ الدب���اغ اإىل جمموعة متنوعة م���ن املفردات 
اجلمالي���ة, مث���ل الظ���الل واالأ�س���كال واخلط���وط 
الرفيعة والتدرجات اللونية يف االأ�سود واالأبي�س 
ب�س���كل رئي�س���ي, باالإ�س���افة اإىل احلج���م. لك�س���ر 
ح���دة التجان����س الرتي���ب, تتي���ح لوحاته الت�س���اد 
الل���وين وه���ي تقنية ت�س���عى اإىل تعزي���ز االحتفاء 
بالتوا�س���الت والتقاطع���ات الداخلي���ة. يظه���ر يف 
بع�س االأحيان �س���عاع �س���غري اأخ�سر و/ اأو اأحمر 
الل���ون, ال �س���كل له, ويحتل املكان االأق���ل بروزًا اأو 
الزاوي���ة االأك���ر غمو�س���ًا, يف لوحاته ال�س���خمة, 
بينما ي�س���اهد يف لوح���ات اأخرى مكع���ب اأو مربع 
اأو مثلث, اأو قد جتتاح بع�س اخلطوط ال�س���واداء 

م�س���احة بي�س���اء؛ رمبا ت�س���عى الكتل هذه لرواية 
اأو  �س���عيدة,  اأم  كان���ت  حزين���ة  حياتي���ة,  جترب���ة 
ق�س���ة ح���ول اخلي���ام يف م�س���قط راأ�س���ه. ا�س���تمد 
الدب���اغ اإلهامه كذلك من املجوه���رات التقليدية يف 

ا�ستخدامه الألوان االأخ�سر واالأحمر امل�سرقة.

إستمرارية اإلختيار..
يف مقالة بعنوان )اإ�ستمرارية االختيار عند الفنان 
�س���امل الدب���اغ( يق���ول "د.ما�س���ي ح�س���ن نعم���ة": 
"بع����س االآراء حتك���ي باأن الفنان �س���امل الدباغ قد 
غ���ادر االأل���وان نحو ل���ون موح���د. يف احلقيقة هو 
مل يغ���ادر االأل���وان, واإمن���ا غ���ادر االأل���وان احلادة 
الرئي�س���ة نحو االأل���وان احليادي���ة, اأي اأن االألوان 
الرئي�س���ية الث���الث األت���ي ت�س���كل املثلث الهند�س���ي 
واملتكون���ة م���ن االأحم���ر + اأ�س���فر + اأزرق, ليكونا 
نظام هند�س���ي )مثل���ث( يعلو اأحدهم���ا يف االأعلى 
)التقاء اخلطني الرئي�س���ني( ث���م يليهما اللونني يف 
ميني وي�س���ار اخل���ط االأفقي. وعندما ن�س���ع مثلث 
باجت���اه معاك����س للمثل���ث االأول يت�س���كل وينت���ج 
ثالث���ة األ���وان ثانوية تتو�س���طهما, وهكذا ت�س���تمر 
التدرج���ات اللوني���ة نح���و اآف���اق وا�س���عة. تتدخل 
االألوان احليادية )االأ�س���ود واالأبي�س( نحو تهدئة 
االأل���وان احلارة والباردة وت�س���يف لها التدرجات 
الهارموني���ة نحو عمق وا�س���ع من التاأم���ل. ولذلك 
اإذا تف���ردت االأل���وان احليادي���ة مب�س���احاتها, فاإنها 
تاأخ���ذ اأعماق وا�س���عة من اآفاق التدرج الف�س���ائي, 
لذلك عندما نرى االأ�سياء واملكونات القريبة تزداد 
و�سوح األوانها ال�سريحة لتوؤكد قربها من الناظر, 
وعندم���ا تبتع���د منظوريا نحو خ���ط االأفق لدرجة 
التال�س���ي فاإن االألوان متيل نحو االألوان احليادية 

