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الحداثة واملدارس الفنية في التصوير السوري املعاصر

دراسة تحليلية

فهد شوشرة)))

توطئة

	من	
ً

نشأت	الحركة	الفنية	التشكيلية	الحديثة	في	سورية	في	بداية	القرن	العشرين،	وقدمت	لنا	جيال

الفنانين	الرّواد	أسهموا	في	وضع	أسس	هذه	الحركة	التي	أدخلت	الفن	التشكيلي	إلى	البالد	في	مرحلة	

جديدة،	أبعدتها	عن	الفنون	التقليدية	املتوارثة	وعن	الصياغات	الفنية	القديمة)2(	التي	عرفتها	بالدنا	

مّدة	طويلة	من	الزمن.	

واتجهت	هذه	الحركة	الفنية	الوليدة،	مع	جيل	الرّواد،	إلى	الفن	الغربي	الذي	يحظى	بتاريخ	عريق	من	

الفنون	التشخيصية،	تأخذ	منه	وتستعين	بالتقنيات	الغربية،	وقدمت	مفهوًما	جديًدا	للفن،	لم	نكن	

نعرفه،	وهو	مفهوم	»اللوحة«	التي	تصور	املوضوع،	وتضعه	ضمن	إطار	محدد،	وتعرضه	على	ُجُدر	

للصيغ	 تبًعا	 كانت	سائدة،	 التي	 الفنية	 تبدلت	األساليب	واملفهومات	 البيوت،	 في	 أو	 الفنية	 الصاالت	

الجديدة	الرافدة،	وما	تملكه	من	قيم	تشكيلية،	وما	تقدمه	من	موضوعات	وأشكال	فنية.	

		وقد	برزت	الرغبة	في	محاكاة	الفن	الغربي	في	سورية	منذ	البداية	األولى،	لجيل	الرّواد،	وانعكست	

)1(	فهد	شوشرة:	فنان	وباحث	تشكيلي	درس	الفن	في	كل	من	دمشق	والقاهرة	وبوردو	في	فرنسا	التي	حصل	منها	عام	2009	على	درجة	
الدكتوراه	في	الفنون	)عملي،	نظري،	تاريخي(.	متفرغ	للعمل	والتدريس	الفني.	

)2(	اللوحات	التصويرية	كانت	تعد	جزءا	من	تزيين	القصور	والبيوت	ضمن	إطار	زخرفي	شرقي،	فكانت	ترسم	على	الجدر	مباشرة،	وفي	
غالب	األحيان	كانت	لوحات	ثنائية	األبعاد	تصور	املناظر	الطبيعية	واملعمارية	للبيئة	املحلية	املحيطة.
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من	خالل			تقليد	املدارس	واألساليب	والتقنيات	الفنية	األوروبية،	حيث	ظهرت	توجهات	نحو	»أوربة«	

التأثر	 إلى	 العرب	 دفع	 في	 الحديثة	 العربية	 اليقظة	 بدورها	 وساهمت	 وتحديثها،	 التشكيلية	 الحياة	

وتجديد	 الجديدة،	 الحياة	 لبناء	 األعلى	 مثلها	 األوروبي	 النموذج	 	 وعّدِ الحياة،	 أنماط	 كّل	 في	 بالغرب	

الثقافة	والفن	على	أسس	جديدة،	إذ	مهدت	هذه	البداية	إلى	والدة	فن	تشكيلي	يعكس	مظاهر	التأثر	

بالوافد	من	التيارات	الفنية،	ويسعى	إلعادة	النظر	في	أشكال	التعبير	الفني	كلها	في	ضوء	هذا	التوجه.

بداية	 مثلت	 املرحلة،	 شهدتها	 التي	 املهمة	 التغيرات	 هذه	 أن	 واضًحا	 أصبح	 سبق،	 ما	 على	 وبناًء	

املتوارث	عبر	مئات	 التقليدي	 الفن	 الفني	األكثر	معاصرة،	وثورة	على	 التعبير	 التحوالت	نحو	أشكال	

املتوارثة	 الصياغات	 على	 الفنان	 تمرد	 حيث	 األوروبية،	 النهضة	 عصر	 إلى	 بنا	 يعود	 وهذا	 السنين،	

ا،	
ً
التقليدية	في	العصور	الوسطى،	وبداية	التغير	املنطلق	من	اكتشاف	دور	جديد	للفن	لم	يكن	معروف

وذلك	في	ضوء	التبدالت	األساسية	التي	مر	بها	املجتمع،	ولم	يكن	ممكًنا	لفنان	أن	يتجاهلها.

تبلورت	ثورة	الفنان	على	التقاليد	في	لغة	فنية	تمثل	رؤيته	االبداعية	وموقفه	الخاص،	لها	مفرداتها	

الجماعية،	 الرؤية	 لنا	 تقدم	 التي	 العامة	 مالمحها	 ولها	 وشخصيته،	 الفنان	 خصوصية	 تعكس	 التي	

للوافد	 وتجاوزه	 الذاتية،	 رؤيته	 عبر	 وذلك	 أصيلة	 فنية	 مادة	 الفنان	 فأعطى	 العام،	 الطابع	 وتمثل	

وذلك	ألن	 املشترك،	 مع	 ترابطها	 ولها	 املنفرد،	 الخاص	 طابعها	 لها	 فردية،	 واملوروث	ضمن	تشكيالت	

لنا	حضارة،	ويعبر	عن	 لـه	شموليته،	بحيث	يعكس	 إبداع	فردي	 تقديم	 إلى	 التشكيلي	يطمح	 الفنان	

الطرق	 إلى	 يلجأ	 لم	 لهذا	 ذلك،	 لتحقيق	 �سيء	 كّل	 ويعيد	صوغ	 على	عصره،	 شاهًدا	 ويكون	 	، مرحلة	

السهلة	للوصول	إلى	غاياته،	إذ	أراد	أن	يخوض	غمار	التجربة	ليكتشف	بنفسه،	ويقتحم	الجديد	الذي	

ا.
ً
يقدم	لنا	الخصوصية،	والشخصية	الفنية	الحديثة	التي	تعكس	فًنا	سورًيا	حقيقًيا	صادق

ويستعين	 املضمون،	 مع	 فيه	 الشكل	 يتفاعل	 الذي	 اإلبداع	 هي	 الفنان	 إلى	 بالنسبة	 فاألصالة	

الواقع	سواء	 املحلية،	ويعكس	 املوضوعات	 ليقدم	 املعاصرة،	 الفنية	 واملفهومات	 الحديثة	 باألشكال	

بأسلوب	خاص،	 بالواقع،	ويقدم	موضوعاته	 الفنية	 الحداثة	 يربط	 أم	سياسًيا،	فهو	 كان	اجتماعًيا	

عصره	 على	 شاهًدا	 ليكون	 واحدة،	 بوتقة	 في	 �سيء	 كّل	 صهر	 على	 قدرته	 الفني	 لتعبيره	 يكون	 بحيث	

بأسلوبه	الخاص	والحديث	املعاصر.
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تكون	 أن	 على	 قدرتها	 لها	 فنية	حديثة،	 لغة	 وجود	 الفنان،	 إليه	 لجأ	 الذي	 األسلوب	 هذا	 يفترض	

متناسقة	عبر	سيرها	وتطورها،	وتفاعلها	مع	الواقع	واألحداث،	ولها	جذورها	العريقة	وطموحها	إلى	تقديم	

فن	معاصر	قادر	على	البقاء،	يتوافق	فيه	كّل	من	خصوصية	الفنان	وعمومية	األسلوب	وتناسقه	مع	

الفن	الوافد	والفن	املوروث،	متالئًما	مع	الشكل	الفني	واملضمون.

هكذا	نرى	في	العمل	الفني	املتميز:	املا�سي	والحاضر،	القريب	والبعيد،	الشخ�سي	والعام،	املرحلي	

واملطلق	التراث	واملعاصرة،	إذ	دمجت	جميعها	بتناسق	وتـآلف	رائع.	

لهذا	فالحركة	الفنية	في	سورية،	تقدم	لنا	في	كّل	مرحلة	من	املراحل	-على	الرغم	من	املتغيرات-	ما	

مختلفة	 وأبعاد	 متنوعة،	 بين	شروط	 يجمع	 تركيب	خاص	 وفق	 وذلك	 الواقع،	 عن	 معبر	 أصلي،	 هو	

بحيث	يتالقى	)الوافد	واملوروث(	في	كّل	عمل	فني،	وتبرز	الشخصية	العامة	املشتركة	في	وحدة	متناسقة،	

تعكس	لنا	بوضوح	رغبة	الفنان	في	تحقيق	أفضل	تعبير	عن	الواقع	بمعناه	الشمولي	بوصفه	ثمرة	لتالفي	

املا�سي	والحاضر،	واملستقبل.	في	وحدة	فنية	متناسقة.

نحن	لن	نستطيع	أن	نلقي	الضوء	على	تطور	الحركة	الفنية	الحديثة	في	سورية	إال	إذا	عرفنا	هذه	

إال	أن	 الواقع،	 تعبير	عن	 إلى	تحقيق	أفضل	 الفنان	وأدركنا	طموحه	وصبوته	 إليها	 التي	لجأ	 الصيغة	

إلى	تقديم	هذا،	إال	بعد	أن	مر	بتجارب	ومراحل	عّدة،	أكسبته	ما	يتمتع	به	الفن	 الفنان	لم	يتوصل	

وأعطته	هذه	الشخصية،	ومتغيراته	الخاصة	التي	تفاعل	معها	بصدق	وإخالص.

ومكّوناتها	 مصادرها،	 في	 واختلفت	 ذلك،	 نتيجة	 سادت	 التي	 الفنية	 االتجاهات	 تعددت	 وقد	

انتماءه	 عبره	 ويؤكد	 الفنان،	 به	 يتفّرد	 خاص	 فني	 شكل	 إلى	 الوصول	 في	 الرغبة	 نتيجة	 الشخصية،	

للواقع،	وفهمه	الشخ�سي	للفن	ودوره.

	هكذا	أصبحنا	أمام	حشد	من	التجارب	الفنية	املختلفة،	والرؤى	املتنوعة	التي	تتناقض	أحياًنا،	

ولكنها	تتعايش،	وال	تخضع	هذه	الحركة	إلى	تيار	فني	محدد	مسيطر	أو	ملدرسة	معينة،	ولهذا	نرى	هذا	

الكم	الكبير	من	التجارب	واالتجاهات	الذي	أوصل	كّل	فنان	إلى	أن	يصبح	مدرسة	فنية	خاصة.
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أصبحت	 املعاصرة	 املرحلة	 في	 الفنية	 الحركة	 أن	 على	 املبدعين،	 والفنانين	 املدارس	 تعدد	 يدل	

الفعل	 الغير،	وكذلك	مرحلة	ردات	 الطفولة،	واالستفادة	من	 نفسها،	وتجاوزت	مراحل	 متمكنة	من	

فنية	 لغة	 على	 يستقر	 فنان	 كّل	 التي	جعلت	 واالكتمال	 النضج	 وبدأت	مرحلة	 الوافد،	 على	 السلبية	

ارتضاها	لنفسه،	ولهذه	اللغة	مفرداتها	الواضحة	وشكلها	الفني،	وموضوعاتها	التي	تفاعلت	مع	غيرها	

من	اللغات،	من	حيث	األهداف	املشتركة	للجميع،	وضمن	تيار	فني	اختاره،	وطّوره	بإضافات	شخصية.

	
ً

ت	الحداثة	شكال ظهر	مصطلح	الحداثة	في	الفن	التشكيلي	الغربي	في	بدايات	القرن	العشرين	إذ	ُعدَّ

في	 كانت	سائدة	 فنية	 تقاليد	 لتجاوز	 نزعة	 فهي	 للفن،	 العام	 والهدف	 املفهوم	 في	 التغيير	 أشكال	 من	

العصور	الوسطى،	ومن	أهم	املفهومات	التي	ارتبطت	بالفن	الحديث	فكرة	التجريب	واملعالجة	الجديدة	

للعمل	الفني	وارتباطها	باملجتمع	واإلنسان	والواقع،	أصبح	الفن	انعكاًسا	مباشًرا	للحياة	العامة.		فكانت	

املدرسة	االنطباعية	هي	أكثر	التجارب	التي	فتحت	الباب	أمام	باقي	املدارس	الفنية	الحديثة.

أما	الحداثة	في	الفن	التشكيلي	السوري	فهي	محاكاه	للمدارس	السائدة	اليوم	في	الغرب	وأهمها:	

)االنطباعية-	الواقعية	-	التعبيرية	-التراث	واملوروث	الشعبي	-الحداثة	الذاتية	-التجريد(	إضافة	إلى	

بعض	املدارس	األخرى	التي	كانت	التجارب	فيها	أقل	توسعا.

الحداثة والنطباعيون

بلغت	االنطباعية	أق�سى	درجات	تطورها	في	النصف	الثاني	من	القرن	العشرين	في	سورية،)فقدمت	

األلوان	املستقاة	من	الطبيعة،	واملفهومات	الجمالية	التي	ترى	الجمال	في	كّل	األشياء	املحيطة	بالفنان(،	

	
ً

وكشفت	جمال	الطبيعة	الريفية،	والحارات	القديمة،	واألوابد	التاريخية،	وأنتجت	هذه	املرحلة	جيال

جديًدا	من	املتذوقين	الذين	يفضلون	اللوحة	الجميلة	ذات	املوضوع	املحلي،	حيث	عبر	ذلك	عن	ذوق	

مرحلة،	وعن	رغبات	فئة	جديدة	صاعدة،	بدأت	تفرض	ذوقها	على	الفن	بكل	وضوح،	خصوًصا	مع		بدء	

رواد	النقد	الفني	من	األدباء	والكتاب	بكتابة	املقاالت	الصحفية	التي	تتناول	الفن	التشكيلي.
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في	املدرسة	االنطباعية،	وبخاصة	في	جيل	الرواد،	غير	أن	 التأثير	الغربي	واضًحا	وأكثر	عمًقا	 كان	

هذا	الجيل	كان	مرآة	واضحة	تعكس	الحركات	الفنية	األوروبية	في	سورية،	إال	أنه	ال	يخلو	من	النكهة	

الشرقية	التي	رافقت	اإلنتاج	التشكيلي	طوال	مّدة	وجوده	حتى	اآلن.

 الفنان ميشيل كرشة )1973-1900) 

أحد	أعمدة	الفن	التشكيلي	في	سورية،	حظيت	تجربته	باالهتمام	والتقدير	ملا	قدمه	للحركة	الفنية	

التي	ُعّدت	ثورة	مع	 اللوني،	وقدم	املفهومات	االنطباعية	 التعبير	 إلى	 اتجه	 إذ	 من	رؤية	فنية	جديدة،	

االتجاهات	التقليدية	السائدة	قبله	إذ	يعّد	رائد	االنطباعية	األول	في	الفن	السوري.

أتاحت	له	زيارة	إلى	باريس	1924-1926	االطالع	على	أعمال	االنطباعيين	املهمين،	أمثال	كلود	مونية	

وادوارد	مانيه	ورينوار	وبيزارو)3(وآخرين،	وعندما	عاد	إلى	سورية	حافظ	على	أسس	املدرسة	االنطباعية	

التي	جعلت	ألوانه	أكثر	بهاء	عندما	أهملت	التفاصيل	واهتمت	بالتقاط	سقوط	النور	على	األشياء.		

