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اللوحة التشكيلية في الجزيرة السورية

ظالل األلوان، فضاءات النتماء

عبد الناصر حسو)1)

مالحظات تمهيدية

تكاثفت	األسئلة	حول	ماهية	اللوحة	التشكيلية	في	الجزيرة	السورية،	وأغراضها،	وأساليبها،	وسماتها،	

وتياراتها	الفنية،	وتمايزها	من	أشكال	فنية	أدائية	أخرى،	للخوض	في	كشف	دالالتها	املضمرة	في	ظل	

املتغايرة	 الجديدة	 الرؤى	 أمام	 الطريق	 التي	مهدت	 اإلشكاليات	 أسئلة	بحجم	 املعاني.	 تزاحم	فو�سى	

عبر	تتابع	إيقاع	األلوان،	ومتغيراتها	البيئية،	ومرجعياتها	التاريخية،	وصيرورة	ارتباطها	باملجتمع،	كوننا	

نعيش	ثقافة	األسئلة	املتوالدة	حول	صياغة	أسئلة	ألجوبة	محتملة.	فأنتجت	هذه	الذهنية،	فضاءات	

جمالية	متناسجة	في	حالتي	التناظر	والتنافر،	وأتقنت	أدواتها	املعرفية	والثقافية	والفنية	في	مجابهة	

سرديات	املا�سي	بتقنيات	الحاضر،	ومحاولة	إغواء	الذات	املبدعة	في	مواجهة	الذاكرة	االستيهامية	من	

منطلق	وظيفة	معرفية،	اجتماعية،	ثقافية،	جمالية،	للوصول	إلى	نتائج	خارج	سياق	التوقعات.	

الطابع	 إثنية	ذات	 إلى	مكونات	 السورية	بمظاهر	االنتماء	 الجزيرة	 في	 التشكيلية	 اللوحة	 تمظهرت	

ثقافًيا،	متفاعلة	اجتماعًيا،	 تمثل	لوحة	فسيفسائية،	متناسجة	 واللغوي	واملعرفي،	 الديني	والقومي	

تعددت	 والتجاور.	 التعايش	 بفعل	 والطوائف	 والعقائد	 األعراق	 من	 منسجمة	 لغوًيا،	 متقاربة	 غير	

أنماط	اللوحة	وأشكالها	االستيهامية	بالرموز	والدالالت	الثقافية	التي	تحدد	هويتها	وحضورها	اإلبداعي	

من	 عدد	 له	 سابًقا.	 املسرحية	 الحياة	 مجلة	 تحرير	 أمين	 املسرحية،	 للفنون	 العالي	 املعهد	 في	 سابق	 أستاذ	 حسو:	 الناصر	 عبد	 	)1(
البحوث	واملقاالت	املنشورة	في	الدوريات	واملجالت	العربية،	ونشر	عدًدا	من	الكتب	في	النقد	املسرحي.	
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على	املستويين	املحلي	والعالمي.	تميزت	في	أنها	ذات	طابع	فني	وفكري	وفلسفي	وإبداعي،	بجمالية	املكان	

البيئي،	 التداخل	 فضاءات	 عبر	 شاسعة	 مساحات	 امتداد	 على	 استيالبي	 بشكل	 جغرافيته	 وسحر	

وحقولها	املتآخية	مع	جبال	طوروس	في	انزياحاتها	إلى	البيئات	الجديدة،	وتأثيراتها	الفنية	واألسلوبية	

والذهنية	بحسب	مرجعية	كل	فنان	في	جدلية	املثلث	اإلبداعي:	نحن/	هنا/	اآلن،	في	إشارة	إلى	خصوصية	

انتماء	اللوحة	إلى	املكان	والزمان	واملجتمع	عبر	دالالت	لونية	ومالمح	الشخوص.	

الساحة	 شهدت	 كلها،	 باالحتماالت	 الفني	 والواقع	 االستيهامية	 الذاكرة	 بين	 التماهي	 تجليات	 في	

اإلثنية،	 تجلياتها	 في	 اللوحة	 تحديد	هوية	 فكرًيا	حول	 فنًيا	 	
ً
األخيرات	سجاال السنوات	 في	 التشكيلية	

بالتصورات	 وعالقتها	 التجارب،	 أفرزتها	 التي	 والرؤى	 التاريخ،	 عمق	 إلى	 املمتدة	 ائية	
ّ
الحك ومرجعياتها	

والتحوالت	القيمية	والتكنولوجية،	ومن	الصعوبة	بمكان	أن	يجد	املرء	أغنية	أو	رقصة	أو	لوحة	فنية	

تنتمي	إلى	مكون،	إال	وتأثير	املكونات	األخرى	في	اللوحة.