)االأبي�س واالأ�سود(.
من ذلك ن�س���تنتج ب���اأن اختيار الفنان �س���امل الدباغ 
له���ذا املن���اخ اللوين, ه���و ناجم عن روؤي���ا مرتبطة 
بخال�س���ة اندم���اج االأل���وان, مثل اندم���اج االألوان 
ال�س���وئية ال�س���بعة لل�س���م�س بلون حي���ادي واحد 
ه���و االأبي����س, كما اكت�س���ف ذلك الع���امل الفيزيائي 
)نيوتن( ولو متعنا باإب�س���ار علم���ي ال يوجد لون 
اأبي�س يخلو من مداخلة االألوان االأخرى معه, وال 
يوج���د لون اأ�س���ود ال توج���د األ���وان متداخلة معه. 
وله���ذا مل تعد من �س���من االألوان الرئي�س���ة, واإمنا 
�س���من االألوان احليادية. وعندما تطغى �س���كالنية 
هذه االألوان التي اأختارها الدباغ على اجلو العام 
للعم���ل, ف���اإن االألوان األت���ي يدخلها بح���ذق.. تثري 

االنتباه وحترك االإثارة عند امل�ساهد".

وي�س���يف: "تتميز اأعمال �سامل الدباغ اجلرافيكية 
كم���ا �س���اهدتها يف جتربت���ه يف الربتغ���ال, وه���ي 
دائم���ا مطبوع���ة باالأبي����س واالأ�س���ود ب�س���طوحها 
املرهف���ة عن���د ا�س���تخدامه طريق���ة احلف���ر اجلافّ. 
فخطوط���ه احل�سا�س���ة ج���دا متي���زه ع���ن كث���ري من 
الت���ي  اخلط���وط  وه���ي  العراقي���ني,  احلفاري���ن 
تت�س���كل منه���ا الدرج���ات. متي���ز �س���امل من���ذ بداية 
حيات���ه الفني���ة بالتم���رد عل���ى اللونية وال�س���طوح 
املتنوعة, ما بني التناغم والت�س���اد ال�سديد". متيز 
االأ�س���اليب التقليدي���ة, وكان واح���دا م���ن اأع�س���اء 
جماع���ة "املجددي���ن )Innovators( تاأ�س�س���ت 
ع���ام 1965 الت���ي يتمي���ز اأع�س���اوؤها با�س���تخدام 
التقني���ات احلديث���ة, واالأ�س���اليب التجريدية ذات 
امل�س���امني الفكرية. اإنه فنان مقت�سد يف تكويناته 
واألوان���ه اإىل حد بعيد, جعله يتم�س���ك باالأ�س���اليب 
التجريدي���ة ذات البع���د الرمزي, وكان م���ن اأوائل 
الفنانني العراقيني الذين تدربوا على فنون احلفر 

.printmaking والطباعة
وبرغ���م قل���ة اإنتاجه الأعم���ال احلفر, فاإن ب�س���مات 
هذا الفن وا�سحة على اأعماله الزيتية. يقول �سامل 
الدباغ يف ر�س���الة �سخ�س���ية: "اإن���ه يف طفولته مل 
يكن يهتم بالر�س���م, ولكن اإجن���ذاب اإىل هذا العامل 
الكب���ري م���ن خ���الل �س���ور الأعم���ال "ف���ان ك���وخ", 
�س���اهدها عن طريق ال�سدفة, فاأ�ستوقفه ب�سحرها, 
ويقول �س���امل اإنه كان �س���بيا يف ال�سنة االأوىل من 
الدرا�س���ة املتو�س���طة, ح���ني اأ�س���بح "ف���ان كوخ " 
معلمه االأول, ودفعه هذا الع�س���ق الكبري اإىل م�سار 
جديد ال يعرف اإىل اأين �س���يقوده. كان �سامل مقيما 
يف مدينة املو�س���ل حني قرر درا�سة الفن, فالتحق 
مبعه���د الفنون اجلميلة يف بغداد عام 1958 وهو 
ال�س���رح التعليمي الوحيد للفنون اآنذاك. وبعد اأن 
اأنهى درا�س���ته يف املعهد التح���ق باأكادميية الفنون 
اجلميلة التي كانت قد فتحت اأبوابها للدرا�سة عام 

1962 لي�سبح من طالب دورتها االأوىل".