)3(	Edouard	Manet	)1832-1883(	,	Claud	Monet	)1840-1926(	,	Auguste	Renoir	)1841-1919(	,	Camille	Pissarro	)1830-
هم	فنانون	فرنسيون	رواد	املدرسة	االنطباعية	في	فن	التصوير	الفرن�سي	نهاية	القرن	التاسع	عشر	وبداية	القرن	العشرين.	)1903



ملف العددالعدد الثاني عشر - حزيران/ يونيو 2020

82

  

لوحة منظر من بلودان للفنان ميشيل كرشة  

)يعد	الفنان	كرشة	املمهد	األول	لدخول	التيارات	الفنية	الحديثة	التي	شاعت	في	الغرب،	وقد	مثلت	

الفنية،	فقد	بدأ	ينافس	الرواد	 تاريخ	الحركة	 في	 إلى	سورية	من	باريس	مرحلة	انعطاف	مهمة	 عودته	

التسجيليين	والكالسيكيين	األوائل،	إذ	وصلت	املنافسة	بينه	وبين	توفيق	طارق	إلى	مرحلة	حاسمة	حين	

طلب	منه	توفيق	طارق		أن	يعيد	رسم	إحدى	لوحاته	التي	تسمى	)كآبة(	عام	1926	ونالت	جائزة	أولى	

في	املعرض	السنوي	في	املتحف	الوطني	بدمشق،	فاحتج	توفيق	طارق	على	هذا		االختيار،	ونجح	كرشة	

في	االختبار	إذ	رسم	لوحته	مرة	أخرى	وظل	العداء	بينهما	عنيًفا،	خلقت	هذه	الحادثة	منافسة	شديدة	
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بين	جيلين	من	الرواد	األوائل	الذين	قدموا	الجانب	التسجيلي،	الكالسيكي،	وجيل	الرواد	الثاني	الذين	

اتجهوا	إلى	االنطباعية	املتحررة	من	قيود	الرسم	والتحديد	الدقيق	لألشكال	عن	طريق	ا	لخطوط()4(	.		

ويتحدث	ميشيل	كرشة	عن	تجربته	فيقول	)كنت	دوًما	أفضل	االنطباعية	التي	هي	أقرب	ما	يكون	

إلى	ذوق	شعبنا	ورهافة	حسه(.)5(    

	تجلت	االنطباعية	في	أعماله	من	خالل	إعطاء	اللون	أهمية	أكثر	من	الرسم	الدقيق	لألشكال	ومن	

املوضوع	الذي	يعالجه،	وهذا	ما	نالحظه	بوضوح	في	لوحة	منظر	في	بلودان،	إذ	أولى	النور	عناية	خاصة،	

أن	 أيضا	 ونالحظ	 الخطوط،	 من	 أكثر	 اللوحة	 في	 الرئيس	 الدور	 ويأخذ	 املوضوع،	 في	 يتحكم	 وجعله	

األلوان	تتبدل	بحسب	كمية	النور	الذي	تأخذه،	لذلك	نرى	اللحظة	الزمانية	لتصوير	اللوحة	قد	أخذت	

أهمية	كبيرة	ألنها	تحدد	زاوية	سقوط	الشمس	على	البناء	واألشياء	األخرى،	وال	نرى	عناية	بالتفاصيل	

وال	تأكيًدا	لألمور	التاريخية	،	فأصبح	اللون	أكثر	أهمية	من	املوضوع	كما	أسلفنا.	

وهذه	هي	حًقا	األسس	القواعدية	لالنطباعية	الفرنسية	التي	صدرت	منها	إلى	أنحاء	العالم	كله	في	

تلك	الحقبة	الزمنية	وقد	صدرت	إلى	سورية	عن	طريق	ميشيل	كرشة	الذي	كان	وفًيا	لولعه	النف�سي	

ره	الالمتناهي	بذلك	االتجاه	التشكيل	باملنفرد.	
ّ
وتأث

ولهذا	 لوحاته،	 في	 األشكال	 كّل	 به	 يبني	 الذي	 باللون	 كرشه	 اهتمام	 مدى	 لنا	 يبدو	 ه	
ّ
كل ذلك	 من	

نرى	األشخاص	في	اللوحة،	قد	تحولوا	إلى	بقع	لونية،	وال	نرى	القوام	املادي	الراسخ	لهم،	وال	الوجود	

لونية	وضوئية.	 إلى	عالقات	 يقود	 ما	 اللوحة،	 تكوين	 تتطلبها	طبيعة	 لونية	 الضروري،	فهم	ضرورات	

لنجد	التأثيرات	نفسها	في	معظم	رواد	االنطباعية	في	العالم.

ه	على	أعماله	األخرى	فهو	يسجل	اللحظة	الزمانية	للمكان،	وال	يهتم	برسم	تفاصيل	
ّ
ينطبق	هذا	كل

املكان	أو	حيثياته	من	أبواب	وشبابيك	بل	يتحول	املنظر	إلى	بقع	لونية	تتحكم	بالضوء	واألشكال	فنرى	

قدرته	على	خلق	عالقات	لونية	بين	أزرق	السماء،	واخضرار	املاء،	واصفرار	في	البيوت	وبعض	اللمسات	

)4(	طارق	الشريف،	»الفن	التشكيلي	املعاصر	في	سورية«،	مجلة الحياة التشكيلية،	وزارة	الثقافة،	العدد	17-18،	)1985(،	ص	17.

)5(	طارق	الشريف،	سلسلة	فنانون	تشكيليون	سوريون،	جزء	1،	)دمشق:	مطبعة	الصالحاني،	1988(،	ص	8.	
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من	ألوان	أخرى	تعطي	إيماء	بالجو	العام.	

الذي	 للتحول	 )1920-1946(	وبداية	 االنتداب	 انطباعية	زمن	 الفنان	ميشيل	كرشة	قد	مثل	 إن	

شهده	فن	التصوير	في	سورية	باتجاه	اللون	والطبيعة	املحلية.	وقد	ظل	يْؤِثر	اللون	على	الخط،	والتعبير	

عن	اللحظة	الحسية	اآلنية	معبًرا	عن	اتجاه	فني	جديد	في	الحركة	الفنية	السورية،	فصار	يعد	مرآة	

لالنطباعية	األوروبية	بنكهة	محلية	صادقة.	

الفنان نصير شورى )1992-1920) 

يعّد	من	أهم	انطباعيي	الفن	التصويري	السوري	الحديث	الذين	عملوا	منذ	فجر	النهضة	الحديثة	

على	تطوير	فن	التصوير	الزيتي	في	سورية.

صبري)7(  وأحمد	 مصطفى)6(	 كامل	 أمثال	 بأساتذته	 وتأثر	 بالقاهرة	 الفن	 شورى	 الفنان	 درس	

مصدرين	 ذات	 انطباعيته	 ألن	 بامتياز،	 سورًيا	 انطباعًيا	 وُيعد	 راغب)9(،	 وصبري	 كامل)8(	 ويوسف	

أساسيين	أولها	الطبيعة	السورية،	وثانيها	شفافية	نفسه	التي	كانت	تتفاعل	مع	الطبيعة	فكانت	املصدر	

اآلخر	النطباعيته.					

والنور	 باللون	 اهتمت	 التي	 الفرنسية	 باالنطباعية	 متأثًرا	 انطباعًيا	 نصير	شورى	 كان	 البداية	 )في	

فيبدو	 األولى	 أعماله	 في	 تمثلت	 املرحلة	 وهذه	 وعاشها،	 تجربتها	 مع	 تفاعل	 وقد	 املختلفة	 وتأثيراتهما	

)6(	كامل	مصطفى:	فنان	انطباعي	مصري	وأستاذ	سابق	في	كلية	الفنون	الجميلة	في	القاهرة،	عاش	في	نهايات	القرن	التاسع	عشر	حتى	
الخمسينات	من	القرن	العشرين،	تأثر	باالنطباعية	الفرنسية	وأثر	في	أبناء	جيله	وتالميذه.

)7(	أحمد	صبري:	انطباعي	مصري	أستاذ	الفنان	نصير	شورى.

)8(	يوسف	كامل:	رائد	االنطباعية	املصرية،	وأستاذ	الفن	في	كلية	الفنون	الجميلة	بالقاهرة،	وأثر	في	طالبه	وزمالئه	بأسلوبه	االنطباعي	
الخاص	ذي	البصمة	الشخصية.	

)9(	صبري	راغب:	انطباعي	مصري	)1913-1999(،	تحمل	أعماله	الطابع	الشخ�سي	إذ	اهتم	برسم	الوجوه	والطبيعة	الصامتة	والورود.
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أسلوب	املعالجة	أقرب	إلى	الواقعية	بحيث	تقيده	باملنظر	الذي	يرسمه	وتجد	املادة	واضحة	في	العمل	

دمشق	 ملدينة	 املجاورة	 بالقرى	 يجد	 وكان	 وقوة(.	 كثافة	 عنده	 اكتسبت	 بل	 األلوان	 يميع	 فلم	 الفني	

،	وعين	الصاحب،	وقلعة	جندل	وسوق	وادي	بردى”.
ً

العناصر	التي	استهوته	في	“معلوال”	مثال

هذا	واستمدت	انطباعية	نصير	شورى	نفسها	من	لون	أرضنا	وضيائها،	ومن	مشاعر	إنسان	محب	

لهذه	األرض،	يتغنى	بها	من	أجل	مرابعها	وأبسط	بقاعها	بأسلوب	بعيد	عن	التأنق	وبلحن	هادئ،	متجاوًزا	

ثقل	املادة	مشبًعا	باهتزازات	النور	والهواء،	فهو	ينظر	إلى	الطبيعة	ليرى	فيها	تفاصيلها	التشريحية،	وال	

مميزات	ألوراق	الشجر	التي	تختلف	الواحدة	عن	األخرى	بحسب	نوع	األزهار	أو	نور	الشجر،	إنه	يتأمل	

الشكل	العام	للشجرة،	حجمها	اإلجمالي	هل	هو	بيضوي،	أم	كروي،	أم	مفلطح	،	هل	فيه	تناظر	أو	

توازن	يتخلله	الفراغ،	واألغصان،	ثم	يبدأ	يتأمل	الضوء	على	املكان،	هل	هو	ضوء	الشمس	الساطع	

الحاد،	أم	هو	وهج	الشمس،	أم	هو	الضوء	املنعكس	وما	هي	الحاالت	األخرى	املرافقة	لتلك	االحتماالت	

يمزج	 -وال	سيما	رسمه	لألشجار-	كيف	 الطبيعية	 املناظر	 في	رسم	 لوحاته	 	 في	 الثالثة،	وكما	الحظنا	

فرشاته	ببيت	الضوء	والظل،	وورق	األشجار،	من	دون	أن	يؤثر	ذلك	في	الهوية	الذاتية	للشجرة،	بل	

يعطيها	إحساًسا	بالنسمة	الهوائية	العابرة	التي	تحمل	الشجرة	ويعطيها	إحساًسا	بالحيوية	والحركة.

لقد	استفاد	نصير	شورى	وال	شك	من	تعليمات	أساتذة	املدرسة	االنطباعية	-أمثال	مونيه	وماتيه.	

وبيزار	وسيزار-	التي	تعتمد	على	اصطياد	اللحظة	الضوئية،	إذا	صح	التعبير،	أي	تصيد	لحظة	الضوء	

وأثره	املباشر	في	الطبيعة،	وفي	أوراق	الشجر	أو	الُجُدر	أو	في	األرض	ومدى	تغييره	للون	الطبيعة	نتيجة	

هذا	التوهج.	وذلك	عن	طريق	ملسات	فنية	بالفرشاة	العريضة	إذ	نستشعر	نصير	بعدم	رغبته	في	العودة	

مرة	ثانية	إلى	اللمسة	نفسها	حتى	لو	كانت	هذه	اللمسة	األولى	التي	تظهر	أستاذية	الفنان	الذي	يعمل	

أيًضا	على	نضج	العجينة	اللونية	وقدرته	على	التعبير	عن	املطلوب	في	أي	مكان	من	اللوحة.	

)إنه	يحذف	ويضيف	باللوحة	من	العناصر	التي	ال	تروق	لـه	)فاللوحة	بالنسبة	إليـه	هي	رسم	اللون	

والنور	املوجودين	في	مكان	ما	وليس	رسًما	ملالمح	هذا	املكان	نفسه()10(		وهي	تماًما	املبادئ	التي	تبنى	عليها	

االنطباعية	الفرنسية	وتبناها	كّل	فنان	انطباعي	وال	سيما	سلفه	ميشيل	كرشه.

)10(	غازي	الخالدي،	»نصير	شورى«،	مجلة الحياة التشكيلية،	العدد	49	–	50،	)1983(	ص	23.
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لقد	مر	الفنان	شورى	بتجارب	تجريبية	عدة	عبر	فيها	عن	مدى	قدرته	على	صوغ	اللوحة	املتوازية	

في	 النفسية	 حاجاته	 ومع	 نفسه	 مع	 ا	
ً
يكون	صادق أن	 يستطع	 لم	 ولكنه	 والشكل	 واللون	 التكوين	 في	

رسم	أعمال	ذات	صفة	انطباعية	لونية	مأخوذة	من	الطبيعة	الحية.	فجاءت	أعماله	التجريدية	مركبة	

ومفتعلة	خالية	من	االنفعاالت	العفوية.	ال	شك	في	أنها	تحمل	توازن	اللوحة	التشكيلية،	ولكنها	ال	تحمل	

العفوية	والصدق	اللذين	يعطيان	للوحة	القيمة	الكبرى	فنًيا	ومعنوًيا.						

حتى	وصل	عام	1970	إلى	مزج	صوري	بين	انطباعيته	القديمة	وبحثه	في	عالم	التجريد	إذ	نقل	ألوانه	

الشفافة	وألوانه	التأثيرية	وتكويناته	الصلبة	إلى	الفن	التجريدي	بطريقة	أعطى	التجريدية	هويه	خاصة	

)حمل	معه	ألوانه	التأثيرية	عندما	رحل	منها	إلى	التجريد	املرسوم	بدقة()11(	فاللوحة	التجريدة	بالنسبة	

إليـه	هي	مساحات	لونية	مرسومة	بفرشاة	األلوان	الرفيعة	وباأللوان	الشفافة	وملسات	حلزونية	تدل	

على	مدى	إخالص	الفنان	وصبره	في	الوصول	إلى	نهاية	اللوحة	بهذه	الطريقة	التي	تحتاج	إلى	وقت	طويل	

	لـه	الهرب	من	التأثير	األوروبي	أيًضا	فقد	غدت	أعماله	مشابهة	نسبًيا	 إلنجاز	العمل.	وبهذا	لم	يتسنَّ

ألعمال	النقطيين	وهي	املدرسة	املشتقة	من	املدرسة	االنطباعية	وتحديدا	الفنان	الفرن�سي	بيزارو)12(.	

)املدرسة	التنقيطية	للفن(.

باللون	ودرجاته	وأضداده،	وبقي	رائد	 ا	متعمًقا	
ً
الفنية	أستاذ في	جميع	مراحله	 بقي	نصير	شورى	

للمدرسة	التأثيرية	في	سورية،	ومجدًدا	في	التجريد	الزخرفي	الجميل	الذي	حمل	معه	اإلحساس	اللوني	

الشفاف	الذي	لم	يسبقه	إليه	أحد	في	سورية،	وهذا	هو	سر	إعجاز	نصير	شورى	الحقيقي	الذي	طوع	

التجريد	املجرد	إلى	قيمة	جمالية	متجانسة،	وشاعرية	حساسة	توحي	بامللحمية	اللونية	والسمفونية	

الغنائية،	إضافة	إلى	ما	أضافه	في	مسألة	توليد	األلوان	وإيجاد	درجات	لونية	ال	حدود	لها.

)11(	نذير	نبعة،	»نصير	شورى«،	جريدة البعث،	)4/15/	1968(،	الصفحة	الثقافية.

