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الفن التشكيلي في الالذقية

الفنان »علي مقوص« أنموذًجا

   غسان عالءالدين)17)

مقدمة

الروح،	 ثالثة:	سمو	 لديك	شروط	 تتوفر	 أن	 يجب	 عظيًما،	 رساًما	 تكون	 “لكي	 )هوكوزاي(:	 يقول	

وحرية	الريشة،	وفهم	األشياء”)18( 

	إن	األخذ	بعين	النظر	هذه	الشروط،	لتحليل	أي	عمل	فني	وفهمه	سُيِظِهر	بشكل	جلي	أن	دروب	

وخيال	 نافذة،	 وباصرة	 سليمة،	 بفطرة	 الطبيعة	 حبته	 ملن	 إال	 تتيّسر	 وال	 وموحشة،	 صعبة	 الفن	

البيئة	 تهذبها	 التني	 التي	 والِفطرات	 االستعدادات	 وهذه	 موصول.	 وشغف	 وقادة،	 وذاكرة	 خصب،	

والتعلم	والخبرة	هن	املدخل	الضروري	لحيازة	جملة	الشروط	التي	ذهب	إليها	)هوكوزاي(.	فسمو	الروح	

هي	األجنحة	التي	يحلق	الفنان	بها	كفراشة	تتنقل	من	فضاء	إلى	فضاء	آخر،	فتلثم	ثغر	األزهار،	وتنشر	

عطرها،	وكذلك	هو	حال	الفنان	الذي	تسمو	روحه	فيضحى	قادًرا	على	تحريك	فرشاته	بعفوية	وصدق.	

فال	حرية	للريشة	من	غير	حرية	الفنان	الذي	يرسم	بها	لوحاته	ليعبر	بها	عن	موضوعاته	وأفكاره	ورؤاه	

من	خالل	النقاط	والخطوط	واملستويات،	وعبر	اللون	والفراغ	والضوء	والكتلة.	ولكن	هذا	لن	يكون	

متاًحا	له	-	أي	الفنان-	ما	لم	يكن	قادًرا	على	النفاذ	إلى	عمق	األشياء	التي	يرسمها	بغية	فهمها	واكتشاف	

ق	بوجود	
ّ
كنهها.	والفهم	بهذا	املعنى،	هو	أن	يعيد	الفنان	صياغة	األسئلة	الفلسفية	الكبرى	التي	تتعل

)17(	غسان	عالء	الدين:	أكاديمي	وباحث	سوري

)18(	كازوشيكا	هوكوزاي:	أول	فنان	عظيم	عرفته	اليابان،	عاش	بين	عامي	)1760-	1849(.
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اإلنسان	في	العالم	ومنزلته	فيه،	من	خالل	العمل	على	تأمل	األشياء	والوقائع،	كي	يتسنى	له	تحديد	دوره	

ووظيفته	في	هذا	العالم	على	أحسن	وجه.	

	ولكن	هل	تكفي	هذه	الشروط	لقراءة	بعض	تجارب	الفن	التشكيلي	في	بلد	ما،	وفي	مكان	بعينه	أم	

	تلك	الشروط،	ولكنها	تضيف	لها،	وتغنيها	بتفاصيل	أخرى،	قد	تتصل	 ا	أخرى	ال	تجبُّ
ً
إن	ثمة	شروط

نتُج	فيه	تلك	التجارب	واألعمال	الفنية.	
ُ
بخصوصية	املكان	الذي	ت

	في	هذا	البحث	لن	نهتّم	بتتّبع	جملة	ضروب	الفنون	التشكيلية،	ودرسها،	نظًرا	لكثرة	هذه	األنواع	

و	 وقواعده	 مدارسه	 األنواع	 هذه	 من	 واحد	 لكل	 ألن	 ثانية	 ناحية	 ومن	 ناحية،	 من	 أشكالها	 وتعّدد	

الفنون	 هذه	 بمبدعي	 اإلحاطة	 إمكان	 عدم	 على	 عالوة	 اآلخر.	 النوع	 عن	 بها	 يختلف	 التي	 خصائصه	

واملشتغلين	بها	على	مساحة	الوطن	السوري،	إضافة	إلى	محدودية	املساحة	التي	يحتملها	البحث	في	

هذا	السياق،	من	أجل	هذا	كله	ارتأينا	أن	نقف	على	قراءة	بعض	التجارب	التشكيلية	لفن	الرسم	دون	

غيره	من	أنواع	الفنون	األخرى،	وفي	محافظة	سورية	بعينها	دون	سائر	املحافظات	السورية	األخرى،	

التجارب	 لتلك	 ومغايرة	 متميزة	 تشكيلية	 بفلسفة	 تتمّتع	 قد	 الالذقية(،	محافظة	 )محافظة	 هنا	 وهي	

أنهم	يعَبرون	 التي	أبدعها	فنانون	آخرون،	يندرجون	تحت	مدارس	فنية	متنوعة،	عالوة	على	 األخرى	

عن	خصوصيات	مكانية	تتوزع	على	كامل	مساحة	الجغرافية	السورية.	مع	أن	كل	تجربة	فنية	تتقاطع	

مع	بقية	التجارب	الفنية	األخرى،	وتتكامل	معها،	لتشكل	كل	واحدة	منهما	حيًزا	من	فسيفساء	اإلبداع	

املنتشرة	في	سورية.	

جملة	 مع	 وتتقاطع	 تتكامل	 والتي	 الالذقية،	 محافظة	 في	 الفنية	 للتجارب	 سريع	 بجرد	 قمنا	 فإذا	 	

التجارب	األخرى	القائمة	في	بقية	املحافظات	السورية	التي	تملك	كل	واحدة	منها	خصوصيها	وفرادتها	

وهويتها	الذاتية،	ألمكن	لنا	إلى	حد	ما،	أن	نتحّدث	عن	ثالث	مراحل	أساسية،	هي:	

1.	مرحلة	ما	قبل	السبعينات:	في	هذه	املرحلة	ال	يمكن	لنا	أن	نتحّدث	عن	حركة	فنية	باملعنى	الدقيق	

الهواية	 للغاية،	ولم	يتجاوز	حدود	 ا	ومتواضًعا	
ً
في	تلك	الحقبة	بسيط الفن	 للكلمة،	فقد	كان	مفهوم	

والشغف	البسيطين،	وهو	األمر	الذي	لم	يساعد	على	خلق	املناخ	املالئم	لالهتمام	بالفن	وانتشاره	في	

أوساط	الناس.	وال	سيما	أنه	لم	يكن	في	محافظة	الالذقية	مركز	للفنون	يعمل	على	قدح	الشرارة	األولى	
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لوالدة	حركة	تشكيلية	تيهئ	املناخ	العام	لقبول	الفنون	والعناية	بها،	فلم	يكن	ثمة	من	يهتم	بفن	الرسم	

فكانوا	 ويقلدونها،	 مظاهرها،	 ويحاكون	 الطبيعة،	 املناظر	 ينسخون	 الذين	 من	 قليل	 غير	عدد	 آنئذ،	

يرسمون	األشجار	والبحيرات	واألزهار	والجبال	في	لوحاتهم،	ويبيعونها	للميسورين	وأصحاب	الحظوة،	

أن	 يمكن	 فما	 	،
ً
وجماال رونًقا	 يمنحها	 ديكوًرا	 أو	 أثاث	 قطع	 بوصفها	 بيوتهم،	 في	صالونات	 تعلق	 لكي	

نالحظه	في	تلك	املرحلة	ليس	إال	إرهاصات	أولى،	أو	تجارب	غير	مكتملة	املالمح،	ستشكل	في	وقت	الحق	

بداية	االهتمام	الفعلي	بالفنون	التشكيلية	بعد	أن	تتاح	األوضاع	املالئمة	لذلك.	

2.	مرحلة	قبل	الثمانينات	أو	نهاية	السبعينات:	هنا	يمكن	أن	نلمح	بعض	التجارب	الخاصة	واملهمة	

التي	قدمها	أولئك	الفنانين	الذين	تخرجوا	من	كلية	الفنون	الجميلة	بدمشق،	حيث	كانت	لهم	تجارب	

فنية	متميزة،	سعى	أصحابها	للبحث	عن	التميز	والخصوصية	ضمن	ما	كان	متاًحا	لهم	من	أحوال	مادية	

وإمكانات	فنية	تركت	أثرها	في	تلك	التجارب	التشكيلية	التي	اختلفت	مالمحها	الفنية،	وتنوعت	سماتها	

اإلبداعية.	ولكن	في	حين	استطاع	بعض	هذه	التجارب	أن	يحقق	حضوًرا	الفًتا،	عندما	أقام	أصحابها	

إطار	 في	 يعملون	 التجارب	األخرى	 بقي	أصحاب	 الفنية	والجماعية	داخل	سورية	وخارجها،	 املعارض	

ا	
ً
محلي	ضيق،	وبقيت	تجاربهم	تلك	تراوح	في	مكانها	من	غير	تكون	قادرة	على	أن	تؤسس	لنفسها	سياق

فنًيا	خاًصا	بها،	أو	تياًرا	تشكيلًيا	له	بصماته	الذاتية	ومشروعيته	بحيث	يخلق	لنفسه	موطئ	قدم	في	

ل	مالمحها	اإلبداعية	بشكل	واضح.	
ّ
إطار	الحركة	التشكيلية	التي	باتت	تتشك

نتحّدث	عن	والدة	حركة	 أن	 لنا	 املرحلة	يمكن	 في	هذه	 اليوم:	 الثمانينيات	حتى	 بعد	 ما	 3.	مرحلة	

فنية	حقيقية	إلى	حد	كبير،	بسبب	توافر	جملة	من	شروط	اإلبداع	الفني،	من	تعليم	أكاديمي،	وخبرات	

أتاحت	لكثيرين	من	الرسامين	افتتاح	مراسم	خاصة	بهم،	مكنتهم	 تدريسية،	وأحوال	مادية	معقولة	

إغناَء	تجربتهم،	وتطوير	أدواتهم،	فأصبح	لكل	واحد	منهم	اتجاهه	الفني	الذي	يتميز	به	عن	سواه	من	

