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التصوير الحديث في سورية

في ضوء نظرية الفن

سامي داود)1)

لزمة نقدية 

إن	العالقة	بين	تقنيات	التصوير	وماهية	الصور	هي	املحك	األزلي	لنزعة	تعريف	األسلوب.	واملشكلة	

أنها	تشتغل	أيًضا	كقيد	ملفهمة	الفن،	بما	هو	ليس	مجرد	وسائط	تعبيرية،	ألن	الحداثة،	سواء	في	الفن	

رؤيتنا	 صوغ	 لتعيد	 تتزامن	 التي	 العوامل	 من	 واسعة	 ملجموعة	 استجابة	 الفلسفة،	 في	 أم	 التشكيلي	

لألشياء	في	العالم.	وعلى	الرغم	من	عنف	املجانسة	الذي	تفرضه	التقانة	املعوملة	على	املجتمعات،	إال	

أّن	التغيير	املرتبط	بها	يأتي	بتحوالت	متباينة،	نظًرا	لخصوصية	كل	ثقافة	في	إنتاج	متخيلها	االجتماعي،	

ل	
ّ
تتشك التي	 الترميز	 نظم	 لتشريح	 	Cornelius Castoriadis)2( كاستورياديس	 يقترحه	 الذي	 باملعنى	

بداية:	»متشبثة	بالطبيعي،	وتتشبث	بالتاريخي؛	وتشارك	أخيًرا	في	املعقول.	و	كل	ذلك	يف�سي	إلى	انبثاق	

املتعلقة	 املفارقة	 تماًما	مرتع	 هنا	 و	ال	متوقعة«)3(.	 تكن	منشودة	 لم	 الدوال	وتشابكات	 بين	 ترابطات	

لها،	سوى	 رمزية	شمولية	الخصائص	 في	 االندماج	 إلى	 يميل	 الفن	 بذريعة	حرية	 أنه	 املعاصر،	 بالفن	

واستيراد	 تصدير	 سوق	 بموضوع	 املتعلقة	 اإلحصائية	 األرقام	 وسأترك	 املهيمنة.	 املخيلة	 خصائص	

الفن	 حول	 دراسته	 في	 	Julian Stallabrass ستاالبراس	 جوليان	 يقدمها	 التي	 لتلك	 الثقافية،	 السلع	

)1(		سامي	داود:	باحث	وناقد	سوري.

)2(	كورنيليوس	كارتوريادريس	1997-1922:	فيلسوف،	عالم	اجتماع،	واقتصادي	فرن�سي،	من	أبرز	مؤلفاته:	تأسيس	املجتمع	تخيلًيا.

)3(	كورنيليوس	كاستورياديس،	تأسيس	املجتمع	تخيلًيا،	ماهر	الشريف	)مترجًما(،	)دمشق:	مؤسسة	املدى،	2003(،	ص	179
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يعي	 املفاهيمي،	 الفن	 حول	 كتب	 مما	 فقط،	 واحد	 بيان	 على	 أعثر	 لم	 أنني	 إلى	 إضافة	 املعاصر)4(.	

فٍن	مفاهيمي.	وبذلك	
َ
تماًما	ماهية	املفهوم	الذي	يجعله	الحقة	تصنيفية	لفنه	الذي	“يهوه”	به	عمله	ك

ا	تقليدًيا	على	الرغم	من	حداثة	تقنيته.	عالوة	على	 يمكن	للفيديو	آرت،	أو	للفن	املفاهيمي،	أن	يكون	فنًّ

املشكلة	األخرى	املوجودة	في	هذا	املجال،	واملتعلقة	بمفهوم	الخطاب	البصري	و	اللغة	املتوافقة	معه.

وألننا	نفترض	أن	األفكار	املختلطة	في	هذا	املجال،	لم	تتماسك	لتشتغل	كنظرية،	فهل	يمكنها	أن	

تقوم	بتصحيح	مفاهيمها	ذاتًيا.	وهل	هناك	بنى	منطقية	ملفهمة	اإلدراكات	الحسية،	بحيث	تجعل	منها	

الفن	 نتناول	تجربة	 مستوى	آخر	من	اإلدراك	املتحرك	بدارة	الشعور؟	ووفًقا	ألي	مفاهيم	يمكن	أن	

التشكيلي	في	سورية	التي	جاءت	كحداثٍة	متأخرة	عن	التحوالت	التعبيرية	التي	كانت	تجري	خالل	تقلبات	

إننا	أمام	تباين	جوهري	في	 الحداثة	الغربية؟.	وهل	تتوافق	فكرة	الحداثة	هناك	مع	تأثيراتها	هنا؟	أم	

فكرة	الحداثة	بين	الصيغ	البصرية	للواقع	وانعكاساتها	في	األعمال	اإلبداعية،	واملضامين	الفكرية	التي	

تحملها	تلك	الصيغ	وفًقا	لتحوالت	فكرية	مستقلة	عنها؟.

للمنهج،	 التقليدية	 الفكرة	 على	 االعتماد	 بتجنب	 املبحث،	 لهذا	 املناهجي	 املسار	 نحدد	 لذلك	

معتمدين	 �سيء،	 كل	 من	 متبقية	 فكرية	 كأسمال	 الفنون	 تأخذ	 التي	 املسلكية	 لألشغال	 نتركها	 والتي	

تقطيًعا	متوافًقا	من	أنساق	عدة،	منها	ما	يسميها	»غدامير	Gadamer	Hans-Georg”	بـ	الحس	الفني”	

للمناهجية	املعرفية	القادرة	على	أن	تضع	ما	هو	نافع	إلى	جانب	ما	هو	دقيق،	في	سياٍق	يفترض	سلًفا	

نصل	 أن	 أجل	 من	 وذلك	 	،Friedrich Hegel)5( هيغل	 من	 غدامير	 يستعيده	 الذي	 بمعناها	 الثقافة	

نجده	 والذي	 	،)6(“ 	Marcel Mauss	موس	مارسيل« لتعبير	 وفًقا	 	« ذاتها	 في	 الفن	 »	ملس	مؤسسة	 إلى	

ا	بما	هو	ليس	
ً
سديًدا	في	موضوعنا	املتعلق	بالفنون	البصرية،	لئال	يكون	كالمنا	عن	موضوعنا	مختلط

بموضوعنا.	كما	جرت	العادة	في	معظم	ما	يكتب	حول	الفنون	البصرية،	ونعتمد	ذلك	العتباري؛	األول:	

هو	إبستيمي/	معرفي،	سيكون	مركًبا	من	توافق	حساس	بين	ما	هو	متوافر	داخل	املجال	وخارجه	في	

)4(	جوليان	ستاالبراس،	الفن	املعاصر،	مروة	عبد	الفتاح	شحاتة	)مترجًما(،	)القاهرة:	مؤسسة	هنداوي،	2014(	ص	13

	،)2007 للنشر،	 أويا	 دار	 طرابلس:	 )ليبيا	 )مترجمان(،	 صالح	 حاكم	 وعلي	 ناظم	 حسن	 املنهج،	 و	 الحقيقة	 غدامير،	 جورج	 هانز	 	)5(
ص66.