في	مراحله	 في	تجسيد	أعماله	االنطباعية	وخاصة	 التنقيطية	 اتبع	الطريقة	 )1830-1903	Pissarro	Camille(	انطباعي	فرن�سي	   )12(
األخيرة.
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منظر للفنان نصير شورى      
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اقعيون الحداثة والو

في	الواقع،	هل	 في	الفن	التشكيلي؟	هل	الواقعية	محاكاة	للمظاهر	الخارجية	 ماذا	تعني	الواقعية	

تعني	تسجيل	الواقع	بدقة	متناهية	بتفصيالته	كلها؟	أم	هي	صوغ	للواقع	كما	هو،	بمعزل	عن	تبدل	

الرؤية	وانفعاالت	الفنان	وعواطفه؟

الفيزياء	 علماء	 كشفها	 التي	 الطبيعة	 بقوانين	 يستعين	 طبيعًيا،	 منظًرا	 يرسم	 الذي	 الفنان	 “إن	

املنظر	 هو	 وإنما	 عن	شخصيته،	 املستقلة	 الطبيعة	 هو	 ليس	 الفن	 في	 يصوره	 ما	 لكن	 والبيولوجيا	

الطبيعي	كما	يبدو	من	خالل	إحساسه،	وتجربته	الخاصة	وليس	الفنان	محض	إدارة	مرتبطة	بجهاز	

إلى	عصر	معين،	وطبقة	محددة،	 أيًضا	إنسان	ينتمي	 العالم	الخارجي،	بل	هو	 ح�سي	يستطيع	إدراك	

وأمه	بعينها،	وله	مزاجه	الخاص	وشخصيته	املستقلة..	إنها	جميًعا	تشترك	في	خلق	واقع	أكبر	كثيًرا	من	

األشجار	والصخور	والسحب	إن	هذا	الواقع	تحدده	جزئًيا	نظرة	الفنان	الفردية	واالجتماعية	.()13(  

األطر	 من	 الخالص	 على	 وعملوا	 الواقع	 من	 أصحابها	 انطلق	 سورية	 في	 عدة	 تجارب	 برزت	 لقد	

الكالسيكية	من	بدايات	الفن	التشكيلي	في	سورية	وحتى	وقتنا	الحاضر.

 

الفنان املصور محمود جالل )1911 – 1975) 

نجد	تأثره	إلى	حد	كبير	بفن	عصر	النهضة	واملدرسة	الكالسيكية	)أر�سى	قواعد	الكالسيكية	في	العمل	

الفني	وتجاوز	الصيغة	التسجيلية،	وربط	هذه	الكالسيكية	باملوضوعات	املحلّية،	وقدم	البطولة	عبر	

األشخاص	العاديين	مؤكًدا	أهمية	خلق	الروابط	املتينة	بين	املوضوعات	املحلية	واملفهومات	الرئيسة	
للحركة	الكالسيكية)14(

)13(	خليل	صفية،	»املدرسة	الواقعية	في	الفن	التشكيلي«،	مجلة الحياة التشكيلية،	العدد	4	)1982(،	ص	14.

)14(	طارق	الشريف،	»الفنان	الراحل	محمود	جالل”، مجلة الحياة التشكيلية،	العدد	16،	)1984(،	ص4.
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ثالثينيات	 في	 عهد	موسوليني	 في	 التي	ظهرت	 االنتقائية	 األكاديمية	 تلك	 روما	 من	 نقل	جالل	 لقد	 	

وأربعينيات	القرن	العشرين،	كفناني	عصر	النهضة،	ولعل	جالل	لم	يأبه	بتلك	الدعوات	التي	أتت	من	

بعض	التيارات	الفنية	الحديثة	التي	تدعو	إلى	أسلوب	فني	جديد	يقوم	على	الحركة،	بل	إنه	عاد	إلى	

وطنه	معه	مجموعة	أعمال	وأفكار	رصينة	كرصانة	أعمال	دافن�سي	وأفكاره	العمالقة.			

كان	الفنان	جالل	يسعى	إلى	التخلص	من	تأثير	النزعات	الكالسيكية	الغربية	بإضفاء	جو	محلي	على	

موضوعاته،	فكانت	املالبس	الشعبية	والهيئات	املألوفة	أساًسا	في	عمله	الفني.																																					

)لقد	اختلف	الفنان	محمود	جالل	عن	زميله	الفنان	ناظم	الجعفري	املصور	الواقعي	في	طريقته	

وأهدافه	ذلك	أن	جالل	حافظ	على	واقعيته	األكاديمية	ألنها	األساس	الصحيح	للفن،	أما	الجعفري	

الذي	ناصب	جالل	الخالف	الدائم	فإنه	حرر	نفسه	من	التزامات	األكاديمية	وإن	استمر	واقعًيا	وصفًيا،	

التشكيلية	 بنزق	 التأصيل	 أجاب	عن	سؤال	 ما	 كثيًرا	 الذي	 بعكس	جالل	 الفنان،	 بعاملية	 يؤمن	 وهو	

املحلية(.)15(  

)15(	عفيف	بهن�سي،	رواد	الفن	الحديث	في	البالد	العربية،	)بيروت:	دار	الرائد	العربي1985(،	ص	68.
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لوحة صانعة القش للفنان محمود جالل    
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لوحات	 في	 املحلية	 واألجواء	 الشعبية	 املوضوعات	 رسم	 إلى	 جالل	 محمود	 الفنان	 اتجه	 وبالفعل	

عدة،	فقد	صنفت	أعماله	بالكالسيكية	وأحياًنا	بالواقعية،	وفي	كل	حال	إن	الفنان	جالل	ال	يمارس	

الكالسيكية	بمقاييسها	الثابتة	وقيودها	الحرفية،	وألقرب	إلى	الصنعة	الفنية	منها	إلى	اإلبداع	الفني.	وال	

الواقعية	بكل	ما	فيها	من	جزئيات	مرئية	ودقائق	واضحة،	واقعية	جالل	هي	البحث	عن	القيم	الفنية	في	

الواقع	القريب،	فهو	يفرق	منه	ما	يؤكد	املعاني	التي	يصبو	إليها.)16( 

وهكذا	كان	محمود	جالل	منذ	البداية	إنساًنا	حساًسا،	مؤمنا	بالفن،	ناضل	كثيًرا	حتى	تصل	الحركة	

الفنية	السورية	إلى	أهدافها،	وأوصلته	مبادئه	ومثله	إلى	النهاية	في	سبيل	املبادئ	التي	آمن	بها،	فال	هوادة	

أو	تراجع	عما	يؤمن	به.	ومن	الجدير	بالذكر	هنا	أن	الفنان	محمود	جالل	كان	لـه	الفضل	في	إيفاد	أغلب	

الفنانين	الذين	نهضوا	في	ما	بعد	بالحداثة	التشكيلية	في	سورية	إلى	الخارج	وبخاصة	إلى	أوروبا	وأيًضا	لـه	

الفضل	في	إنشاء	معظم	تماثيل	متحف	قصر	العظم	)التقاليد	الشعبية	السورية	في	دمشق(.	

الفنان ناظم الجعفري )2016-1918)

تجاه	 الفنية	 أحاسيسه	 تسجيل	 به	 حاول	 الذي	 الكبير	 والحب	 العميق	 الصدق	 من	 الرغم	 على	

القديمة	ولوحات	الوجوه	ذات	الصبغة	املحلية	إال	أن	األسلوب	ما	يزال	يحمل	طابع	 حارات	دمشق	

التصوير	السوري	الحديث.	وقد	 الغربي،	وإن	كان	على	األقل	يعد	نفسه	مؤسس	قواعد	فن	 التأثير	

تركت	دمشق	القديمة	وأجواؤها	في	نفسه	أثًرا	عميًقا	حمله	على	تخليدها	في	لوحاته	-التي	ُحفظ	قسم	

منها	في	املتحف	الوطني	بدمشق-	التي	أشارت	بخيوط	من	نور	إلى	أن	هذا	الفنان	هو	الصديق	األمين	على	

التراث	الدمشقي	ومعامله	األثرية.	

فالفنان	الجعفري	أحب	الفن	منذ	سنواته	األولى	ومارسه	مبكًرا	غير	أن	دراسته	في	مصر	صقلت	

موهبته	الفنية	)1943-1947(	فعاد	إلى	وطنه	وفي	جعبته	من	األفكار	واملوضوعات	التي	حاول	إخراجها	

إلى	حيز	الوجود	عبر	املعارض	الرسمية	التي	شارك	فيها	وحاز	في	أكثرها	على	الجوائز	املرموقة،	وكذلك	

)16(	ممدوح	فشالت،	محمود	جالل،	)دمشق:	مطبوعات	وزارة	الثقافة	1971(،	ص6.
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معارضه	الفردية،	وما	زالت	صور	لوحاته	في	تلك	التظاهرات	الفنية	مائلة	في	ذاكرة	مشاهديها	في	ذلك	

الزمان.	

60	عاًما	إذ	صور	شوارعها	وأبنيتها	 اشتهر	الفنان	بجوالته	الفنية	في	دمشق	على	امتداد	أكثر	من	

محط	فضول	الناس	واهتمامهم	)استطاع	بما	أوتي	من	موهبة	ومهارة	في	اختيار	موضوعاته	املحببة	

إليه	وتنفيذها	باألسلوب	الذي	ارتضاه	لنفسه	التعبير	عن	كّل	هذا	بعمق	الباحث	املختص،	قذ	أكد	في	

أكثر	موضوعاته	الجانب	التراثي	الذي	خلفه	لنا	األجداد(.																

لقد	دأب	على	رسم	حارات	تلك	املدينة	القديمة	وشوارعها؛	يتأملها	ويرسمها	ويعيد	تشكيلها	مثله	

كمثل	الفنانين	املستشرقين	الذي	قدموا	إلى	الشرق	لالستكشاف	والتوثيق.

يقول	الباحث	الفني	والناقد	التشكيلي	الراحل	حسن	كمال	في	إحدى	محاضراته	الفنية	)	في	اعتقادي	

أن	لوحات	ناظم	الجعفري	لم	تعد	لوحات	فنية	يطيب	لنا	تأملها	فحسب	وإنما	تعد	وثائق	تاريخية	علينا	

الحفاظ	عليها	والعناية	بها	وبمبدعها،	علنا	نستفيد	منها	ذات	يوم	في	ترميم	ما	تهدم		أو	إعادة	ما	دعت	

تذكرنا	 الجعفري	 ناظم	 إن	لوحات	 )حًقا	 ويتابع	فيقول:	 املدينة(	 بمقت�سى	توسع	 إزالته	 إلى	 الضرورة	

بلوحات	الفنان	اإليطالي	كانالتوا	)17(	الذي	عاش	بين	عامي	)1697و1768(	التي	استخدمت	في	ترميم	

مباني	مدينة	وارسو	البولونية	التي	أقام	فيها	الفنان	في	القرن	الثامن	عشر	وأعجب	بطرازها	املعماري	

فخلدها	يوم	ذلك	بعدد	من	لوحاته	التي	استفاد	منها	البولونيون	في	ترميم	ما	هدمته	الحرب	العاملية	

ت	لوحاته	وثائق	تاريخية	اعتمد	عليها	بعد	تلك	الحرب	املدمرة(. الثانية	وبذلك	ُعدَّ

)Giovanni Antonio Canaletto )17	فنان	إيطالي	ولد	في	البندقية	قي	1697/10/28	اشتهر	برسم	املدن	واملباني	والسواحل	في	مدينته	
وأيضا	في	بعض	املدن	األوروبية	التي	أقام	فيها،	يتصف	أسلوبه	بالتسجيلي	والتوثيقي	الوفي	للواقع	واملكان.
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افين بدمشق من أعمال ناظم الجعفري    لوحة زيتيه سوق القو
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إن	لوحات	الفنان	ناظم	الجعفري	هي	وثائق	تاريخية	معمارية	يجب	علينا	املحافظة	عليها،	وعدم	

تبديدها	بإهمالها،	وليس	سًرا	أن	الفنان	جعفري	كان	يحتفظ	بآالف	اللوحات	التي	أنتجها	عبر	رحلته	

التي	تعبر	عن	جوانب	عدة	من	حياتنا	االجتماعية	والفلكلورية	وعن	طبيعة	بالدنا	 الطويلة	الصامتة	

الخالبة	وبخاصة	دمشق	القديمة	وغوطتها	ومناظرها	الطبيعية	وطواحينها	وبيوتها	الريفية	املبنية	من	

الخشب	والطين.		

يقول	الفنان	)وجدتني	في	دمشق	ال	أفارقها،	أالحقها	في	حاراتها	وبيوتها	وأسواقها	وحماماتها	وسبلها	

املائية،	وقد	اختفت	هذه	املعالم	شيًئا	فشيًئا،	فأعدتها	برسمي	وتصويري	إلى	ما	كانت	عليه	وهي	مملوءة	

ماء،	وحتى	أبواب	دورها	وأبواب	سورها	القديمة	وجوامعها	وكنائسها	وآثارها	اإلسالمية	وملواطنيها	ومهنها	

اليومية	وهكذا	 وحياتهم	 الناس	 إلى	قضايا	 وتطرقت	 دورها	 أبواب	 مزاليج	 برسم	 انفردت	 بل	 اليدوية	
كانت	دمشق	بكل	تاريخها	وتحقها	املعمارية	واألثرية	عندي()18(

إذ	 بدمشق،	 	1951 عام	 الخريف	 معرض	 في	 األولى	 الجائزة	 نالت	 التي	 القوافين	 لوحة	سوق	 وفي	

تمثل	واحًدا	من	أسواق	دمشق	القديمة	الذي	يحتل	مكاًنا	بين	سوق	البذورية	وسوق	الصاغة،	وسوق	

السالح،	وفيه	تتحلى	الحياة	التجارية	بأحلى	مظاهرها	ذلك	ألنه	يمثل	جانًبا	مهًما	من	الدور	التجارية	

حتى	اليوم	في	دمشق،	ويعطي	بإطاره	املعماري	فكرة	عن	طراز	العمارة	التي	كانت	سائدة	في	تلك	الحقبة.

لحماية	 لـه	 املجاورة	 كاألسواق	 مغطى	 سوق	 فهو	 اللوحة	 عمق	 في	 الظاهر	 البذورية	 سوق	 أما	 	

البضاعة	املعروضة	واملواطن	من	الحر	والبرد	واملطر،	وفيه	تباع	جميع	أنواع	البهارات	والبقوليات،	وكل	

ما	يحتاج	إليه	املطبخ	الدمشقي	من	حاجات،	أما	القسم	األيسر	من	اللوحة	فيمثل	جانًبا	من	سوق	

الصاغة	الذي	حشرت	فيه	كافة	محالت	الصاغة،	وكان	لهذا	السوق	أبواب	توصد	عند	املساء	بأيدي	

حراسه،	غير	أن	هذا	السوق	أصابه	الحريق	منذ	نصف	قرن	ونيف	وتفرق	الصّياغ	في	جوانب	مختلفة	

من	املنطقة	نفسها،	وكذلك	في	األسواق	الحديثة	في	املدينة.	

املقبلة	قصة	أسواق	عرفتها	دمشق	 تروي	لألجيال	 تاريخية	 وثيقة	 )القوافين(	 اللوحة	 ت	هذه	 ُعدَّ

من	 لجوانب	 ممثلة	 املارة	 تبدو	مالبس	 ذاتها	 الصورة	 وفي	 ونشاطها،	 فاعليتها	 بكل	 يوم	 ذات	 القديمة	

)18(	لقاء	شخ�سي	بين	الباحث	والفنان	مسجل	في	دمشق	1993/3/15.
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فولكلورنا	الشعبي	الذي	عرفته	املناطق	السورية	كافة؛	الساحلية	والجبلية	منها	والصحراوية	إذ	لكل	

من	هذه	املناطق	عاداتها	وتقاليدها	التي	ما	زالت	تحتفظ	بها	بكل	فخر	واعتزاز.	ففيها	نجد	التأثير	الغربي	

واضًحا	جًدا	وبخاصة	لدى	الفنانين	املستشرقين.	