الفنانين،	عالوة	على	أن	الجمهور	أضحى	في	هذه	املرحلة	أكثر	قدرة	على	تفهم	الفن،	وقراءة	اللوحة،	

وتشجيع	الفنانين،	وافتتحت	في	أكثر	من	محافظة	صاالت	فنية	تعرض	لوحات	الفنانين	أمام	الجمهور	

والنقاد،	فحققت	لهم	بذلك	انتشاًرا	واسًعا.	مع	أن	أغلبية	هذه	الصاالت	تركزت	في	محافظتي	دمشق	

وحلب،	لكن	هذا	الجو	املواتي	للفن	أتاح	لبعض	الفنانين	أن	يتفرغ	للرسم	والعمل	الفني،	خاصة	عندما	

أصبح	بمقدور	الفنان	أن	يبيع	لوحاته،	ويؤمن	من	ثم	حياة	معيشية	مقبولة	إلى	حد	ما.	
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	بيد	أنه	من	املتعذر	أن	نتحدث	عن	تجارب	فنية	ناضجة	وذات	مالمح	خاصة	-	حتى	في	ما	بعد	مرحلة	

الثمانينيات-	إذا	وقفنا	عند	حدود	العوامل	السابقة	التي	يكون	وجودها	الزًما،	ولكنه	غير	كاف.	فال	بد،	

ى	في	وجود	مشروع	فني	حقيقي	يعمل	الفنان	على	تحقيقه	
ّ
والحال	هذه،	من	توافر	عوامل	إضافية	تتجل

	على	أنه	-	أي	الفنان-	يجب	أن	يمتلك	ثقافة	اللوحة	التي	في	ظل	غيابها	سيتحول	الفن	
ً

بال	كلل،	فضال

إلى	حرفة،	أو	هواية.	ويضحى	الفنان	بمقت�سى	ذلك	محض	مصور	محترف	ليس	إال،	لتغيب	عن	أعماله	

ولوحاته	السمات	اإلبداعية	والحس	الوجداني.	وعليه	ال	يمكن	أن	نعد	كل	من	رسم	بعض	اللوحات	

الفنية	صاحَب	تجربة	تشكيلية	يعتّد	بها،	ما	لم	يكن	لتجربته	تلك	خصوصية	تشكيلية	ما،	ذات	أبعاد	

فنية	متفردة،	وحدوس	مبدعة	يعمل	على	توسيعها	عبر	املزيد	من	التجريب	الفني،	والثقافة	اللونية،	

الذين	 أولئك	 الالذقية،	 في	محافظة	 املعاصرين	 الفنانين	 بعض	 عند	 بوضوح	 نجده	 الذي	 األمر	 وهو	

استطاعوا	أن	يرسموا	مساراتهم	الفنية،	بألوان	املوهبة،	واالجتهاد	واملثابرة.	

في	 الذين	تركوا	بصماتهم	الخاصة	 الفنانين	 	ولكن	قد	يتساءل	سائل	ملاذا	لم	نذكر	أسماء	هؤالء	

الحركة	التشكيلية	في	الالذقية؟	نجيب	أننا	لم	نفعل	ذلك،	ألننا	نرى	بأن	ذكر	األسماء	قد	يورطنا	في	

مقارنات	وتفضيالت	ال	مبرر	لها	في	هذا	البحث	الذي	خصصناه	لتأمل	تجربة	الفنان	التشكيلي	)على	

محافظة	 في	 التشكيلية	 الحركة	 إغناء	 في	 بمقدار،	 منهم	 واحد	 كل	 زمالئه،	 مع	 أسهم	 الذي	 مقوص(	

بقية	 تجارب	 للحديث	عن	 في	وقت	الحق	 الفرصة	 لنا	 تتاح	 أن	 اإلبداعية،	ع�سى	 بعناصرها	 الالذقية	

الفنانين	في	املحافظة	املذكورة.	

في	 والتشكيلية-	 الفنية	 الدراسة	 لتلك	 أنموذًجا	 يكون	 لكي	 مقوص(	 )علي	 الفنان	 اخترنا	 ملاذا	 أما	 	

محافظة	الالذقية،	فألنه	-	في	رأينا-	صاحب	باع	طويل	في	التعامل	مع	اللون	والخط	والحركة	والفراغ	

الساحل	 ريف	 في	 والطبيعة	 االنسان	 تفاصيل	 يوثق	 أن	 بمهارة	 مكنه	 الذي	 األمر	 والضوء،	 والخلفية	

السوري،	من	خالل	حال	وجدانية	جذلى،	وروح	رهيفة	استطاع	صاحبها	أن	يلتقط	أدق	تفاصيل	الحياة	

التي	يعيشها	الفالح	في	ذينك	الريف	الجميل،	ويرسم	طقوس	الفرح	التي	يتشارك	فيها	االنسان	والطبيعة	

عند	 ف	
ّ
ونتوق أحوالها،	 ونتأّمل	 فيها،	 سنبحث	 التي	 الفنية	 فالتجربة	 تنضب.	 ال	 التي	 العشق	 مالحم	

أدواتها،	ستكون	لها	خصوصية	ما،	يمكن	أن	تف�سي	بنا	إلى	تلمس	عناصر	فنية	جديدة	تختلف	عن	تلك	

ا	جديدة	لإلبداع.	فالفنان	
ً
التجارب	الفنية	األخرى	التي	يتغّير	فيها	املكان،	ويقدم	من	ثم	للفنان	شروط
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الذي	يعيش	في	بيئة	ساحلية	يغفو	فيها	البحر	في	حضن	الجبل،	كما	لو	أنهما	في	حال	هيام	دائم،	سينِتُج	

	مغايًرا	لذاك	الذي	ينتجه	فنان	آخر	ينتمي	لبيئة	صحراوية	تبرز	فيه	تفاصيل	وعناصر	أخرى	
ً

تشكيال

إثراء	 	« إال	 هو	 ما	 الرسم-	 فن	 فيه	 بما	 	- الفهم	 هذا	 وفق	 التشكيلي،	 فالفن	 والسراب.	 والليل	 كاملدى	

به	وعينا	وتمنعه	من	الخدر	»)19(. 
ّ
لخصوبة	الحياة،	ونوع	من	املناقشة	بين	أنواع	الدهشة	التي	تن

نفسه	 يجهد	 أن	 تفاصيلها،	 ويحلل	 )مقوص(،	 لوحة	 يقرأ	 الذي	 املتلقي	 على	 يتوجب	 ال	 وعليه،	  

أن	 املتلقي-	 -	أي	 اللوحة	عنده،	ألنه	حين	يفعل	ذلك	سيكتشف	 إليها	 التي	تومئ	 الفكرة	 للبحث	عن	

الرسالة	التي	أراد	فناننا	أن	يقولها	من	خالل	أعماله،	قد	فرت	من	بين	يديه،	ولم	يعد	قادًرا	على	التقاط	

معناها.	فال	حاجة،	والحال	هذه،	إلى	قراءة	لوحات	)مقوص(	وفق	الطرق	األكاديمية	في	قراءة	اللوحة،	

وذلك	من	خالل	تقطيعها	إلى	أفكار	أساسية	وأفكار	ثانوية،	وخطوط	متعامدة	ومتوازية	ومستطيالت،	

ودوائر،	وتحت	وفوق،	ويسار	ويمين.	ألننا	نكون	إذ	ذاك	بإزاء	نقد	فني	يقيس	األعمال	الفنية	جميعها	

بمسطرة	واحدة،	ومعيار	واحد،	وحينئذ	نكون	قد	حصرنا	الفنان	في	صنعة	شكالنية	يتساوى	فيها	مع	

أي	دهان	يرسم	صوًرا	جميلة	على	جدران	املنازل	التي	يقوم	بدهِنها.	بمعنى	أخر	ال	ينبغي	أن	نقرأ	اللوحة	

الفهم	 والحرية	وفق	هذا	 بالحرية،	 الفنان	 يتمتع	 أن	 اإلبداع	 أهم	شروط	 الصورة،	ألن	من	 على	هذه	

تتناقض	مع	نمذجة	الفنان،	وتصنيفه	في	مدرسة	فنية	بعينها،	أو	الحكم	عليه	بموجب	معيار	صارم،	

ألنه	ببساطة	ليس	حرفًيا	ُيحكُم	عليه	بمدى	اتقانه	صنعَته،	ولكنه	رسام	وحسب،	يتجاوز	نفسه	في	

ا	يمسك	به	
ً
كل	تجربة	جديدة،	ويشذب	أدواته،	ويعمق	أفكاره	وينظم	خطوطه	لكي	يرمي	للمتلقي	خيط

للدخول	في	لوحته	والتماهي	معها.	و)مقوص(	خير	من	يفهم	أهمية	الحرية	بالنسبة	إلى	الفنان،	ويعمل	

بمقتضاها،	ولذلك	نراه	ال	يميل	بلوحته	إلى	ما	يسمى	في	علم	النفس	»قانون	اإلكمال	أو	اإلغالق«،	كأن	

تبدأ	في	رسم	خط	منحني،	فيتوهم	القارئ	أنك	ترسم	دائرة،	وهكذا	هي	حال	لوحات	)مقوص(،	فما	

أن	تخمن	أنك	حزرت	قصده	ووقفت	على	معناه	حتى	تشعر	أن	اللوحة	تعاندك،	وتضحك	منك،	حين	

تمزق	ُحُجبها،	وتفّض	املعنى	الذي	توهمته،	لتقودك،	من	ثم،	نحو	معنى	جديد	ومغاير	ملا	فهمت.	