العاملية	 التجارب	 على	 انفتاحها	 مع	 الفنية	 واألشكال	 األساليب	 تالقي	 ساحة	 اللوحة	 أصبحت	

وأساليبها	في	بالد	املهجر،	فأنتجت	لوحة	غنية،	متثاقفة،	متأثرة	بالبيئة	الجديدة	بوصف	الفنان	معبًرا	

»البيئة	 الذات،	استجابة	ملحرض،	واملحرض،	هو	 تعايشهما	 اللذين	 الداخلي	والخارجي	 العاملين	 عن	

الغربية	واطالع	الفنان	على	التجربة	الفنية	عند	الغرب	من	تقنيات	مختلفة	وأساليب	متنوعة	ومدارس	

فنية	جديدة،	موجودة	على	الساحة	الفنية،	وإطالق	العنان	لخيال	الفنان	معها	لتنعكس	على	أعماله	

الفنية«)2(،	وعلى	الرغم	من	تعدد	األساليب	واألدوات	والرؤى	الفنية	واملعرفية،	فلوحات	الفنانين	في	

بيئة	الجزيرة	السورية	تحديًدا،	والبيئة	 البيئة/	املكان،	 بتأثير	جمالية	 هذه	الدراسة	معظمها،	تتسم	

الجديدة	املكتسبة	في	املهجر،	إضافة	إلى	املهارات	الفنية،	واملرجعيات	الثقافية.

ري،	ويعود	هذا	إلى	„أن	سعة	
ّ
اللوحة	مركبة،	لكنها	تكتسب	ثراء	داللتها	من	فعل	تأملي،	نقدي،	تفك

الخيال	عند	الفنان	مرتهن	بسعة	اطالعاته،	وتأمالته،	ومدى	قدرة	جهازه	الذهني	والفكري	والنف�سي	

على	سبك	املعارف	والخبرات،	وتوظيفها	في	عملية	السبك	أو	إعادة	صياغتها	مختلطة	بدوافعه	الذاتية،	

)2(	إيناس	مهدي	الصفار	وسهاد	عبيد	الخفاجي،	»جدلية	الح�سي	واملتخيل	في	الرسم	العراقي«،	مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية،	
مجلد	27،	العدد	5،	)2019(،	ص	271.		
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وصبها	في	قوالب	جديدة	يجري	فيها	املاء	والدم	من	ذاته	وروحه«)3(.

من	هنا	نلحظ	أن	اللوحة	التشكيلية	مضللة،	مراوغة،	أو	أن	الفنان	يراوغ	اللوحة	لخلخلة	بعض	

املنطق،	واستحالة	 الفلسفة	وعلم	 التي	طرحتها	 والنظريات	األخالقية	 القواعد	 القناعات،	وتقويض	

تحديد	املعنى	والتالعب	بالصور	وأنماط	التصاوير	الواقعية	بالرموز	والدالالت،	وظهر	هذا	األسلوب	

التشابك	 إلى	حد	 الفنية	 القواعد	الصارمة	والتيارات	 بين	 الفاصلة	 التي	كسرت	الحدود	 التقنيات	 في	

في	عدد	من	اللوحات.	قد	يكون	الفنان	واقعًيا	في	بعض	مراحل	إنتاجه،	وتجريدًيا	مع	تحوير	واقعي	في	

بعضها	اآلخر،	وتعبيرًيا	في	بعض	منها،	وهذا	أمر	طبيعي،	تتسم	به	الطبيعة	اإلنسانية	للفنان.

تعامل	الباحث	مع	الفن	التشكيلي	في	الجزيرة	السورية	على	طريقة	زهرة	متعددة	األلوان	والعطور،	

بيئة	جغرافية	واحدة	مستوحاة	 إلى	 الفنانين	 انتماء	 في	وقت	يشكل	 إليها،	 الفراشات	والنحالت	 تجلب	

من	الذاكرة،	وإلى	ثورة	تكنولوجيا	االتصاالت،	وحضورهم	اإلبداعي	في	بلدان	املهجر،	مرجًعا	للفنانين	

معظمهم،	ويعنى	الباحث	بنماذج	من	لوحات	بعض	الفنانين	التشكيليين	من	أجيال	مختلفة،	لوحات	

منتقاة	بطريقة	قصدية،	تماشًيا	مع	اإلطار	النظري	للبحث	مع	االهتمام	بتجاربهم	الفنية	بما	يتقاطع	مع	