)6(	مارسيل	موس،	سوسيولوجيا	الصالة،	محمد	الحاج	سالم	)مترجًما(،	)بيروت:	دار	الكتاب	الجديد،	2017(،	ص57.
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آن	مًعا.	والثاني	متعلق	بموضوعنا	عن	التشكيل	السوري،	والذي	يأخذ	في	اعتباره	الفنون	البصرية	

بمختلف	 املعاصر”	 “الفن	 لـ	 الفضاض	 املسمى	 تحت	 يندرج	 وما	 والنحت،	 التصوير،	 أي	 وحسب،	

وسائطه،	إضافة	إلى	التركة	األثرية	للمنطقة	التي	ندرجها	في	صميم	التجربة	الحسية،	والتي	هي	-	أي	

اآلثار	-	َمنهل	بصري	مفارق	في	الحركة	التشكيلية	السورية	ومحيطها	أيًضا.	إذ	لم	تشتغل	تلك	الوفرة	

	تأسيسية	
ً
الغشتالتية	للصيغ	النحتية	في	آثار	الحضارات	املتنوعة	على	امتداد	سورية	بوصفها	مرجعية

للتصورات	املتعلقة	بالشكل	و	رمزيته.		وقد	جاءت	الدراسة	النظرية	للمعطيات	األحفورية	في	سورية	

	هذه	األخيرة	إلى	نسق	تصنيفي	لحقب	تاريخية	متعاقبة	
ً
محصورة	في	حدودها	الجهوية	الضيقة،	مختزال

الحضارات	 وآثار	 اإلسالمية	 العمارة	 تاريخ	 مجال	 في	 البهن�سي)7(	 عفيف	 بذله	 الذي	 فالجهد	 وحسب.	

املتنوعة	في	سورية،	لم	يتحول	وال	بأي	شكل	من	األشكال	إلى	فعل	نقدي	داخل	نظرية	الفن)8(.	وكتابه	

	في	ممارسة	النقد	الفني،	ال	يمكن	أخذه	على	محمل	الجد،	فهو	تجميع	لكل	ما	هو	
ً
الذي	قدمه	محاولة

خاطئ	في	النقد	وفلسفة	الفن)9(.	

أن	نستخدم	 السوريين	من	دون	 الفنانين	 تجربة	 املبحث	 في	هذا	 تقدم،	سنتناول	 ما	 وقياًسا	على	

تعبير	الفن	السوري.

التجارب املؤسسة للتشكيل في السوري

التي	 البصرية	 للقيم	 الحاملة	 التجارب	 في	اختيارنا	على	بعض	 ليس	من	باب	املصادرة	أن	نقتصر	

الفن	من	حيث	كونه	 الذي	ينسجم	مع	تصور	 إلى	وضعه	 الِحرفة	 التشكيل	السوري	من	حالة	 نقلت	

تكوين	رؤية.	وعدم	إملامنا	بتجارب	أخرى	ال	سبيل	إلى	تناولها	في	هذا	املبحث،	ُيعزى	إلى	القيد	املتعلق	

في	 التشكيلية	 التجارب	 نماذج	عدة	من	 نعتمد	 لذلك	سوف	 لها.	 تناسًيا	 ليس	 و	 الكتابة	هنا،	 بشرط	

)7(	عفيف	البهن�سي	2017-1928:	مؤرخ	وفنان	تشكيلي	وأستاذ	للفن	من	سورية.

)8(	أبرز	كتب	عفيف	بهن�سي	في	هذا	اإلطار:	الفن	التشكيلي	العربي،	)دمشق:	األولى	للنشر	والتوزيع،	2003(.

)9(	عفيف	بهن�سي،	النقد	الفني	و	قراءة	الصورة،	)دمشق:	دار	الوليد،1997(،	ص	16ـ17ـ18ـ20
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سورية	التي	يمكن	من	خاللها	أن	نهيكل	تاريخ	األساليب	الفنية	ومشكالت	ظهورها،	وطبيعة	الوسائط	

املستخدمة،	ونزعة	»التهوه”	الشكلي	/soi	à	Identité		هويته	هو	بالذات/	ومدى	قدرتها	على	تحديث	

املحلي	بعيًدا	عن	صبيانية	العودة	إلى	املوضوعات	املحلية	وسذاجة	التقنيات	التي	تكرر	ذاتها	لتثبيت	

هوية	محلية	فارغة.	بل	كذلك	يمكننا	دراسة	املدى	الذي	وصلت	إليه	تلك	التجارب،	وقدرة	األجيال	

االجتماعية	 األوضاع	 من	 جملة	 دفعتها	 التي	 الفنية	 الحداثة	 تأثيرات	 تطويع	 في	 بعدها	 جاءت	 التي	

نظامنا	 في	 األساسية	 حواملها	 اللحظة،	 هذه	 حتى	 تحدث	 لم	 التي	 التأملية،	 حتى	 بل	 واالقتصادية،	

إلينا	 وصلت	 مثلما	 إلخ...	 األداء،	 وفنون	 آرت	 والفيديو	 املفاهيمي	 الفن	 تقنًيا	 إلينا	 االجتماعي.	وصل	

رجة	
ُ
ف إلى	 التي	حولت	املجتمعات	 القشور	 تلك	 الشبكات	االجتماعية.	 الحديثة،	وتطبيقات	 األسواق	

لجمهور	ُمخدر	ومهووس	بالبقاء	على	منصة	العرض.

جاء	الفن	التشكيلي	السوري	في	وسائطه	وأساليبه	متأخًرا	عن	حداثة	البلدان	األوروبية	التي	تتلمذ	

فيها	فنانون	سوريون	خالل	ذروة	التقلبات	األسلوبية	في	أوربا	وأميركا،	وبكل	تأكيد	التأثير	الرو�سي	خارج	

	لعمل	البروليتاريا،	
ً
روسيا،	بعد	ظهور	فالديمير	لينين	Lenin	Vladimir	الذي	كان	يرى	في	الفن	مجاال

ووسيلة	تحريض	دعائية)10(.	فهرب	من	روسيا	كل	من	مالفيتش	Malevich	Kazimir)11(،	ورودشنكو	

وآرشيل	غوركي	 	Marc Rothko)14( وروثكو	 	Marc Chagall)13( )Rodchenko)12	Alexander	وشاغال	

)Arshile Gorky)15	وآخرين	غيرهم،	أسهموا	في	تأسيس	تيارات	الحداثة	وما	بعدها	في	كل	من	أميركا	و	

أوروبا.	