من أقطاب الفن..
يف مقالة بعنوان )الفنان �س���امل الدباغ من اأقطاب 
 " الفن العراقي املعا�سر( كتب "د. كاظم �سمهود": 
�س���امل الدباغ واحد من الفنانني الذين ا�ستخدموا 
اللون االأ�س���ود ب�سكل وا�سع حيث �سكلت املربعات 
وامل�ستطيالت واملثلثات عنا�سر رئي�سية يف �سطح 
لوحاته اإىل جانب الف�س���اء الوا�سع االأبي�س. ومل 
جن���د فيها بارزا غ���ري اللونني االأ�س���ود واالأبي�س. 
م���ع بع����س االأ�س���كال الرمزي���ة الغام�س���ة وكاأنه���ا 
اأ�س���كال اإن�س���ان معل���ق مث���ل لوحتيه "�س���قوط يف 
الف�ساء" و"�سخ�سان داخل مربع" كذلك ا�ستخدم 
الدب���اغ يف تقنياته الكوالج ومواد اأخرى متنوعة 
وخمتلف���ة. وت�س���عر عن���د النظ���ر اإليه���ا باحلدي���ة 

واليبو�س واحلزن".
وي�س���يف: "يف ع���ام 1969 ح�س���ل الدب���اغ عل���ى 
منح���ة درا�س���ية من موؤ�س�س���ة كولبنكيان لدرا�س���ة 
احلف���ر يف ل�س���بونة الربتغال وعادة ما ي�س���تخدم 
الل���ون االأ�س���ود يف احلف���ر ب�س���كل رئي�س���ي مث���ل 
حفري���ات غويا ال�س���وداء الت���ي ت�س���مى النزوات, 
وهنا وجد الدباغ �س���الته وم���ا كان يبحث عنه يف 
بالد الغرب فعمق جتربته ونورها بروؤية فل�س���فية 
عل���ى اعتبار اأن الع���امل من وجهة نظره يف اأ�س���له 
مادة �سوداء ثم �سلط عليه ال�سوء فاأ�سبح مرئيا".

وفاته..
ت���ويف الفنان �س���امل الدب���اغ يف 5 ت�س���رين الثاين 

.2022

سالم الدّباغ.. العالم مادة سوداء سلط 
عليه الضوء فأصبح مرئيا
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خضير الزيدي

منذ زمن بعيد و�س���امل الدباغ, الفنان ال�ستيني, يتميز 
بلونه الفني وطابعه الهند�سي, قدم ع�سرات املعار�س 
الفردي���ة وامل�س���رتكة, وخا����س غم���ار الف���ن وخط���ط 
للوحت���ه اأن تعتم���د الل���ون االأ�س���ود متاأث���رًا بجوان���ب 

روحية ونف�سية.
يف ه���ذا احلوار نتكا�س���ف ع���ن جيل���ه واأبع���اد اأعماله 

الفنية:
* ملاذا هذا ال�سرب من الهند�سية البنائية يف عامل الفن 

التجريدي؟
– ذهلت جلمال الكعبة ال�س���ريفة, هذا املعمار اجلميل, 
الذي اأعّده اأجمل ت�س���كيل هند�س���ي يف العامل. وبعيدًا 
ع���ن املاأث���ور الديني جاء تعلق���ي واهتمامي باالأ�س���ود 
واالأبي����س منذ طفولت���ي, اإذ كنت اأف�س���ل دائمًا االأفالم 
باالأ�س���ود واالأبي����س على االأف���الم امللون���ة, وكذلك يف 
الت�س���وير. تكنيك االأ�س���ود واالأبي�س كان بالن�سبة يل 
هو احلقيق���ة, وهذا العمل املرفق �س���نة 1965 اأكريلك 
على الورق وعنوانه "منا�سك دينية" والثاين عنوانه 
"ال�س���حراء" �س���نة 1965, كن���ت ممن يع���ي متامًا اأن 
جمالي���ات الفن تكمن يف ُبعَدي ال���دال واملدلول, واأود 
اأن اأ�ساأل هنا عن كيفية االلتزام مبعايري ذائقة املتلقي.
اإن اأغلب اأعمايل تتجه نحو البحث عن اجلمال املخفي 
معتم���دًا على مف���ردات موجودة يف الواق���ع امللمو�س, 
وهنا جت���دين يف نظر املتلقي متطرفًا بع�س ال�س���يء, 
فاأن���ا اأترك للمتلقي خيار الغور يف اأعماق املنجز ليجد 