	فالفنان	عندما	ُينِتج	نًصا	–	سواء	أكان	لوحة	أم	منحوتة	أم	زخرفة	–	قد	ينتجه	من	غير	أن	يكون	

بمقدوره	أن	يقدم	شرًحا	دالليا	وعالماتًيا	له،	ألنه	ببساطة	يقدم	نًصا	فحسب،	ليأتي	دور	املتلقي	أو	

)19(	باشالر،	جماليات	املكان،	غالب	هلسا،	)مترجًما(،	ط2،	)بيروت،	املؤسسة	الجامعية	للدراسات	والنشر،	1984(،	ص29.
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الناقد	بدرجة	أهم	لكي	يفكك	اللوحة،	ويقف	على	عالماتها،	ويتعّرف	إلى	مفاتيحها،	فيضاء	أمامه	إذ	

ف	رموزها.	وهو	ما	يظهر	في	أوضح	صورة	حين	نصف	قراءة	بعض	النقاد	للوحة	
ّ
ذاك	معناها،	وتتكش

فنية	ما،	بأنها	إبداع	فوق	إبداع،	وكتابة	فوق	كتابة،	لدرجة	أن	الفنان	صاحب	اللوحة	موضع	القراءة،	

	مبدًعا	للوحته،	فيتعّرف	فيها	إلى	عناصر	وجماليات	لم	يكن	
ً

قد	تتملكه	الدهشة	عندما	يقرأ	تحليال

نجز	ويفرح	الفنان	باكتمالها،	
ُ
ليخطر	في	باله	أن	لوحته	قد	تضمنتها.	وكأني	باللوحة	ها	هنا،	وبعد	أن	ت

تمد	لسانها	له،	وتقهقه	ساخرة	منه	أو	شامتة	به،	وكأنها	ليست	وليدته	الشرعية	التي	ق�سى	في	رسمها	

ردًحا	من	الزمن.	

	وألن	األمر	على	هذا	النحو،	فإن	القراءة	التي	نعتمدها	في	هذا	البحث	ألعمال	)مقوص(	لن	تلتزم	

بتصنيفات	املدارس	الفنية	التي	حكمت	مجموعة	من	األعمال	الفنية	التي	يرسمها	فنانون	آخرون،	ال	

ل�سيء	إال	ألننا	نرى	أن	هذا	التقليد	األكاديمي	في	الرسم	قد	ال	يكون	مفيًدا	لفهم	املعنى	الذي	تتضمنه	

اللوحة،	حتى	لو	كان	تقليًدا	مهًما	للفنان	عندما	يكون	في	مرحلة	التلمذة	األكاديمية،	هذا	من	جهة،	

ومن	جهة	أخرى	ألن	الفنان	)مقوص(	الذي	هو	موضع	عنايتنا	في	هذا	البحث	-	يقول	صراحة	إن	عصر	

املدارس	الفنية	قد	ولى	إلى	غير	رجعة،	وأضحى	الفنان	يرسم	وفق	كثافة	فلسفية	ووجدانية	وبصرية	

تخصه	وحده.	فالتراث	الحقيقي	في	األشياء	العظيمة-	كما	يرى	الشاعر	)بول	فاليري(، “ليس	بأن	يكرر	

أشياء	 يخلق	 وأن	 العظيمة،	 األشياء	 خلقت	 التي	 الروح	 باكتشاف	 ولكن	 اآلخرون،	 قدمه	 ما	 الفنان	

مختلفة	في	أوقات	مختلفة	»)20(.	

السورية	 العامة	 الهيئة	 )دمشق:	 ط1،	 )محرًرا(،	 إسماعيل	 الحفار	 عواطف	 التشكيلي،	 الفن	 في	 مطالعات	 اسماعيل،	 صدقي	 	)20(
للكتاب،2011(،	ص41.
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السيرة الذاتية للفنان »علي مقوص« 

قسم	 بدمشق،	 الجميلة	 الفنون	 كلية	 في	 تخرج	 	،1955 لعام	 الالذقية	 مواليد	 من	 مقوص(	 )علي	

التصوير	عام	1978.

 

 صورة شخصية للفنان على مقوص 

م	كيف	
ّ
مذ	مقوص	على	نخبة	من	الفنانين	من	مثل	فاتح	املدرس)21(	ونذير	نبعة،	وغيرهم،	فتعل

ّ
	تتل

بمنزلة	 اللوحة،	ستكون	 لدراسة	 خاصة	 فلسفة	 ويبلور	 الفني،	 العمل	 ويفهم	 التشكيل،	 مع	 يتعاطى	

اللبنة	األولى	في	مشروعه	الفني	الذي	لم	تكتمل	مالمحه	دفعة	واحدة،	وإنما	خضع	لسلسلة	طويلة	من	

بامتياز،	فتأثر	بتضاريس	حلب،	وبلون	تربتها	 الفنان	فاتح	املدرس	انطباعيا	في	بداياته،	ولكنه	أصبح	في	ما	بعد	فناًنا	حلبًيا	 )21(	كان	
الحميمية	 الحلبي.	وهذه	 اإلنسان	 في	جذور	 ليبحث	 اهتمامه	 دائرة	 ثم	وسع	 وثقافته،	 الحلبي،	وخصوصيته	 باإلنسان	 تأثر	 وحجارتها،	
	بالبحث	عن	هاجس	

ً
رت	في	الفنان	على	مقوص	الذي	كان	مشغوال

ّ
والخصوصية	عند	فاتح	املدرس،	وليس	تكنيك	اللوحة،	هي	التي	أث

الذات	بدرجة	كبيرة.	في	حين	كان	للفنان	)نصير	شما(	تأثير	في	ما	يسمى	رومانس	اللوحة.
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التطورات	املتعاقبة	في	الزمان	واملكان،	تلك	التطورات	مكنته	القبَض	على	تكنيك	الرسم	وتقنياته	حتى	

غدا	بمرور	الوقت	واكتمال	التجربة	مطواًعا	بين	يديه.	

املعارض الفردية

صالة	الشعب،	دمشق	1984،	صالة	عشتار،	دمشق	1992،	صالة	غرين	آرت	دبي	1997،	صالة	

أتا�سي	دمشق	1999،	2003،	صالة	أجيال،	بيروت	2004،	صالة	أميه	الزعيم،	حلب	2005،	صالة	دار	

كلمات	حلب	2006،	صالة	مرخيه	الدوحة	2009،	صالة	ام	بيرغ	أملانيا	2007،	صالة	يوروبيا	باريس	

	.2008

املعارض السنوية املشتركة 

	،1999 	- 	1997 الشارقة	 بينالي	 معرض.	 متالحقة،	 سنوات	 عشر	 وحتى	 	1983 دمشق	 معرض	

املعاصر،	 السوري	 الفن	 تونس2006،	معرض	 املتوسط،	 بينالي	 98،	معرض	 القاهرة	 بينالي	 معرض	

لندن	2004،	معرض	فنانون	سوريون،	دبي	2002،	معرض	مشترك	مع	الشاعر	أدونيس	2007،	دار	

كلمات	حلب.	

لوحات الفنان »علي مقوص« مقتناة من ِقَبِل:

في	 املتاحف	 كلمات،	إسطنبول،	مجموعة	من	 دار	 الدوحة،	متحف	 البريطاني،	متحف	 املتحف	 	

سورية.	
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فلسفة دراسة اللوحة عند »مقوص« 

	لو	تأملنا	ملًيا	في	أعمال	مقوص	ولوحاته،	سنجد	أنه	يمتلك	صيغة	من	الخصوصية	الفنية	بنيت	

ترتكز	 والتي	 اللوحة،	 ثقافة	رسم	 تكوينه	 في	 مهًما	 دوًرا	 لعبت	 التي	 والوجدانية	 البصرية	 الذاكرة	 على	

بالذاكرة،	 عالقة	 له	 الذي	 والبعد	 الحميمية،	 تلك	 مع	 املتوازي	 والتكنيك	 اإلحساس،	 حميمية	 على	

هذه	التفاصيل	هي	ما	لفتت	انتباه	أساتذته	وطالبه	إليه.	فمعه	اكتشفوا	أن	للوحة	عمًقا	في	الكينونة	

اإلنسانية،	ولها	عالقته	مع	اإلحساس	الذي	يستمد	مفرداته	من	مخزون	الذاكرة،	في	ارتباطها	باملكان	

الفنان.	 إليها	 ينتمي	 التي	 املجتمعية	 بالحالة	 اإلحساس	 ارتباط	 إلى	 إضافة	 سواء،	 حد	 على	 والزمان	

فاإلنسان	بالنسبة	لـ	)مقوص(	هو	أحد	مفردات	الطبيعة،	مثل	النباتات	والحيوانات	والطيور	واألرض،	

لذا،	فإن	فلسفة	اللوحة	تصبح	بهذا	املعنى	انعكاًسا	لجدلية	العالقة	بين	املادة	والفراغ	أو	بين	األرض	

تغريك	 حقيقية	 شجرة	 »فهي	 وجه.	 خير	 على	 مقوص	 شجرة	 تجسدها	 التي	 العالقة	 تلك	 والسماء.	

بأن	تقترب	منها،	وتلمسها،	لتتأكد	أنها	رسم	ببعدين،	وأن	األوراق	ال	تهتز	فيها،	وأن	النمل	ال	يدّب	على	

جذعها،	وأنك	ال	تسمع	صوت	الريح	بين	فروعها.	إنها	شجرة	حقيقية	لكنها	ليست	واقعية،	وبين	ما	هو	

حقيقي،	وما	هو	واقعي،	ينزلق	مفهوم	الجمال	من	محاكاة	مظهر	األشياء	في	الواقع	إلى	محاكاة	الحقيقة	

التي	تكمن	في	الكينونة	أي	في	الجوهر«	)22(.	