)10(	فالديمير	لينين،	في	األدب	و	الفن،	يوسف	حالق	)مترجًما(،	)دمشق:	وزارة	الثقافة	السورية،	1973(،	ص	276.

)11(	كازيمير	مليفيتش	1935-1879:	فنان	تشكيلي،	ومنظر	فني	رو�سي.	ُعّد	من	رواد	الفن	الطليعي	في	بدايات	القرن	العشرين.

)12(	ألكسندر	روشينكو	1956-1891:	فنان	ومصور	ومصمم	غرافيكي	سوفياتي،	وأحد	رواد	املدرسة	البنائية	الروسية.

)13(	مارك	شاغال	1887-	1985:	فنان	تشكيلي	رو�سي	فرن�سي.

)14(	مارك	روثكو	1970-1903:	فنان	تشكيلي	أميركي	من	أصول	ليتوانية.

)15(	آرشيل	غوركي	1904-1948:	فنان	تشكيلي	أميركي	من	أصول	أرمنية.
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لوحة	 1952«	سنجدها	 جنة	 »كفر	 املدرس)16(	 فاتح	 لوحة	 أخذنا	 إن	 ألننا	 متأخرة؟.	 حداثة	 ملاذا	

بما	هو	فنان	 إليه	املدرس	 الذي	تطور	 الفني	 القدرة	على	تمثيل	املستوى	 لها	 تعبيرية	بسيطة،	وليس	

	لظهور	الحداثة	
ً

ُمجدد،	و	ليس	محض	ناسخ	ألساليب	اآلخرين.	ويرى	بعضهم	في	هذه	اللوحة	مدخال

الفنية	في	سورية.	واألصح	هو	عدها	بداية	زمنية	فقط	وليست	منطقية،	لتدرج	تحول	الفعل	اإلبداعي	

من	الرسم	التقليدي	إلى	الرسم	الذي	تحركه	نزعة	التعبير	الخاص	للكائن	الجمالي.	أما	األعمال	التي	

أيًضا	 القاهرة،	فهي	 في	 الذي	درس	 باريس،	ونصير	شورى)18(	 في	 الذي	درس	 قدمها	ميشيل	كرشه)17(	

مع	 زمنية	 معادلة	 في	 إن	وضعنها	 ألننا	 ُمربك،	 أمر	 فنًيا	 وقياسها	 متواضعة،	 انطباعية	 لوحات	 مجرد	

التجربة	األوروبية،	أو	حتى	املصرية	مع	التعديالت	التي	بدأ	حسين	بيكار)19(	يدخلها	في	تقطيع	مساحاته	

اللونية،	مستدمًجا	فيها	التراث	النوبي	و	حوض	النيل	في	عمومه.	وال	أقصد	لوحاته	التي	كانت	موضوعاتها	

مستمدة	من	األشكال	الجاهزة	في	املعابد	الفرعونية،	بل	الصيغ	الجديدة	في	تقطيع	السطوح	اللونية	

يمكن	 ال	 وكذلك	 والصيادين.	 الزورق	 هيكل	 في	 الجسد	 لكتلة	 	- التعبير	 جاز	 إن	 	- املركبة	 والتقليلية	

مقاربة	أعمال	تلك	املدة	بما	كان	قد	بدأته	بغداد	عبر	معهد	الفنون	الجميلة	والجماعات	الفنية	التي	

استخرجت	معالجات	بصرية	من	قببها	وأوابدها	األثرية،	ظلت	تشتغل	كحوامل	هوياتية	مستقلة	عن	

التصور	األوروبي	للجسد،	والفراغ،	والضوء.	نذكر	على	سبيل	املثال	تمثال	»املتنبي«	للنحات	محمد	

بناء	على	ثالثة	مراجع:	 الوجه	جاء	محفوًرا	 الواقعية،	إال	أن	 الرغم	من	كتلته	 غني	حكمت)20(،	وعلى	

وجه	سرجون	األكادي،	والرسومات	التي	قام	بها	الفنان	من	دراسته	لوجه	الناس	في	الكوفة،	وفكرة	األنا	

املتكررة	في	ديوان	املتنبي.	والعباءة	مؤلفة	من	منحنيات	خطية	أقرب	إلى	أقواس	القصب،	وليس	فيها	

)16(	فاتح	املدرس	1922-1999:	فنان	تشكيلي	سوري.

)17(	ميشيل	كرشه	1900-1973:	فنان	تشكيلي	سوري.

)18(	نصير	شورى	1920-1992:	فنان	تشكيلي	سوري.

)19(	حسين	أمين	بيكار	1913-	2002:	فنان	تشكيلي	مصري	من	أصل	قبر�سي	تركي،	ينتمي	إلى	الجيل	الثاني	من	الفنانين	املصريين،	من	
أشهر	الكتب	التي	ضمت	أعماله:	صور	ناطقة،	رسم	بالكلمات.

)20(	محمد	غني	حكمت	1929-2011:	امللقب	بشيخ	النحاتين،	وهو	نحات	عراقي،	من	أشهر	أعماله:	شهريار	وشهرزاد،	نصب	كهرمانة	
في	ساحة	كهرمانة	في	بغداد،	تمثال	عشتار،	وتمثال	حمورابي.
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ما	يجعلها	تكراًرا	ألسلوب	املستقبلية	اإليطالية	التي	تترجم	فكرة	السرعة	إلى	منحنيات	قصيرة	شديدة	

مفارقة	سورية	 تلك	 كانت	 روما.	 في	 دراسته	 بحكم	 يعرفها	جيًدا	حكمت	 التي	 التجربة	 وهي	 التقطيع،	

بامتياز.	فحتى	األعمال	التي	ظهرت	بعد	مجيء	الفنان	اإليطالي	جويدو	الريجنا	للتدريس	في	كلية	الفنون	

سنة	 عرضت	 التي	 	D)21( جماعة	 وأعمال	 التقني،	 املستوى	 تأثيره	 يتجاوز	 لم	 	،1962 سنة	 دمشق	 في	

1965	تجارب	متأثرة	بخصائص	بصرية	متنوعة،	لكنها	كانت	متقاربة	في	مرجعيتها	كأعمال	على	غرار	

أعمال	التكعيبية	والتعبيرية	واالنطباعية	في	حدودها	التقليدية.	

