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الفنان التشكيلي السوري خضر عبد الكريم؛ هويات ملونة 
أقدام تبحث عن الحرية و

هيثم حسين)1)

يعد	الفن	التشكيلي	في	سورية	عموًما،	وفي	الجزيرة	السورية	خصوًصا،	امتداًدا	لفنون	الحضارات	

القديمة	التي	تعاقبت	على	هذه	البقعة	الجغرافية،	منذ	القدم	وحتى	وقتنا	الراهن،	ويعد	تاريخ	هذا	

الفن	جزًءا	من	تاريخ	البلد	بكل	مكوناته	العرقية	والدينية	التي	تعبر	عن	نفسها	بطرق	وأساليب	مختلفة.	

ما	 وهذا	 فيها،	 يعيشون	 كانوا	 التي	 للبيئات	 مختلفة	 جوانب	 إبراز	 في	 دور	 السوريين	 للفنانين	 كان	

جعل	كل	واحد	منهم	مختلًفا	عن	اآلخر	بانشغاالته	وهمومه،	ذلك	أن	التالقي	بينهم	في	الهّمين	الوطني	

ا	في	عالم	الفن	التشكيلي	السوري	الحديث،	وكان	االنطالق	من	
ً
واإلنساني	املشتركين	أثرى	تمايًزا	خالق

	عمل	الفنان	محمد	
ً

البيئة	التي	ينتمي	إليها	الفنان،	يلعب	دوًرا	في	خصوصية	اللوحة	الفنية	له،	مثال

2019(؛	ابن	دير	الزور،	على	دمج	األسطورة	مع	البيئة	التراثية	الفراتية،	في	ما	 ناجي	العبيد	)1918	-	

عمل	لؤي	كيالي	)1934	-	1978(	على	إبراز	معاناة	الفقراء	وجوعهم	في	البيئة	الحلبية،	وكذلك	عمل	

آخرون	على	نقل	تفاصيل	من	بيئاتهم	وصور	الحياة	فيها.

وعني	عدد	من	الفنانين	الرواد	ببلورة	هوية	الفن	التشكيلي	السوري،	ومنهم	الفنان	فاتح	املدرس	

)1922	-	1999(،	ولؤي	كيالي	)1934	-	1978(،	ونذير	نبعة	)1938	-	2016(،	وأدهم	إسماعيل	)1922 

-	1963(،	وعمر	حمدي	»مالفا”	)1951	-	2015(،	وبشار	العي�سى	)1950(،	وصفوان	داحول	)1961(،	

وغيرهم	ممن	ينتمون	إلى	بيئات	مختلفة	في	الجغرافيا	السورية.

وبالنظر	الى	تاريخ	الحركة	التشكيلية	في	الجزيرة	السورية	في	القرن	العشرين،	نجد	أن	هذه	املنطقة	

)1(	هيثم	حسين:	روائي	سوري	مقيم	في	لندن.	
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دريعي	 الرحمن	 عبد	 ومنهم	 أول،	 كرعيل	 الفنانين	 من	 بمجموعة	 السورية	 التشكيلية	 الحركة	 رفدت	

)1938	-	2001(،	خلف	الحسيني	)1934	-	2019(.

في	 التشكيل	 دائرة	 قبلهم	ووسعوا	 بمن	 أفراده	 تأثر	 والذين	 املنطقة،	 في	هذه	 الثاني	 الرعيل	 وجاء	

التشكيلي	 الفن	 بين	 والتأثر	 التأثير	 عملية	 في	 الوصل	 صلة	 ويشكلوا	 الترابط	 عرى	 ليوثقوا	 الجزيرة،	

العساف	 حمدان	 وحسن	 	،)2015 	- 	1951( حمدي	 عمر	 ومنهم	 أعم،	 بوجه	 والسوري	 الجزراوي	

	،)1951( عبدلكي	 ويوسف	 	،)1998 	-1950( حسيب	 وعمر	 	،)1955( القادر	 عبد	 وخليل	 	،)1952(

وسرور	علواني	)1959(	وغيرهم.

أمثال	زهير	حسيب	 	- الثالث	 الجيل	 يعدون	من	 -	وهم	 )1967(	ومجايلوه	 الكريم	 أما	خضر	عبد	

عمران	 	،)1976( صافي	 ياسر	 	،)1973( البيك	 مجدل	 الكريم	 عبد	 	،)1960( زومايا	 ودنخا	 	،)1960(

ونتاجات	 نتاجاتهم	 بين	 وثيًقا	 ا	
ً
ارتباط خلقوا	 فقد	 وآخرين،	 	)1961( روفائيل	 رئيف	 	،)1971( يونس	

أقرانهم	في	الحركة	التشكيلية	السورية،	وظلت	أعينهم	ترنو	إلى	العاصمة	دمشق	التي	كانت	تعد	مركًزا	

لإلعالم،	وملتقى	للكتاب	واألدباء	والفنانين	من	املحافظات	السورية	جميعها،	وكانت	مطمًحا	لعرض	

األعمال	وإحياء	األنشطة	وإقامة	املعارض	فيها.	

ويعد	خضر	عبد	الكريم	من	الفنانين	السوريين	الكرد	الذين	احتلوا	منزلة	الفتة	في	املشهد	التشكيلي	

السوري	في	العقود	الثالثة	األخيرة،	وهو	الذي	زاوج	بين	انتماءاته	وهوياته،	وجعل	الوطنية	السورية	

بوصلته	في	عمله	الفني	والحقوقي،	وأسهم	تكوينه	اليساري	الفكري	املبكر	في	توجيهه	صوب	هذه	الحالة	

الوطنية	الجامعة.	