الفنان عبد املنان شما)19) )1937) 

تعّد	تجربته	في	مقدمة	التجارب	الواقعية	في	التصوير	السوري	املعاصر،	اتخذ	الفنان	عبد	املنان	

أعماله	 في	 رئيًسا	 موضوًعا	 القديمة،	 ودمشق	 السوري	 والريف	 السورية	 األثرية	 املعالم	 من	 شما	

الفنية	وذلك	منذ	عودته	من	التخصص	العالي	في	االتحاد	السوفياتي	السابق	في	بداية	السبعينيات	

وحتى	اليوم.	وُيعّد	الفنان	عبد	املنان	شما	أحد	أعمدة	الواقعية	التسجيلية	في	سورية،	يمتاز	أسلوبه	

بالرصانة	والحيوية	واالختزال	واإللحاح	الواضح	على	املوضوعات	اإلنسانية	املتعلقة	بالريف	السوري	

والجماليات	املعمارية	القديمة	والشعبية	)دمشق	القديمة،	ريف	حمص،	بيوت	القرى	الحموية(.

	وموضوًعا،	لذلك	نراه	أميًنا	على	أصول	
ً

يعد	الفنان	شما	قليل	امليل	إلى	التجريب	املتطرف	شكال

الواقعية	في	الفن،	تلك	املدرسة	التي	نهضت	شخصيته	الفنية	فيها	وعليها،	وفي	هذه	واقعية	يؤكد	تفوقه	

الصادق	على	تلك	الجماليات	املعمارية	التي	بدأت	تلتهمها	شيًئا	فشيًئا	هجمات	اإلسمنت	القاسية	التي	

اعتمدتها	سياسة	الهدم	والتشويه	التي	تهدف	بقصدية	إلى	محو	جزء	كبير	ومهم	وحاضر	من	تاريخنا	

املعماري	واإلنساني	في	املدن	السورية	القديمة.

يتناول	الفنان	شما	في	لوحاته	تقنيات	متعددة	)تارة	ألوان	زيتية،	وتارة	ألوان	مائية	منح	منها	الواقعية	

أقدر	على	 في	األساس	 املائية	 األلوان	 الخاص	وذلك	ألن	 التعبيري	 الحس	 التسجيلية	جانًبا	كبيًرا	من	

تلقي	شحنات	اإلحساس	وتجسيدها	في	لوحة	أقرب	إلى	الدراسة	التي	تعّد	املصب	األساس	واألول	الذي	

يسكب	فيه	الفنان	تفاعله	مع	الواقع،	وإحساسه	باملوضوع،	فاأللوان	املائية	هي	بمنزلة	الخطوة	األولى	

السوفياتي	 االتحاد	 إلى	 أوفدوا	 في	سورية	حيث	 االشتراكية	 الواقعية	 يمثلون	 الذين	 الفنانين	 املنان	شما	من	 األكاديمي	عبد	 يعد	 	)19(
السابق	هو	من	بين	عدد	هائل	من	الفنانين	الذين	ظلوا	مخلصين	للمبادئ	األكاديمية	الروسية	أمثال	الفنان	ميالد	الشايب	والفنان	أحمد	

أبراهم	وحيدر	يازجي	وآخرين	...
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في	مد	الجسور	الشعورية	بين	الفنان	وموضوعه	على	الواقع	في	دفء	الحياة	وتوهجها.

)إن	دراسات	الفنان	القلمية	تدل	على	أنه	فنان	ذو	قدرة	عالية	وبراعة	في	التقاط	املشهد	مباشرة	

وتنفيذ	ما	يراه	بسرعة	ودقة	قد	ال	نراها	عند	غيره	من	الفنانين	التشكيليين	املعاصرين(.

فيها	 ونرى	 يجارى،	 ال	 قلمه	 من	 متمكن	 موهبة	رسام	 تكشف	 بالقلم	 الرسم	 وإحكام	 الدقة	 فهذه	

الريفية،	 اليومية	 والحياة	 الطبيعة	 املشاهد	 وبعض	 والحيوانات،	 األشخاص	 لبعض	 الرسوم	 بعض	

إضافة	إلى	املشاهد	املعمارية	واإلسالمية	الجميلة	التي	تمثل	جزًءا	كبيًرا	من	تراثنا	املعماري	والتاريخي	

العربي،	أعدت	ريشته	املوضوع	واملشهد	قدرة	على	التعبير،	وذلك	ألنه	يستخدم	هنا	ما	يملكه	من	قدرة	

على	الرسم	بدقة	وتميز	ويضيف	إلى	ذلك	الصيغة	اللونية	التي	تتميز	باأللوان	املتناغمة	واملعبرة	ويقدم	

متميًزا	 ملوًنا	 رساًما	 بحق	 تجعله	 واملوضوع،	 األسلوب	 في	 متقاربة	 عدة	 تجارب	 الصياغات	 هذه	 عبر	

بقدرته	،	ويمكن	للمشاهد	أن	يالحظ	مدى	قدرته	على	التعبير	باللون	املائي	في	ما	لو	قارنا	رسمه	ملشهد	

مدى	 إلى	 فوًرا	 املشاهد	 فيتوصل	 الزيتية	 باأللوان	 ثم	 املائية	 باأللوان	 ثم	 بالقلم	 القديمة	 من	دمشق	

الفرق	بين	حيوية	األلوان	املائية	وإشراقها	وتفاعلها	مع	املوضوع	،	علًما	أن	الدراسة	األولية	القلمية		

للعملين	كليهما	واحدة.

والنور	 بالظل	 فائقة	 عناية	 أبدى	 فقد	 الزيتية،	 لوحاته	 في	 ذروتها	 بالظل	 شما	 الفنان	 عناية	 تبلغ	

وعالقتها	وتضادهما	وذلك	ألن	الظل	يخدم	النور	دوًما	وبصورة	تمكننا	من	القول	إن	الفنان	شما	يقدم	

ا	من	النور	الطبيعي،	وهذه	اإلضاءة	تعتمد	على	ظل	يساعد	الضوء	
ً
لنا	إضاءة	رسمت	بنور	أكثر	إشراق

على	الظهور	ويعطيه	القدرة	التي	نحسها	مباشرة.	ولهذا	فهو	يوضح	التفاصيل	ويبرز	أقل	الفروق	بين	

الدرجات	اللونية،	من	حيث	امللمس	وطبيعة	املادة	املرسومة.

	استفاد	الفنان	من	هذه	املميزات	إلى	أبعد	الحدود	فرسم	مشهد	املدينة	القديمة	بضوء	يغير	كامل	

املشهد	ويكشف	تفاصيل	ال	نراها	إال	إذا	سلطنا	الضوء	الساطع	على	هذا	املشهد.	وهكذا	تبرز	الفروق	

بالدرجات	 ونحس	 أسطحها،	 أو	 القديمة	 املنازل	 ُجدر	 على	 الخشب	 أو	 الطين	 ملمس	 بين	 الدقيقة	

في	 ا	يساعدنا	على	تحسس	ما	
ً
البارزة	كلها،	ونرى	املشهد	متناغًما	أخاذ التي	تغمر	السطوح	 الضوئية	

املشهد	من	روعة	وبخاصة	من	اختالف	بين	كّل	مسافة	وأخرى	مع	تعدد	في	املساحات	بحيث	ال	يتوقف	
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إيحاءات	 القديم	من	 البيت	 يملكه	 ما	 نتلمس	مدى	 املساحات،	وهكذا	 في	هذه	 التمعن	 املشاهد	عن	

تساعد	الفنان	على	التعبير	وذلك	ألن	الجدار	يحتوي	على	مئات	التعرجات	وال	تخلو	األرض	من	نتوءات	

تعدد	من	انعكاسات	الضوء	وتعطيه	أبعاًدا	جديدة.	

ا	على	ما	تلقاه	أكاديمًيا	طوال	مرحلة	إبداعاته	الفنية،	متأثًرا	
ً
لقد	ظل	الفنان	عبد	املنان	شما	محافظ

باملدرسة	الروسية	للفن	األكاديمي	الواقعي	حيث	اإلخالص	للطبيعة	ومحاولة	نسخها	بأسلوب	أقرب	

إلى	الفوتوغراف	ولكن	بإحساس	خاص.	)يتعامل	مع	لوحة	الحامل	كما	يتعامل	مع	اللوحة	الجدارية،	

العفوية	 لنرى	 دفعتنا	 املسألة	 وهذه	 األولية	 الدراسات	 لها	 ويضع	 مرة	 من	 أكثر	 اللوحة	 هذه	 فيعالج	

وحرارة	االنفعال	في	أعمال	الرسم	ولوحاته	املائية.()20(        

)أما	ألوانه	فهي	مستمدة	من	الواقع	ألنه	فنان	واقعي	باألصل	مع	حرصه	على	تلوين	الظالل	باللون	

البنفسجي	بوصفه	لوًنا	يشكل	حصيلة	لونين	أساسيين	هما	األحمر	واألزرق	ويعد	هذا	االتجاه	في	تلوين	
الظل	بالبنفسجي	نقطة	التوازن	في	ألوانه(.)21(

ومن	مميزات	أسلوبه	أيضا	قدرته	الفائقة	على	اختيار	أشكاله	وعناصره	وشخوصه،	وتوزيعها	توزيًعا	

متوازًنا	ومريًحا	في	أرجاء	اللوحة	كلها،	من	دون	أن	نشعر	بأن	هناك	أي	خلل	في	الفراغات	والكتل،	إذ	

يحقق	توازًنا	منطقًيا	في	هذا	املجال.	

)20(	خليل	صفية،	»عبد	املنان	شما«،	جريدة الثورة،	العدد	6146،	)1983(،	ص8.	

)21(	غازي	الخالدي،	»عبد	املنان	شما«،	جريدة البعث،	العدد	6114،	)1993(،	الصفحة	الثقافية.
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لوحة الحصاد للفنان عبد املنان شما    
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الحداثة والتعبيريون

اكتشفت	الحركة	الفنية	الحديثة	في	سورية	أهمية	التعبيرية	في	الفن	الحديث	من	بدايات	الستينيات،	

	من	أشكال	االرتباط	الصميم	بين	الفنان	والعمل	الفني،	فنرى	معاناة	
ً

ونحن	نعني	هنا	بالتعبيرية	شكال

الفنان	مجسدة	أمامنا	في	عمله،	استخدام	الفنانون	التشكيليون	الوجوه	البشرية	للتعبير	عن	أفكارهم	

ومعاناتهم	،	إذ	نجد	أن	التعبيرية	مستودع	يفرغ	فيه	الفنان	أحاسيسه	وقد	كسب	هذا	التيار	كثيًرا	من	

األنصار	واملؤيدين	في	البداية	)أي	في	بداية	التعبيرية	في	العالم	منذ	موديلياني)22(	وماتيس)23(		وكثير	من	

	ذاتًيا	من	التعبير،	ربطت	بين	معاناة	الفنان	
ً

الفنانين	العامليين	املعاصرين(،	أخذت	هذه	الحركة	شكال

في	أوضاعه	الحياتية	وترابط	هذه	الصلة	مع	املعاناة	الخارجية،	وهكذا	أصبحت	املعاناة	مشتركة	بين	

الفنان	ومن	حوله	وبدأت	تتوسع	دائرة	التعبيرية	لتأخذ	أبعاًدا	اجتماعية	وسياسية	وإنسانية،	بعد	أن	

كانت	فردية	وذاتية.

امتزجت	التعبيرية	والرمزية	عند	فناني	الحداثة	في	سورية	-معظمهم-	وبخاصة	في	املرحلة	الزمنية	

للجيل	الثالث	من	الفن	السوري	الحديث	والتي	تتزامن	مع	نكسة	حزيران/	يونيو	عام	1967	من	قبل	

وحتى	نهاية	القرن	العشرين	تقريًبا	مع	ظهور	تيارات	مجددة	للفن	ومحدثة	لـه.	

 الفنان لؤي كيالي )1978-1934) 

الداخلية	 العوالم	 تعكس	 التي	 الوجوه	 الذات	من	خالل	رسم	 التعبير	عن	 في	 فريد	 تشكيلي	 وجه	

وتنقلها،	عبر	العيون	التي	أصبحت	وسيلة	لنقل	األعماق،	وكذلك	حركات	األيدي	املعبرة،	وربط	هذا	

))1884-1920 )22	Modigliani	Amedeo(	رسام	ونحات	تعبيري	إيطالي	اشتهر	برسم	األشخاص	والوجوه	بأشكال	متطاولة	وممطوطة	
تطغى	عليها	النظرات	التأملية	إلى	األعلى.	

))1869-1948 )23	Matisse	Henri(	فنان	فرن�سي	اتصف	أسلوبه	التعبيري	برسم	وجوه	مشوه	نسب	في	ما	بعد	باملدرسة	الوحشية.	
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كله	بما	كان	يعيشه	في	طفولته،	قدم	لوحته	عن	طريق	الخط	اللين	املتحرك	الذي	ال	يهدأ،	القادر	على	

بالرسوم	 تذكرنا	 مهترئة	 أو	 تكون	خشنة	 باختزال	تصويري،	على	خلفية	قد	 كّل	األشكال	 التعبير	عن	

ا	على	تقنيته	هذه	فرسم	كثيًرا	من	لوحات	الزهور	ولوحات	الطبيعة	
ً
الجدارية	القديمة،	وظل	محافظ

ارتبطت	 التعبير،	 من	 وأشكال	عدة	 بين	عناصر	 التي	جمعت	 نفسها	 الطريقة	 بهذه	 والريف	 والبيوت	

بما	كان	يعيشه	من	أحداث،	وبما	كان	يمر	به	من	مشكالت،	وتوصل	إلى	رؤية	شخصية	لها	تطلعاتها	

االجتماعية	للتعبير	عن	املوضوعات	اإلنسانية	والسياسية	امللحة،	عبر	تحويرات	مالئمة	للتعبير	عن	

كّل	حالة.

لقد	قّدم	الفنان	لؤي	كيالي	نفسه	في	البداية	بوصفه	رساًما	يملك	القدرة	على	التحكم	في	الخط،	

واستخدامه	بمرونة	وحيوية	للتعبير	عن	موضوعاته،	وهذا	الخط	هو	الذي	يحدد	األشكال	ويقدمها	

بالرسوم	 يتأثر	 الذي	 الخشن	 املوحد	 السطح	 ملمس	 إلى	 فلجأ	 لوحته،	 في	 األساس	 العنصر	 وهو	 لنا	

الجدارية	»الفريسك”،	وساعد	ذلك	امللمس	على	إبراز	الخط.
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لوحة املأساة للفنان لؤي كيالي التي نفذها بالحجم الطبيعي لشخصيات العمل والتي تشكل ملحمة إنسانيه صادقة تفيض 

باملشاعر الحزينة 

أبرز	كيالي	الحزن	واضًحا	في	تجاربه	األولى،	ونجد	في	أعماق	كّل	وجه	يرسمه	مأساة	من	نوع	ما،	كما	

إلى	هذه	 أضاف	 وقد	 العود«.	 و«عازف	 الصغيرة«	 و«الخادمة	 األحذية«	 »ماسح	 لوحته	 في	 واضح	 هو	
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املوضوعات	تجارب	عدة	عندما	رسم	مدينة	معلوال	ملخًصا	كثيًرا	من	التفاصيل	لتبقى	الخطوط	هي	

التي	تشكل	جوهر	اللوحة،	ونضجت	تجربته	بوضوح،	فقد	رسم	جزيرة	أرواد	فيها	الصيادون	وشباك	

الصيد	والقوارب	إال	أن	تجربة	الوجوه	التي	قدمها	هي	األهم	ألنها	تمثل	جزًء	كبيًرا	من	إنتاجه	في	املرحلة	

	خاًصا	هو	نتيجة	
ً
األولى.		فقد	قدم	فيها	الوجه	الذي	يشابه	النموذج	املرسوم	عنه	وأضاف	إليه	مجاال

لتحويل	في	الخطوط،	واختزال	للتفاصيل	كما	في	لوحاته	بائع	البوظة	وبائع	اليانصيب	وبائع	التين.	