لوحة »كفرجنة، 1952« للفنان فاتح املدرس

)21(	جماعة	فنية	ظهرت	في	دمشق.	كانت	مؤلفة	من	فاتح	املدرس	و	محمود	حماد	و	نصير	شورى	و	ألياس	الزيات.	قدمت	أول	معرض	
لها	سنة	1965.
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فاتح املدرس ُمرتجل التجديد 1922 - 1999 

 Pablo بيكاسو	 يمتلك	جسارة	 لم	يكن	 بأنه	 الطويل	عنه،	 الوثائقي	 الفيلم	 في	 يقول	فاتح	املدرس	

تجريًبا	 األكثر	 الفنان	 ُيعد	 أنه	 إال	 	.Vincent	 Van	Gogh)23( كوخ	 فان	 إلى	 أقرب	 كان	 و	 	،Picasso)22(

ضمن	حدود	اللوحة.	لقد	أشرنا	أعاله	إلى	أن	لوحته	“كفر	جنة،	1952”	التي	تؤشر	إلى	بداية	الحداثة	

إلى	 بالتحول	 شرَع	 إذ	 البداية.	 سوى	 تكّون	 لم	 لكنها	 متواضعة،	 لوحة	 كانت	 بأنها	 سورية	 في	 الفنية	

ا	لكيالي)24(	الذي	استقّر	إجرائًيا	في	لوحاته	معظمها	على	
َ
تجريب	مستمر	رافقه	إلى	نهاية	حياته.	فخالف

درس	على	غرار	ماتيس)25(،	فناًنا	
ُ
معالجات	تكوينية	رّسخت	أسلوبه	في	الخط	واللون	والفراغ.	كان	امل

متنامي	التجريب.	يغير	كل	مدة	طريقته	في	معالجة	الوجوه،	ويعيد	تركيبها	معمارًيا،	ويفتح	الفراغ	على	

	لقد	أخذ	املدرس	 	.Piet Mondrian)26( أبعاد	تجريدية	تتقاطع	مع	فكرة	الفراغ	التشجيري	ملوندريان	

من	الثياب	الفلكلورية	ملنطقة	عفرين	التركيَب	املخروطي	للقبعة	املثقوبة	املستخدمة	في	ثياب	النساء	

والرجال	هناك،	وأعاد	توظيفها	لونًيا	ومعمارًيا	في	جعل	الوجه	مركًبا	من	وجوه	تتعامد	لتكون	بيوًتا.	

وقد	كانت	تلك	االستعارة	أولى	التحديثات	الشكلية	التي	أدخلها	املدرس	في	التشكيل	السوري	كصيغة	

بصرية	محلية	لتكوين	الجسد	في	البداية،	ومن	ثم	تطوريها	إلى	معالجة	فراغية	للمكان.	إذ	لم	تبَق	تلك	

املعالجة	محصورة	في	الجسد،	بل	تحولت	أيًضا	إلى	إجراء	معماري	لتوزيع	العناصر	في	الفضاء،	وكذلك	

اشتغلت	بوصفها	مخارج	لنزع	اإلطار	عن	الشكل،	وفتح	اللوحة	على	ما	هو	خارجها.

بلوحته	 	»1960 »العشاق،	 لوحته	 نربط	 أن	 العبث	 فمن	 املدرس،	 تجربة	 يختزل	 ال	 ذلك	 أن	 غير	

1973«،	وما	جاء	بعدها	من	تنوعيات	مستمرة	في	تشكيل	الوجه/	املكان.	وقد	رفدت	هذه	 داس،	
ُ
»ق

)22(	بابلو	بيكاسو	1881-1973:	رسام،	نحات،	وحفار	إسباني،	أشهر	أعماله	لوحة	نساء	أفينيون،	ويعد	من	رواد	املدرسة	التكعيبية.	

)23(	فنسنت	فان	كوخ	1590-1853.

)24(	لؤي	كيالي	1934-1978:	فنان	تشكيلي	سوري.

)25(	هنري	ماتيس	1869-1954:	فنان	تشكيلي	فرن�سي.	يعد	من	رواد	املدرسة	الوحشية.

)26(	بيت	موندريان	1944-1872:	فنان	ومنظر	فني	هولندي،	يعد	من	رواد	األسلوب	التجريدي	في	القرن	العشرين.	
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تاريخًيا	 تطوًرا	 وليست	 انبثاقات،	 كأنها	 ظهرت	 نوعية،	 بشروط	 السورية	 التشكيلة	 الحركة	 الحيوية	

للصيغ	البصرية	في	سورية.	إذ	ال	يمكننا	اإلحالة	إلى	املرحلة	التي	سبقت	نهايات	الخمسينيات	في	سورية	

في	مرحلة	ممهدة	لها.	وال	نعثر	على	أثر	للعمارة	التدمرية	أو	البدائع	األثرية	املذهلة	في	تل	براك،	كوجوه	

حضارة	»ناغار”	العابر	للزمن،	والتي	لم	تشتغل	كمرجعيات	بصرية	في	إعادة	صياغة	األشكال	التي	بها	

يمكن	أن	نؤصل	دورها	في	تحديث	التعبير	الشكالني.

لوحة »العشاق، 1971« للفنان فاتح املدرس
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لقد	بدأت	سورية	في	تأصيل	تجربتها	التشكيلية	مع	نهاية	الستينيات.	وتسارعت	وتيرة	التحديث	في	

الوسائط	التعبيرية	مع	نضج	تجربة	الرعيل	األول	املؤسس	للحياة	التشكيلية	في	سورية؛	أي	معارض	

فنية،	وكلية	فنون،	دخول	النحت	مؤثًرا	مديني	في	صيغة	الُنصب،	وبدء	عودة	الفنانين	من	خارج	سورية	

إليها،	وتقديمهم	تجارَبهم	الهجينة	أسلوبًيا	حينذاك،	والتأثير	البليغ	الذي	أحدثه	كل	من	فاتح	املدرس،	

كان	 الحظ،	 ولحسن	 الفنانين.	 من	 وغيرهم	 نبعة)28(،	 ونذير	 كيالي،	 لؤي	 و	 با�سي)27(،	 قصاب	 ومروان	

مع	 املتوافقة	 املعرفة	 التشكيلية	 الحياة	 في	 	 ضخَّ الذي	 محمد)29(،	 الدين	 صالح	 املميز	 الناقد	 هناك	

التحليل	البصري	ألعمال	تلك	املرحلة.	و	تعد	دراسته	التي	تناول	فيها	أعمال	لؤي	كيالي)30(	بمنزلة	إخراج	

نقدي	ألعمال	كيالي،	وانتشالها	من	سذاجة	القراءات	العاطفية	التي	ما	زالت	تبتسر	تكوينات	كيالي	إلى	

موضوعاتها،	وشخصيته	املختلفة،	وموته	التراجيدي.

)27(	مروان	قصاب	با�سي	1934-2016:	فنان	تشكيلي	سوري	أملاني،	من	جيل	املحدثين	في	سورية.

)28(	نذير	نبعة	1938-2016:	فنان	تشكيلي	سوري،	يعد	من	جيل	املحدثين	في	سورية.