اللوحات	املنتقاة،	املتمايزة	من	تمظهرات	لوحات	الفنانين	األخرى،	فلكل	لوحة	مفاتيح	تغري	الباحث	

تتضمن	 قد	 فنية	فحسب،	 لوحات	 هي	 األقل	شهرة،	 أو	 األكثر	 أنها	 تعني	 ال	 اللوحات	 وهذه	 بقراءتها،	

التجلي	والتخفي.	هل	تتعلق	هجرة	الفنانين	بحرية	التعبير	الفني،	السيا�سي،	أم	هي	خطوة	نحو	العاملية؟		

يهدف	البحث	إلى	دراسة	العالقة	التبادلية	بين	وعي	الفنان	باللحظة	التاريخية	والبيئة،	بوصفها	

مصدًرا	لبناء	اللوحة	بالنظر	إلى	تجليات	األشكال	والخطوط	واأللوان	والفراغات	كمدركاٍت	بصرية	

لتحقيق	قيم	جمالية،	تعكس	أثرها	في	»اللوحة	التي	تنتمي	إلى	العصر	الذي	يعيش	فيه	الفنان،	تمثل	

وجهات	النظر	والقضايا	املطروحة	في	هذه	اللحظة،	فاللوحة	جزء	من	آلية	التفاعل	مع	العصر	ألنها	

متطورة،	بتطور	الزمن«)4(.

	،)2008( 	،2396 الحوار املتمدن،	العدد:	 القارئة«،	 اللوحة	املقروءة	واللوحة	 بين	 الفن	التشكيلي	 أبو	سالم	الحسن،	»جماليات	 	)3(
http:www.ahewar.org

)4(	عبد	الرحمن	خيرالدين،	حيرة	الفن	التشكيلي	العربي	ما	بين	جذور	واغتراب،	ط1،	)عّمان:	أمواج	للنشر،	2015(.	ص	41.	
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تمثالت البيئة في تجربة برصوما 1947 وحسيب 1960

بين	االستيهام	والعمل	 العالقة	 إلى	 نقل	
ُ
ت الذكرى	واالستيهام،	أن	 بين	 القائمة	 للعالقة	 “هل	يمكن	

التمثيل	 وال	 مسبًقا	 موجود	 واقع	 ترجمة	 تكن	 لم	 استيهامي،	 بناء	 وهي	 الطفولة،	 ذكرى	 إن	 الفني؟	

املعاشة،	 التجربة	 في	معنى	 النقص	 ،	ينوب	مناب	
ً

بناًء	بديال الواقع،	بل	كانت	من	قبل	 لهذا	 بالصورة	

وبالتالي	تتمة	أصلية،	هي	النص	الوحيد	الذي	يكّون	املا�سي	بوصفه	كذلك.	فهل	العمل	الفني	يترجم	

الذكريات،	االستيهامات	أم	هو	أيًضا	عودة	املكبوت	عودة	مبتكرة	على	نحو	تام،	نص	ال	يترجم	نص	

االستيهام،	بل	يتيح	لالستيهام،	على	العكس،	أن	يتبنين	فيه،	وأن	يتكّون	فيه	تكوًنا	الحًقا؟	والحال	أن	

استيهاًما،	 ليس	 لكن	 جديًدا«)5(.	 بناًء	 الفنان	 استيهامات	 بناء	 تتيح	 نوعيه	 ذاكرة	 وكأنه	 يعمل	 الفن	

بل	هو	اختراع	رمزي،	يفّرع	فيه	حالة	انفعالية	كان	يمكن	أن	يفّرغ	شحنته	االنفعالية	ب�سيء	آخر.	هل	

اللوحة	التشكيلية	بمنزلة	املرآة	التي	تعكس	جوهر	البيئة؟	وهل	ُيفترض	بالفنان	التعبير	عن	األشياء	

الجميلة	في	البيئة،	أم	يعّبر	عما	يؤثر	فيه	بطريقته؟.