معرفية	 بتراكمات	 عالقة	 لها	 معايير	 تحكمها	 )مقوص(،	 عند	 للوحة	 الجمالي	 التكوين	 ثقافة	 إن	 	

ووجدانية،	ولها	عالقة	بنمط	املفهومات	التي	يحملها	الفنان	نفسه،	والتي	تحّدد	نمط	اللمسة	اللونية	

التشكيلية	 فاللوحة	 واألبيض،	 األسود	 اللونين	 بمثل	عالقة	 اللوحة	 في	 واملتضادات	 الخط،	 نمط	 أو	

عند)مقوص(	تحمل	في	عمقها	فلسفة	التصالح	البصري	والروحي،	ولذلك	فإنها	تبدو	أكثر	قدرة	على	

	
ً

ُل	فيه	الضوء	واللون	والخط	تحليال
ّ
ا	تقنًيا	ُيحل

ً
اإلشعاع	الضوئي.	فهي	ليست	مجرد	فكرة،	وليست	بحث

موجًيا	وطيفًيا	وهندسًيا،	وإنما	هي	بناء	ح�سي	ووجداني	وجمالي	قبل	أي	�سيء	آخر،	ولذلك	فإن	قيمتها	

)مقوص(	 لها	 التي	يؤسس	 اللوحة	 توازنات	 ما	تحددها	 بقدر	 املوضوع،	 أو	 الفكرة	 الفنية	ال	تحددها	

اللون	والفراغ	والكتلة.	فكثافة	اإلحساس	والبناء	الوجداني	 بالتوليف	بين	ثالثة	عناصر	رئيسة؛	هي	

املتداخل	مع	اإلحساس	البصري	هي	العوامل	األكثر	أهمية	في	إنجاز	عمله	الفني.	فغاية	الفن	كما	يقول	

)22(	حنان	قصاب	حسن،	كلمة	التقديم	لبروشور	معرض	الفنان	)على	مقوص(	املقام	في	غاليري	أتا�سي،	)دمشق:	آذار،	2002(.		
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الفنان	الرو�سي	)فاسيلي	كاندينسكي(	)1866-1944(	“ليست	في	تصوير	األشياء،	بل	في	تصوير	إدراكنا	

النف�سي	لها،	وال	سبيل	إلى	ذلك	إال	إذا	توجهنا	إلى	الداخل،	إذا	صورنا	الزمن	كما	نحسه	في	أعماقنا،	ال	

كما	تمثله	لنا	الحجوم	واألبعاد	في	العالم	الخارجي”)23(.	

عند	 اللوحة	 بها	 تفيض	 التي	 والروحية	 الوجدانية	 الحالة	 إلى	 يتعَرف	 أن	 املتلقي	 أراد	 إذا	 وعليه،	 	

يفعل	 الرموز	والدالالت	واملقاصد،	ألنه	حين	 إلى	جملة	من	 يترجمها	 يقوم	 أال	 ينبغي	عليه	 )مقوص(،	

املنحنى	 يتابع	 أن	 عليه	 ينبغي	 وإنما	 الحقيقي.	 ومعناها	 سياقها	 عن	 باللوحة	 خرج	 قد	 يكون	 ذلك،	

كما	 ناحية،	 من	 تفصيلي	 بشكل	 اللوحة	 يدرس	غرافيك	 أن	 له	 يتسنى	 كي	 للعمل	 الصاعد	 الوجداني	

أن	عليه	من	ناحية	ثانية،	أن	يتبّحر	في	قراءة	التفاصيل	املنسربة	على	مساحة	اللوحة،	بمثل	األلوان	

عند	 اللوحة	 لفهم	 عنه	 غنى	 ال	 ا	
ً
شرط تعد	 التي	 الفنية	 املكونات	 تلك	 والكتلة،	 والفراغ	 والتشكيل	

)مقوص(.	فاالهتمام	بتكنيك	الرسم،	و	االنشغال	بالوقوف	على	تقنياته	وأساليبه،	ليسا	إال	تفاصيل	

صغيرة	على	هوامش	اللوحة	التي	تبنى	على	كينونة	الفنان،	وخصوصيته	الذاتية،	وثقافته	املجتمعية،	

وهاجسه	باالنتماء	إلى	جغرافيا	بعينها،	ما	دام	اإلنجاز	الحقيقي	ألي	عمل	فني	يتجّسد	في	قدرته	على	

التأثير	الوجداني	في	اآلخرين.	

	ولكن	املتتبع	أعماَل	الفنان	)مقوص(	التي	رسمها	في	سياق	مراحل	زمنية	متالحقة،	قد	يلفت	نظره	

فيها	تشابه	فكرة	لوحاته	وموضوعاتها،	األمر	الذي	قد	يدفع	باملتلقي	-	الذي	لم	يتسَن	له	االطالع	على	

أن	 يتوهم	 أن	 إلى	 التشكيلي-	 إبداعه	 ُم	
ُ
يحك الذي	 الفني	 الحدس	 أو	 )مقوص(،	 عند	 اللوحة	 فلسفة	

الحال	 واقع	 لكن	 الحدوس.	 وتال�سي	 اإلبداع،	 نضب	 إلى	 ربما	 األمر	 فيعزو	 ومكررة،	 متشابهة	 أعماله	

تنضوي	تحت	 فنية	واحدة	 إنما	هي	سلسلة	 	- الشجرة	 فيها	رسم	 يتكرر	 التي	 	- اللوحات	 أن	 إلى	 يشير	

حدس	فني	واحد	يكاد	أن	يكون	بمنزلة	الحبل	السري	الذي	يربط	بين	كل	تلك	اللوحات	على	حد	سواء.	

فالحدس	الفني	هنا	-	أي	الشجرة	امللحمية-	والذي	يعّد	جوهر	العمل	الفني	عند	)مقوص(،	ال	يستنفد	

موضوعه	بعمل	واحد	فقط،	وإنما	يحتاج	إلى	عدد	كبير	من	األعمال	التي	تعبر	عن	فكرة	فنية	بعينها،	

بحيث	كلما	انتقل	)مقوص(	إلى	رسم	لوحة	جديدة	تغتني	فكرته،	ويتوّسع	حدسه،	فتضحى	أعماله	إذ	

ذاك	مشحونة	بطاقة	وجدانية	وروحية	تنشر	دفئها	وحميميتها	بقدر	ما	تتطور	وتتعمق	تجربته	اللونية	

)23(	صدقي	اسماعيل،	مرجع	سابق،	ص80.
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والبصرية.	“فسواء	استعان	مقوص	بالضوء	أو	بالظل	فإن	تخطيطاته	املرسومة	على	هيئة	التداعي	

للوصف	 نموذًجا	 املكان	 فيضحي	 الشكلية،	 القيمة	 توازي	 الشكال	قسمة	حكائية	 تمنح	 واالستطراد	

البصري	وفوهة	لصبابة	الرؤية	يقرأ	البصر	عبرها	ضجيج	الحياة	بحرية	»)24(. 

ما	 في	 املتلقي،	 يساعد	 قد	 واحد،	 واملبني	على	حدس	 )مقوص(،	 أعمال	 في	 التسلسل	 إن	هذا	 بل	 	

مع	 والتماهي	 قراءتها	وجدانًيا،	 على	 ويحفزه	 بشكل	عميق،	 اللوحة	 تأمل	 على	 النظر،	 بعين	 أخذه	 لو	

ألوانها	وخطوطها	وفراغاتها،	ألنه	من	غير	أن	يتوّحد	املتلقي	مع	اللوحة،	و	يشارك	في	الطاقة	الوجدانية	

والروحانية	التي	بثها	الفنان	في	أعماق	اللوحة،	لن	يقّيض	له	فهمها	وتلّمس	جمالياتها،	وكأن	اللوحة	عند	

)مقوص(	امرأة	جميلة	مغناج،	ما	إن	يراها	االنسان	حتى	ُيغَرم	بها،	ويقع	في	عشقها.	

اللوحة	 خّد	 تالمس	 التي	 املرهفة	 األحاسيس	 من	 دفًقا	 تختزن	 )مقوص(	 يرسمها	 التي	 اللوحة	 إن	 	

ُيِقبل	نحوه،	ليشكال	مًعا	ملسة	 الصقيل	كطّل	الصباح	من	خالل	سلم	لوني	واسع	يرمش	للضوء	أن	

دها	حيًنا،	ويحاكيها	
ّ
حب	قّدها	فناننا	من	روحه	ليرسم	بها	الطبيعة	الريفية	في	الساحل	السوري.	ليقل

ا	يعيد	إنتاجها	بصورة	جديدة	تراكم	طاقة	كبيرة	من	الحلم	والفرح.	فهو	يعمل	في	
ً
حيًنا	آخر،	وحيًنا	ثالث

ق	الفرح	والجمال	واألمل	من	خالل	مزج	األلوان،	وسكب	الضوء،	
ّ
مرسمه	من	غير	كلل	أو	ملل،	لكي	يوث

ُيراِجع	 يبرح	 اللون.	وهو	ال	 -	كشط	 في	إطار	ما	أسماه	 للوحة	 بالكتل	والفراغات،	والتأسيس	 واللعب	

اللوحة	التي	رسمها،	ويتأملها،	لكي	يعّتم	لوًنا	هنا،	ويمنح	إشراقة	لون	هناك،	ألنه	مسكون	بالتفاصيل،	

وعشق	األلوان.	كيف	ال،	واأللوان	كما	يقول	الفنان	الفرن�سي	)تولوز	لوتريك(	»	هي	املوسيقى	العذبة	

التي	تجعل	األشياء	كائنات	تشعر«)25(.

درِج	لوحات	)مقوص(-	على	اختالف	موضوعاتها	ومقاصدها	واملعنى	الذي	
ُ
	بيد	أنه	من	الصعب	أن	ن

تريد	إنتاجه	-	تحت	مدرسة	فنية	بعينها،	ألنه-	أي	)مقوص(-	وبعد	أن	تخرج	في	كلية	الفنون	الجميلة	

ِم	يرتقي	درجاِته	
َ
ُسل بالنسبة	له	غير	 ل	

ّ
الفنية	تمث التلمذة،	لم	تعد	املدارس	 بدمشق،	وتجاوز	مرحلة	

لكي	يؤسس	مشروعة	الفني	الخاص،	بعد	أن	ُصِقلت	أدواته،	واغتنت	تجربته،	وامتلك	حدًسا	جمالًيا،	

)24(	طالل	معال،	كلمة	التقديم	لبروشور	معرض	الفنان	)على	مقوص(	املقام	في	غاليري	أتا�سي	)دمشق،	آذار،	2002(.								