منفتحة	على	 وفًقا	ألسس	معرفية	 الفني	 النقد	 في	 الذي	كتب	 الوحيد	 	 باحث	جمالي.	 و	 ناقد	 	:2016-1949 الدين	محمد	 )29(	صالح	
تب	في	حينه	حول	فن	الغرافيك	في	

ُ
1993	من	بين	أهم	ما	ك تخصصات	عدة.	تعد	دراسته	عن	الغرافيك	التي	قدمها	في	بينالي	القاهرة	

العالم	العربي.	وألف	كتاًبا	عن	الفنان	»لؤي	كيالي«	ُعّد	متميًزا	في	أسلوبه.

السورية،)03-01-1979(،	 الثورة	 النهاية	كفنان	وكإنسان«،	جريدة	 البداية	وحتى	 كيالي	من	 لؤي	 الدين	محمد،	»مأساة	 		صالح	 	)30(
امللحق	الثقافي



ملف العددالعدد الثاني عشر - حزيران/ يونيو 2020

138

لوحة »القداس، 1973« للفنان فاتح املدرس.
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لؤي كيالي من وجهة نظر مينمالية)31) 1934 - 1978

أسهمت	تجربة	كيالي	في	دفع	املنتج	البصري	في	سورية	إلى	مستويات	متقدمة،	وقدرته	التجريدية	في	

إنتاج	مساحات	لونية	من	تدرجات	طيفية	داخل	الوحدة	اللونية	ذاتها،	وعمله	على	الجسد	في	مستوى	

مركب	من	ثالث	معالجات:	عبر	الخط	التقليلي	Minimal،	والذي	إن	عزلناه	عن	كتلة	الجسد،	سيبقى	

منه	تجريد	خطي	في	منتهى	االختزال،	وقادر	على	االستمرار	في	توليد	داللة	مستقلة	كاألشكال	الخطية	

الهيكل	 في	 حفريات	 هي	 كيالي،	 أعمال	 في	 فالجسد	 جياكوميتي)32(.	 ألبرتو	 النحات	 يقدمها	 كان	 التي	

استخدام	 عدم	 أهمها	 عدة،	 ألسباب	 أعماله	 في	 املينمالي	 البعد	 غِفَل	
ُ
أ وقد	 الجسد.	 ملعمار	 البصري	

فكرة	التقليلية	بعيًدا	عن	تصوراتها	الهندسية	أو	التزينية	»لوحة	الخياط	1971«.	ولذلك،	استمر	تأثير	

تلك	الهيكليات	في	الظهور	في	تجارب	تشكيلية	أتت	بعده.	أما	الُبعد	اآلخر	لديه،	فقد	كانت	في	تحويره	

لكتل	األجساد	من	أجل	إنشاء	معمار	يكون	بذاته	عالمة	داللية	مضاعفة.	ال	نقصد	من	ذلك	الوحدة	

الذي	يتضمن	على	 للتكوين	 املعماري	 الهيكل	 بل	 الفراغ،	 اعتبارها	 في	 ا	
ً
للوحة	ككل،	مأخوذ املعمارية	

عالقة	األجساد	بعضها	ببعض	وفًقا	للتحوير	الخاص	بها،	وعالقتها	بالفضاء	الذي	تبرز	فيه،	والكتلة	

التي	تؤسسها	هذه	العناصر	كشكل	مواز	لها.	لذلك	تتوافر	عناصر	إخراجية	عدة	في	بناء	الكتل	لديه.	

ويمكن	فصلها	ورؤيتها	مستقلة	وفي	عالقة	مع	غيرها	من	العناصر.	لذلك	يكون	الفراغ	في	تلك	اللوحات	

الهند�سي	 بعده	 من	 املكان	 تجريد	 ثم	 ومن	 اللوني،	 الثقل	 لتحييد	 متماثلة	 لونية	 درجة	 من	 	
ً
مشغوال

وتحويله	إلى	ُعمق	المتناه.	وهذا	ما	أضاف	إلى	فكرة	الجسد	لديه	إمكانها	الهند�سي	أيًضا،	ففي	لوحة	»في	

القرية	1977«	يمكننا	أن	نرى	جسد	القرويات	كتمثيل	معماري	للمكان.	كل	قطعة	ثياب،	وكل	عضو	في	

الجسم،	يأتي	كشكل	مستقل	عن	الجسد،	ومنفتح	على	ممكناته	املعمارية.	وإن	أخذنا	تلك	األجساد	في	

هذه	اللوحة	أو	غيرها	أيًضا،	في	مقطع	عر�سي،	يمكن	أن	نحصل	على	تراكيب	تجريدية،	ترشد	الجسد	

إلى	الحركة	التي	توفرها	هندسة	الفراغ	في	املدينة.	

)31(	املينماليزيم	Minimalism	أو	التقليلية:	حركة	في	الفن	ظهرت	بعد	الحرب	العاملية	الثانية	تقترح	تشكيل	العمل	الفني	من	عناصره	
األساسية	األولى	بناًء	على	بنية	تكرارية.	كأن	تتشكل	اللوحة	من	عنصر	موتيف	بسيط	متقشف	ومتكرر،	أو	تتألف	القطعة	املوسيقية	

من	لحن	أّولي	يتكرر	على	امتداد	زمن	العمل	املوسيقي.

له	 مما	شكل	 واملمشوقة،	 النحيلة	 البرونزية	 بمنحوتاته	 وفنان	سويسري.	عرف	 نحات،	رسام،	 ألبرتو	جياكوميتي	1906-1966:	 	)32(
أسلوًبا	فنًيا	متميًزا.
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لوحة »بال عنوان، 1967« للفنان لؤي كيالي.
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وقد	استقرت	املعالجة	اللونية	لدى	كيالي	على	التجريد	التقليلي	في	لوحاته	معظمها.	وبحكم	اعتماد	

صنف	أعماله	مدرسًيا	بأنها	أعمال	تعبيرية.	هذا	الوصف	يلجم	رؤية	املتلقي	
ُ
تعابير	خاطئة	في	اللغة،	ت

إلى	الوفرة	البصرية	التي	كان	يحّفها	كيالي	في	الخط	واملساحات	اللونية	لكتلة	الجسد	لديه.	خذ	مثال	

لوحة	»األمومة«،	حيث	كل	مساحة	لونية	تشتغل	فراغًيا	في	املستوى	نفسه.	وخطوط	الجسم	مستقلة	

عن	ألوان	املساحات.	بل	يمكننا	إفراغها	من	اللون،	وسيبقي	اللوحة	فاعلة	داللًيا	كشكل	خطي	منفتح	

التقليلي	 تبئير	لوني	له.	وهذا	الحس	التجريدي	 على	عمق	غير	محدد.	إذ	ال	يوجد	توجه	للضوء،	وال	

اللوحة	كلوحة	 في	روما.	حيث	يمكننا	أن	نأخذ	أرضية	 التي	رسمها	 	»1959 في	لوحته	»أشجار،	 يظهر	