الثمانينيات	 منتصف	 في	 العام	 بالشأن	 شبابه	 بداية	 منذ	 الكريم	 عبد	 خضر	 التشكيلي	 انخرط	

رد	الذين	كانوا	
ُ
من	القرن	املنصرم،	مثله	في	ذلك	مثل	كثير	من	أبناء	جيله،	وال	سيما	من	الشباب	الك

يتعرضون	للقمع	واالضطهاد	على	أيدي	نظام	حافظ	األسد	وسلطة	البعث،	وحين	اقترب	من	أحزاب	

الحركة	الكردية	السورية،	وجد	أن	نضالها	ال	يلبي	طموحه،	وأن	سجاالتها	كانت	تدور	في	فلك	االقتداء	

باملاركسية،	على	اعتبار	أن	املد	املارك�سي	كان	في	أوجه،	ما	حرض	لديه	الرغبة	في	خوض	مغامرة	التعرف	

إلى	الفكر	املارك�سي	الذي	كان	يتعارض	مع	انتمائه	الطبقي	اإلقطاعي،	لكنه	على	الرغم	من	ذلك	انتسب	
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	.
ً
إليه	فكًرا	ونضاال

ومن	خالل	سعيه	البسيط	في	تلك	املرحلة،	تعرف	إلى	رابطة	العمل	الشيوعي،	واطلع	على	أدبياتها،	

الواضح	 واملوقف	 النظام،	 معارضة	 في	 تتمثل	 غايات	 ثالث	 لديه	 يحقق	 الرابطة	 برنامج	 أن	 ووجد	

والصريح	من	القضية	الكردية،	إضافة	إلى	أن	الرابطة	تنظيم	شيوعي،	فخاض	غمار	التجربة،	وتقرب	

االجتماعية	 الدائرة	 االستخباراتية	ضد	 أجهزته	 ووحشية	 وشراسته	 النظام	 قمع	 بسبب	 ولكن	 منها،	

للرابطة،	لم	يطل	تقربه	منها	أكثر	من	ثالثة	أشهر	حتى	أصبح	في	املعتقل	برفقة	آخرين،	كالقاص	الراحل	

إقبال	عبد	الفتاح	)1969	-	2020(،	والكاتب	الراحل	دهام	عبد	القادر	)1969	-	2010(	وغيرهما.	

وعلى	الرغم	من	دوافعه	التي	يمكن	أن	توصف	باملقنعة،	حينئذ،	للخروج	من	سورية	بعد	سنوات	

سجنه،	وعلى	الرغم	من	التضييق	والتشديد	عليه	من	قبل	األجهزة	األمنية،	إال	أن	خضر	عبد	الكريم	لم	

يفكر	بالهجرة	آنذاك،	وآثر	البقاء	وممارسة	حياته	وفنه	في	ظل	األوضاع	القاسية	التي	كانت	تحاصره.	

ومع	أن	الحركة	الفنية	التشكيلية	في	سنوات	التسعينيات	في	القرن	املا�سي	كانت	تشهد	نوًعا	من	

دون	 السيا�سي،	وموقعه	سجيًنا	سياسًيا	سابًقا،	حاال	 الكريم	 أن	موقف	خضر	عبد	 إال	 االنتعاش،	

الفنية	 الصاالت	 بعض	 من	 مخاوف	 هناك	 كانت	 ألنه	 املناسبة،	 بالصورة	 الحركة	 تلك	 في	 مشاركته	

أي	 بذلك	 لتتالفى	 له،	 معارض	 إقامة	 أخرى	 تحا�سي	صاالت	 إلى	 إضافة	 أعماله،	 من	عرض	 الخاصة	

مساءلة	أمنية	الحقة.		

بمختلف	 الجزراوية،	 البيئة	 فرسم	 الوطني،	 سياقه	 في	 املحلي	 الهّم	 الكريم	 عبد	 خضر	 جسد	

رد	بمختلف	حاالتهم،	رسم	أفراحهم	وأحزانهم،	وشدد	على	
ُ
القوميات	واألعراق	واألديان،	رسم	أهله	الك

أنهم	لون	مكمل	رئيس	في	بناء	اللوحة	الوطنية	السورية	املنشودة،	بالتشارك	مع	األلوان	األخرى	التي	

تؤثث	لوحة	البالد	االجتماعية	والتاريخية	الثرية.	

تحولت	اللوحة	االجتماعية،	التي	كانت	عبارة	عن	موزاييك	من	األعراق	واللغات	واألديان	في	الجزيرة	

السورية،	في	لوحات	خضر	عبد	الكريم	إلى	ثراء	لوني،	حيث	انتقلت	تلك	الهندسة	االجتماعية	لتتجلى	

	في	أعماله،	وتتجاور	في	معمارها،	وتتحاور	وتتكامل	في	إطارها	بعيًدا	عن	منطق	اإلقصاء	
ً
	لونية

ً
هندسة

ولعنة	اإللغاء.	
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الهوية	الفنية	جزء	من	الهويات	التي	يحملها	خضر	عبد	الكريم	في	داخله،	ويمزجها	بطريقته	الفنية	

ليرسم	لوحته	املأمولة،	فال	يتنكر	جزء	آلخر،	وال	يطغى	عليه	أو	يقصيه،	وهو	الذي	عانى	مرارة	السجن	

وقسوة	الفقد	والحرمان،	ويدرك	معنى	اإلقصاء	والتهميش	جيًدا.	

اللوحة	تحمل	هويتها	الخاصة	بدورها،	هوية	تتسامى	على	الخالفات،	وتجسد	االختالفات،	وتبحث	

عن	تجسير	للفجوات،	تنتصر	لإلنساني	وتكابر	على	الجراح،	تلعن	الظلم	والقهر،	وتحاول	إعادة	املنزلة	

للمهمشين	واملنسيين.	

يقول	خضر	عبد	الكريم	في	حوار	متلفز	معه)2(:	“لوحاتي	تحكي	عن	معاناة	اإلنسان	السوري	الذي	

هرب	من	الحرب..	الثورة	التي	قامت	ضد	الظلم	والعنف	والديكتاتورية..	وفي	الوقت	نفسه،	األقدام	

املهاجرة	التي	هربت	جراء	الحرب	القائمة	في	سورية..”.	