)25(	صدقي	إسماعيل،	مرجع	سابق،	ص80.
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أنارته	ووسعت	حدوده	روح	فلسفيه	أَملَت	عليه	أن	يؤمن	باإلنسان	بوصفه	قيمة	عليا	ال	تدانيها	قيمة	

ل	
ّ
أخرى،	على	الرغم	مما	لحق	به	من	تشويه	وتدمير	في	عصرنا	الحالي.	وعليه	فإن	)مقوص(،	وبعد	أن	تمث

رشاتُه	عبر	جسد	اللوحة،	ليسكب	فوقها	أطياف	
ُ
معارف	وخبرات	تلك	املدارس	الفنية،	أصبح	ينقل	ف

رؤًى،	وابتهاالت	أمنيات،	وبوح	وجدان،	باستخدام	حزمة	من	األلوان	املتتاّمة	واملتضاّدة	واملتجاورة	التي	

ثقلة	بالرموز	واإلشارات.	
ُ
أتاحت	له	أن	ُيبِدع	طيًفا	واسًعا	من	اإليحاءات	الوجدانية	امل

	ولكن	إذا	كان	)مقوص(	قد	هجر	املدارس	الفنية	إلى	غير	رجعة،	فليس	من	أجل	أن	يقطع	معها،	

وإنما	لكي	يتجاوزها	بعد	أن	اشتد	ساعده،	وقويت	شوكته،	وامتلك	عّدته،	وبلغ	مرتبة	األستاذّية	التي	

حّتم	على	صاحبها	أن	ينحت	أدواته،	ويتأبط	حدسه،	ليخط،	من	ثم،	أسلوًبا	فنًيا	يتمّيز	به	عن	غيره	
ُ
ت

من	أبناء	جيله	من	الفنانين.	وألن	األمر	على	هذا	النحو،	وإذا	كان	ال	بد	من	إدراج	)مقوص(	في	مذهب	

فني	ما،	فمن	املمكن	رده	فكرًيا	ووجدانًيا،	وضمن	هذا	الحد	أو	ذاك،	إلى	ما	يسمى،	الفن	البوهيمي،	

الذي	يرفض	أصحابه	بشكل	قاطع	االنتماء	إلى	أي	مذهب	إال	ذاك	الذي	يبدعه	الفنان	بنفسه،	وهو	

ما	عبر	عنه	)غوغان()26(	بالقول:	»إن	الفنان	أمام	لوحته	ال	يخضع	ألي	تأثير.	وال	ألي	تقليد.	إنه	هو،	

نفسه	كل	�سيء،	في	كل	حين«)27(.

الخطوط:	ببراعة	يمسك	)مقوص(	بأهداب	الخط	ليرسم	الحركة	إلى	اليسار	أو	اليمين،	إلى	فوق	

ا	مرًنا	خفيًفا،	وتارة	
ً
أو	تحت،	كي	تتوازى	األشكال	املوزعة	على	املحيط	الدائري	للوحة.	فتارة	يكون	خط

يكون	قاسًيا	وخشًنا،	وهذا	ما	تحّدده	املفردة	الذي	يريد	الفنان	إبرازها.	»ففي	محاورته	مع	الخطوط	

يضع	مقوص	الخطوط	ويقودها،	وأحياًنا	يترك	لها	حرية	التحرك	والكشف	املستتر	ليعاود	قيادتها	مرة	

أخرى،	ويترك	لها	العنان	لتقوده	إلى	أسرارها	القدسية	ملهمة	له	مرة	بعد	مرة«)28(.	

بالطبيعة،	قد	 العميق	بإشكالية	عالقة	االنسان	 بالريف،	وإحساسه	  األلوان:	إن	ولع	)مقوص(	

أمليا	عليه	أن	يستخدم	األلوان	الدافئة	والهادئة	التي	تعبر	عن	حميمية	البيئة	الريفية،	مثل	-	األوكر	

)26(	رّسام	فرن�سي	تخرج	من	بين	أحضان	املدرسة	االنطباعية،	إال	أنه	أبدى	ميوالت	أخرى،	فكان	من	املؤسسين	لحركات	فنية	الحقة.

)27(	صدقي	اسماعيل،	ص199

)28(	يحيى	سويلم،	»في	لوحات	على	مقوص؛	األشجار	تثمر	بشرا«،	جريدة الفنون،	العدد	63،	السنة	السادسة،	)2006(.	
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بالنسبة	 واأللوان	 والفرح.	 بالحنين	 مشبعة	 ألوان	 وهي	 والبنفسجي،	 واألزرق	 واألحمر	 الكركمي(	 )أو	

	إلى	املتلقي	عبر	توزيعات	شخوص	اللوحة،	وعناصرها،	
ُ
بث

ُ
ت إلى	)مقوص(	هي	رسائل	حسية	وبصرية	

ومفرداتها،	فيتلقفها	املتلقي،	ويعيد	ترجمتها	بطريقة	جديدة	تتفق	مع	ثقافته	البصرية	ومعرفته	الفنية.	

يحّقق	 أن	 مكنه	 الذي	 األمر	 وفراغاتها،	 اللوحة	 مسام	 على	 وإتقان	 بِحرِفية	 موزعة	 )مقوص(	 فألوان	

توازًنا	بين	اإلضاءة	والظل،	وبين	الكتلة	والفراغ.	وهو	يميل	في	لوحاته	إلى	استخدام	األلوان	املحايدة،	

أن	 املتلقي	 أو	 الناقد	 على	 يتعذر	 التي	 اللوحة	 في	 بصرًيا	 انسجاًما	 يخلق	 لكي	 واألسود،	 األبيض	 بمثل	

يفصل	ما	هو	أساس	فيها	عن	ما	هو	ثانوي،	ألن	ثمة	تبادل	لألدوار	بين	هذا	أو	ذلك،	فالعنصر	عينه	

الذي	قد	يبدو	أساًسا	في	لوحة	ما،	ربما	يضحى	ثانوًيا	في	لوحة	أخرى،	وهذا	ال	يضير	)مقوص(	ما	دام	

ذلك	لن	يؤثر	في	التصميم	النهائي	للوحته	التي	ال	يهتم	فيها	بإبراز	الفكرة،	أو	اإليماء	إلى	املعنى،	وإنما	

يسعى	ألن	ُيحِرض	املتلقي	وجدانيا	من	أجل	أن	يشارك	شخوص	اللوحة	مصائرهم	وأقدارهم.	ولذلك	

نجد	أن	العناصر	واأللوان	والخطوط	وتقنيات	الرسم	جميعها،	وعمارة	اللوحة،	وهندستها	تشكيلًيا،	

يتم	توظيفها	من	أجل	هذه	الغاية.

 التصنيف الفني ألعمال »مقوص«

وِلع	)مقوص(	في	بداية	حياته	الفنية	باملناخ	الغرافيكي	والرسم	بالحبر	األسود،	فكان	لذلك	بالغ	
ُ
	أ

إلى	 األسود	 بالحبر	 الرسم	 انتقاله	من	مرحلة	 إن	 بل	 في	مرحلة	الحقة،	 الزيتية	 للوحة	 في	رسمه	 األثر	

مرحلة	الزيتي	يعود	بشكل	رئيس	إلى	عالقته	الحميمة	التي	نسجها	مع	الطبيعة	بكل	مفرداتها	من	جهة،	

يرتبط	 الذي	 الدافئ	 اللون	 التي	حملت	معها	هاجس	 الطفولة	 ذاكرة	 إلى	عالقته	مع	 أخرى	 ومن	جهة	

باملناخ	الريفي	والتربة	التي	تتدّرج	ألوانها	من	الكل�سي	األبيض	إلى	الرمادي	والبني،	ثم	إلى	األحمر.	هذه	

الذاكرة	اللونية	حفزت	)مقوص(	ألن	يوالف	ما	بين	الحس	الغرافيكي	)األسود	واألبيض(،	وما	بين	الحس	

التصويري)29(	الذي	يتأَسس	على	تماهيات	اللون،	وتناغماته،	وعالقاته.	هذا	التوليف	هو	الذي	أنتج	

األسود	 اللون	 من	 ابتداء	 القاتم،	 اللون	 مع	 درجاته،	 مع	 الضوء	 لعالقة	 »دراسة	 هو	 مقوص:	 عند	 العميق	 بمفهومه	 التصوير	 	)29(
إلى	األبيض،	حتى	عندما	نستخدم	األلوان	تظل	قائمة	هذه	العالقة	ألن	األلوان	لها	درجات	غرافيكية.		فلو	حولنا	لوحة	ملونة	إلى	قيم	
األبيض	واألسود،	لوحة	فيها	ألوان	كاألحمر	وأزرق	والوردي	واالصفر،	سنذهب	بالضرورة	من	األسود	إلى	درجاته	“من	مقابلة	شخصية	
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في	ما	بعد	اللوحة	الزيتية	التي	تحمل	قاعدة	غرافيكية،	والتي	تضج	باملناخ	اللوني	الدافئ؛	لون	الدروب	

وحقول	القمح،	ولون	جذوع	األشجار	والصخور،	ولون	مالبس	الفالحين	املزركشة	الزاهية،	بل	إن	هذه	

التأثيرات	البصرية	والحسية	هي	التي	دفعته	به	إلى	البحث	في	معادلة	التوليف	بين	الحس	التصويري	

والحس	الغرافيكي	التي	تعد	من	أساسيات	العمل	الفني	لديه.	

وعليه	إذا	أردنا	أن	نصنف	أعمال	الفنان	)مقوص(	في	مجموعات	تتوافق	مع	التصنيفات	الفنية	

املعتادة	التي	تختصر	في	طرق	ثالث:	

 1.	الحقبة	أو	الحركة	الفنية	التي	تندرج	اللوحة	تحتها.	

2.	فكرة	اللوحة	وموضوعها.	

3.	املادة	التي	رسمت	بها	اللوحة.	

إذا	أردنا	أن	نعتمد	هذا	التصنيف	بحرفتيه،	فإنه	سيصبح	من	املتعذر	أن	نصنف	أعمال	)مقوص(.	