البحث عن املدلول.
* هل ميكن للمدر�سة التجريدية اأن تعيد توظيف الفن 
التاريخي كال�س���ومري واالآ�س���وري والبابلي بو�سفه 

جزءًا من هوية عراقية؟
– نع���م, ذل���ك ممك���ن, فالع���راق مب���ا في���ه م���ن كن���وز 
معرفي���ة واأ�س���الة تاريخي���ة عميق���ة اجل���ذور, البد اأن 
يك���ون له���ا تاأثري عل���ى روحي���ة الفنان وبنح���و خا�س 
الف���ن التجري���دي, هن���اك يف بع����س احل���االت اأعم���ال 
جتريدية من الناحية ال�س���كلية, تركها لنا ال�سومريون 
واالآ�س���وريون كالرق���م الطيني���ة والر�س���ائل وغريه���ا 
ولكن, اأتوقف قلياًل واأ�س���ال نف�سي اأواًل, هل الغاية من 
العم���ل الفني التو�س���ل اإىل هوية عراقي���ة؟ العامل االآن 
اأ�س���بح متقاربًا, �س���حيح هنالك جمتمعات خمتلفة يف 
العادات والتقاليد واملفاهيم والثقافة, اإال اأننا جند يف 
النهاية اأن ثمة همومًا اإن�س���انية تربطنا ببع�سنا, ومبا 
اأن الف���ن الت�س���كيلي يج���د نف�س���ه اأهاًل لتق���دمي احللول 
واملعاجل���ات, اإذن البد من اأن النتاج �س���يكون متقاربًا, 

اأما الفن التجريدي فاأنا �سخ�س���يًا اأجده اأكر املدار�س 
واالجتاه���ات الفنية تاأهياًل لال�س���تفادة م���ن الوحدات 

والعنا�سر التاريخي.
* م���ا الذي خّلف���ه جيلك الفني من اإرث ميكن اأن ي�س���ار 

اإليه يف اإعادة تاريخ الفن العراقي؟
– يعّد جيل ال�ستينات من القرن املا�سي اأحد املكونات 
احلقيقي���ة واملهم���ة يف تر�س���يخ وتعمي���ق الروؤي���ا يف 
الثقاف���ة عام���ة والف���ن الت�س���كيلي ب�س���كل خا����س, فقد 
تكون���ت جماع���ات فني���ة تدع���و اإىل التغي���ري والتطور 
والث���ورة على التقالي���د االأكادميي���ة واملفاهيم القدمية 
والتاأثر باجلديد واملعا�س���ر, وكانت جماعة املجددين 
اأوىل ه���ذه اجلماعات وكنت ع�س���وًا موؤ�س�س���ًا فيها, اإذ 
كان عن�س���ر املغام���رة يجمعن���ا وكذلك جماع���ة الروؤيا 
اجلديدة, له���ذا ومن وجهة نظري ف���اإن جيلنا قّدم اأهم 
عن�س���ر ومكون رئي�س���ي من مكونات الثورة الثقافية, 
اأال وه���و عن�س���ر املغام���رة, كم���ا فت���ح الطري���ق اأم���ام 
االأجيال امل�س���تقبلية لك�س���ر طوق اخلوف من اخلروج 
على التقاليد املتعارف عليها, خذ مثاًل ا�س���تعمال مواد 
وخامات غريبة عن اجلمهور وامل�ساهد يف ذلك الوقت 
يف وق���ت كان���ت الفر�س���اة واالأل���وان ه���ي الوا�س���طة, 
ا�س���تعمال مفردات موجودة يف واقعنا اأ�سبحت جزءًا 