عمل	الفنان	خضر	عبد	الكريم	على	أن	تكون	لوحاته	محملة	بالرسائل	اإلنسانية،	وهو	الذي	التزم	

بقضايا	شعبه،	وكان	جزًءا	من	النضال،	بالريشة	والفكر	واملمارسة	مًعا،	ودفع	ضريبة	ذلك	سنوات	

من	حياته	في	السجن،	عالوة	على	سنوات	في	الغربة	واللجوء.	

الفن	عند	خضر	عبد	الكريم	ال	يكون	لذاته،	بل	يكون	ملتزًما	بهموم	الناس	وقضاياهم،	يكون	قريًبا	

العنصرية	والشعبوية	 البعيد	عن	 بتجلياته	األسمى،	 الفن	 في	سياق	 منهم،	معبًرا	عنهم،	ويجعل	ذلك	

والكراهية،	املمهد	للتقارب،	والداعي	له.	

خطاب	اللوحة	عند	خضر	عبد	الكريم	منفتح	على	اآلخر،	يدعوه	للتآخي،	ليحرضه	على	االنتصار	

للمسحوقين	واملهمشين،	وهو	خطاب	مفعم	باملرامي	السياسية	واإلنسانية،	يعكس	فلسفته	الحياتية	

كفنان	مقبل	على	الحياة،	باحث	عن	توسيع	هوامش	الحرية	والتعبير.	

وخضر	عبد	الكريم،	من	مواليد	عامودا	-	كندور1967.	وهو	عضو	اتحاد	الفنانين	التشكيليين	في	

سوريا،	أقام	عدًدا	من	املعارض	الفنية	داخل	سورية	وخارجها،	في	سنوات	التسعينيات	في	صيدنايا،	

shorturl.at/lryHX	:الرابط	45.	الثانية:	3،	الدقيقة:	سفر،	حقيبة	برنامج	أورينت،	قناة	2((
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الحسكة،	القامشلي..	وبعد	سنة	2000،	أقام	معارض	في	دمشق،	كواالالمبور،	برلين...	واقُتنيت	أعماله	

املتحدة،	 الواليات	 بريطانيا،	 لبنان،	 منها:	فرنسا،	هولندا،	مصر،	سويد،	تركيا،	 الدول،	 في	كثير	من	

بلجيكا،	األردن،	أملانيا،	ماليزيا،	سورية.

ويمكن	تقسيم	املراحل	التي	مر	بها	خضر	عبد	الكريم	في	رحلته	الفنية	منذ	بداياته	وحتى	اآلن	إلى	

أربع	مراحل،	وذلك	من	دون	أن	يعني	التقسيم	تحديًدا	مدرسًيا	بعيًدا	عن	التداخل	واالستمرارية،	بل	

من	أجل	الوقوف	على	هذه	التجربة	الفنية	الغنية	بشكل	يساعد	على	استجالء	املؤثرات	الخفية	فيها،	

باملوازاة	مع	التطورات،	واملستجدات،	والتغيرات،	التي	تخللتها	من	مرحلة	إلى	أخرى،	وعملت	على	إثرائها	

وإنضاجها	بشكل	الفت.	

: البدايات ورعب التسمية
ً
أول

من  خرج  أن  بعد  العام 1993،	وذلك  في  الكريم  عبد  خضر  الفنان  تجربة  في  املرحلة  هذه  تبتدئ 

في  مفصلًيا  منعطًفا  شكلت  التي  املريرة  السجن  تجربة  بعد  الجديد  عامله  باكتشاف  وبدأ  السجن،	

حياته.	

الناس،	واملسجونين  بمعاناة  ارتباطه  جسدت  التي  اللوحات  من  عدًدا  ا،	رسم 
ً
مالذ اللوحة  كانت 

خشية  مخبوًءا  االسم  يبقي  التسمية،	وكأنه  من  الكريم  عبد  خضر  تهرب  املرحلة  هذه  خصوًصا.	في 

 على العنوان الذي قد يوقع بدوره 
ً

التصريح عنه،	وما يمكن أن تعنيه التسمية من مكاشفة،	أو تدليال

صاحبه في مأزق املساءلة واالستجواب،	وقد يف�سي به إلى السجن مرة أخرى.	

 من االسم والعنوان،	اقتصر على جمعها في 
ً

لم يستخدم الفنان أية عنونة للوحات،	أبقاها غفال

يكابدها،	 ظل  التي  السجينة  الحياة  السجن،	أو  تجربة  سياق  في  ُيموضعها  بذلك  زمني،	وكأنه  سياق 

ويرزح تحت أعبائها الضاغطة على كيانه ووجدانه.	

في تلك اللوحات،	إضافة إلى غياب العنونة والتسميات،	غيب خضر عبد الكريم مالمح الوجوه،	
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أبقى الشخوص التي يرسمها،	ويبثها في لوحاته من غير أية تفاصيل دالة،	عتم على الدالالت الوجهية،	

والتفاصيل الشكلية للشخوص،	وكأنها مسوخ في عالم مشوه،	أو كأن توضيح املعالم قد يوقعها بدورها 

في مطب التصريح الذي لم يكن ليوغل في إعالنه حينئذ.	
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ً
وظالال ظالل،	 دون  من  مستطيلة  وأجساًدا  وجوه،	 غير  من  شخوًصا  الكريم  عبد  خضر  رسم 

كل �سيء  بدورها،	حيث  املالمح  واضحة  غير  ضبابية  وجوه  خلف  مغيبة،	ضبابية،	تختفي  لشخوص 

الحزن  عوالم  عن  تعبر  متدرجة  بنفسجية  وألوان  رمادية  فضاءات  أو  كالح،	 لوني  فضاء  في  يدور 

والشقاء.	

كان ذاك تجلًيا للحزن والشقاء اللذين يستقران في كيانه،	وهو الذي بدا كمن يحمل سجنه معه،	

وكان يستعيده من باب املواجهة،	والفضح والتعرية،	ولإلعالء من قيمة أولئك املسجونين القابعين في 

الزنازين،	والذين ال يجدون من يلتفت إليهم،	أو يعبر عن مآسيهم ومعاناتهم.