ألن	كل	ما	رسمه	من	أعمال	منذ	تخرجه	في	كلية	الفنون	الجميلة	حتى	اليوم	-	وكما	يؤكد	هو	بنفسه-	

يعالج	فكرة	واحدة،	و	لوحة)30(	واحدة	بعينها،	ما	يني	يطورها،	ويغنيها	من	خالل	ممارسته	اللعب	الفني،	

والتجريب	اإلبداعي،	والحدوس	املتجددة.	ولكن	على	الرغم	من	ذلك	يمكن	أن	نعتمد	تصنيًفا	له	عالقة	

باألسماء	التي	يهبها	الفنان	)مقوص(	للوحاته،	حتى	لو	اقتصرت	على	معالجة	موضوع	واحد	بعينه،	هو	

الطبيعة	الريفية	وطقوس	الفالحين	فيها،	بصرف	النظر	عن	تكنيك	اللوحة	وألوانها.	

كانت	 إذا	 إال	 	- بعينها	 لوحة	 لكل	 ُمفَصلَين	 	
ً

وتحليال شرًحا	 نقدم	 لن	 التصنيف	 هذا	 في	 أننا	 غير	 	

بتحليل	 سنكتفي	 وإنما	 	- األخرى	 اللوحات	 مجموعة	 من	 تميزها	 ما	 خصوصية	 تمتلك	 اللوحة	 هذه	

كل	مجموعة	لوحدها	وشرحها	بصورة	مختصرة.	ومن	هنا	ارتأينا	أن	نقسم	أعمال	)مقوص(	إلى	أربع	

مع	الفنان	)علي	مقوص(	الالذقية	2020/5/8.

)30(	ريم	جبيلي،	يقول	الفنان	)مقوص	(	»إن	مقولة	اإلنسان	يرسم	في	حياته	لوحة	واحدة	تنطبق	علي«،	جريدة الوحدة،	العدد9417،	
.)2019(
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مجموعات	أساسية،	تعالج	كل	منها	املوضوع	ذاته،	ولكن	من	زاوية	مختلفة.	وهي	اآلتي:	

1.	مجموعة	لوحات	الشجرة.	

2.	مجموعة	اللوحات	التي	رسم	فيها	)مقوص(	طقوس	الفالحين.	

3.	مجموعة	املناظر	الطبيعية.

تحت	 مباشرة	 بصورة	 تندرج	 ال	 التي	 اللوحات	 بقية	 وتتضمن	 الخاصة،	 اللوحات	 مجموعة	 	.4  

تصنيف	املجموعات	السابقة.	

املجموعة األولى: اللوحات التي تتضمن )الشجرة امللحمية املقدسة(

واألرض	 اإلنسان	 بين	 القائمة	 األزلية	 لألنشودة	 ووجداني	 فني	 تكثيف	 هما	 	)2 	،1( اللوحتان	 	

املنبثقة	من	 التفاصيل	 تتناغم	فيها	جملة	من	 إنها	سيمفونية	وجد	 واملطر	والشمس	والهواء	والريح،	

مخزون	الذاكرة	عند	)مقوص(،	ذاكرة	تتزاحم	فيها	الطقوس،	والعادات،	والتقاليد	التي	عاشها	فناننا	

إنها	لوحات	يستحضر	مفرداتها	من	 في	وجدانه	وعقله	وروحه.	 لها	حضور	كثيف	 في	طفولته،	فبات	

امليثولوجيا	السورية	القديمة،	من	ملحمة	اإلله	بعل	أو	حدد،	رّب	املطر	والّسحاب	والصواعق	واالمطار	

عالقة	 معه	 السوري	 الفالح	 ينسج	 الذي	 اإلله	 األوغاريتّي،	 البانثيون	 في	 الّرئيس	 اإلله	 والخصوبة،	

روحانية	ووجدانية،	ألن	حياته	الريفية	البسيطة	التي	تعتمد	على	الزراعة	والحصاد	واملواسم	والزرع	

والغالل	رهن	بإرادة	هذا	اإلله	الذي	يهب	الفالح	الخير	والفرح،	أو	يحجبهما	عنه.	و)مقوص(	يستلهم	

تلك	امللحمة	األوغاريتية،	وكأنها	ثيمة	من	االنتظار	والفرح،	تنعقد	عندها	وعليها	طقوس	الفالحين	في	

الريف	السوري	على	تنوعها	واختالفها.	

فكرًيا	 )مقوص(	 إليه	 ينتمي	 الذي	 الريف	 من	 ما	 مكان	 في	 توجد	 عادية	 شجرة	 ليست	 والشجرة	

فهي	 	« والقراءات.	 التأويالت	 من	 كثيًرا	 تحتمل	 خاصة	 رمزية	 لها	 مباركة	 هي	شجرة	 وإنما	 ووجدانًيا،	
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الرئي�سي	 بها	وكانت	خطه	 ارتبط	 لوحته	وملرحلة	طويلة	 الذي	يفرض	حضوره	على	 املحوري	 العنصر	

الزمان،	هي	 املكتشف،	فهي	شجرة	كونية،	شجرة	الحياة،	شجرة	الخطيئة،	الشجرة	األزلية،	شجرة	

كذلك	الشجرة	املثمرة،	شجرة	اإلظالل،	شجرة	املحبين	والعاشقين،	شجرة	السنديان	املتينة	أو	شجرة	

الجوز،	شجرة	وارفة	مورفة،	وأخرى	مجردة	متساقطة	األوراق،	شجرة	خيالية	وشجرة	الطيور	وشجرة	

تثمر	بشرا«)31(.	

وتغير	 خطوطها،	 وتخربش	 بألوانها،	 وتعبث	 اللوحة،	 قلب	 تشق	 تكاد	 )مقوص(	 عند	 فالشجرة	 	

هندسة	الزمان	واملكان	فيها،	حتى	تستقر	في	نهاية	األمر	على	هيئة	ما،	تتطابق	مع	تلك	التي	الهيئة،	أو	

الصورة	التي	يتخيلها	)مقوص(	لها.	وحضور	الشجرة	بهذه	الكثافة	واالمتداد	املحمولين	على	سلم	من	

األلوان	الترابية	الغامقة	التي	الذي	ينسجها	فناننا	بمغزل	الذكرى	والتخيل	في	سلسلة	لوحاته؛	تدفعني	

إلى	التخمين	بأن	)مقوص(	لو	أراد	في	لحظة	ما،	أن	يرمي	بشجرته	بعيًدا	عن	اللوحة،	وال	يرسمها،	فإنها	

	إلى	مرسمه،	وتعرش	على	لوحته	من	غير	استئذان	منه،	وكأني	باألشياء،	
ً

-	أي	الشجرة	-	ستتسلل	ليال

تتعّود	مبدعها،	كما	يتعّودها	فال	يستطيع	الواحد	منهما	الفكاك	من	اآلخر،	حتى	باملوت.	

)31(	يحيى	سويلم،	مرجع	سابق.
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)1( ملحمة بعل- زيت، ورق، قماش، قياس 150، 135، من مقتنيات املتحف الوطني البريطاني 
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)2( حبر وزيت، على قماش، 2014، القياس لكل لوحه 150، 135
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أما	)طقوس	الفالحين،	ووليمة	العرس(،	)اللوحتان	3،	4(.	نالحظ	فيهما	تأثير	الفراغ	في	الطبيعة،	

وعالقتها	 حميمتها،	 بكل	 التوت	 وحضور	شجرة	 الريفية.	 والطقوس	 الفالحين،	 حياة	 في	 املناخ	 وتأثير	

ر	أمامه	وكأنها	روح	تحميه،	إنها	بيت	أليف	للطيور،	كما	أنها	خزانة	
ّ
الدافئة	بالبيت	الطيني	التي	تتجذ

	
ً

للفالح	يعلق	فيها	سالل	القش،	وأدوات	الفالحة	التي	يأخذها	في	الصباح	عند	ذهابه	إلى	حقله.	فضال

على	كونها	مصدر	رزق	للفالح	الذي	يربي	عليها	دودة	القز	التي	تغزل	الحرير	الطبيعي.	

وتمتاز	اللوحة	)3(	باأللوان	الترابية	التي	تنضح	بموقف	وجداني	لصيق	بالبيئة	الريفية	والطبيعة	

املؤنسة،	كما	تعبر	عن	عالقة	االنسان،	الفالح،	باملادة	والزمن.	

	في	حين	تمثل	اللوحة،	رقم	)4(،	مشهد	وليمة	غير	تقليدية،	يحاول	)مقوص(	أن	يجّسد	فيها	مظاهر	

الفرح	والحب	الذين	يجتمع	عليهما	أبناء	الريف	في	مناسبات	معينة،	قد	تكون	عرًسا	ألحد	أبناء	القرية،	

وقد	تكون	وليمة	جماعية	في	موسم	الحصاد،	أو	نهاية	قطاف	الزيتون،	وليمة	يكون	فيها	للشجرة	حضور	

رمزي	كثيف،	ألنها	هي	التي	تظلل	الجميع	بفيئها.	ففي	هذه	اللوحة	نالحظ	جملة	من	اإليحاءات	والرموز	

التي	تختزنها	ذاكرة	)مقوص(	التي	تعبر	عن	عمق	إحساسه	بمعاناة	الفالح	وصعوبة	الحياة	التي	يحياها،	

والتي	يخفف	من	وقعها	إلى	حد	ما،	تلك	األلفة	واملودة	التي	يشعر	بها	أهل	القرية،	عندما	يجتمعون	

تحت	ظل	الشجرة	التي	تمنحهم	األمان	والطمأنينة.	

اللوحة	)رقم	5(	التي	يمكن	النظر	لها	بوصفها	دراسة	فنية	وجمالية	لشجرة	البلوط	التي	ترمز	إلى	

الصالبة	والقوة	واالرتباط	باألرض،	و	تتشكل	هذه	اللوحة	من	ألوان	دافئة،	وخطوط	متوازية	ومتقابلة	

إلى	إظهار	العالقة	الحميمية	بين	الشجرة	وطائر	البوم	الذي	يدل	في	تراثنا	 يرمي	)مقوص(	من	ورائها	

الشعبي	على	الخراب	والشؤم.	غير	أن	)مقوص(	الذي	يعيد	قراءة	املوروث	بفهم	جديد	ومغاير،	يقدم	

صورة	غير	مألوفة	لهذا	لطائر،	وهو	إذ	يفعل	ذلك،	فإنه	يثير	في	داخل	املتلقي	نوازع	الدفء	والتعاطف	

مع	طائر	يستحق	أن	نرى	فيه	صورة	مغايرة	لتلك	الصورة	النمطية	التي	اعتدناها،	وألفناها.	واللوحة	

يسبح	 الذي	 الخطي	 التكوين	 حركة	 تتبع	 على	 عالوة	 بالزمن،	 الفراغ	 عالقة	 تأمل	 إلى	 بنا	 تف�سي	 هنا	

كالجداول	الصغيرة	فوق	أرض	ممتدة	هي	مساحة	اللوحة	وتخومها.	

