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ثقافة وناس

«ما بعد الكتابة»
«سمير الفاتح»

وم ـشــق الـ ـح ــروف» إل ــى الـتـجــريــد في
الـكـتــب الـفـنـيــة ال ـثــاثــة ال ـتــي ص ــدرت
أيضًا ،من بينها «ما بعد» :هذا الكتاب
الطويل أشبه بالكتب اليابانية ،مع
مـقــدمــة بـخــط ي ــد سـمـيــر حـيــث يعلن
عن «اللحظات الضيقة التي يمر فيها
انفصال اللغة عن معانيها ،انفصال
الشكل عن املضمون ،انفصال الجسد
عن الــروح ،الليل عن النهار ،العاشق
عن املعشوق .إنها اللحظات الضيقة
التي ينفصل فيها الــزمــن عــن املكان،
الزمن عن الوقت ،املكان عن ّ
الحد ّإنها
لـحـظــة امل ـط ـلــق لـحـظــة ال ـ ـعـ ــدم» .إن ـهــا
بـيــانــه االنـتـقــالــي إل ــى ال ـحــريــة ،حرية
الحرف من كل قيد أو شــرط .تتوالى
ْ
ال ـص ـف ـحــات امل ـغــريــة ل ـل ـق ــراءة مــطـلـقــة
اليدين من قيد املعنى .صفحات حرة
تحافظ في ذهن املتلقي على جذرها
الـحــروفــي كالغيم وامل ـطــر ،فــي عالقة
جوهرية متينة قائمة على الحرية.
ّ
ي ـع ــل ــق الـ ـص ــاي ــغ« :نـ ـع ــم ذهـ ـب ــت إل ــى
ت ـج ــرب ــة أبـ ـع ــد ،أن أتـ ـح ــرر م ــن الـلـغــة
ن ـه ــائ ـي ــا .هـ ــذا ال ـف ــن (فـ ــن الـ ـخ ــط) هــو
ب ــذات ــه ف ــي صـ ــراع م ــن األس ـ ــاس بينه
وب ــن الـكـلـمــة ،بينه وب ــن الـلـغــة .ألنــه
أول م ــا تـجـســد ،تـجـســد عـلــى أس ــاس
أن ــه هــو يـصـنــع الـكـلـمــات ،يخططها،
ً
ويـعـطــي شـكــا لـلـحــروف وللكلمات.
وطبعًا كــان الخط العربي فنًا كبيرًا
ألن ـ ــه اهـ ـت ــم ب ــإعـ ـط ــاء ش ـك ــل أس ــاس ــي
لكلمة الوحي من دون أن يكون قصده
تـعـمـيــم ال ـك ـتــاب أي نـســخ ال ـك ـتــاب أو
تعميمه لـلـقــراءة ،بــل كــان القصد هو
ً
االحتفال ،كان ينتج عمال فنيًا كبيرًا.
في الفترات األخيرة ،تراجع الخط عن
كــونــه فـنــا ،فـصــار حــرفــة مــن الـحــرف.
أقــرب إلــى تـمــاريــن .وأصـبــح الخطاط

محكومًا بكتابة الحروف بطول معني
وسماكة معينة .لذا ،باعتقادي يجب
أن نتحرر مــن هــذه الـقـيــود ،ونخفف
مــن وظيفة الـفــن النفعية الـتــي غالبًا
مــا لها عــاقــة بوظيفته الـلـغــويــة ،أي
إي ـصــال املـعـنــى .ثــانـيــا أن نخفف من
عالقة الخط العربي بالدين .صحيح
هـ ّـو فــن تكتب فيه اآلي ــات ،لكنه ليس
فــنــا مـقــدســا عـلــى اإلط ــاق ول ــم يخدم
وال ي ـخ ــدم الـسـلـطــة الــدي ـن ـيــة ،وإن ـمــا
يخدم الــديــن مــن حيث انتمائه للفن.
وقــد استطاع أن يستوحي مــن رؤيــة
الــديــن لـلـكــون ولــإنـســان وه ــذا طبعًا
ش ـ ــيء عـ ـظـ ـي ــم» .ل ـك ــن غـ ـي ــاب امل ـع ـنــى

ّ
أهمية ّهذا الفنان أنه
ّ
حرر الخط العربي من ثقل السياسة
والدين (صالح بركات)