أبقى التفاصيل طي التلغيز،	بث ألغاًزا في اللوحات،	ألنه لو أراد تظهير املالمح أكثر وصرح باأللغاز 

املضمنة،	لكان من شأن ذلك أن يشكل عوامل محتملة إلعادته إلى السجن بطريقة أخرى،	وبذرائع 

مختلقة جديدة،	لم يكن الجالد ليعدم تلفيقها.

يتخلص  أن  دون  عقدين،	ومن  حوالى  لوحاته  في  حاضرة  والرمادية  البنفسجية  األلوان  استمرت 

منها بشكل نهائي،	بل بدأ ينوع بعدها،	وباملوازاة معها،	يضيف إليها ألواًنا فرائحية،	ألواًنا تعبر عن ألوان 

لتجسيد  مسعى  قبح،	في  حزن،	أو  عبثية،	أو  من  تخلو  ال  زوايا  التقاط  عبر  كان  األخرى،	وإن  الحياة 

النقائض التي ترسم لوحة الحياة برمتها.	

مسكوًنا  كائًنا  الكريم  عبد  خضر  أبدى  ما  يدري،	 وال  يدري  حيث  من  اللوحة  إلى  يتسرب  الحزن 

بالحزن،	وساعًيا لتجسيد تنويعاته في لوحاته،	وكأنه يعزف سمفونية الحزن باأللوان الكالحة،	معتمًدا 

على موسيقى األلوان،	التي تجسر العالقة بينه وبين عامله الجديد مرة أخرى من جهة،	وتساعده على 

التخفف من حمولة السجن،	واالنتصار لرفاقه السابقين من املسجونين،	داخل السجن وخارجه.
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استعمل خضر عبد الكريم في بناء اللوحة وتكوينها عناصَر	مختلفة تدور في فلك السجن نفسه 

بحاالت وإحاالت مختلفة،	ومن باب املفارقة أنه حتى لو كان يرسم املرأة في لوحة من لوحاته،	فإنها 

ويفتقدون  معها،	 التواصل  يفتقدون  الذين  املسجونين  معاناة  عن  التعبير  سياق  في  تحضر  كانت 

عطرها ورائحتها وموسيقى حضورها األنثوي البهيج الذي من شأنه تبديد عتمة السجن بشكل ما.	

السجن  عالم  املرأة،	حيث  رؤية  من  املسجونون  يعانيه  الذي  الحرمان  الكريم  عبد  خضر  جسد 

قاتمة،	 لوحاته،	فتراها  على  لونًيا  بظالمه،	وظلمه،	وينعكس  يشتد  واأل�سى  بالقهر  الطافح  الذكوري 

تعاود الدوران في لعبة الظل واللون،	ولكن بطريقة بعيدة عن البهجة،	وبصيغة تبقي القهر مرسوًما 

في تفاصيل رمزية،	وشيفرات تخرج السجن من حيزه،	وتكشف اللثام عن قتامته.	

على  للداللة  حية  كائنات  منها  عدة،	 عناصر  على  لديه  ينبني  اللوحة  لتأسيس  البياني  الخط  كان 

والحزن،	حيث  الهم  عن  الشعبي  املخيال  في  بعينها،	تعبر  رموًزا  مفترضة،	ويسرب  متقصدة  مدلوالت 

إشارات لونية إلى أمل مبدد مفقود،	وعوالم مأسوية تنقل انطباع الحزن للمتلقي،	للداللة على أشياء 

وأفكار يود التعبير عنها،	ولكن بطريقة بعيدة عن املباشرة.	

عني خضر عبد الكريم باستدراج السجن إلى اللوحة في محاولة ملواجهة الخوف،	والتغلب عليه،	

عبر تجسيده،	ورسم تفاصيله الدقيقة،	حيث يقوم بأنسنته تمهيًدا لقهره،	كجزء من مواجهة مخاوفه 

نفسها،	وسعي للتصالح معها،	وتحمل أعبائها،	والحد منها رويًدا رويًدا.	

	“جمالًيا”	
ً
تحوال جديد،	يشهد  من  لوحاته  في  الكريم،	يولد  عبد  خضر  أعمال  على  السجن  يخيم 

ميشيل  الفرن�سي  يقوله  مما  قريبة  طريقة  على  وذلك  النفوس،	 في  “القبيح”	 مفهومه	 مع  يتناقض 

والسجن من  العقوبات بصورة عامة  السجن”:	“أن تكون  فوكو)3( في كتابه	“املراقبة واملعاقبة:	والدة 

مستلزمات تكنولوجيا الجسد السياسية،	هذا ما علمني إياه الحاضر،	أكثر مما علمني إياه التاريخ.	

العالم.	 في  تقريًبا  مكان  كل  في  السجون  في  عصيان  حركات  حدثت  األخيرة،	 السنوات  هذه  فخالل 

وتميزت أغراضه،	وشعاراته ومساره ب�سيء من املفارقة بالتأكيد.	لقد كان هذا العصيان تمرًدا ضد كل 

اإلنماء  مركز  )بيروت:	 ط1،	 )مراجًعا(،	 صفدي	 مطاع  )مترجًما(،	 مقلد	 علي  السجن،	 والدة  واملعاقبة:	 املراقبة  فوكو،	 ميشيل	 	)3(
القومي 1990(،	ص	67.	



ملف العددالعدد الثاني عشر - حزيران/ يونيو 2020

266

بؤس جسدي كامل عمره أكثر من قرن:	عصيان ضد البرد،	ضد االختناق والتكديس،	ضد الجدران 

البالية،	ضد الجوع،	وضد الضرب..”.	