ولم	يلبث	أن	بدل	في	أسلوبه،		فخضعت	تجربته	لتبدل	مهم	كان	فجائًيا	لكثير	ممن	عرفوه	واعتادوا	

على	تجاربه	األولى،	شمل	التبديل	املوضوعات	التي	عالجها	كلها،	وبدأ	يؤمن	بأن	الفن	هو	التزام	القضايا	

في	 واستمر	 املهمة	 القومية	 املوضوعات	 إلى	طرح	 التوجه	 وبدأ	 السياسية	 أو	 واالجتماعية	 اإلنسانية	

ذلك	الوقت	بطرح	مثل	هذه	املوضوعات	في	لوحاته،	وفي	كّل	مرة	يطرح	موقًفا	جديًدا	ورؤية	جديدة،	

فقدم	لوحات	)اإلنسان	في	السالم	1966	واألرض	الطيبة	1967،	وفي	سبيل	القوت	1967	)الطعام(.

كما	حدث	في	الجزائر	1967	وجميع	هذه	اللوحات	مالحم	إنسانية	وقومية	تعبر	عن	اإلنسان	العربي	في	

أحواله	املعاصرة.

الفنان	 أقام	 	، 	1967)24( حزيران	 نكبة	 هو	 الفكرية	 الفنان	 موازين	 قلب	 سيا�سي	 حدث	 أهم	 إن	

معرًضا	بعنوان	»	في	سبيل	القضية«		وهي	مجموعة	لوحات	ورسوم	منفذة	بالفحم	وباأللوان	الرمادية	

،	وبأسلوب	يعتمد	على	قيم	التدرج	بين	األبيض	واألسود	يؤديه	جو	محصور	بين	القاتم	والفاتح	يضفي	

على	املعالم	اإلنسانية	عنًفا	درامًيا	خاًصا	يرتبط	بأحد	جوانب	املأساة	التي	سيطرت	عليهن	ونشاهد	

التركيز	األسا�سي	في	كافة	األعمال	يتضح	في	أشد	مظاهره	في	العيون	وحركات	األيدي	العصبية،	ونرى	

في	لوحاته	هذه	أق�سى	انطالق	نحو	التعبيرية	بأشكالها	املحزنة	لإلنسان	واملشوهة	لـه	تلك	التعبيرات	

التي	تكشف	لنا	عن	الوجه	املظلم	للعالم،	وتلح	على	تعرية	األعماق	وتقديمها	على	الوجوه،	وساعدته	

األلوان	السوداء	في	تقديم	هذا	املعنى.

لقد	وصل	لؤي	بعد	هذا	املعرض	إلى	حالة	من	التأزم	أدى	إلى	تمرده	على	ما	رسم	محطًما	بذلك	كّل	

اللوحات،	وهذا	نتيجة	ملا	عاناه	من	صدمة	حيث	نقده	كثيرون	نقدا	الذعا،	وقد	كان	يتوقع	أن	يلقى	

)24(	احتالل	إسرائيل	لهضبة	الجوالن	السورية،	وسيناء	املصرية،	وقناة	السويس	وجزء	من	القدس	والضفة	في	فلسطين،	حيث	أصيب	
العرب	جميًعا	بخيبة	أمل	بكل	األنظمة	السياسية	وربما	ما	زالوا	مصابين	بهذه	الخيبة	حتى	اآلن.	
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العربية	فانهار	 تبعها	من	أحداث	مؤملة	لألمة	 إلى	ذلك	نكبة	حزيران	وما	 لديهم،	وإذا	أضفنا	 الصدى	

تحت	وطأة	انهيار	عصبي	حاد،	تاركا	دمشق	إلى	حلب،	ليقيم	هناك	مّدة	من	الزمن	في	مصحة	لألمراض	

العصبية.	

أخيًرا	نجد	في	أعماله	األخيرة	تخليه	عن	امللمس	الخشن	الذي	عرفناه	وعن	الجماليات	الشاعرية	

التي	قدمها	هذا	امللمس	فأتت	تجربته	األخيرة	أكثر	واقعية	من	تجاربه	األولى	وأكثر	هدوًءا	من	مرحلته	

الثانية.	لكنها	تكثف	من	تالزم	فنه	في	أسلوبه	املتبدل	مع	حاالته	النفسية	التي	يعيشها	التي	ارتبطت	

باألوضاع	املختلفة	التي	كانت	تمر	بها	سورية	بعد	النكسة	وبداية	السبعينيات	التي	التصقت	بمعاناته	

الذاتية،	فأصبح	ال	يرى	إال	شيًئا	واحدا	تعكسه	الوجوه	واألزهار	والطبيعة	والشخصيات	الشعبية	التي	

يلقاها	في	الشارع،	آال	وهي	الكآبة	واملأساة	التي	جسدها	في	معظم	أعماله	األخيرة	وأعطاها	من	نفسه	

وعبر	عن	صيغة	واقعية	تحمل	كثيًرا	مما	هو	ذاتي	مأسوي	وجمال	حزين،	لكنها	ليست	واقعية	املشاعر	

وال	التعبير	االنفعالي.	

الفنان مروان قصاب با�شي )2016-1934)

تمثل	تجربته	إحدى	التجارب	الفنية	التعبيرية	الخاصة	)الذاتية(	في	سورية	وفي	العالم	أيًضا.	فقد	

أكد	الفنان	قصاب	با�سي	أهمية	الترابط	بين	الفنان	وتجربته	والصلة	املتينة	التي	تربط	اللوحة	باملعاناة	

التي	يعيشها	الفنان،	ولعل	معاناة	الغربة	وصلته	بالتعبيرية	األملانية	-في	أثناء	دراسته	في	برلين	الغربية	

واإلقامة	فيها	حتى	وفاته	عام	2016-	كان	لهما	األثر	الكبير	في	تجربته	الفنية.				
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وجه للفنان مروان قصاب با�شي   
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التحوير	 على	 معتمًدا	 الشخوص	 عالج	 نجده	 الستينات	 في	 التعبيرية	 الفنية	 تجربته	 بداية	 ففي	 	

وتعابير	 األيدي	 وحركة	 الجسم	 حركة	 الحركة،	 على	 والتركيز	 اإلنسانية	 الكتل	 تصوير	 في	 واملبالغة	

إلى	 أنه	أشار	 إلى	مكان	محدد	أو	زمان	معين	إال	 الوجوه،	ونجده	رسم	شخوصه	على	خلفيه	ال	تشير	

هوية	الشخوص	عبر	املالبس.	)إذ	يتبدل	شكل	الوجه،	وتعابيره	بحسب	الحالة	التي	يعيشها،	ويرصد	

الطبيعة	 الوجه.	قدم	 الطبيعة	واألرض	داخل	 التفاصيل.	وأصبحت	 الداخلية	عبر	 الذاتية	 التجارب	

ومعاملها	بشاعرية	ليعكس	التعلق	باألرض	وحبها.	وأعطى	اللون	حرية	متدفقة	مباشرة	على	القماش،	

جمع	بين	ما	هو	مخزون	في	األعماق،	وما	هو	موجود	في	الداخل،	وبين	املا�سي	الغني	بالتراث	القديم	

والحاضر.

التعبيرية،	 اللون	 لنرى	حرارة	 بعضها،	 بجانب	 لونية	مرصوفة	 بقع	 إلى	 األشكال	عنده	 تحولت	 ثم	 	

وفي	الوقت	نفسه	نشعر	بمعالجة	األلوان	االنطباعية،	»وهكذا	أغنى	الرؤية	الذاتية	التعبيرية	بالرؤية	

الخاصة	التي	تجمع	التشويه	التعبيري	والتحريف،	بجماليات	اللون	وتدفقه	وغناه	الذي	يصدر	عن	
عالم	داخلي	يتجدد	وفق	مفهومات	الحداثة	الفنية،	التي	أصبحت	عنده	لها	رؤيتها	الخاصة	املبدعة()25(

بالحزن	 املمتلئة	 النظرات	 بتلك	 واملضطهد	 املحكوم	 اإلنسان	 مروان	 لوحات	 لنا	 تقدم	 عموًما	

والرغبة،	ثم	تترك	املشاهد	بعيًدا	بمسافة	ليدور	حول	نفسه	وتجبره	على	أداء	دور	املشاهد،	وتكرار	

الصمت	على	الوجوه	في	اللوحات	كأنها	قوس	يدور	حول	شخصياته	التي	تثير	االنكسار.	

فاللوحة	بالنسبة	إليـه	وسيلة	التعبير	التي	يجد	فيها	منجاه	ومرتضاه	فالوجوه	التي	أنجزها	طوال	

مرحلة	السبعينات	تعبر	أكثر	عن	هذا،	اال	أنه	اتخذ	من	شخصية	املهرج	)األرغوز	أو	البلياتشو(	نموذًجا	

يحركه	على	هواه	ويخضعه	ملختلف	الحاالت	النفسية	التي	يمر	بها	اإلنسان،	وذلك	من	خالل	استعراض	

تعبيري	لألشكال	واأللوان	أصبحت	العنصر	األساس	في	فضاء	اللوحة.	

ثم	أتى	إلى	مرحلة	جديدة	توحي	استخدام	الطبيعة	الصامتة	والدمى	التي	نجد	أنه	يعكس	من	خاللها	

الوجوه،	 عنها	 عبرت	 التي	 املأسوية	 األوضاع	 بعكس	 األشياء	 وضع	 من	خالل	 والفرشاة.	 اللون	 حركة	

ومحملة	 التعبير	 في	 املباشرة	 وبعيدة	عن	 تعقيًدا	 أكثر	 لوحته	 في	 يستخدمها	 التي	 األشكال	 وأصبحت	

)25(	طارق	الشريف،	الفن	التشكيلي	املعاصر	في	سورية	1898-1998،	)دمشق:	غاليري	أتا�سي	1998(	ص	48.



ملف العددالعدد الثاني عشر - حزيران/ يونيو 2020

106

بالرمز	الذي	تترجمه	األشكال	والحركات	والضربات	الحادة	التي	تلف	اللوحة	لتعكس	العالم	الذاتي.	

)26(حين	صور	 تماًما	كما	فعل	فان	كوغ	 بأكثر	األشياء	بساطة	 أعقد	املضامين	 التعبير	عن	 واستطاع	

مختلف	 عن	 معبًرا	 الواقع،	 من	 عادية	 عناصر	 عبر	 وآالمه	 عذاباته	 بذلك	 عاكًسا	 والكر�سي	 الحذاء	

املضامين	اإلنسانية.

يقول	الفنان	مروان	»هذا	صحيح	فقد	استبدلت	عنصر	الوجه	بعناصر	الطبقة	الصامتة	وقد	بدأ	

ذلك	منذ	عام	1981	إال	أن	هذه	التجربة	لم	تصل	إلى	مداها،	لم	استهلكها	بعد	كما	في	مرحلة	الرؤوس	

وما	زلت	أعمل	وأخ�سى	أال	تصل	هذه	املضامين	إلى	البعض،	إال	أنني	أستطيع	أن	أؤكد	أن	عالقتي	مع	

الطبيعة	عالقة	حياتية،	هي	عناصر	تعيش	معي،	وقد		أعطيتها	بعدها	اإلنساني	ال	مظهرها	الخارجي،	

إال	أن	املشكلة	تكمن	في	محاولة	التلقي،	التعامل	مع	التصوير	بمفهوم	األدب،	وبالنسبة	إلى	معالجتي	

املراحل	محتوى	 تزال	عبر	مختلف	 وما	 كانت	 نفسها،	 االغتراب	 أراها	عملية	تصعيد،	فكرة	 الجديدة	

علمي)27(	.

املجردة	 الضخمة	 الوجوه	 رئيسة	 بصورة	 يقدم	 أنه	 إال	 مروان	 فن	 تنوع	 من	 الرغم	 وعلى	 أخيًرا.	

والواضحة	التي	تشكل	املوضوع	املركزي	للوحاته.

الفنانة ليلى نصير )1941) 

ترسم	 الزيتي،	 الباستيل	 بألوان	 لوحاتها	 ترسم	معظم	 فهي	 اإلنسانية	 الوجوه	 مع	 تجربتها	 أما	عن	

موضوعها	في	البداية	على	ورق	سميك	وبكثافات	متباينة	ثم	تطبعها	باستخدام	مكواة	حارة	على	اللوحة	

القماشية	وبهذه	التقنية	املبتكرة	تستطيع	أن	تحقق	طموحها	اإلحسا�سي	في	لوحتها	فيخرج	العمل	على	

شكل	بقع	لونية	متداخلة	مع	بعضها	لتشكل	في	النهاية	الوجه	التعبيري	املحطم	الذي	يحاكي	مع	الوجه	

1890	اشتهر	بأسلوبه	الخاص	واللمسات	الحلزونية	 و	 	1853 بين	عامي	 فنان	هولندي	عاش	ما	  Vincent	Willem	van Gogh   )26(
والدائرية،	عاش	حياة	مضطربة	ماديا	ونفسيا	قبل	أن	ينهي	حياته	برصاصة	بالرأس	عن	عمر	ناهز	ال37	سنه.

)27(		لقاء	مسجل	عبر	الهاتف	بين	الباحث	والفنان	في	برلين	بتاريخ	2003/5/26م.
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السوري	الذي	تحطمت	آماله	وطموحاته	منذ	الستينيات	في	القرن	املنصرم	وإلى	وقتنا	الحاضر.	

إن	تجارب	الفنانة	ليلى	نصير	الفنية	والتقنية	أيًضا	متعددة	ومتنوعة	جًدا	منذ	عودتها	من	دراسة	

الفنون	في	القاهرة	في	أواسط	الستينيات.	إذ	بدأت	تجارب	واقعية	ألشخاص	وزهور،	برماديات	وبلون	

واحد	أبيض،	وعلى	خلفية	بال	لون	وانتقلت	بعد	ذلك	إلى	تقديم	موضوعات	إنسانية،	تتفاوت	في	مدى	

تحويرها	للواقع	واألشكال	وخصوًصا	لوحتها	عن	التمييز	العنصري	التي	تحولت	األجساد	البشرية	فيها	

إلى	عظام	وجماجم،	لتأكيد	خطر	هذه	النظرية	وبشاعتها.	

اللوحة	 بناء	 إن	 إذ	 املجرد،	 والتعبير	 التشخيص	 بين	 مزيج	 وهو	 خاص	 أسلوب	 على	 استقرت	 ثم	

األسا�سي	تجريدي،	لكن	العودة	إلى	التشخيص	في	التفاصيل	هي	الغاية	وهي	التي	أعطت	)املضمون(	

لعملها	كله.	وهكذا	وجدت	أسلوًبا	قادًرا	على	التعبير	عن	املوضوعات	اإلنسانية	املختلفة،	ومقنًعا	ألنه	

بعيد	عن	الصيغ	التسجيلية	الحرفية	واعتنت	بالتفاصيل	املجزأة	التي	رسمت	ضمن	مساحات	هندسية	

التفاصيل	املجهرية،	 الخاصة،	بحيث	نرى	 التي	عبرت	عن	رؤيتها	 املهتزة	 بالتكوينات	 مهشمة	واهتمت	

بهذه	 وتلتقطه	 مكبر،	 مجهر	 من	خالل	 الواقع	 ترى	 كأنها	 بعناية	 فحصت	 إذا	 املشكلة	 فيها	 ونكتشف	

التنفيذ	 اللوحة	وطريقة	 بين	موضوع	 الفنية	 التشكيلية	 املعادلة	 بذلك	استطاعت	تحقيق	 الصيغة.	