وحضور املعاني أكثر ما يتجلى في
«الدفتر األزرق» (كتاب فني بإصدار
مـ ـح ــدود) ب ــورق ــه ال ـيــابــانــي الـشـفــاف
وتذهيباته املشغولة باليد مجاورة
حـ ـ ـ ــروف س ـم ـي ــر ال ـ ـ ـحـ ـ ــرة ،و«ال ــدفـ ـت ــر
البني» (كتاب فني بإصدار محدود)
والــورق الياباني الشفاف نفسه ،لكن
مع هدف إضافي أراده سمير وكارما،
وهو تحرير الصفحة من اتجاهاتها،
فـهـنــا ك ــل «املـ ـي ــات» وج ــه الـصـفـحــة،
وال ـحــرف ينتقل عـبــر ه ــذه الشفافية
امل ـق ـصــودة مــن مـيــل إل ــى مـيــل ،هـنــا ال
حدود وال حواجز ،هنا الحرف ِّ
يحرر
بتحريره الصفحة.
ت ـق ــول ك ــارم ــا ط ـع ـمــة« :ه ـ ــذه األع ـم ــال
هي أعمال حميمية أكثر من أي شيء

آخ ـ ــر .ال م ـســافــة فــاص ـلــة ب ــن الـعـمــل
واملشاهد ،فهي أعمال شخصية جدًا،
ّ
ألنها باألساس مسحوبة من األدراج،
ولم تكن مجهزة مسبقًا لتكون تحت
ً
الضوء أو مؤلفة لتأخذ شكال نهائيًا
م ـت ــوق ـع ــا .هـ ــي مـ ـج ــرد ع ـم ــل ع ـف ــوي،
تمرين يمارسه سمير الصايغ .ليس
هناك فكرة واحدة واضحة .وإنما هي
أع ـم ــال ف ـطــريــة ،ع ـفــويــة ،ح ــرة .ولـهــذا
السبب يمكن أن يـكــون لــدى البعض
ً
انطباع أنـهــا خ ــام .وهــي فـعــا أعمال
نقية جدًا .وهذا ما حاولنا أن نظهره».
ّ
َّ
يعلق الصايغ أخيرًا« :صحيح أن هذا
الفن (فــن الـخــط) له عالقة بالكلمات
والـحــروف .لكن هــذه العالقة ال يجب
أن تثبت على حالة واحــدة ،ألنه حني
ت ـث ـبــت ع ـل ــى أس ـ ـلـ ــوب أو ع ـل ــى شـكــل
واحد ،يموت االثنان ،يموت الطرفان.
ه ــي ع ــاق ــة ح ـي ــوي ــة ،ي ـجــب أن تبقى
متحركة وهي في الحقيقة كالعاشق
وامل ـع ـشــوق ،كــالـحــب! ال يمكن لطرف
أن يسيطر عـلــى الـثــانــي نـهــائـيــا .وال
يـسـتـطـيــع أن يـنـفـصــل ع ـنــه نـهــائـيــا،
ك ـمــا ال ي ـم ـكــن أن ي ـت ـحــد ب ــه نـهــائـيــا.
ه ـمــا أش ـب ــه بـقـطـبــن بـهـيـئــة واح ـ ــدة،
ٍّ
هما اثـنــان فــي تـجــل واح ــد .منذ زمن
والتوازن هذا قائم بني الخط واللغة،
أكثر من ألف سنة يتوازنان ويقدمان
التنازالت بينهما .في وقــت الحروب
حيث ال حــوار وبالتالي ال لغة ،وفي
ظــل ه ــذا التخلف وال ـتــراجــع ،فــي ظل
هذا القتل والدمار ،أصبح من األفضل
ربما أن يذهب الخط إلى شفافية أكثر
كي ال يقع مرة جديدة في هذه العالقة
التي جمدت».
/http://www.plan-bey.com