مستقلة،	ويمكن	مقاربتها	بالتجريد	الذي	كان	قد	بدأه	مارك	روثكو	الذي	كان	يهندس	الكتل	اللونية	

بحواف	ضبابية	ومنتجة	للون	الذي	يأتي	من	االنعكاس	املتخيل	بين	درجتين	لونيتين.	لقد	أثمرت	هذه	

الخصائص	البصرية	في	تجربة	كيالي،	معيارية	فنية	ضرورية	لتحديث	الفن	في	سورية.	وقد	كان	لعالقته	

مع	فاتح	املدرس	دور	أساس	في	ذلك.	ألننا	يمكن	أن	نعبر	املدرس،	هو	املختلف	في	كل	�سيء	عن	مجايليه،	

ما	منح	اآلخرين	دائًما	حرية	البقاء	على	خصوصيتهم.
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لوحة »األمومة، 1973« للفنان لؤي كيالي
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ُعمر حمدي/مالفا فارُس الضوء )1952- 2015)

هو	 املهجر،	 تجربة	 بعد	 له	 معرض	 أول	 كان	 فقد	 سورية.	 إلى	 مالفا	 حمدي/	 عمر	 عودة	 تأخرت	

ذاك	الذي	استضافته	قاعة	أتا�سي	بدمشق	سنة	2000.	غير	أن	أعماله	كانت	حاضرة	في	سورية	عبر	

التعبيرية،	 التجريدية	 تجربته	 شكلت	 وقد	 التشكيلية.	 األوساط	 إلى	 تصل	 كانت	 التي	 »الكاتلوغات”	

ا	في	مفهوم	التجريد.	إذ	إنها	في	تجريدها	املطلق،	تتضمن	على	
ً
والتجريدية	الحركية	واالنطباعية،	فارق

الشاسع.	 واألوروبي	 املتنوع،	 األميركي	 التوجهين	 في	 تظهر	 كانت	 التي	 تلك	 عن	 مختلفة	 تعبيرية	 أسس	

ونظًرا	لهيمنة	املؤسسات	الغربية	على	تراخيص	ظهور	األسماء	في	املجال،	لم	يكن	متاًحا	السم	شرقي	

أن	يتفوق	على	انطباعية	الفرنسيين	في	عقر	دارهم،	وهو	ما	تعرض	لها	عملًيا	املفكر	األميركي	من	أصل	

زعت	من	هذا	األخير	منزلته	بوصفه	مؤسًسا	منطقًيا	ملفهومي	الحداثة	
ُ
مصري	إيهاب	حسن)33(.	حيث	ن

.Jean Baudrillard)34(	بودريار	جان	األوربي	رفيقه	لصالح	بعدها	وما

)33(	إيهاب	حبيب	حسن	1925-2015:	ومفكر	ومنظر	أدبي	أميركي	من	أصول	مصرية.

)34(	جان	بودريارد	2007-1929:	عالم	اجتماع،	فيلسوف،	ومنظر	ثقافي	فرن�سي.
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باستمرار،	خصوًصا	ضمن	 املتحولة	 في	وضعيتها	 للتجريد	 لالنطباعية	وال	 مالفا	مؤسًسا	 يكن	 لم	

الفضاء	األميركي.	غير	أنه	قدم	إضافته	التي	لم	تأخذ	حقها	النقدي	في	التقييم	الجمالي،	ال	في	أميركا	التي	

كان	يعرض	ويبيع	فيها،	وال	في	أوروبا	التي	لجمته	بأدوات	ناعمة.	لقد	ذهبت	مؤخًرا	إلى	بيت	كلود	مانيه	

)35(Claude Monet،	ودرست	البركة	و	زنابق	املاء	التي	صنعها	مانيه	)Edouard Manet)36	قبل	رسمها،	

إذ	كان	خبيرا	في	الزراعة	وتصميم	الحدائق،	ومكتبته	تحتفظ	إلى	اآلن	بمجلدات	علم	النبات.	رسم	عمر	

حمدي	برسم	لوحة	مانيه.	وقد	كان	هذا	التقليد	موجوًدا	في	أوروبا	منذ	بداية	القرن	العشرين،	لكنه	

جعلها	لوحته	هو.	وعند	املقارنة	بينهما،	يستحيل	أن	نجد	الضوء	ذاته.	لقد	اشتغل	مانيه	ملدة	سبع	

ا،	
ً
	فيه	ضوًء	أكثر	إشراق

َّ
دقائق	كل	يوم	على	درجة	الضوء	في	ألوان	البركة.	بينما	قلب	مالفا	املشهد،	وبث

حولت	البركة	إلى	سطح	غير	مبئر،	مغيًرا	بذلك	نسبة	تكسير	الضوء،	ما	وضع	عمق	البركة	على	سطحها،	

ا	لتشكالت	األغصان	املنعكسة	على	سطح	املاء.	هذه	اإلضافة	التجريدية	للوحة	انطباعية	ظلت	
ً
ومحايث

دون	دراسة	في	املجال	األوروبي.	فالتبجيل	يجب	أن	يبقى	حكًرا	على	النسخة	األصل،	والتدنيس	الذي	

أضافته	ضوئًيا،	عين	مالفا	الذي	تربى	على	سطوع	الضوء	في	الحسكة،	جعلت	من	اللوحة	األصل	شيًئا	

ملتبًسا.	أو	وفًقا	لتعبير	سارتر	)Jean Paul Sartre)37:	“باتت	العالقة	بين	اللوحتين	واقًعا	سيئ	النية”.	

)35(	كلود	مونيه	1840-1926:	فنان	تشكيلي	فرن�سي،	يعد	من	مؤس�سي	الحركة	االنطباعية	في	الرسم.

)36(	إدوراد	مانيه	1832-1883:	فنان	تشكيلي	فرن�سي.	يعد	واحًدا	من	مؤس�سي	الحركة	اإلنطباعية	في	الرسم.

)37(	جان	بول	سارتر	1905-1980:	أديب،	كاتب	مسرحي،	وفيلسوف	فرن�سي،	يعد	من	مؤس�سي	التيار	الوجودي	في	الفلسفة	واألدب.
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أن	 املتلقي	 على	 وفرضت	 للتصنيف.	 هدًما	 كانت	 فقد	 املتأخرة،	 التعبيرية	 التجريدية	 أعماله	 أما	

يتحرك	في	محيطها	ضمن	قوس	نصف	دائري،	إلى	جانب	املسافة	التشكيلية	املتعارفة	في	األمام	والخلف	

أمام	اللوحة.	والكتل	اللونية	تحرك	عين	املتلقي	من	دون	أن	يتحرك	جسمه،	وفًقا	لبؤر	لونية	متوزعة	

كتعشيق	لطبقات	لونية	داكنة،	تفرز	حواف	متدرجة	اللون،	ضمن	مساحات	ضيقة	جًدا،	تنفتح	على	

درجات	لونية	باهتة	وفًقا	لتوازن	شديد	الحساسية	بينها.	