من مكونات اللوحة.
* يب���دو خط���اب اللوح���ة التجريدية بعي���دًا عن ذهنية 

املتلقي العربي, هل هذا الت�سور �سحيح؟
– نع���م, �س���حيح اإىل حد ما ولي�س دائم���ًا, ففي بع�س 
االأحي���ان كان اجلمهور اأو امل�س���اهد قا�س���يًا باحلكم يف 
بع�س االأحيان بالكالم امل�سيء اإىل الفنان, اأو باالعتداء 
عل���ى العمل الفن���ي, وبالعك�س كان البع����س االآخر من 
املتلقني واملهند�سني وبع�س املثقفني يتفهمون جمالية 
اللوح���ة التجريدي���ة ومينحونه���ا االهتم���ام ال���كايف, 
وال�س���بب يعود  وبع�س االهتمام تطور اإىل "اقتناء", 
اإىل بداية ظه���ور التجريد ومفاجاأة اجلمهور باللوحة 
التجريدية, اإذ عّدها البع�س االآخر غريبة عن جمتمعنا 
بداي���ة, وكان اجلدال ال�س���حي الذي امت���د عقودًا عدة 
يف اأيهم���ا اأهم؛ ال�س���كل اأم امل�س���مون؟ اإن بداية ظهور 
التجري���د عربيًا كان يف العراق واملغرب يف منت�س���ف 
�س���تينات الق���رن املا�س���ي ومل يك���ن معروفًا يف �س���ائر 

بلدان العامل العربي.
* كي���ف تفك���ر بع���امل الدالل���ة وجمالها واأن���ت تفرت�س 

القما�سة البي�ساء اأمامك؟
– �ساأتكلم هنا عن نف�سي فقط, الأن تعاملي مع اللوحة 

ق���د يختلف ع���ن االآخرين, عند و�س���ع القما����س اأمامي 
كنت قد ر�سمت اللوحة م�سبقًا واأعرف جيدًا ماذا اأفعل 
ومل���اذا, واحلقيقة واالأ�س���ح تعبريًا اأنني اأب���داأ باإفراغ 
اللوحة من حمتواها ال�س���ناعي, وهك���ذا اأبداأ مبعرفة 
ما اأفعله خط���وة بعد خطوة, ولكن اأثن���اء العمل هناك 
م���ا اأ�س���ميه ب���� "االنفع���ال االآين" وقد ياأخ���ذ يف بع�س 
االأحي���ان م�س���احة مهم���ة م���ن اللوح���ة الأن���ه يع���ربرِّ عن 

الدواخل وعن املحيط وتاأثريه يف الفنان.
* م���ن هم التجريديون الذين اأ�س�س���وا خطاب���ًا جماليًا 

يوؤثر يف االأجيال الالحقة؟
– �س���اكر ح�س���ن اآل �س���عيد ب���داأ التح���ول اإىل التجريد 
النا�س���ري يف بداي���ة  ال�س���تينات, وراف���ع  يف نهاي���ة 
ال�س���بعينات بع���د رجوعه م���ن الربتغ���ال, تاأثري هذين 
الفنانني ب�س���بب اأنهما كانا اأ�س���تاذين يف معهد الفنون 
اجلميل���ة, وكان هناك فنان مهم ومتفرغ يف منت�س���ف 
ال�س���بعينات ه���و �س���الح اجلميع���ي. العم���ل يف ف���رع 
الكرافي���ك يف معهد الفنون اجلميل���ة كان مهمًا جدًا, اإذ 
تخرج يف هذا املعهد فنانون مهمون منهم الفنانة هناء 
مال الله ومظهر اأحمد وحيان عبد اجلبار وعمار داود 

وغريهم.
* اأجنز عنك الفنان عا�سم عبد االأمري كتابًا مهمًا, كيف 

وجدت تو�سالته املعرفية؟
– الفن���ان الناقد عا�س���م عب���د االأمري تن���اول يف كتابه 
�سخ�س���يتي وتفاعل���ي  باإيج���از  الالمعن���ى"  "غواي���ة 
م���ع التجري���د وانتمائ���ي له, وق���د اختار زاوي���ة مهمة 
ه���ي الزاوية الفل�س���فية ليحكي ع���ن التجريد فل�س���فيًا 
وتاريخي���ًا, وقد ا�س���تطاع اأن يجد يل مكانًا وم�س���احة 
خا�س���ة بي ليخرج لن���ا بحقيق���ة اأن جتريديتي تنتمي 
لعامل���ي اخلا����س م���ن الناحي���ة ال�س���كلية ومرتبطة مع 
اجلمي���ع من الناحي���ة الفل�س���فية. اإن م���ا قَدَم���ه الفنان 
عا�س���م عب���د االأم���ري مل يك���ن نق���دًا ب���ل تقدمي فل�س���في 