كأني بالفنان عاد إلى السجن عبر اللوحة،	أعلن تمرده على الواقع املعيش،	أعلن العصيان والتمرد،	

أعاد السجن ليكون نزيله بطريقة جديدة،	النزيل الباحث عن تحطيم جدرانه،	عن تسمية الشخوص 

إنسانية  ينسف  الالمحدود  القمع  عالم  والتهميش،	حيث  واإلقصاء  التحجير  أرفف  على  املوضوعة 

السجن  خارجها،	يستولد  بوجودهم  تعترف  ال  سجالت  في  أرقاًما  منها،	يبقيهم  املسجونين،	ويجردهم 

لوحات عساه يهدئ الغضب الذي كان يغلي في داخله.

ا له للتخلص من ربقة 
ً
ا للوحة خضر عبد الكريم،	كما أن اللوحة شكلت مالذ

ً
شكل السجن مالذ

السجن،	وكان الرسم عالًجا في تلك املرحلة التجريبية من رحلته في عالم الفن،	والذي استهله رسمًيا 

 من االسم،	لكن السجن 
ً

سنة 1996 بأول معرض له في الحسكة،	وكان بدوره غير معنون،	أبقاه غفال

كان مخيًما على لوحاته كلها بمختلف األلوان والتنويعات.	

في  والصمود  السجن،	 لعنة  من  والتشافي  الذات،	 تحدي  مرحلة  بأنها  املرحلة  هذه  وصف  يمكن 

في  تستقر  جمالية  تفاصيل  إلى  وتحويلها  وتدجينها  ترويضها  على  والعمل  له،	 املالزمة  كوابيسه  وجه 

ثنايا اللوحات،	وتتخذ مستقراتها في زواياها وفضاءاتها،	تفترض املساحات اللونية وتفرض حضورها 

الكالح،	لكن املمهد للمعالجة والتصالح مع الذات واآلخر.	

ثانًيا: جرأة وتجريب

2008،	حيث  	– 	2002 عامي  بين  أكثر  مالمحها  وتتبلور  الجديدة،	 باأللفية  املرحلة  هذه  تستهل 

وكوارثه،	 بمهازله  ومنازله،	 بنوازله  السجن،	 عوالم  في  السكنى  مرحلة  من  الكريم  عبد  خضر  ينتقل 

إلى مرحلة يغلب عليها التجريب،	على صعيدي املضامين والفنيات مًعا،	وكأنه هدأ من غضبه،	ومن 

خوفه،	وحزنه وشقائه وأساه،	لحوالى عقد من الزمن،	وتمكن من االنتقال بلوحته إلى مرحلة جديدة 

من مسار التجديد واالبتكار.	
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بدأ خضر عبد الكريم بالعمل على أفكار مختلفة،	أصبح يهتم باإلنسان بشكل عام بوصفه كياًنا 

موضوعاته  خارجه،	من  أم  السجن  داخل  اإلنسان،	سواء  وحدها،	صار  السجن  محنة  عن  بعيًدا 

األثيرة،	اإلنسان عموًما،	وليس املعتقل فقط.	

نقل لوحته إلى إدراك مختلف،	إلى تجسيد تمظهرات الظلم التي تحضر في كل مكان،	بات ينظر إلى 

ر ريشته،	وفرض عليها أداء معيًنا،	أو 
ّ
خارج اإلطار السجني الذي حبسه لسنوات في ألوان حزينة،	وأط

أبقاها نزيلة السجن في رحلة التحرر منه كوابيسه وعتماته القاهرة.	
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تزامن ذلك مع عمله الحقوقي في منظمات حقوقية،	وانتصاره للحقوق والحريات بصورة عامة،	ال 

للمعتقلين فقط،	وأخرج ذلك لوحته،	نوًعا ما من إطار سابق إلطار جديد،	حتى إن تكوينها بدأ يتغير،	

وسارت األلوان باتجاه مختلف لديه.	

صار البحث عن الخالص متجلًيا أكثر فأكثر في أعماله،	وحضر النور الساطع الذي رمز من خالله 

من  الذات  تحقيق  عبر  التحدي  إلى  ومباشرة،	انتقل  تعبيًرا  أكثر  األشمل،	وتبدى  بمعناها  الحرية  إلى 

خالل تحرير املظلومين بإطالق،	وليس املعتقلين فحسب،	وجد أن ظلم السجن يتوزع بألوان مختلفة 

في كل مكان من حوله.	

األنفس،	وتبعث  في  التفاؤل  تثير  مباشر،	وضّخ	رموًزا  بشكل  الشمس  إلى  تتوجه  شخوصه  صارت 

عليه،	والشخوص التي كانت ملتصقة سابًقا،	والتي كانت تتبدى كأنها يحتمي بعضها ببعض من خطر 

داهم جارح،	انفصلت تدريجًيا،	وخف االلتصاق الذي كان يعبر عن هوية ممحوة وتحول إلى انفصال 

يعبر عن استقاللية منشودة.
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يتكوم  التي  النفسية  الحالة  تلك  عن  تعبر  كانت  ربما  	،
ً

متخيال ا 
ً
حائط تشكل  كانت  التي  األجساد 

فيها السجين على ذاته،	أو يتكوم املسجونون بعضهم على بعض لالحتماء من السياط،	أو من آليات 

وفنون التعذيب املختلفة،	لتحتل حيوزاتها الخاصة بها،	وتفترش مساحات أكثر في فضاء اللوحة.	

كامل،	 بشكل  مكشوفة  معتمة،	وغير  بدت  أنها  من  الرغم  أكثر،	على  بشكل  التفاصيل  اتضحت 

اتسعت مساحات التعبير عنها،	تبلور الجسد وتخلص من تشوهاته الكثيرة السابقة،	أو من استالبه 

باتجاه  يم�سي  األلوان  تفاعل  وبدأ  بحقه،	 املمارسة  الوحشية  طابع  عليه  ويضفي  يميزه،	 كان  الذي 

مختلف آخر،	بعيًدا عن تلك السطوة الكالحة للبنفسجيات والرماديات السابقة.	