أما	اللوحة	)رقم6(،	العاشقان	الريفيان،	فتدل	على	الحميمية	والدفء	في	عالقات	أهل	الريف،	
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فها	هما	العاشقان	يجلسان	تحت	الشجرة	املقدسة،	أو	شجرة	العشق	يتطارحان	الغرام،	ويبوحان	

بأشواقهما.	

)3( استراحة الفالحات، زيت، قماش، 135×150

)4( وليمة عرس ريفي، 150، 135، زيت، قماش 
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)5( شجرة البلوط الهرمه، زيت، قماش، 130، 115

 

)6( عاشقان ريفيان، 10×12 
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املجموعة الثانية: مجموعة طقوس الفالحين 

البيئة	 في	 للفالحين	 الكرنفالية	 الطقوس	 	)10 	،9 	،8 	،7( اللوحات	 من	 املجموعة	 هذه	 تصف	 	

الريفية،	وتتناول	مظاهر	الطبيعة	كاملطر	والبرق	والصواعق	والريح	ووشوشات	جداول	املاء	للح�سى،	

ا	من	البحث	الوجداني	ملسارات	الحياة	
ً
وانبالج	البذار	من	رحم	األرض.	إنها	بهذا	املعنى	ليست	إال	نمط

في	الريف،	بعيًدا	عن	االهتمام	بالفكرة	املجردة	عن	الريف	ذاته	-	ألنه	شتان	ما	بين	البحث	في	الفكرة	

ى	
ّ
املجردة	لألشياء	الطبيعية،	وما	بين	تتّبع	التفاصيل	الوجدانية	والحميمية	لتلك	املفردات	التي	تتجل

بين	 وما	 اللوحة	 هندسة	 بين	 ما	 القائمة	 العالقة	 يوظف	 هنا	 )مقوص(	 إن	 	- الفكرة	 تلك	 سياقها	 في	

أغلب	 في	 بجالء	 تظهر	 التي	 اإليجابية	 الطاقة	 من	 كبيًرا	 قدًرا	 وبثه	 عمله	 إلنجاح	 الروحانية	 الكينونة	

لوحاته.	فعندما	يرسم	على	سبيل	املثال	صخرة	ما،	فإنه	ال	يرسم	صخرة	بعينها	تتوّضع	في	مكان	من	

الطبيعة،	ألن	مهمته	ليست	تقليد	األشياء	أو	نسخها	كما	يفعل	بعض	الرسامين	املبتدئين	أو	الهواة،	

وإنما	هي	تكثيف	التفاصيل	املخزونة	في	ذاكرته	عن	الصخرة	ليحولها	من	ثم	إلى	بناء	غرافيكي	مستنبط	

من	خصوصية	الصخرة	نفسها،	وزاخر	بالحس	والوجدان.	

ألوان	الطبيعة	 بألف	لون	ولون	من	 الريف	الذي	يزهر	 في	 الناس	 وتعبر	هذه	املجموعة	عن	حياة	

التي	تتكئ	على	قاعدة	من	 اللوحة	 التي	تظهر	عند	)مقوص(	بتأمل	خلفية	هذه	 النقية	الدافئة،	تلك	

الغرافيك	التي	تأخذ	لون	التراب	وحميميته.	فاللوحة	هنا	تمّجد	احتفاء	الفالح	باألرض	والسماء،	كما	

مهموم	 )مقوص(	 وألن	 والخشب.	 والحجارة	 الطين	 من	 واملبني	 الدافئ	 الطفولة	 ببيت	 عالقته	 تمّجد	

نراه	يستخدم	 فيه،	 الفالح	 معاناة	 السوري	وسرد	 الساحل	 في	ريف	 الريفية	 الطقوس	 باإلضاءة	على	

من	األلوان	ما	يشبه	ألوان	الحقول،	وبيادر	القمح،	بله	ما	يشبه	لون	رغيف	الخبز	الذي	يقُد	من	عرق	

الفالح	ومعاناته.	
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)7( فتاة ريفية، زيت، قماش 75×85

)8( طقوس شجرة العشق كرتون 95 ×85 
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)9( طقوس الفالحين، 110×130

 

)10( طقوس الفالحين. زيت قماش. 125×110



247

العدد الثاني عشر - حزيران/ يونيو 2020ملف العدد

وجدانًيا	 إحساًسا	 فتختزن	 الريفية،	 الطقويس	 تحت	مجموعة	 تندرج	 التي	 	)11 )رقم	 اللوحة	 أما	

والفراغ	 الكتلة	 بين	 العالقة	 تخوم	 ليقف	من	خالله	على	 عالية،	 بفنية	 )مقوص(	 عميًقا	يستحضره	

التي	 السماء	 والسماء،	 الفراغ	 بين	 تربط	 التي	 الصلة	 متانة	 عن	 يعبر	 الذي	 األزرق	 اللون	 باستعمال	

يتضرع	إليها	الفالح	كي	تجود	عليه	باملطر	في	مواسم	الجفاف	وشح	املياه.	والكثافة	اللونية	التي	يمكن	

مالحظتها	بقوة	في	لوحته	هذه	تمنحها	قيمتها	الفعلية	بعيًدا	عن	الشكالنية	اللونية	والفراغات	والضوء.	

)11( طقوس الفالحين، 130 ×110 
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 املجموعة الثالثة: مجموعة املناظر الطبيعية 

	اللوحات	)12،	13،	14،	15(	هي	رسم	لطبيعة	ريفية،	استمد	)مقوص(	تفاصيلها	وعناصرها	من	

ذاكرته	البصرية	التي	شكلتها	حياته	بين	أحضان	الطبيعة	في	ريف	الالذقية	الساحر.	وقد	رسمها	بأسلوب	

املدرسة	 أنصار	هذه	 أن	 نجد	 في	حين	 ولكن	 الفن.	 في	 االنطباعية	 املدرسة	 روح	 من	 ما	 إلى	حد	 قريب	

بطريقة	 األسود	 اللون	 يستخدم	 فناننا	 أن	 نالحظ	 الفنية،	 أعمالهم	 في	 األسود	 اللون	 يستخدموا	 لم	

خاصة،	لكي	يومئ	إلى	عالقة	التآخي	والحميمية	التي	كانت	قائمة	بين	اإلنسان	الريفي	والطبيعة،	والتي	

تحولت	مع	اإلنسان	املعاصر	إلى	عالقة	مصلحة	وانتفاع،	األمر	الذي	أدى	إلى	تخريب	هذه	العالقة	التي	

ستتحّول	في	ما	بعد	إلى	ضرب	من	ضروب	الحنين	واإلحباط.	

للطبيعة،	 عميقة	 تأمالت	 على	 بناًء	 أعماله	 ين�سئ	 اللوحات	 من	 املجموعة	 هذه	 في	 و)مقوص(	 	

ولإلنسان.	فعندما	يريد	أن	تكون	املرأة	موضوًعا	للوحاته	فإنه	يبحث	عن	التفاصيل	الصغيرة	والخاصة	

التي	تتمّيز	بها	تلك	املرأة	بالذات،	أكثر	مما	يهتم	بجمالها	ولون	عيونها،	وتسريحة	شعرها،	وهذا	املزاج	

الخاص	في	الرسم	ينطبق	على	كل	املفردات	البيئية	والطبيعية	التي	يريد	أن	يرسمها	)مقوص(،	كالحقل	

والبيت	واألرض	والسماء.	
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)12( منظر طبيعي 

)31( منظر طبيعي، زيت، قماش، 115، 135
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)14( منظر طبيعي، زيت، قماش، 115، 135

)15( منظر طبيعي، زيت، قماش، 115، 135
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	اللوحة	)رقم	16(	منظر	طبيعي	يبنى	على	اإلحساس	بالغرافيك	العظيم	املوجود	بالطبيعة	والصخور	

والحقول	والبراري.	وهو	يعكس	البيئة	التي	عاش	فيها	الفنان	عندما	كانت	الطبيعة	بكًرا،	واألدوات	التي	

الفنان	هاهنا	 التي	استخدمها	 واأللوان	 واملنجل.	 كاملحراث،	 للغاية،	 الريف	بسيطة	 أبناء	 يستخدمها	

فيها	شفافية	ونقاء.	فعندما	اراد	)مقوص(	أن	يرسم	الضباب	الذي	يتشكل	فوق	الجبال	قبل	انبالج	

من	 تفاصيلها	 ويرسم	 الطبيعة،	 يتأمل	 إنه	 والنقاء،	 بالشفافية	 توحي	 التي	 األلوان	 استخدم	 الفجر	

دون	أن	يكون	الرسم	خاًصا	بمكان	معين،	وإنما	يستحضره	)مقوص(	من	ذاكرته	البصرية	ووجدانه،	

التشكيلية	 الناحية	 من	 بصرًيا	 يدرسه	 وهو	 الذاكرة.	 من	 تفاصيله	 باستحضار	 املكان	 يؤلف	 إنه	 بل	

والغرافيكية	بأسلوب	تقني	غير	مألوف.	ولن	يرسم	مقوص	األشياء	من	الداخل	إلى	الخارج،	نراه	ال	يهتم	

بالصيغ	الشكالنية	للرسم،	وإنما	ُيشغل	بخصوصية	األشياء	وفرادتها.	