حتليلي عام.
* حدثنا عن م�س���اريعك الفنية اخلا�سة وامل�سرتكة يف 

امل�ستقبل القريب؟
– م���ن م�س���اريعي القريب���ة اإقامة معر����س يف بريوت 
واآخ���ر يف عم���ان, وهناك م�س���روع م�س���رتك يف بداية 
الع���ام املقب���ل يف عم���ان, ون�س���اط م�س���رتك يف دب���ي 
قريب���ًا, اأم���ا امل�س���روع االأه���م فه���و توا�س���لي وعمل���ي 
اليوم���ي الإجن���از اأعم���ال كب���رية, والعمل عل���ى اإجناز 
اأعمال مرتبطة بالواقع ال�س���عب الذي مير به العراق, 

و�سيكون تقدمي هذا املعر�س يف بغداد وعمان.

الفنان سالم الدباغ:

نات الثورة الثقافية م أهم مكوِّ جيلنا قدَّ



ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

د. معتز عناد غزوان

يع���د الفن���ان املو�س���لي الرائ���د �س���امل الدب���اغ اح���د اه���م 
موؤ�س�س���ي ف���ن الكرافي���ك يف الع���راق احلدي���ث, اذ كان���ت 
لتجارب���ه االبداعية والريادية دوره���ا الرئي�س يف تطوير 
الفن الت�س���كيلي العراقي ب�س���كل عام وفن الكرافيك ب�سكل 
خا�س. متيز الدباغ من خالل ا�س���لوبه املتفرد يف الك�سف 
عن م�س���امني االنتماء يف الك�س���ف عن التجرب���ة العراقية 
بالرتميز والعالمات واال�س���ارات التي لغزها و�سفرها يف 

معظم اعماله االبداعية الأكر من ن�سف قرن من الزمان.
مل تك���ن جتارب���ه موؤث���رة وبارزة يف ال�س���احة الت�س���كيلية 
العراقي���ة والعاملي���ة م���ن خ���الل اال�س���لوب ح�س���ب, بل من 
قدرته العالية يف ميدان التجريب الذي كانت له حماوالت 
لي�س���ت بالقليلة كمًا وباجلديدة نوعًا, بل ا�ستطاع ان يقدم 
م�سهدًا ب�س���ريًا متجردًا فاعاًل وموؤثرًا. اذ تاأثر بكبار رواد 
الت�س���كيل العراقي امثال جواد �س���ليم وفائق ح�سن وخالد 
الرح���ال وغريهم من ا�س���اتذته يف معهد الفن���ون اجلميلة 
ببغ���داد حي���ث كان متاأث���رًا به���ذا الرعي���ل االول واملهم من 
الفنان���ني الرواد, كم���ا تاأثر باأ�س���تاذه يف اكادميية الفنون 
اجلميلة اآن���ذاك ورائد فن الكرافي���ك يف العراق البولوين 
)ارمتوف�س���كي( الذي و�س���ع ا�س����س فن الكرافيك يف ق�سم 

الت�سميم بكلية الفنون اجلميلة جامعة بغداد.
متيزت جتاربه االوىل بتق�س���يم ف�س���اء اللوحة اىل اربعة 
ارب���اع وزع عليه���ا الكت���ل الهند�س���ية واال�س���كال املختلفة 
وبت�س���ادات لوني���ة مث���رية وال�س���يما م���ا ب���ني االبي����س 
واال�س���ود حي���ث متي���زت معظ���م لوحات���ه بتل���ك العالق���ة 
املت�سادة اجلميلة ما بينهما, وكاأن تلك التق�سيمات تذكرنا 
بتج���ارب الفنان العاملي التجريدي )بيت موندريان(. وقد 
تطورت مهاراته ب�س���كل متحول وجديد يف درا�سته العليا 
لف���ن الكرافيك يف الربتغال حيث ح�س���ل هناك على درجة 
الدبلوم العايل وبدرجة ال�س���رف, ا�س���تعمل اي�س���ا العديد 
من اال�س���كال الهند�س���ية االخرى كاملثلثات وامل�س���تطيالت 
واخلطوط الداكنة والغليظة او االخرى الرفيعة والباهتة 
وكاأنه ي�س���ري اىل �س���راع ما بني قيمتني مت�س���ادتني لونيًا 
و�س���كليًا وحجمي���ًا, والب���د من اال�س���ارة ب�س���كل مركز اىل 
تل���ك التج���ارب الكرافيكية املهمة يف جت�س���يده للتكوينات 
املربعة ال�س���كل التي كان يوزعها ب�سكل متتابع حجميًا او 
تنت�س���ر بع�سوائية يف الف�ساء, او بتكرارات ذات ايقاعات 
بفرتات منتظمة احيانا, او غري منتظمة يف احيان اخرى.