تحلى خضر عبد الكريم في هذه املرحلة بجرأة لونية أكثر،	وأصبح ُيدخل مواد خامة إلى لوحاته،	

مواد  أو  الصحف،	 أوراق  من  نتف  استعمال  مثل  من  جديدة،	 تكنيكات  استخدام  مع  بالتزامن 

قيوده،	وباحثة  السجن،	أو  أسر  من  متحررة  مختلفة  لوحة  مًعا  ترسم  الرمل،	بحيث  أو  كالجبسين 

	.
ً
لنفسها عن فضاء جديد أكثر رحابة وتفاؤال

العمل الحقوقي الذي مارسه خضر عبد الكريم تجلى في أعماله الفنية،	صار التعبير عن الشكل 

أكثر تجلًيا،	حيث الذات بدأت تتجلى أكثر،	وأصبح للكائن املغيب كينونة متحدية جديدة،	والشكل 

هنا اتخذ موضعه في لعبة املجابهة،	واإلعالء من قيمة األنا املستقلة في عالم املحو واإلقصاء.	

من  واستخراجه  األمل  ابتكار  على  وتحرض  التفاؤل  تثير  ألوان  في  ضالتها  وجدت  املفتقدة  الهوية 

دهاليز السجن واأللم إلطالق سراحه،	وتحريره مما يكبله،	وصار اإلقبال على جماليات الحياة أكثر 

وااللتصاق،	 التكوم  من  وتحررها  بانفصالها  كذلك  الشخوص  وغدت  واأللوان،	 اللوحات  في  تجلًيا 

مستقلة شيًئا فشيًئا بحضورها الذي مهد الكتمال مفترض،	وتجزؤ الحق سيتحول إلى مشروعه الفني 

األبرز،	حيث الجسد سيتراجع لصالح تصدير القدم.	

لعنة السجن تحولت إلى لعبة لونية،	وهذا ما ساعد خضر عبد الكريم على التغلب عليها وتكريسها 

 إلزامًيا حاضًرا بقوة 
ً

إلدانة السجن،	وتعرية السجان،	وما لم يستطع فعله سابًقا من تحد بات فعال

اللون الحادة.
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تحرر خضر عبد الكريم من خوفه السابق بعد تجسيد تفاصيله في لوحاته،	انتقل إلى الجرأة في 

سبل  عن  البحث  في  ليكرسها  حياته،	 مسار  شكلت  التي  تجربته  استلهام  والتسمية،	وحاول  الطرح 

للخالص من الظلم بمخالف أشكاله،	والتشديد على الحقوق والحريات،	والتحرك باتجاه الحث على 

حافظ  رحيل  بعد  السورية  الحياة  إلى  يتسرب  بدأ  الرأي  عن  للتعبير  محدوًدا  حيًزا   
ً

التغيير،	مستغال

األسد،	وفي بداية عهد بشار األسد الذي حاول اإليحاء بداية أنه سيبدأ صفحة جديدة في تاريخ البلد،	

وتقييده  لتضييقه  قصيرة  مدة  بعد  الحًقا،	 يعود  أن  قبل  املدني،	 للحراك  ا 
ً
بسيط ا 

ً
هامش ومفسًحا 

بشكل قاٍس.	

وبالحديث عن التغيير الذي تفاءل به كغيره من السوريين،	ومن الباحثين عن الحرية والخالص،	

وعن بصيص أمل في نفق مظلم،	دخل خضر عبد الكريم معمعة الحياة العامة بشكل أكبر،	وبخوف 

شخصيته  مالمح  برسم  ساهمت  الفكري  الصعيد  على  نضًجا  أكثر  مرحلة  املرحلة،	حيث  هذه  أقل 

الفنية والحقوقية القادرة على تطويع املفاهيم واألدوات لتطوير آليات مواجهة القمع،	والبحث عن 

سبل لتحريك الركود،	والحض على التغيير بهدوء ومن دون صدام مباشر مع السلطة.	

ا: ارتحال في عالم األقدام
ً
ثالث

على  التمرد  إلى  الفني،	ولجأ  التجريب  من  جديدة  مرحلة  في  سنة 2009  الكريم  عبد  خضر  دخل 

التسمية  وصارت  والعنونة،	 األسماء  ومجابه  مرسخ  بشكل  استعمل  لسنوات،	 كرسها  التي  الصيغ 

لدخول  مفاتيح  بمثابة  للوحاته،	تكون  عناوين  يختار  بدأ  أعماله،	حيث  في  ومباشرة  بوضوح  تتجلى 

عوامله وعواملها مًعا.

جروحها،	 حاملة  الهوية  أو  جريًحا،	 االسم  كان  إن  ،	وحتى 
ً
هوية االسم  الكريم  عبد  خضر  اعتمد 

أو سائرة في ركاب الجراح التاريخية،	إال أن االسم والهوية تآلفا مًعا في محاولة للتغلب على الجراح.	

الدوران  مجال  هو  النص  “إن  الجريح”:	 العربي  “االسم  كتابه	 في  الخطيبي)4(  الكبير  عبد  يقول  وكما 

)4(	عبد	الكبير	الخطيبي، االسم العربي الجريح،	محمد بنيس	)مترجًما(،	ط1،	)بيروت:	منشورات الجمل 2009(،	ص	20.	
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السري لحث الفعاليات املميتة ملصيرنا وما يحدث داخل الجرح،	بين الجرح واالسم الشخ�سي،	هو 

تدوين الجسد األورفيو�سي،	مقطًعا،	غير أنه متبخر في ذاته املوسيقية،	مسلًما لإلفراط،	ولكنه إفراط 

مقنع هو نفسه داخل توافق عنيف مع الطبيعة.	وال يمكن ألي تبرير على اإلطالق أن يحصر البحث 

عن الهوية	)وهي هنا االسم الشخ�سي(	في مجرد الكشف عن أناها ومسرحها الداخلي”.	فهكذا كانت 

اللوحة،	أداة للتعبير عن الهوية،	ووسيلة الستعادة االسم الجريح،	أو االسم السجين عنده.	
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في هذه املرحلة أقام خضر عبد الكريم معرًضا فنًيا،	حوله إلى سلسلة معارض بالعنوان نفسه؛ 

“أقدام تجوب العالم”،	عاد فيه إلى أجواء السجن،	ولكن بطريقة غريبة وبعيدة عن املألوف،	ركز على 

فضاء  كامل  تحتل  وهياكل  شخوص  إلى  تحولت  غرائبية،	أقدام  وتصورات  وهيئات  بأشكال  األقدام 

اللوحة.