بينما	قدم	بورتريهات	ضخمة،	مشغولة	بطبقات	لونية	شفيفة	جًدا،	جعلت	حركة	الضوء	عبرها،	

	بذلك	الواقعي	إلى	طبقات	ملموسة	من	املتخيل،	
ً
متوجهة	وفًقا	ألثقال	لونية	أشبه	باملسحات،	محوال

وكأنه	يقوم	بتحرير	الالمرئي	عبر	طبقات	المتناهية	من	الشفافية.	فكان	الوجه	بالنسبة	إليه،	تدرًجا	في	

الهيئة	أو	استهياء	وفًقا	لصيغة	هوسرل	)Edmund Husserl)38.	وهذا	التدرج	في	الهيئة،	عالجه	حمدي	

الحساسية،	لكن	نظًرا	 في	منتهى	 توازنها	 اللون،	والتي	يكون	اختالل	 الدرجات	املشرقة	من	 بشفافية	

لراعته	الفائقة	في	الرسم	الواقعي،	وعمله	الحرفي	في	النسخ	التجاري	للوحات	االنطباعيين	ملدة	ست	

سنوات	في	بداية	استقراره	في	فيينا.	وعيونه	التي	لم	تكن	إال	عيًنا،	ولكن	يا	لها	من	عين.	وفًقا	للصيغة	

التي	قالها	سيزان	)Cezanne)39	Paul	عن	مونيه.

بهرام حاجو تحليل اللمسة )1952 -(

باللغات	األوروبية	أم	العربية	أم	الكردية،	تجتر	 ما	قرأته	عن	أعمال	بهرام	حاجو	معظمه،	سواء	

الثيمة	ذاتها.	موضوعات	العزلة	والجسد	والكبت	والسياسة.	وقد	نفيت	ذلك	عن	تجربته،	عبر	دراسة	

)38(	إدموند	هوسرل	1938-1859:	فيلسوف	أملاني.	يعد	مؤسس	تيار	الظواهراتية	في	الفلسفة.

)39(	بول	سيزان	1839-1906:	فنان	تشكيلي	فرن�سي،	لعب	دور	كبيًرا	في	ظهور	تيارات	فنية	متنوعة	في	بدايات	القرن	العشرين.
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في	مجلة	عالمات)40(.	تربى	حاجو	في	بلدة	صغيرة	بالقرب	من	القامشلي.	محيطها	مساحات	شاسعة	من	

الحقول	التي	تتحول	إلى	عراء	أجرد	بعد	موسم	الحصاد.	هضاب	منخفضة	و	أشجار	وحيدة	في	حدبة	

بعضها.	والضوء	وحده	في	املدى	الشاسع،	حيث	اإلنسان	مجرد	نقاط	مذرورة.		رحلت	هذه	العناصر	

معه	إلى	أملانيا	حيث	درس	ويعيش	فيها	إلى	اآلن.	وعندما	رسم	الطبيعة	في	أملانيا.	جاء	التجريد	ضرورة	

للتعبير	عن	التراب	الذي	يسكنه.	غير	أن	هذه	املعطيات	الحسية	متوافرة	في	أمكان	أخرى	أيًضا،	لذلك	

ال	يمكننا	عدها	خصائص	فريدة	منطبعة	في	تجربة	بهرام	دون	غيره.	وفي	مقابلة	مع	مروان	قصاب	با�سي	

على	التلفزيون	األردني،	ذكر	أنه	أخذ	معه	إلى	أملانيا	ضوء	دمشق.	

لوحة »بال عنوان، 2010« الفنان بهرام حاجو

)40(	سامي	داود،	»التباس	وجود	الجسد	في	أعمال	بهرام	حاجو”،	مجلة عالمات املغرب،	العدد	41،	)2014(،	ص	57.
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املنطقة،	 في	 املناخ	متماثل	 بيروت،	 طبًعا	ال	يوجد	�سيء	اسمه	ضوء	دمشق	وضوء	عمان	وضوء	

	باستعدادات	ضوئية	وفراغية،	تبقى	فاعلة	في	طريقة	تحسسه	
ً
وأي	فنان	يخرج	منها	سيكون	مجبوال

تلك	 الوقت	 مع	 تغيرت	 با�سي	 وقصاب	 بهرام	 ومع	 والحجم.	 الكتلة	 بين	 والعالقات	 اللونية	 للدرجات	

في	 املشرقة	 األلوان	 من	 حضوًرا	 أكثر	 والداكنة	 الجلية	 األلوان	 باتت	 أعمالها.	 في	 اللونية	 الدرجة	

	مؤثًرا	مع	بهرام،	هو	الحسية	الفراغية	لقرى	بلدة	»تربه	سبي«،	وملمس	الجدران	 أعمالهما،	لكن	ما	ظلَّ

املصقولة	بالقش	والطين،	ونظام	اللطخة	املعتمدة	في	تلوين	أطراف	الشبابيك	بالكلس	األبيض	الذي	

تقوم	به	غالًبا	النساء	من	دون	استخدام	فرشاة	للصبغ.	محض	خرقة	مغموسة	بالصبغ	الكل�سي،	تعزل	

النافذة	عن	لون	الجدار	الطيني.	وهذا	ما	يظهر	في	معظم	لوحات	بهرام،	اللمسة/	اللطخة	التي	تشرح	

طرًزا	من	العالقات	البصرية،	ليست	ذات	وقع	غربي.	وعلى	الرغم	من	أن	لوحات	الطبيعة	لدى	بهرام	

ا	طيفًيا	للعين،	حيث	ظهرت	الدرجات	
ً
تعتمد	درجات	لونية	مختلفة	عن	تلك	التي	تؤسس	في	بئتنا	تاريخ

اللونية	املشبعة	على	حساب	السطوع،	إال	أنها	تقدم	تكوينات	بإخراج	بصري	لتوزع	العناصر	في	الفراغ	

الكنفاس	 لديه.	فاعتماده	على	 اللمسة	 بنية	 في	 منها،	وكذلك	 ينحدر	 التي	 القرى	 في	 املتوافر	 الشاسع	

الخيش،	وعدم	استخدام	الفرشاة،	ليست	محض	اختيار	حر	لتقنية	ما،	بل	انطباع	باألثر	البصري	

للبيئة،	لذلك	يكون	الفراغ	في	لوحات	الطبيعة	لدى	بهرام	هو	الشكل	املركزي،	وبه	تتحدد	أحجام	بقية	

العناصر	التي	تأتي	صغيرة	الحجم،	هامشية،	ضعيفة	الكتلة.	فاإلنسان	واألشجار	والبيوت	تدور	في	

مدار	الفراغ	كعالمات	ضئيلة،	وألوانها	إما	سوداء	داكنة	أو	خطوط	باهتة.	