نظر الدباغ اىل االن�س���ان بو�س���فه كائنًا قلقًا غري م�س���تقر 
ويف حالة بحث دائم يف عوامل ال حتدها حدود او تر�سمها 
حافات ف�س���اء ت�س���كيل لوحاته, فالأن�سان احيانا يف حرية 
وت�سظي و�سابح يف الف�س���اء او يف داخل املربع حما�سر 
ال يعرف الفرار من قدره املحتوم... ويف خطاب كرافيكي 
ب�سري اخر يبني لنا الدباغ �سراعًا حتميًا ما بني �سخ�سني 
خمتلفني يف حالة �سراع وكاأنه يعرب عن ثنائيات متنافرة, 
كاحلياة واملوت, اخلري وال�سر, احلب والكراهية... وكاأن 
الزمان ا�س���بح متواريًا خلف حتوالت غام�سة ال ي�ستطيع 

التعب���ري عنها اال م���ن خالل حركة تلك الكتل الب�س���رية بني 
تل���ك التكوينات الهند�س���ية الت���ي يعرب فيها بظ���ل متحرك 
وخمتلف ومتنوع بني مرب���ع واخر باإيقاع يوحي بالزمن 
امل�ستمر غري املنتظم يف حركة ا�سكاله, وكاأنها دورة القمر 

من الهالل اىل الهالل..
ا�س���تطاع �س���امل الدب���اغ ان يق���دم لن���ا جت���ارب جديدة يف 
اأعمال���ه الكرافيكي���ة املعا�س���رة و�س���فها العدي���د م���ن نقاد 
الفن الت�س���كيلي بانها نقطة حت���ول هائلة وحماكاة جديدة 

للعنا�س���ر واال�س���كال والتكوين���ات املختلف���ة يف اللوح���ة 
املعا�س���رة, اذ ا�س���تعمل فن الكوالج او التل�س���يق وادخال 
ه���ذا الف���ن كتقني���ة جدي���دة يف بن���اء اللوح���ة اجلديدة او 
بن���اء ال�س���كل اجلديد كم���ا فع���ل )موندري���ان( يف نظريته 
املهم���ة التي اطلق عليه���ا "بالقولبة اجلدي���دة" او "اعادة 
بن���اء اللوح���ة". كم���ا ادخ���ل االل���وان يف لوحات���ه بعد ان 
اقت�س���رت على قيمتني االبي�س واال�س���ود, اذ بداأ ي�سع لنا 
الوانًا مت�سادة وباأ�س���كال جديدة لونها باالألوان احلمراء 

والزرقاء وبع����س التدرجات اللونية االخ���رى وباأطراف 
ال تاأخ���ذ حيزًا كبريًا يف ف�س���اء اللوحة التي بداأت تت�س���ع 
العالق���ات  تل���ك  وتك���رب حجم���ًا يف تكويناته���ا وطبيع���ة 
ال�س���كلية واللونية. رحل الفنان �سامل الدباغ يف اخلام�س 
م���ن كانون االول احل���ايل وهو �س���احب التجربة العميقة 
واملوؤثرة يف احلركة الت�س���كيلية العراقية املعا�سرة تاركًا 
خلفه ارثًا واأثرًا بالغ االهمية لالأجيال القادمة, هي جتربة 

جديرة بالبحث والدرا�سة والتاأمل.

سالم الدباغ المجرب والمبدع الكبير