وفي أثناء ذلك تعززت لديه فكرة البحث عن الخالص والحريات والحقوق	-	وهو الذي ظل محروًما 

من حقوقه املدنية،	وممنوًعا من السفر،	باعتباره سجيًنا سياسًيا سابًقا	–	كما اشترك بشكل معلن 

أكثر في نشاطات عامة،	وفعل نشاطه الحقوقي باملوازاة مع عمله الفني،	وأصبح كل جانب لديه ملهًما 

الجانَب	اآلخر،	ومحرًضا إياه على التمرد أكثر،	وتحطيم حواجز الخوف التي ظلت تحاصره لسنوات.		

في هذه املرحلة تنشط في سبيل البحث عن التغيير،	وكان من املبشرين به،	وعلى الرغم من تعرضه 

في  ذلك  يعكس  أن  إليه،	وحاول  بالتفاؤل،	وداعًيا  متحلًيا  مرة،	ظل  من  أكثر  واالستجواب  للمساءلة 

ا من تجربته الشخصية.	
ً
لوحاته التي جسدت في وقت سابق وهم التغيير وكذبته انطالق

 بقيود تحد من 
ً
املنع من السفر شجع لديه هاجس التركيز على األقدام أكثر،	وهو وإن كان مغلوال

حركته وسفره،	إال أنه أطلق العنان لريشته كي تنوب عنه في املحافل الدولية،	وأرسل لوحاته وأقام 

معارض لها في الخارج،	من دون أن يتمكن من الحضور بشكل شخ�سي،	فكانت األقدام املبثوثة في 

ه،	وبمنزلة أجنحة تحلق بفنه إلى األقا�سي،	ولم تتمكن القيود والحدود من تقييدها 
َ
اللوحات،	مراسيل

أو سجنها.

وفي رحلة اللوحات التي اتكأت على األقدام موضوًعا أثيًرا،	ومرتكًزا فكري لنقل رسائل معينة،	كانت 

لوحاته تسير بدورها على أقدام متخيلة وتحملها معها إلى فضاءات تبحث عن الحرية واألمل،	فأقام 

طاقة  يحمل  يزال  وما  األقدام،	 عن  الخارج  في  سورية،	و3  في   4 العنوان،	 هذا  تحت  معارض  سبعة 

تراجعت  ،	أو 
ً

قليال الخلفية  إلى  عادت  للوحاته،	وإن  دائمة  جذوات  لتكون  الغرائبية  بهيئاتها  األقدام 

تحت وقع املتغيرات الحياتية وبتأثير من وطأتها الضاغطة.	

أطلق عبر تفاصيل األقدام جني السجن من قمقمه،	استعاد من خاللها مختلف حاالت املعتقلين،	

بهيئات  متعددة  أشكال  واملتعفنة..	 والرياضية  واملشوهة  واملجروحة  واملدمية  املعذبة  القدم  حيث 
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مؤنسنة وشخوص تتمرد على حاالتها،	بأساليب وتكنيكات مختلفة كل مرة.	

وإضافة إلى التسميات الواضحة والصريحة اعتمد سبيل تصعيد املواجهة،	وبدا أنه حسم الخيار 

نحو املواجهة باللوحة،	والعودة إلى املرحلة الثورية،	لكن بعيًدا عن النزق،	وبنضج فني وفكري مواٍز	

وداعم،	فرسم في تلك املرحلة لوحات بعناوين مباشرة كـ”طاولة حوار”،	“الكر�سي املغتصب”.
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وفي عام 2011 كان مخاض مرحلة موازية ينتعش لديه في ظالل املرحلة الجديدة في البلد بأكمله،	

حيث حمل الربيع العربي بذور األمل بالتغيير،	واألمل بالتخلص من الطغيان واالستبداد،	وكان خضر 

عبد الكريم بدوره الفناَن	امللتزم الذي ينشغل بقضايا الشارع،	ويغامر بالخوض في غمارها وتبنيها،	وال 

سيما أنه كان أثبت نفسه بصفته شخصية حقوقية إضافة إلى شخصيته الفنية التي كرسها بالعمل 

والتراكم.		

اشتغل خضر عبد الكريم في مرحلة الثورة السورية على كثير من املوضوعات اليومية التي جاءت 

في سياق املتغيرات التي كان البلد يشهدها،	فرسم لوحات تجسد التظاهرات التي عمت أرجاء البالد،	

مختلفة  بتفاصيل  املعتقلين  رسم  الصرخة،	وأعاد  تصور  بورتريهات  وفًنا،	ورسم  فكًرا  للثورة  وانتمى 

للتشديد على معاناتهم،	وتأكيد انتمائه ووفائه لهم.	

حاول أن تكون لوحاته عن يوميات الثورة مشهديات معبرة عن حالته كحالم بالتغيير وثائر على 

الظلم،	فأضاف للوحاته وثائق بحوزته،	منها شهادات تقدير،	وقرار حكم السجن،	وأعاد التأكيد على 

الوطنية السورية،	وعلى البيئة املحلية في سياقها الوطني،	وأكد أن لوحاته تكون بمنزلة دعوة جامعة 

من خالل الهوية الوطنية املنشودة.	
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إلى  بقوة  عادت  التي  االعتقال  حالة  تدين  وثيقة  أرادها  املعتقلين،	 أسماء  فيها  وضع  لوحة  رسم 

في  ممارًسا  يومًيا  ا 
ً
سلوك غدت  أنها  ذلك  ا،	

ً
وفتك وحشية  أكثر  بطريقة  نفسها  عن  وعبرت  الواجهة،	

مختلف أرجاء البالد،	وأصبح معه كل شخص مشروَع	معتقل،	أو مرشًحا لالعتقال،	واالتهامات تكون 

جاهزة وموجودة وال تحتاج إلى أي تبرير أو تقنيع.	