وهي	بذلك	تذكرنا	بتجربة	الفنان	األيرلندي	فرانسيس	بيكون)28(.	

))1909-1992 )28	Bacon	Francis(	فنان	تعبيري	إنكليزي	عرف	بتجويده	للوجوه	واألجسام	اإلنسانية	وبحركات	انفعالية	تعتمد	على	
تعبيرية	الحركة	والتشويه	املقصود.
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   وجه امرأة للفنانة ليلى نصير  
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	من	التعبير	عن	القضية	اإلنسانية	إذ	إن	اإلنسان	قد	مزقته	
ً

إن	لوحتها	)الوطن(	تقدم	لنا	شكال

املشارط	والسكاكين	وتالعبت	به	األقدار،	وعبرت	بها	عن	مشكلة	اإلنسان	السوري	املعاصر.	وأيًضا	

إبان	 اللبناني	 في	الجنوب	 الحقيقي	 التي	رسمت	واقع	الحياة	 )الجنوب(	 في	لوحتها	 التعبير	 يتكرر	ذلك	

ملقومات	 املقصود	 والتفتيت	 الجماعي،	 القتل	 مأساة	 عن	 أيًضا	 فتكشف	 لـه،	 اإلسرائيلي	 االحتالل	

الحياة	كلها.	لوحاتها	مشكالت	عامة	عالجت	فيها	قضايا	مختلفة	تهم	اإلنسان	في	العالم	كله	كالتمييز	

العنصري	–	وضع	املرأة	–	االضطهاد،	إضافة	إلى	املوضوعات	التي	تعبر	عن	معاناة	اإلنسان	السوري	

خصوًصا...	الخ(.

)ولكن	من	الواضح	أن	طريقة	الفنانة	ليلى	نصير	التقنية	التي	تساعدها	على	التعبير	باستخدامها	

كما	الطباعة	املباشرة	وألوان	الشمع،	أدت	إلى	اقتصارها	على	الوجوه	املأسوية	التي	تلح	عليها	وتكشف	

ارتبطت	 التي	 مأساته	 وتقدم	 تفاصيله،	 وتعميق	 واحد،	 وجه	 خالل	 من	 املشكلة	 عن	 التعبير	 قدرة	

بكل	وضوح	بعالم	ذاتي	غني	يملكه	كّل	وجه،	وتعبر	عنه	وتربط	بينها	وبينه،	بوشائج	تكشف	الصيغة	

التعبيرية	في	تجربتها.()29( 

الحداثة والتجاهات الشخصية في التصوير السوري املعاصر

	توصلت	حركة	الحداثة	الفنية	في	سورية	بتجاربها	كلها	إلى	املفهومات	الجديدة	التي	يقدمها	كّل	فنان	

ونرى	فيها	الشخصية	الفنية	استقرت،	وذلك	بعد	أن	أخذ	الفنان	بعض	املفهومات	وطورها	وجمع	بين	

أكثر	من	تجربة،	وأكثر	من	مرحلة	فنية	مترابطة	في	وحدة	فنية	جديدة.	

أغواره،	 سبر	 	
ً
محاوال الفنان	 نفس	 بأعماق	 الخاص	 الداخلي	 العالم	 إلى	 اتجه	 من	 الفنانين	 فمن	

والتعبير	عنه	)عن	العالم	الداخلي(.	وقد	أصبحت	الجوانب	الذاتية	إحدى	أهم	مصادر	حركة	الحداثة	

الفنية	وذلك	حين	ربط	الفنان	بين	لوحته	ونفسه،	فأصبحت	لوحته	ترجمة	صادقة	للمشكالت	التي	

،	ولهذا	أصبحت	
ً
	وانفعاال

ً
يعيشها،	ونتيجة	لألزمة	التي	يمر	بها،	فوصلت	لوحته	إلى	أق�سى	درجاتها	حدة

)29(	طارق	الشريف،	»الفن	التشكيلي	املعاصر	في	سورية”، مجلة الحياة التشكيلية،	العدد	17	–	18،	)1985(	ص	91.
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الوجوه	مشوهة	أو	حزينة،	يفرغ	الفنان	عبرها	مأساته،	فلم	يعد	يرسم	ما	يرى	بشكل	جميل	بل	أصبح	

يرسم	األشكال	كما	يحس	بها.		

وجوه للفنان فاتح املدرس   
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الفنان فاتح املدرس )1999-1922) 

التعبيرية	شخصًيا،	)وأصبحت	لوحته	عبارة	عن	 اللغة	 الذين	قدموا	هذه	 الفنانين	 أهم	 يعّد	من	

فاألرض	 األفق،	 إلى	 ممتدة	 أرضية	 على	 ويرسمهم	 حياتهم،	 مأساة	 ليعكسوا	 يحورهم	 ألطفال،	 وجوه	

أصبحت	لديه	رمًزا	لكل	ما	هو	مخزون	فيها،	من	تراث	قديم	يمتد	عبر	آالف	السنين،	وقد	اختلطت	

العناصر	القديمة	باألشكال	الحديثة،	وما	هو	عريق	في	التراث	بما	هو	ذاتي	شخ�سي«)30(  

لقد	ألّح	الفنان	فاتح	املدرس	على	أهمية	املخزون	الداخلي	العميق	للفنان	الذي	يتدفق	على	قماش	

اللوحة،	واملعاناة	التي	تعيشها	الوجوه	املرسومة،	وينتقل	إلينا	عبر	الرموز	واأللوان	ما	هو	ذاتي	وعميق.	

وقد	برزت	تجربته	الفنية	وأعطت	ما	يؤكد	أهميتها	عبر	التطور	الذي	مرت	به	وذلك	ألنها	ربطت	الفن	

األشكال	 ومع	 أخرى،	 امللحة	من	جهة	 الخارجية	 املوضوعات	 مع	 وتفاعلت	 الفنان	من	جهة،	 بمعاناة	

الفنية	املحلية	التي	أعطت	لتجربته	جذورها	املمتدة	إلى	املا�سي	العريق	في	بالدنا.	

لقد	ابتدأ	الفنان	املدرس	تجاربه	الفنية	بعد	عودته	من	إيطاليا	عام1961	حيث	أتم	دراسته	الفنية	

،	ألنه	اكتشف	بعد	فترة	أنها	غريبة	عن	طموحاته	
ً

بأسلوب	سريالي	لكن	تجربته	هذه	لم	تستمر	طويال

الفنية	وال	تحقق	ما	يريده،	وما	يسعى	لـه	من	منهج	وأسلوب	فني	خاص.	

ى	 ي	عل ا	من	اإلنتاج	الفن ي	الذي	رافقه	طوال	40	عاًم ي	أسلوبه	الفن اعتمد	الفنان	املدرس	ف

ي،	فضربات	فرشاته	الظاهرة	بكل	وضوح	تعكس	 ي	عمله	الفن اعتماد	العفوية	واالنفعالية	ف

لنا	قدرته	 التعبيرية،	وتكشف	 ى	 إل ى	األسلوب	األقرب	 إل ا	 تقودن ي	 الت االنفعالية	 الفنان	 روح	

ا	عن	
ً
ى	تلخيص	املشهد	والتعبير	عن	األشكال	بسرعة	ودقة.	)يقول	الفنان	املدرس	متحدث عل

ي	أسلوب	 ي	نحو	تركيز	جهودي	ف ي	ألوروبا	قد	قلبت	مفاهيم ي	إيطاليا	»إن	زيارت مّدة	دراسته	ف

ى	بلورة	 ى	الرسام	املحب	لوطنه	أن	يعمل	عل ي	كلها،	أن	عل واحد	معين،	وقد	تعلمت	من	تجارب

ي	طابع	أصيل	يمت	للتاريخ	والتقاليد،	فليس	هناك	فن	بال	واقع	أو	 ي	بالده،	وف مفهوم	للفن	ف

)30(	طارق	الشريف،	الفن	التشكيلي	املعاصر	في	سورية،	)دمشق:	منشورات	غاليري	أتا�سي	1998(	ص	47.	



ملف العددالعدد الثاني عشر - حزيران/ يونيو 2020

112

وبالفعل	 العاملية()31(	 املفاهيم	 أحدث	 مع	 ى	 يتما�س أن	 يجب	 ها	 وكل	 الجذور،	 تقاليد	عميقة	

ا	 ورسوًم البشرية،	 لألشكال	 	
ً
اختزاال لوحاته	 أغلب	 ي	 وف الفنية	 تجربته	 ي	 ف ذلك	 بعد	 نالحظ	

ي	بالدنا	كاآلشوري،	التدمري	والفينيقي	كما	نجده	قد	أحاط	 ا	بالنحت	القديم	املوجود	ف تذكرن

أشخاصه	بمعالم	أسطورية	من	القصص،	والحكايات	القديمة	املنتزعة	من	التراث	القديم،	

ي	عالجها	وفق	 وما	يحمله	هذا	التراث	من	تحرير	لألشكال،	ودمجها	مع	املوضوعات	الراهنة	الت

فنان	 ي	 إن 	« بقوله:	 أسلوبه	 عن	 املرات	 إحدى	 ي	 ف يعبر	 هو	 وها	 	، والتعبيرية	 الرمزية	 العناية	

ي	عالقات		بين	األلوان..	واملوضوع	املعالج«)32(  تعبيري	واتجه	نحو	التجريد،	وإن	التعبيرية	ه

ى	ما	أعطاه	 ى	التجارب	التعبيرية،	بل	إل ى	انتمائه	إل ،	إال	أن	أهمية	تجربته	الفنية	ال	ترجع	إل

ى	تأصيل	 ي	بالدنا	ما	يساعده	عل ي	التراث	القديم	ف من	صفة	محلية	لهذه	الصنيعة	إذ	وجد	ف

	أعمق.	
ً

التعبيرية	تأصيال

)فهو	يحاور	االتجاهات	الفنية	الحديثة	كلها،	ويتعرف	إليها	ويقدم	مختلف	التجارب	التي	تؤكد	أنه	

يبحث	عما	يغني	تجاربه،	فنراه	تارة	يتأثر	بالتجريدية	التعبيرية	التي	تعتمد	على	التلقائية	في	التعبير،	

لترسم	الخطوط	وتمأل	األلوان	بعفوية	تقودها	 اللوحة	 في	 القماش	 إلى	ترك	يده	تتحرك	على	 يلجأ	 إذ	

األحاسيس	الداخلية	املضربة،	وما	استقر	في	أعماقه	من	دون	أي	تدخل	للعقل	الواعي	في	أثناء	التنفيذ،	

ولهذه	التجربة	أهميتها	ألنها	جعلت	اللوحة	عملية	تفريغ	آني	وعلى	القماش	مباشرة	،	من	دون	رقابة	

للعقل	الواعي	وتدخله،	فالتجريدية	التعبيرية	اعتمدت	على	هذه	الطريقة	ألنها	رأتها	الوسيلة	الوحيدة	

لتصدير	العالم	الداخلي”)33(				ففي	تجربة	الفنان	فاتح	املدرس	جوانب	عدة	تربط	بين	فنه	والتجريدية	

التعبيرية.	

:	الجانب	الذاتي:	فالتجريدية	التعبيرية	هي	التعبير	عن	الذات	وإخراج	ما	بداخلها	إلى	اللوحة،	
ً
أوال

وما	هو	عميق	ومخبأ	وال	يمكنه	تركه،	وإخراج	ما	هو	أصيل	وعميق	وداخلي	ومستقر	في	األعماق،	ولقد	

)31(	طارق	الشريف،	فاتح	املدرس	فن	حديث	بروح	تعبيرية،	)دمشق:	وزارة	الثقافة	1991(	ص	72.

)32(	طارق	الشريف،	املرجع	السابق	ص	117.	

)33(	يوسف	البو�سي،	التصوير	السوري	والحديث	بين	الوارد	واملوروث،	)جامعة	حلوان	القاهرة:	رسالة	ماجستير1995(،	ص	67.



113

العدد الثاني عشر - حزيران/ يونيو 2020ملف العدد

أرجع	فاتح	هذه	الطاقة	الذاتية	العميقة	إلى	مراحل	تكوينه	األولى	التي	عاشها	في	الشمال	السوري،	حيث	

بالطفولة	 الفن	 في	طفولتي	وانطباعاتها«)34(	فربط	 التي	تحمل	مالحظاتي	 أعمالي	هي	 إن	أجمل	 	« قال	

األولى	 الطفولة	 أن	مرحلة	 التجربة	ولذلك	نجد	 ذاته	و	قدمت	جوهر	 في	أعماق	 التي	استقرت	 األولى	

التي	عاشها	تعود	للظهور	في	كّل	مرة	وعلى	شكل	متدفق،	من	خالل	أعماقه	يقول«	العودة	إلى	الطفولة	

ليست	عودة..	وإنما	هي	من	الجلد..	وال	أستطيع	الخروج	من	جلدي«)35(.

التعاطف	اإلنساني،	ونادًرا	ما	نجد	 في	 لديه	تكمن	 التعبيرية	 الجانب	اإلنساني:	فالتجريدية	 ثانًيا:	

لوحة	غاب	عنها	اإلنسان	في	لوحات	فاتح	املدرس،	فمعظم	لوحاته	تتحدث	عن	مشكالت	هذا	اإلنسان	

في	طفولته	البعيدة،	وفي	وضعه	املأسوي	املعاصر،	ووضع	املرأة	في	الريف،	وحياة	اإلنسان	على	األرض.	

وإنه	ل�سيء	مثير	في	أعمال	هذا	الفنان	»	هو	هذا	اإللحاح	على	عالم	الطفولة،	أتراه	أخذ	ذلك	من	فنون	

األقدمين	التي	رآها	في	متاحف	سورية،	وهو	يتنقل	بين	قاعات	ماري	وتل	حلف،	ورأس	شمرا،	حيث	

التماثيل	الفطرية	تعبر	عن	إنسان	في	بداية	تكوينه	الطيفي،	فجاء	فاتح	لكي	يعبر	عن	اإلنسان	في	بداية	

	بعد	عذاب	والديه؟	ابنه	
ً

ا	لتشوه	في	خلقه،	ومات	طفال
ً
	معوق

ً
تكونه	اللوني	أم	هو	ابنه	الذي	ولد	طفال

هذا	أكان	موضوع	لوحاته؟	مهما	كان	الجواب	فإن	فاتح	في	هذه	الصفة	الطفولية	معاين	صادق«)36(.

تعد	لوحات	فاتح	املدرس	شديدة	الصلة	به	وعلى	عالقة	حميمة	بشخصيته،	وجزء	من	مشاعره	

تجربته.	فقد	رسم	 إال	وينعكس	على	 في	حياته	 أي	حدث	 يمر	 لذلك	ال	 اليومية.	 وانفعاالته	ومعاناته	

األحداث	العائلية	التي	مرت	عليه	مثل	موت	طفله،	وكذلك	موت	والدته	التي	كانت	دوًما	في	لوحاته	رمز	

ملا	هو	أصيل	وله	عالقة	باألرض	والريف	والحياة	املتدفقة	كما	كانت	لوحاته	على	ارتباط	عميق	بكل	

األحداث	الدامية	التي	مرت	على	األمة	العربية،	وقد	قدم	هذه	األحداث	من	خالل	عدد	كبير	من	أعماله	

الفنية.

)34(	طارق	الشريف،	فاتح	املدرس	فن	حديث	بروح	تعبيرية،	)دمشق:	وزارة	الثقافة	1991(،	ص	119.

)35(	طارق	الشريف،	املرجع	السابق،	ص	119.