 )16( منظر من جبال الالذقية، زيت، قماش، 135، 115
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املجموعة الرابعة: مجموعة اللوحات الخاصة 

هذه	اللوحات	)17،	18،	19(	تبحث	في	املساحة	اللونية،	التجريد	وعالقة	الضوء	واملكان،	إضافة	

ا	
ً
إلى	عالقة	الفراغ	بالكتلة،	أو	عالقة	الحس	املادي	باللون.	فاللوحة	هذه	هي	أقرب	إلى	أن	تكون	بحث

تجريًبا	في	اللون	والضوء	والفراغ،	بله	هي	تجربة	عابرة	بالنسبة	إلى	)مقوص(،	مع	أنه	رسم	حوالى	عشر	

التجريد	 إلى	 أقرب	 منحى	 لها	 يبحث	عن	خصوصية	 كان	 منها	 كل	 وفي	 التجربة،	 هذه	 إطار	 في	 لوحات	

والكثافة	اللونية	منها	إلى	االهتمام	بالجانب	التقني	للعمل،	ألن	من	شأن	ذلك	أن	يؤثر	سلًبا	في	العمل	

الفني،	ويحّوله	من	مخزون	إيجابي	وجداني	إلى	بعد	ِحرفي	بحت،	وأعمال	املجموعة	هذه	هي	بجملتها	

امتداد	وجداني	للطبيعة	يتواشج	مع	ذاكرة	املكان.	

)17( ألوان زيتي، قماش قياس 90، 80 1994 
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 )18( ألوان زيتية على قماش، قياس، 85، 75

)19( ألوان زيتيه على قماش، قياس 85، 75. 
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خاتمة 

بعد	أن	عرضنا	أهم	السمات	األسلوبية	في	اللون	والخط	والغرافيك	والكثافة،	إضافة	إلى	محاولتنا	

الوقوف	على	النوازع	الوجدانية	والروحية	التي	بثها	)مقوص(	في	لوحاته،	وعدها	أساًسا	له	وللمتلقي	

في	آن	مًعا.	ال	بد	من	االعتراف	بصعوبة	تحليل	لوحات	الفنان	)مقوص(	وقراءتها،	ما	دام	يصعب	رد	

نهائًيا،	 تجاوزها	 باتجاه	 أولى	 إليها	محض	خطوة	 االنتماء	 عّد	 التي	 الفنية	 املدارس	 من	 أي	 إلى	 إبداعه	

أجاد	 التي	 ألعماله	 )مقوص(	 حّمله	 الذي	 والروحي	 الوجداني	 املنحى	 من	 بالضبط،	 تأتي،	 والصعوبة	

فيها	نقل	الطقوس	الريفية	وتوصيفها،	والتي	عاشها	وفق	فلسفة	خاصة	جعلته	يتأمل	عالقة	الفالح	

بأدواته،	وعالقته	بالطقس	والفصول،	عالقته	باملطر،	عالقته	بالبذور	والتربة	والصخرة،	واكتشف	أن	

لهذه	العالقة	قداسة	خاصة	بالنسبة	إلى	الفالح،	تلك	العالقة	التي	ال	تتعلق	بفالح	املنطقة	في	الساحل	

السوري	فحسب،	وإنما	بعالقة	اإلنسان	باألرض	في	أي	مكان	من	الجغرافيا	السورية	أيًضا.	

	وألن	األمر	على	هذا	النحو،	فنحن	لم	نلجأ	إلى	قراءة	وتحليل	كل	لوحة	بعينها	عند	)مقوص(،	ألن	

)مقوص(	 عند	 اللوحات	 الحقيقي	ألجواء	 الفهم	 فرصة	 إليها،	ستحرمنا	 حال	سعينا	 في	 القراءة	 تلك	

الذي	يعيش	حال	تجريب	فني	ال	تنقطع	و	ال	تتوقف.	فهو	قبل	أن	يبدأ	برسم	لوحة	ما،	يفكر،	ويتأمل،	

فعندما	 ببعض.	 بعضها	 األشياء	 اكتشاف	عالقات	 على	 يعمل	 كباحث	 يرسم	 ما	 مع	 للتعامل	 ويسعى	

يتلمس	هذه	 نجده	 األرض،	 أو	 الصخرة	 أو	 كالشجرة	 املثال،	 على	سبيل	 بالفراغ	 املادة	 يدرس	عالقة	

العالقة	في	ما	يسميه	عالقة	التجاور	أو	التفاعل	التي	لها	طابع	االستمرارية	والتواصل.	كذلك	هو	الحال	

عندما	يتأمل	عالقة	األلوان	بعضها	ببعض،	فهو	يكشف	بأنه	ال	يمكن	فهم	اللون	األبيض	إال	من	خالل	

،	عالوة	على	تجاوره	مع	بقية	األلوان	األخرى	ثانًيا،	فال	يمكن	أن	
ً
تجاوِره	مع	درجات	األلوان	القاتمة	أوال

	عندما	يرسم	فنان	ما	لوحة	باللون	
ً

نفهم	األلوان	بشكل	مجرد،	ألن	فهمنا	لها	مشروط	بالتجاور،	فمثال

األزرق،	ويضعها	على	جدار،	عليه	أن	يدرس	عالقتها	بلون	الجدار	قبل	أي	�سيء	آخر.	فإذا	كان	لون	

الجدار	أزرق،	واللوحة	زرقاء،	ستتولد	طاقة	مختلفة	عن	تلك	التي	ستتولد	في	ما	لو	كانت	اللوحة	زرقاء	

ولون	الجدار	أصفر	أو	برتقالي.	وهذه	املوازين	والعالقات	والنسب	اللونية	هي	التي	تحدد	عند	)مقوص(	

في	املتلقي.	فإذا	أراد	)مقوص(	أن	يرسم	األرض،	فلم	يكن	 الفعلية،	وتأثيرها	الوجداني	 اللوحة	 قيمة	

يرسمها	بوصفها	موضوًعا	لعمل	فني	وكفى،	بل	كان	يعبر	عن	موقفه	الوجداني	والعاطفي	من	األرض	
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قبل	أي	�سيء	آخر.	وحتى	عندما	كان	أراد	أن	يرسم	الشجرة	امللحمية،	أو	املقدسة،	فإنه	لم	يكن	يفعل	

ذلك	من	أجل	أن	يستعرض	مهاراته	الفنية	في	الرسم،	وإنما	كان	يسعى	إلى	إبراز	الطاقة	الداخلية	التي	

ا	وتأثيرات	
ً
تحكم	عالقته	مع	الشجرة	بوصفها	كائًنا	مثيًرا	له	عالقة	بالفراغ	والكتلة،	ويتضمن	خطوط

،	ويفرض	تداعياته	الحميمية،	ليس	على	اإلنسان	وحده،	وإنما	على	الكائنات	األخرى	أيًضا.	
ً

وتفاصيال

ولذلك	نرى	شجرة	)مقوص(	التي	كادت	أن	تختصر	حدوسه	الفنية	بجملتها،	تختلف	عن	بقية	االشجار	

التي	حاول	كثير	من	الفنانين	أن	يرسموها،	ولكنها	لم	تكن	-	أي	الشجرة-	بالنسبة	إليهم	إال	تجربة	عابرة	

كل	 البشرية،	 كل	 به	 ارتبطت	 الذي	 الغامض	 »السر	 بمنزلة	 )مقوص(	 عند	 أضحت	 بينما	 وتقليدية.	

الثقافات،	إنها	شجرة	الوالدات	والخصوبة،	شجرة	الخلود	والقداسة	والتحريم،	إنها	شجرة	كل	�سيء	

حي،	وتنتهي	في	ثقافتنا	الشرقية	لتكون	شجرة	املحبة،	ومحبة	هللا«)32(.	فـ	)مقوص(	عندما	يرسم	لوحته	

كان	يتمّتع	بقدر	كبير	من	الحرية،	تلك	الحرية	التي	جعلت	أعماله	متماسكة	فنًيا	وجمالًيا	ووجدانًيا.

 وعليه؛	فإن	العمل	الفني	عند	)مقوص(	ال	يتعلق	بقدرة	الفنان	على	التقيد	الحرفي	بمعايير	الرسم	

في	 يوزعها	 التي	 الروحانية	 الشحنة	 أو	 اإلنسانية	 الطاقة	 الفنان	 امتالك	 ى	من	
ّ
تتأت وإنما	 ومقاييسه،	

مدارات	لوحاته	كضوء	يشع	من	داخل	اللوحة.	وفي	هذا	السياق	يمكن	أن	نفهم	أعمال	)فان	غوغ(	

،	فقد	كانت	لوحاته	مشحونة	بالقداسة	والتعاطف	والحب،	
ً

التي	رسم	فيها	الفالحين	والحقول	مثال

القداسة	التي	هي	في	نهاية	املطاف	طاقة	روحية	يشع	بها	العمل	الفني	ملئات	من	السنوات	الالحقات،	

املعنى	 بهذا	 فني	 عمل	 فكل	 املتلقي.	 إلى	 الفني	 العمل	 من	 اإليجابية	 الطاقة	 أو	 اإلشعاع	 هذا	 لينتقل	

يجب	أن	يكون	بمنزلة	األيقونة	التي	تحمل	طابًعا	قدسًيا،	ألنه	من	غير	ذلك	لن	يكون	للوحة	أي	معنى،	

وسيكون	تأثيرها	سطحًيا	في	عقل	املتلقي	ووجدانه.	ونحن	كبشر	-	كما	يرى	)مقوص(،	“	لسنا	بحاجة	

أن	 يمكن	 اللوحة	 تختزنها	 التي	 اإليجابية	 فالطاقة	 باألصل،	 لدينا	 التي	 تلك	 زيادة	على	 لطاقة	سلبية	

تحدث	تأثيرات	إيجابية	للمتلقي،	وتدفعه	إلى	مراجعة	مواقفه	من	الطبيعة	واملفاهيم	والفلسفات	التي	

يتعامل	معها	ويتأثر	بها	“)33(.	

)32(		-	من	مقدمة	غالف	معرض	لوحات	مقوص	)ومضات	عشق(	الذي	أقيم	في	صالة	تجليات	بدمشق،2019.

)33(	مقابلة	شخصية	مع	»علي	مقوص«،	الالذقية	2020/5/10.
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