لقاء حــواري جمع قبل أيام روز عيسى ،وسمير الصايغ،
وصالح بركات في مناسبة إطالق كتاب «رموز من زماننا:
مــن الـكــالـيـغــرافـيــا إل ــى الـكــالـيـغــرافـيـتــي» (م ـن ـشــورات روز
عيسى) في «غاليري صالح بركات» في كليمنصو .في هذا
اللقاء ،قدمت روز عيسى (صاحبة غاليري «روز عيسى
بروجكتس» في لندن) الكتاب الذي يؤرخ لستة عقود من
ً
الفن الـحــروفــي ،مــوجــزة ّأنــه َّ
مقسم الــى ثالثة أجـيــال .أوال،
هناك جيل ّ
املحدثني أمثال سمير الصايغ ،وشاكر حسن آل
سعيد ،الذين سجلوا نمطًا جديدًا ومفهومًا جماليًا جديدًا.
وهناك الجيل الثاني من الفنانني الناشئني في أوروبا ممن
أنجزوا استكشافات أو تجارب أثرت أو َّلونت هويتهم .ثم
هناك الجيل الثالث «الغجري» املتنقل الذي يعمل ويسافر
الــى كل مكان ،حيث نــرى الخطوط االسيوية ،واالوروبـيــة،
واملتوسطية والعربية في أعماله .جيل ال تعنيه الجماليات
ولكنه يستعمل الحرف.
ق ــراب ــة  50فـنــانــا ف ــي ه ــذا ال ـك ـتــاب ،وج ـهــت إلـيـهــم عيسى
أسئلة مشتركة عن عالقتهم بالفن وبالحروفية ومصادر
إلهامهم واالمــل املستقبلي لهذا التيار ،مشيرة إلى أهمية
سمير الصايغ كأحد أربعة حروفيني فقط في الكتاب ممن
ُّ
تصرفوا بمورفولوجيا الحرف (علم تشكل الحرف) بعيدًا
عن أن يكون خطاطًا تقليديًا .بعدها ،قـ ّـدم صالح بركات
(صاحب غاليري «أجيال» أيضًا) مداخلته التي أوجز فيها
تعرفه إلى املدرسة الحروفية بحكم عملهّ ،
منوهًا بأهمية
لقائه بسمير الصايغ في هذا اإلطــار .وأشــار إلى نقطتني:
األول ــى ّأن الفنانني استعملوا الـخــط الـعــربــي إمــا ألسباب
ديـنـيــة ،كــي يعطوا صبغة اســامـيــة لفنهم ،أو استعملوه
الس ـبــاب سـيــاسـيــة كــي يـعـطــوا صـبـغــة عــربـيــة ألعـمــالـهــم.
وهنا بــرأي بركات تكمن أهمية سمير الصايغ الــذي أخذ
هذه الجمالية في الخط العربي ،وأراد تحريرها من هذين
الثقلني أي ثقل السياسة والثقل الديني ،ويحولها إلى شكل
آخر بحيث أن أي ناظر سيتأملها حكمًا ســواء فهم اللغة
العربية أم لم فهمها .وبالتالي يخلد الخط العربي من دون
العودة إلى املعنى املفهوم .يضيف بركات« :لقد فتح سمير
الصايغ الباب للكثير من الفنانني كي يستعملوا جمالية
الخط العربي بعيدًا عن ضيق مساحة الدين أو العروبة.
الفاتح»».
وفي يوم ما ،سوف نذكره كـ
«سمير ّ
صفة ال شك في ّأنه يستحقها ّ
لكن املعلم اللبناني قابلها
ً
برد متواضع صوفي الهوى ،قائال« :كبيرة جدًا هذه الصفة.
ّ
وهنا أقول ّإن عمق فن الخط العربي هو أن ال وجود خلفه
لـ «أنــا» الفنان ،ال ذات فنية 300 .سنة من الخط الكوفي،
ولــم يكن هناك إمضاء واح ــد!» .ثم تابع الصايغ متحدثًا
ً
عن تاريخ الفن الحروفي ،مفصال اكتشافه الشخصي على
ّ
هذا الصعيد« :هذا الفن عنده تأثير كبير على العني .نحبه،
وال ّ
نحبه ليس بسبب ما يقوله أو معنى الكلمة ،بل بسبب
االن ـجــذاب إلــى الشكل ،وهــذه الصفة األســاسـيــة امللتصقة
بالطبيعة .ف ــإذا كــان هـنــاك شـجــرة ،نابتة بشكل صحيح
وأغصانها قوية وثمرها ناضجة ،ننجذب لها ونحبها.
والخط هكذا أيضًا .عندما يكون الخط قويًا بشكله ،نقول
ً
عنه جميال ،ليس ألنه كتب كلمة أو معنى ،أو أي عبارة .هذا
ما يعيدنا إلى االنطالقة األولــى لهذا الفن الرفيع السامي،
ويمكن أن يربطنا بحضارات ثانية كبيرة كالحضارات في
الصني أو اليابان وغيرها ،بشكل خاص عندما يتجرد من
قيد املعنى .ال يجب اليوم أن نكتب بالخط كلمات ونجعله
وظيفة منفعية .يجب أن يكون له معناه بحد ذاته!» .ساعة
من الحوار في أصل الحرف ُّ
وتكونه أو تكوينه ليقول سمير
الصايغ في الختام جوابًا على سؤال روز عيسى عن منشأ
الحروفيةّ :
«إن الحروفية هي من أتت إلي».
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