)36(	عفيف	بهن�سي،	رواد	الفن	الحديث	في	البالد	العربية،	)بيروت:	دار	العربي1985(،	ص	83.	
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أما	لوحاته	األخرى	فيلجأ	في	معظمها	إلى	الجوانب	التاريخية	كي	يسوغها	مغلًفا	إياها	بالرموز	واألشكال	

املأخوذة	من	التراث،	واألساطير	القديمة	التي	تمتزج	بحياة	طفولته	بالريف	وهو	في	كّل	الحاالت	يقدم	

الصيغة	التعبيرية	العفوية	التي	تغذيها	عناصر	التراث	والطفولة.	

إن	فاتح	املدرس	هو	أحد	الوجوه	الفنية	التشكيلية	التي	قدمت	الجانب	الذاتي	الشخ�سي	بأسلوب	

حديث	التعبير	بعيًدا	عن	الصيغة	التقليدية	التي	كانت	سائدة	قبله،	واختار	أن	يربط	تجربته	بعامله	

الداخلي	الذي	يعكس	على	لوحته.	ولهذا	فهو	لم	يرسم	الوجوه	كما	هي	بل	رسمها	من	أعماق	مكنوناته	

لـه،	يعجنه	كما	يريد،	ويعيد	تقديمه	ليصبح	 ا	شخصًيا	
ً
الشخصية،	فهو	يحور	كّل	�سيء	ليصبح	ملك

األشخاص	واألشياء	تعبيًرا	عن	طبيعته	الخاصة	التي	تؤكد	الجانب	الذاتي.	وهو	بهذا	يفتح	الباب	أمام	

التعبير	الذاتي	الذي	أخذ	أهمية	كبيرة	عند	عدد	كبير	من	الفنانين	الذين	أتوا	من	بعده	متأثرين	بمنهجه	

عزوز	 القادر	 عبد	 الفنان	 أمثال	 األسماء	 هذه	 من	 إبداعًيا،	 أم	 تقنًيا	 أكان	 الفني	 وأسلوبه	 التشكيلي	

)1947(	وآخرون.	

الحداثة والتراث واملوضوعات الشعبية

الفنان أدهم إسماعيل )1923 – 1963)

الحركة	 دخول	 عن	 التعبير	 جل	 إسماعيل	 أدهم	 الفنان	 رسمها	 التي	 	1952 العتال	 لوحة	 تعبر	

في	املوضوعات	 في	االختصار	والتحوير	 التي	تطرح	أسلوًبا	مبتكًرا	 الحداثة	 التشكيلية	السورية	منحى	

باألشكال	 حافل	 العربي	 التراث	 أن	 وهي	 أساسية،	 حقيقة	 اكتشاف	 إلى	 ا	
ً
سّباق أدهم	 كان	 الشعبية،	

الفنية	والعناصر	التي	تساعد	الفنان	على	الوصول	إلى	الحداثة.	

بدأ	الفنان	أدهم	بالبحث	عن	العناصر	التي	تساعده	على	معالجة	موضوعاته،	وتوّصل	إلى	صيغة	

فنية	خاصة	به،	تنطلق	من	التراث	العربي	التشكيلي،	وهي	األرابسك	أو	الخط	الالمتناهي،	الذي	نراه	
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شائًعا	في	األشكال	والزخارف	العربية	التقليدية،	وما	يملكه	هذا	الخط	من	قدرة	تعبيرية	كبيرة،	فهو	

على	 القدرة	 ويملك	 الالمتناهية،	 بصورها	 كلها،	 األشياء	 موحًدا	 ويتحرك	 املرسومة.	 األشكال	 يحدد	

التعيير	عن	املوضوعات	كلها.

أن	 املمكن	 من	 وأصبح	 حركته،	 من	 تنشأ	 كلها	 واملوجودات	 والطبيعة،	 الوجوه،	 أصبحت	 بذلك	

نعالج	املوضوعات	كلها؛	السياسية	أو	االجتماعية،	إذا	أحسّنا	توظيفها،	وبدلنا	مهمتها	التزيينية	لتصبح	

تعبيرية	إنسانية.			

عالج	الفنان	أدهم	أسماعيل	الذي	ينتمي	إلى	عائلة	فنية	عريقة	املوضوعات	السياسية	واالجتماعية	

األساسية،	وأحيا	الزخرفة	وقدمها	بروح	جديدة،	إذ	ألغى	تكرار	الوحدات	الزخرفية،	واكتفى	بالوحدة	

أو	حيواني،	 إنساني	 كّل	شكل	 تحوير	 إمكانية	 واكتشف	 تصويًرا،	 لتكون	 ويعالجها	 يقدمها	 الزخرفية	

	زخرفًيا	وعناصر	زخرفية	يمكن	الوصول	إليها	
ً

أو	طبيعي،	إلى	زخرفة،	وهو	يرى	داخل	كّل	�سيء	شكال

بسهولة	بتبديل	بسيط،	فأعاد	تأليف	اللوحة	عن	طريق	تنويع	املساحات،	وتقديم	التناغميات	اللونية	

املتداخلة	بحيوية	مع	األشكال.	وسعى	لتوليد	أشكال	جديدة	من	العالقات	الشكلية	لفنية،	لتساعده	

على	التعبير	عن	املوضوعات	كلها.
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 لوحة العتال للفنان أدهم إسماعيل  
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وفهم	الحداثة	منهًجا	خاًصا	ربطها	بتأليف	موضوعات،	وإعادة	صياغتها	وفق	املفهومات	اإلنسانية	

املطلوبة	في	هذا	العصر،	والجماليات	الجديدة	املستقلة	عن	التراث	القديم.

ا	فالفنان	أدهم	إسماعيل	وأخواه	الفنانان	نعيم	وعزيز	إسماعيل	استطاعوا	أن	يكونوا	كوادر	
ً
إذ

الحداثة	التراثية	الشعبية	في	سورية	التي	استطاعت	أن	تطرق	باب	التراث	من	أوسع	مداخله.	

أبرزهم	 فنانون	عدة	من	 املعاصر	 السوري	 التصوير	 في	 الحداثة	 أيًضا	من	 املضمار	 ل	هذا	
ّ
مث قد	

الفنان	

نشأت الزعبي 1939

الخاصة	 والتقاليد	 والعادات	 الشعبية	 املجموعات	 من	 باالستلهام	 التشكيلة	 موضوعاته	 بدأ	

باألجواء	املحلية،	وقدم	التفاصيل	الفنية	التي	تذكرنا	برسم	املنمنمات	العربية،	ونقل	أجواء	الحياة	

الشعبية	في	رؤية	تجمع	بيت	القديم	والحديث.،	لجأ	إلى	الرموز	البسيطة	للتعبير	عن	األفكار	العميقة..	

وعاد	إلى	الذاكرة	ليقدم	ملحمة	الحياة	الشعبية	بكل	غناها	وشاعريتها،	وقد	تجسدت	بالخطوط	اللينة	

على	 وأضعها	 الطفولة	 ذكريات	 من	 في	خيالي	 العالقة	 الرموز	 )آخذ	 يقول:	 املوحد،	 واللون	 املتحركة،	

سطح	اللوحة	ثم	أبدا	بمعالجة	اللوحة	واملوضوع	بكل	ما	أملك	من	تقنيات	وألوان	وقدرات	تقنيه	وال	

	ألوان	من	عاملنا	الشعبي	
ً

أعرف	ملاذا	دائًما	يسيطر	علي	اللون	البني	بدرجاته	املتعددة..	ربما	ألنها	فعال

املحلي()37(.هنا	نجد	تعمق	الفنان	تشكيليا	ورمزيا	من	خالل	تسجيل	أدق	التفاصيل	الشعبية	والحركات	

روائي	 بأسلوب	 اللوحة	 أجزاء	 على	 موزعة	 الفلكلورية	 األزياء	 إلى	 إضافة	 العمل،	 لشخصيات	 الرمزية	

قص�سي	مبتكر.	

)37(	لقاء	شخ�سي	مسجل	بين	الباحث	والفنان	في	دمشق	نيسان	من	عام	2002.
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 اللوحة بعنوان ولدة لحن للفنان نشأت الزعبي   

 

السوري	 التصوير	 في	 الشعبية	 الذاكرة	 تجسيدها	 في	 الزعبي	 نشأت	 الفنان	 لوحات	 قيمة	 تكمن	

الحديث،	فاللوحة	مؤلفة	من	مشاهد	مسرحية	عدة	تمثل	لقطات	حية	من	الحياة	الريفية	السورية.	

أما	التقنية،	فيعتمد	الزعبي	تقنية	األلوان	الزيتية	ذات	العجينة	املتماسكة	حيث	يشتق	معظم	ألوانه	
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الدرجات	واملساحات	ذات	األلوان	 في	 اللوحة	على	شكل	سمفونية	لونية	متناغمة	 من	بعضها	فتأتي	

املتناسقة.	يبتعد	عن	الشفافيات	إال	في	األماكن	الداكنة	من	اللوحة	كخلفيات	الشبابيك	واالبواب.	

جسد	لنا	الفنان	الزعبي	عشرات	اللوحات	والدراسات	الفنية	السريعة	التي	تمثل	الريف	واإلنسان	

السوري،	وكان	ملدينة	حماة	مولد	الفنان	الحظ	االوفر	من	األعمال؛	فقد	رسم	لوحات	عن	نهر	العا�سي	

ونواعيره	الخالدة	وال	سيما	الحارات	الحجرية	والبيوت	الطينية،	إضافة	إلى	املشاهد	الريفية	التي	ظلت	

شغف	الفنان	الدائم	طوال	مّدة	إبداعاته.

الفنان نذير نبعة )2016-1938)

كأكثر	 بدأ	 الحديث،	فقد	 السوري	 التصوير	 في	 املتميزة	 التجارب	 الفنية	واحدة	من	 تمثل	تجربته	

الفنانين	السوريين	في	بدايتهم	واقعًيا	منذ	مشروع	تخرجه	في	كلية	الفنون	الجميلة	في	القاهرة،	في	مطلع	

الستينيات.	وقد	كانت	هذه	املرحلة	في	القاهرة	مرحلة	نهوض	وإقبال،	فاندمج	في	أوساط	الثقافة	والفن	

هناك	واستفاد	من	تجارب	املدرسين	الفنانين	الذين	التقى	بهم،	واصطدم	بالفن	الفرعوني	وما	يعنيه	

النحت	السوري	 برائد	 بالنحت	من	خالل	معرفته	 لـه	عالقة	سابقة	 أن	 من	كتلة	وضخامة	وبخاصة	

الحديث	الفنان	فتحي	محمد	قباوة)38(،	فانعكس	كّل	ذلك	على	تكوينه	وتطوره	وخبراته()39(  

لقد	اعتمد	الفنان	نذير	نبعة	في	مراحله	الفنية	كافة	على	رصيد	كبير	من	التراث	خصوًصا	في	جانبه	

نفسه	 والدالالت	وقد	قدم	 الرمز	 توظيًفا	معاصًرا	من	خالل	 الروائي	ووظفه	 والقص�سي	 األسطوري	

من	خالل	التلخيص	والرمز،	إضافة	إلى	استعارة	بعض	املفردات	الواقعية	لكن	ضمن	منظور	مختلف	

وبتوظيف	مغاير،	وأدخل	الكتلة	عنصًرا	أساسًيا	في	بعض	اللوحات،	ولم	يكن	واقعًيا	باملعنى	السائد	

للواقعية	ولكن	لم	يستبعد	بعض	ما	قدمته	الواقعية	من	حيث	الخطوط	والتحديات	فاستطاع	أن	

)38(	فتحي	محمد	قباوة	)1917-1958(	رائد	النحت	السوري	الحديث	درس	الفن	في	مصر	وإيطاليا	ومن	أشهر	أعماله	النحتية	نصب	
عدنان	املالكي	بدمشق	وتمثال	سعد	هللا	الجابري	بحلب.

)39(	عبد	الرحمن	منيف،	»نذير	نبعة«،	مجلة املدى،	العدد	3-4،	)1993(،	ص	76.
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الواقعي	 للشكل	 أعطى	 ثم	 والرمزية	ومن	 بالتعبيرية	 ربطها	 إذ	 بمنظور	خاص	 الواقعية	 يعيد	تشكيل	

مفهوًما	إضافًيا	وبخاصة	أنه	يؤلف	وال	ينقل،	لذلك	فهو	قد	تجاوز	الواقعية	بمعناها	التسجيلي	وقدمها	

بالصيغة	التي	تخدم	غرضه.

يقول	الفنان	موضًحا	رأيه	في	دور	األسطورة	التي	يغرف	منها	موضوعات	أعماله	)األسطورة	هي	حادثة	

واقعية	وضع	الشعب	فيها	كّل	فلسفة	في	الحياة.	هذا	الشكل	الفني	هو	نوع	من	الصياغة	الفنية	للواقع،	

قام	الشعب	بتأليف	نفسه،	وبدأت	أحاول	أن	أصل	إلى	هذا	املفهوم	عن	طريق	التشكيل	الفني..	وتلك	

كانت	بداية	أول	تجربة	فنية	لي	بعد	الدراسة.	هذا	ما	قمت	بعرضه	عام	1965	في	صالة	الفن	الحديث	

في	دمشق.	حيث	لم	ألجأ	إلى	الشكل	الشعبي	والتراثي	في	عملية	الصياغة	للوحة	الفنية	بل	لجأت	إلى	

صياغة	فيها	تأثيرات	مرحلة	الدراسة	الواقعية	والكيفية	والسريالية	املدنية(.)40(   

ا؛	نستطيع	أن	نقول	إن	معظم	أعماله		تمتزج	بين	أكثر	من	عالم	واحد،	وتتداخل	أكثر	من	فكرة	في	
ً
إذ

لوحة	واحدة	،	فنرى	األسطوري	إلى	جانب	الرموز	التي	تتنوع	بين	رموز	تشكيلية	لها	طابعها	الفني	كاللون	

األزرق	املخضر	الذي	يعطي	للمشاهد	نغًما	حزيًنا	ويبني	رموًزا	أسطورية	فنجد	في	أعماله	)سيزيف	–	

وإسرافيل	–	وكاهنة	مردوخ	–	وغيرها	(	مفهومات	رمزية	عبرت	عن	قضايا	معاصرة	تماًما	وكذلك	أيًضا	

نشاهد	الرموز	السريالية	-التي	أصبحت	معروفة	في	الفن	التشكيلي	العالمي-	التي	أعاد	استخدامها	مثل	

العناصر	املعبرة	عن	أفكاره	كالقواقع	واملحار	وحورية	البحر	وغيرها	حيث	نجد	في	هذه	األعمال	الجانب	

الواقعي	في	التنفيذ	الذي	جعل	هذه	العناصر	األسطورية	تحاكي	اإلنسان	الواقعي	وتقدمه	وال	تبتعد	

عن	الحياة	التي	نحياها	بل	تقربه	منها	.	

الرسامين	 بأولئك	 يذكرنا	 وهو	 الخاصة	 وفلسفته	 رؤيته	 لنا	 ينقل	 أن	 يحاول	 هذا	 أسلوبه	 في	 وإنه	

أدخلوا	 الذين	 امليتافيزيقيين	 بالفنانين	 يذكرنا	 وأيًضا	 الفن	 في	 النقش	 علم	 أدخلوا	 الذي	 السرياليين	

الفلسفة	بالرسم	الذين	يريدون	أيًضا	تحويل	لغة	الرسم	)أي	الشكل	واللون(	إلى	لغة	رمزية	تنقل	األفكار	

وتصبح	الخطوط	واأللوان	محض	نواقل	لألفكار.	وقد	تجلى	هذا	واضًحا	في	نكبة	حزيران/	يونيو	التي	

	مباغًتا	وكانت	نتائجها	في	كّل	مستوى،	ومن	الطبيعي	أن	
ً
إليها	من	قبل،	إذ	كانت	الهزيمة	زلزاال أشرنا	

)40(	املرجع	السابق،	ص	77.
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تظهر	هذه	النتائج	في	الفن	واألدب،	فالتقط	نذير	الرموز	املضيئة	في	وطن	خيم	عليه	السواد	والظلمة.	