ال	شك	في	أن	اللطخة	اللونية،	موجودة	في	ثقافات	مختلفة.	وبعض	صياغاتها	متشابهة	في	حدود	

املنجز	 في	 ا	مرغوًبا	
ً
تحديث كان	 التنوع	 بهذا	 بهرام	 أعمال	 في	 الشكل،	وظهورها	 في	 املشابهة	 تشترطه	 ما	

البصري	السوري	خارج	سورية،	لكن	ما	أخذته	املؤسسات	األوروبية	من	تجربته	ظلت	في	إطار	النمذجة	

النمطية	التي	تستسيغها	السوق	األوروبية	لتسويق	فكرة	ما	عن	الجسد.			
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خاتمة 

في	 تنام	 في	الخارج.	وثمة	 في	الداخل	أم	 يزخر	املنجز	البصري	السوري	بأسماء	مهمة	أخرى	سواء	

اشتراطاتها	 لتفرض	 الحرب	 جاءت	 وقد	 وخصوصيته.	 تمايزه	 املنجز	 هذا	 إلى	 تضيف	 التي	 التجارب	

إلى	 السوري	 الواقع	 تحول	 إذ	 الصورة.	 نحو	خاص	على	 التعبيرية	ككل،	وعلى	 العملية	 البصرية	على	

املستباح،	 املنكمش،	 املنتفخ،	 املفتت،	 البقاء،	والجسد	 به	على	حواف	 امللقى	 الجسد	 صورة	كونية؛	

بما	 عنها	 والتعبير	 ثقيلة،	 كونها	 في	 هو	 هنا،	 الصورة	 رهان	 إّن	 الترميز.	 ذاتية	 املحصلة	صورة	 في	 وهو	

كانت	 األوروبية،	حيث	 الدول	 إلى	 وصلوا	 الذين	 أولئك	 الفنانين،	خصوًصا	 من	 كثيًرا	 أربك	 يتجاوزها	

السوق	في	حاجة	إلى	الصور	الخام	للحرب،	فباتت	العناوين	تتشابه،	وكذلك	املضامين	واألشكال.	قلة	

نبهوا	إلى	ضرورة	عدم	االنجرار	وراء	إغراءات	املؤسسات	األوروبية	أو	السورية	
َ
من	الفنانين	السوريين	ت

التي	نزعت	إلى	اختزال	الفن	السوري	إلى	فكرة	الحرب	على	غرار	النمذجة	اإلعالمية.	

الحرب	موضوع	معقد،	صورتها	نسيجية	ومركبة	من	طبقات	تنحدر	إلى	ما	قبل	الحرب	وبعدها.	وقد	

جاءت	تجربة	الفنان	الشاب	جوان	خلف)41(	تحت	عنوان	»االفتراس	2014«	في	أثناء	إقامته	في	دمشق.	

من	بين	التجارب	التي	اشتغلت	بحساسية	عميقة	ملفهمة	فكرة	الصراع.	إذ	قام	بتمويه	الحرب	من	أجل	

الوصول	إلى	عمقها،	مستخدًما	لفائف	الشاش	لبناء	أجساد	في	حالة	تراكب	حركي	مخادع	لعين	املتلقي.	

وكانت	العالقة	بين	الحيوانات	ملتبسة،	إذ	أخفى	هوية	االفتراس،	ولم	تقَو	العين	في	إيجاد	الفرق	بين	

املفترس	والضحية.	وقد	ساعدته	تقنية	لصق	الشاش	على	تكسير	الضوء	في	الفراغ،	فكانت	األجساد	

تظهر	وتختفي	في	اللوحة،	وكأنها	انبثاقات	مباغتة	ملختلف	أشكال	التوحش.	بينما	قدم	النحات	خالد	

في	 القبور،	 في	عمق	 الثقوب،	ودخل	عمران	يونس)43(	 ضوا)42(	صياغات	مميزة	ألشكال	مصنوعة	من	

ما	يمكننا	تسميته	بمخيلة	املوتى،	ووضع	لطخات	فاقعة	في	القبور	املرسومة	بالفحم،	كتنبيهات	بصرية	

إلى	�سيء	ال	يموت	باملوت.	

)41(	جوان	خلف	1982-:	فنان	تشكيلي	سوري.

)42(	خالد	ضوا:	نحات	سوري	برز	أعماله	النحتية	منذ	عام	2011.

)43(	عمران	يونس	1971-:	رسام	وفنان	تشكيلي	سوري.
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	إيجابًيا.	فما	زالت	األعمال	
ً

تشتت	الفنانون	السوريون	في	أرجاء	املعمورة،	لن	يكون	بالضرورة	عامال

الغرافيكية	التي	أنجزها	ياسر	الصافي)44(	في	دمشق	أهم	بالنسبة	إلي	من	أعماله	التي	قدمها	في	برلين.	

نهاد	 واختفاء	 حسكو)46(،	 وحسكو	 بيك)45(،	 مجدل	 الكريم	 عبد	 تجربة	 إلى	 بالنسبة	 األمر	 وكذلك	

الترك)47(	في	املهجر.	مع	عدم	حصول	تجارب	أخرى	على	منزلتها	املستحقة،	ال	في	التشكيل	السوري،	وال	

ضمن	الدول	التي	يوجدون	فيها،	من	مثل	تجربة	إبراهيم	الحسون)48(،	وعصام	حمدي)49(،	وخديجة	

القيمة	 بمعزل	عن	 تريده	 ما	 تنتج	 التي	 العالقات	 توافر	مستمر	لشبكة	 بكر)50(،	وآخرين	غيرهم،	مع	

الفنية	ألعمال	ما،	وتفرضها	كأنها	أعمال	ذات	قيمة.

)44(	ياسر	صافي	1977-:	حفار	وفنان	تشكيلي	سوري.

)45(	عبد	الكريم	مجدل	بيك	1973-:	فنان	تشكيلي	سوري.

)46(	حسكو	حسكو	1973:	فنان	تشكيلي	سوري.

)47(	نهاد	الترك:	فنان	تشكيلي	سوري،	حقق	معرضه	الفردي	األول	في	بيت	املدى	للثقافة	والفنون،	دمشق	2001.

)48(		ابراهيم	الحسون	1972:	فنان	تشكيلي	سوري.

)49(	عصام	حمدي	1964-:	فنان	تشكيلي	سوري.

)50(	خديجة	بكر:	فنانة	تشكيلية	وفنانة	تجهيز	سورية.	تميزت	في	عملها	التجهيز	»صوتي	الصغير	اليستطيع	أن	يكذب«،	معرض	ثورات	
شخصية،	غاليري	أتا�سي،	دبي	2019.
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