وخالل هذه املرحلة اشتغل خضر عبد الكريم على جانب املشاعر واألحاسيس،	حاول أن تكون 

لوحاته ناضحة بالحياة واألمل،	وهي،	إن جسدت األقدام بهيئاتها الغرائبية،	إال أنها استبطنت وجوًها،	

وشخوًصا وحيوات مرتحلة فيها.	

رابًعا: فضاءات رحبة

عنه،	 غنى  ال  فني  كمشروع  ومؤثرة  الكريم،	 عبد  خضر  أعمال  في  بقوة  حاضرة  األقدام  تزال  ما 

تجسيدات  عن  لنفسها  تبحث  املتغيرة  األقدام  حيث  نفسها،	 الحياة  من  واملبتكر  الجديد  يستلهم 

وتصورات تتطور وكأنها كائنات حية ترتحل معه من لوحة للوحة،	أو كأنها تتناسل مؤكدة أنها أرواح 

هائمة في بحور عائمة متنقلة من مكان آلخر.	

بدأ خضر عبد الكريم منذ العام 2018 يسرب إلى لوحاته موضوعاٍت	وأفكاًرا ذات بعد إنساني أكثر 

رحابة،	وبدأ جانب من التصوف يتخلل لوحاته،	وصار يرسم لوحات عن العشق بمختلف أطواره،	

وعن تجليات اإلله في الحياة اإلنسانية.	

حاول عبر لوحاته في هذه املرحلة ملس األخيلة وتأريضها،	ونقل اإلحساس وتجسيده وجعله مادة 

يحاول  التي  الغربة  من  جزء  فهم  على  فنًيا،	ساعده  هًما  لونًيا  املحسوس  تجسيد  للمس،	غدا  قابلة 

تهدئتها،	واالغتراب املتنامي الذي ال ينفك يوجه دفة ريشته وألوانه.	



ملف العددالعدد الثاني عشر - حزيران/ يونيو 2020

276

لوحة  والصدى،	رسم  الصوت  تجسيد  عليه،	حاول  القبض  يقبل  ال  ما  لرسم  محاولة  عن  بحث 

بعنوان	“خرائط العشق”،	ليثري فضاءه الفني املبني على لوحات األ�سى والهم والسجن،	وعلى أكوام 

من األقدام الجوابة للعالم،	والتي تحرض املتلقين بدورها للتدبر والتفكير وسبل البحث عن التغيير 

والخالص.	

تجرأ خضر عبد الكريم أكثر على اللعب باأللوان،	من منطلق إغناء اللوحة وضخ إيقاعات لونية 

واملتغيرات  الزمن  اختالف  مع  تناسب  اإليقاع  في  تبدٌل	 املزاج  في  التغير  وواكب  فضائها،	 في  جديدة 

الشخصية والحياتية والسياسية،	على الصعيد الشخ�سي والعام.
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أصبح اللجوء قضية مضافة إلى قضايا خضر عبد الكريم التي يلتزم بها في ممارساته وفنه،	صار 

شخوًصا  وجوه اآلخرين،	وعمل على استيراد أقدامهم ووجوههم لتكون  الالجئ الذي يجد صورته في 

تبحث لنفسها عن موطئ قدم في لوحاته.

أبناء  بين  تتف�سى  اجتماعية  كلوثة  ظهرت  التي  الكراهية  ضد  خطابه  من  صعد  األثناء  هذه  وفي 

إليه،	 اآلخر،	واإلساءة  من  بالنيل  العنصرية  الدعوات  على  املختلفة،	ورد  بمكوناته  السوري  املجتمع 

بلوحات تشدد على األخوة السورية،	وعلى روح املواطنة،	بعيًدا عن العنف اللفظي،	أو التأثيم الذي 

يِصم شرائح أو طوائف بعينها.	
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على  مبنية  ممجوجة  ذرائعية  من  تنطلق  التي  والكراهيات  العنصريات  أن  ذلك  خالل  من  أكد 

الحرب،	 سنوات  أنهكته  الذي  السوري  املجتمع  بينة  تفتيت  في  تسهم  مضخمة  تاريخية  مظلوميات 

وعمقت جراحه ومآسيه.	

فيها  يتداخل  جديدة،	 دوائر  على  وتنفتح  تكتمل  املا�سي  إلى  العودة  دائرة  بدأت  املرحلة  هذه  وفي 

مخلوقاته،	 في  اإلله  عن  والبحث  العشق  فضاءات  نحو  االنطالق  مع  والحريات  الحقوق  على  التركيز 

وتجسيد هيئاته املتخيلة عبر كائناته،	بحيث تبدو فلسفة الشك درًبا للبحث عما يمكن أن يهدئ ثورة 

الداخل واضطراب الفنان الذي يعيش حيرته واغترابه.	
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خاتمة

السوري  التشكيلي  الفن  خارطة  ضمن  لنفسه  مكان  حجَز	 الكريم  عبد  خضر  الفنان  تمكن 

األساليب  في  التجريب  على  املتجددة،	وحرصه  ومثابرته  الدؤوب  اشتغاله  خالل  من  املعاصر،	وذلك 

وهمومهم،	 الناس  بقضايا  الدائم  التزامه  وعبر  والطرح،	 والعرض  الصياغة  وطرائق  واملوضوعات،	

الواقع،	 في  مكاًنا  لنفسها  تجد  تفاصيل  إلى  إياها   
ً
محوال بريشته،	 يرسمها  التي  املفارقات  والتقاط 

مستعيًنا بالتخييل تارة،	والواقعية تارة أخرى،	للتثوير والتنوير،	وجعل اللوحة درًبا من دروب التحدي 

والنضال من أجل إعالء قيم الحق والحرية والعدالة واملساواة.	
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