وكان	اللونان	األبيض	واألسود	هما	أبرز	األلوان	التي	استعملها	في	هذه	املرحلة،	فاللون	هنا	يترافق	مع	

مضمون	العمل	ويساعده	على	التعبير	وبحسب	الحالة	النفسية	التي	يريد	التعبير	عنها.

بدأ	الفنان	نذير	تجربة	جديدة	من	مراحله	الفنية	وذلك	حين	سافر	إلى	باريس	عام	1975	إال	أنه	

كان	يحمل	في	جعبته	الفكرية	حصيلة	فنية	ممتلئة	باألصالة	واملحلية	ما	جعله	محصًنا	من	التعبير	في	

مواجهة	التيارات	الفنية	الكثيرة	التي	يمكن	أن	تقتلع	من	ال	جذور	لـه،	أكثر	مما	تفيده،	فاكتسب	خبرات	

إضافية	جعلته	مندفًعا	إلى	البحث	والتجريب.

املرأة	 بأرضه	وبشره.	وأصبحت	بعد	ذلك	 ا	
ً
ارتباط أكثر	 الباريسية	 الفنان	نذير	بعد	رحلته	 وأصبح	

واألشياء	الرمزية	أبرز	مفردات	مرحلته	التالية،	وقد	عبر	عن	هذه	املرحلة	بقوله:	»توصلت	إلى	بساطة	

غير	مركبة،	يستطيع	فيها	اإلنسان	رسم	وجه	ليس	بالضرورة	مشوًها	ليقول	أفكاًرا	اجتماعية	وسياسية،	

يمكن	أن	يطرح	اإلنسان	في	أبسط	األشكال	كّل	األفكار	التي	يريد	قولها(.)41( 

	لألشياء،	وأكثر	رمزية،	وقد	
ً

)فتغيرت	أعماله	بعد	عودته	من	باريس	وبدت	أكثر	واقعية	ودقة	وتحليال

برزت	في	أعماله	املرأة.	وفي	كّل	مرة	عبر	من	خاللها	عن	فكرة	جديدة،	وأحياًنا	كثيرة	رمز	بها	إلى	دمشق،	

وأحاطها	بإطار	واقعي	من	األشياء	التقليدية	التي	اشتهرت	بها	املدينة	وأصبحت	تعني	الوطن	والخصب	

تناسق	 العيون	ومن	خالل	 نظرة	 في	 ذاك	 تبدى	 وقد	 ما	حولها،	 كّل	 تجاه	 وموقًفا	 والحنان،	 والجمال	

وجمال	األيدي	التي	ال	تخلو	من	التعب،	وكأنها	في	لحظة	ابتهال	وانتظار،	كما	أن	املرأة	في	لوحاته	ترمز	

إلى	اإلنسان	سواء	كان	ذكًرا	أم	أنثى	وترمز	إلى	املجموع	في	الوقت	نفسه	ولذلك	يمكن	أن	تعني	اإلنسان	

الفرد	ويمكن	أن	تعني	املدينة(.)42( 

)41(	لقاء	مسجل	مع	الفنان	عبر	الهاتف	بينه	وبين	الباحث	في	دمشق	بتاريخ	2003/6/25م.

)42(	فكرة	من	حوار	دار	بين	الباحث	والفنان	في	القاهرة	في	1994/4/28.
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فرسمها	 فكرة	 عن	 التعبير	 على	 تساعده	 التي	 العناصر	 املرأة	 فيها	 رسم	 التي	 لوحاته	 إلى	 وأضاف	

تحوط	بها	الزخارف	وتتزين	بالحلي	وتقف	أمام	البحر	أو	مع	الحصان	وحولها	املصباح	املزخرف	واألواني	

املشاهد	 بين	 تقّرب	 صيغة	 إلى	 توصل	 بذلك	 وهو	 األصل،	 الدمشقية	 املصدفة	 الخشبية	 الخزفية	

ومفهوم	اللوحة	القادرة	على	إعطاء	املعاني	التي	يريد	كلها.

	أما	إنتاج	الفنان	نذير	نبعة	املعاصر	واألخير	فهو	امتداد	لتجاربه	السابقة	ولكن	بروح	أكثر	حداثة	

وحرية،	فقد	عاد	إلى	جبال	الوطن	وأحجاره	بألوانها	الخاصة	وحاول	رسمها	بأسلوب	يظهر	ألول	وهلة	

اللوحة	 ألوان	 إلى	 الطبيعي	 الرمل	 كإضافة	 حديثة،	 وبتقنيات	 جًدا	 واقعي	 أسلوب	 ولكنه	 تجريدًيا	

وباستخدام	خاص	ألدوات	الرسم	كالسكين	ولكن	ألوانه	ما	تزال	هي	نفسها	من	بداية	مسيرته	الفنية	

حتى	وفاته	عام	2016.

الحداثة والتجارب التجريدية

لوحة	تجريدية	خالصة.	عاّدين	األشكال	 في	 املجردة	 اللغة	 السوريون	 التشكيليون	 الفنانون	 قدم	

واأللوان	موضوع	اللوحة	ومضمونها	وقد	اختلفت	املنطلقات	التي	انطلق	منها	هؤالء	الفنانون،	تارة	من	

العالقات	اللونية	وتناغمها	وتارة	بتجريد	تام	وبصيغة	تجمع	بين	التجريد	والواقع	ببقع	لونية	أو	خطوط	

غير	تشخيصية،	غير	أن	الفنانين	الذين	أنتجوا	فًنا	تجريدًيا	خالصا	معظمهم	من	الفنانين	السوريين	

الذين	درسوا	في	بلدان	املهجر	األوروبية	أو	الغربية	عموًما	وأقاموا	إقامة	دائمة	فيها	حيث	التأثير	العام	

هو	تأثير	غربي	في	فكر	اللوحة	ومضمونها	وشكلها.	إضافة	إلى	بعض	املتسلقين	على	الحياة	التشكيلية	

أعمال	 خلف	 اختبؤوا	 مشبوهة،	 بطرائق	 ومعاهدها	 الجميلة	 الفنون	 كليات	 دخلوا	 الذين	 السورية	

تجريدية،	ال	تحمل	أي	قيم	فنية	أو	تشكيلية	أو	ثقافية	تسعى	فقط	لتشويه	الذوق	العام	وتحريف	

املسيرة	الفنية	السورية	عن	مسارها	الثقافي	واإلبداعي	األصيل.	

	والحق	يقال	إن	الفنانين	السوريين	-الذين	لهم	الفضل	في	صناعة	تاريخ	الفن	الحديث	في	سورية	

–	معظمهم	حاول	أن	ينتج	لوحات	تجريدية	أمثال	)فاتح	املدرس-	نصير	شورى-	محمود	حماد-	إلياس	
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دائمة	 وليست	 إليهم	سطحية	 بالنسبة	 التجارب	 كانت	هذه	 ولكن	 وآخرين(.	 نبعة	 نذير	 زياد	–	وحتى	

وعميقة	ال	تعبر	بصدق	عن	اتجاهاتهم	الفنية	وطموحهم	التشكيلي	الحقيقي.

الدول	 في	 دائمة	 إقامة	 أقاموا	 فنانون	 أنتجها	 أسلفنا	 كما	 فهي	 الصادقة	 التجريدية	 التجارب	 أما	

الغربية	أو	درسوا	فيها	على	األقل.

وتأتي	في	مقدمة	هذه	التجارب	تجربة:

الفنان رضا حسحس )1939 2016-) 

وتصل	التجربة	التجريدية	عنده	إلى	أق�سى	حد	ممكن	في	تجريد	املنظر	الطبيعي،	إذ	يلخص	املنظر	

يعطي	 ما	 مختلفة	 أيًضا	 وبتقنيات	 هائلة	 وبسرعة	 )الغاية(.	 املبتغى	 عدة	 تجريدية	 لونية	 بمساحات	

لتجربته	الفنية	أهمية	قصوى،	وبعكس	معظم	الفنانين	في	العالم	فقد	انطلق	الفنان	رضا	حسحس	

من	التجريدية	ليقدم	فًنا	واقعًيا	دقيًقا	في	بعض	تجاربه	التي	قدمها	في	مراحله	املختلفة.	

وعلى	الرغم	من	املنطلقات	املختلفة	التي	قدمها	التجريدي	رضا	حسحس	في	بدايته	الفنية،	أكانت	

حرفية	 واقعية	 تجربة	 لنا	 ليقدم	 التجريد،	 عن	 تخلى	 بعد	 ما	 في	 لكنه	 األداء،	 شاعرية	 أو	 تجريبيه	

نقدية	ذات	 إلى	واقعية	 بعد	 ما	 في	 التي	تحولت	 الفنية	 في	تجربته	 املتوسطة	 املراحل	 في	 وفوتوغرافية	

محتوى	اجتماعي()43(	.

أواٍن	 إلى	 وبيوت	 طبيعة	 من	 الواقع	 تجريد	 إلى	 الصادق	 وحبه	 الشاغل	 شغفه	 إلى	 دائًما	 ويعود	

في	 اإلغراق	 على	 تعتمد	 التي	 األملانية	 التجريدية	 إلى	 أقرب	 وبأسلوب	 مختلفة	 وشخوص	وموضوعات	

املساحات	اللونية	والعالقات	التي	قد	تعبر	عن	�سيء	ما	أو	ال	تعبر	عن	أي	�سيء	فهي	محض	صراع	بين	

الفنان	ولوحته	الفنية	ولحظة	صادقة	يعيشها	بينه	وبين	نفسه	ولوحته	وبألوانه	كي	يقدم	فًنا	خاًصا	

صاًبا	بذلك	كّل	ما	يملك	من	قدرات	فنية	وتشكيلية	وعاطفية	أيًضا.				

)43(	طارق	الشريف،	»الفن	التشكيلي	املعاصر	في	سورية«،	مجلة الحياة التشكيلية،	العدد	17	–	18،	)1985(،	ص	78.
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اللوحة تجريد للفنان رضا حسحس     

الحديث	 الفن	 متاحف	 معظم	 ومشاهدته	 أوروبا	 إلى	 املتكررة	 حسحس	 رضا	 الفنان	 زيارات	 إن	

اللوحة	 إطار	 في	 دائًما	 ولكن	 وأشكال	مختلفة	 أساليب	 بين	 املتأرجحة	 التجريدين	 الفنانين	 ومعارض	

التجريدية	التي	تحمل	صفة	الحداثة	الخالصة	التي	تعبر	عن	لغة	العصر	واملعاصرة.	ولكن	-لألسف-	

على	الرغم	من	جمالية	هذه	األعمال	والحس	العفوي	واالنطالقة	الالمتناهية	نحو	الحرية	الخالصة	في	

التعبير	الفني	إن	أعماله	مثلها	مثل	معظم	األعمال	التجريدية	التي	قدمها	الفنانون	السوريون	ال	تحمل	
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للعمل	بل	تحمل	حداثة	عاملية	ذات	قيم	تشكيلية	غربية	معاصرة	وفكر	فني	جًدا	 الصفات	املحلية	

متطور	قد	يحتاج	الجمهور	إلى	مراحل	طويلة	من	الدراسة	والتطوير	التثقيفي	والتشكيلي	للوصول	إلى	

مستوى	فهم	هذه	األعمال.	

	)واستمرت	تجربته،	وعدنا	الكتشاف	رغبته	في	حل	التناقض	بين	)التجريد	والواقع(،	للوصول	إلى	

لغة	خاصة	تترجم	أعماله،	ويكتشف	فيها	عامله	الخاص	الذي	يترجم	لوًنا	فقط،	رسم	الفراغ	والحركة	

فتحولت	الطبيعة	إلى	عالقات	لونية	تترجم	هذه	األحاسيس	الخاصة	والذاتية،	إذ	يؤدي	اللون	الدور	

األساس	في	إعطاء	اللوحة	الشكل	التعبيري	املجرد،	نحس	فيه	بنفسية	الفنان	املرهفة	وطبيعته	الهادئة	

التي	أضفت	على	األشكال	الصيغة	العضوية،	ولكن	بعض	اللوحات	تعكس	ما	يختفي	في	األعماق	من	

مشاعر	االضطراب	واالنفعاالت	املختلفة.

لقد	اقترب	في	بعض	األحيان	من	الواقعية	لكنه	لم	يصبح	أبًدا	واقعًيا،	واقترب	أيضا	من	التعبيرية	

في	 يعكس	 إنه	 بحيث	 اإلنسان	 وحتى	 األشياء	 تجريد	 ألسلوب	 وفًيا	 ظل	 تعبيرًيا	 أبًدا	 يصبح	 لم	 ولكنه	

تجاربه	هذه	أعماق	اإلنسان،	ووظف	كّل	ما	يملك	ليعكس	العالم	الذاتي	الذي	بدأ	يتضح	على	املليء	

الذي	 الخارجي	 العالم	 بعناصر	مشتركة	مع	 الخاص	 	بذلك	ربط	عامله	
ً
أكثر	استيعاًبا	لآلخرين	محاوال

يعيش	فيه.

إنها	فلسفة	فنية	خاصة	ومعقدة	هكذا	نفهم	الفن	التجريدي	فاللغة	الفنية،	والعجينة	الدسمة	

ترجمة	 على	 قدرة	 أكثر	 هي	 التقليدية	 والصيغة	 املجردة	 البشرية	 األشكال	 بين	 والتداخل	 املتناغمة،	

الحداثة	الفنية	بصيغتها	املعاصرة.

كلمة ل بد منها

	ختاًما	ال	بد	من	أن	نقول	إنه	بعد	الدراسة	والبحث	في	موضوع	الحداثة	التشكيلية	في	التصوير	

دراسة	 مع	 املعاصر	 السوري	 التشكيل	 على	 والبانورامية	 العامة	 النظرة	 وإلقاء	 الحديث،	 السوري	

بعض	األساليب	الفنية	وتحليلها	واملراحل	التشكيلية	للمدارس	الفنية	واملذاهب	والتيارات	املختلفة	
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الفنية	 تحوالتهم	 بدراسة	 وتحليلهم	 الفنانين	 بعض	 عرض	 مع	 مؤثرة	 أم	 متأثرة	 أم	 متشابهة	 أكانت	

وإنتاجاتهم	التقنية	منها	والعملية	والفكرية،	ومصادرها	أكان	تراثًيا	أم	وافًدا	من	الغرب	األوروبي،	نجد	

بين	 الكبير	 التشابه	 أهمها	 عدة	 مهنية	 ونتائج	 السورية	 التشكيلية	 الحركة	 بها	 مرت	 عدة	 منعطفات	

الفنانين	معظمهم	وبخاصة	أبناء	الجيل	الواحد	في	األسلوبية	والفكر	والتقنية	إضافة	إلى	املوضوعات	

التي	يسيطر	على	أغلبها	جو	من	الكأبة	واليأس.	إضافة	إلى	أنهم	عكسوا	للمراحل	السياسية	واألزمات	

الوطنية	التي	مرت	بها	سورية.		فكانوا	صدى	ومرآة	لكل	األحداث	متفاعلين	مع	الجماهير	معبرين	عن	

أحاسيسهم	ومشاعرهم	بروح	قد	تكون	تقليدية	ولكن	ال	تخلو	من	التطوير	والحداثة.

إن	املدارس	الفنية	في	التصوير	السوري	املعاصر	متعددة	ومتفرعة	إضافة	إلى	األسلوبية	الخاصة	

	فيها	أال	يكون	مقلًدا	ألحد	من	الفنانين	في	
ً
لكل	فنان	حاول	التفرد	بأسلوبية	مستقلة	خاصة،	محاوال

العالم	ساعًيا	بكل	جهد	وبحث	إلنتاج	فن	حديث،	معاصر	وصادق	يعبر	عن	روح	األمه	وتاريخها.
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