العالقة	بين	الفنان	والبيئة،	عالقة	جدلية	تتحول	إلى	حالة	حوار	أو	صراع	يظهر	تجلياتها	في	اللوحة	

نفسية	 مساحات	 عبر	 والرؤى	 األفكار	 لشحذ	 خاصة،	 أحوال	 مالمحها	ضمن	 ارتسمت  التشكيلية،	

معرفية،	لوضع	بصمة	خاصة	بالفنان،	من	هنا،	تمتاز	لوحات	الفنان	زهير	حسيب	برؤى	فنية	ذات	

عالقة	وثيقة	بالبيئة،	بوصفه	األكثر	أمانة	على	مفردات	بيئته	وتراثه،	ينهل	منها	إلنجاز	أعماله	الفنية	

وجذوره،	 وثقافته	 وجغرافيته	 بهويته	 حسيب	 يعتز	 ذاته	 الوقت	 وفي	 طفولته،	 ذاكرة	 تغادر	 لم	 التي	

فيؤكد	في	مقابالته	معظمها	أن	»اإلنسان	ذاكرة،	أساسها	مرحلة	الطفولة	التي	تبني	الشخصية،	وكل	

الزمن	 في	 بذاكرته	 يستمتع	 وحسيب	 الطفولة«)6(.	 مرحلة	 من	 آتية	 لوحاتي	 في	 املوجودة	 الجماليات	

إلى	 تنتمي	 التي	 في	معظم	لوحاته	 تتجسد	 انفعالية،	 يبدع	حالة	 إنه	فنان	 الغابر،	ويحتفظ	بصورها،	

فضاءاته	األولى. 

)5(	سارة	كوفمان،	طفولة	الفن،	وجيه	أسعد،	)مترجًما(،	ط1،	)دمشق:	وزارة	الثقافة،	سورية،	1989(	ص	122.	

	.www.nouhworld.com	،)2019(	،عالم نوح	البيئة«،	»مفردات	نصير،	شادي	)6(
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تتأسس	لوحة	زهير	حسيب	على	قطعة	قماش	غير	أملس،	نافر،	كتشكيل	جمالي	لإليحاء	بمنمنمات	

بأشكال	 اللوحة	 املزخرفة،	مرسوم	على	خلفية	 والبسط	 واملنسوجات	 الفسيفساء	 إلى	 أقرب	 شرقية	

فتنازية	ذات	عالقة	وثيقة	بالخيال،	محاكاة	للبيئة،	مستخدًما	املواد	العضوية/	الطبيعية	في	تكوين	

اللوحة،	 خلفية	 على	 النافر	 اللون	 يتمدد	 املوضوع،	 تناول	 وفق	 وتطورها	 األلوان،	 تمازج	 مع	 اللوحة	

ويزين	اللباَس	وغطاًء	الرأس	كتقنية	جمالية	جديدة	يستخدمها	الفنان	في	لوحاته	معظمها،	ليمنحها	

ببناء	 لإليحاء	 الفنية،	 وأدواته	 تقنياته	 فيطور	 البيئة،	 وخصوصيات	 بالدالالت	 غنية	 تعبيرية	 قوة	

.
ً
التشكيل	خلفية

	عن	
ً

القيمة	الجمالية	لأللوان	تعبر	عن	مضمون	اللوحة،	وال	تنحصر	في	اإلحساس	باللون	منفصال

	وفق	تجاورها	الجديد	في	الشكل،	والفنان	حسيب	يمنح	داللة	
ً

	ومتفاعال
ً

طبيعته،	إنما	يتشكل	متداخال

التداخل	 املالمح،	ومن	 الواضحة	 الوجوه	 الجمالي،	ضمن	تشكيالت	 اللون،	ويعيد	صياغة	مضمونه	

اللوني	يتشكل	الوجوه	الحزينة	واملقهورة	والبريئة	والسعيدة،	وجوه	محاصرة	في	اطار	األلوان	الهادئة	

التي	تمنح	الدفء	والحب،	فاللون	الترابي	املغبّر	للبيوت	الطينية	مستوحاة	من	بيئته	شكلت	حساسيته	

الفنية،	لكن	في	بعض	األحيان،	ال	يمثل	اللون	داللة،	وداللة	اإلشارة	ال	تتالءم	مع	ال�سيء	املدلول.	

تحتل	وجوه	عائلة	ما،	في	اللوحة	رقم	)1(	وسط	اللوحة	بألوان	متناغمة،	امرأة	تضم	أطفالها	في	

حالة	قلق	وترقب	مع	اللون	األحمر	في	تجاوره	مع	األزرق	السماوي،	في	خلفية	اللوحة	بياض	يوحي	بالعمق	

وسط	السواد،	عمق	االنتماء	إلى	املكان،	تقف	العائلة	على	خط	التماس	في	لحظة	العبور،	وكأنها	الخط	

)تميمة(	لحماية	من	في	 إلى	األعلى	ُعلقت	تعويذة	 اللوحة	 في	خلفية	 بين	الضوء	والظالم،	 الفاصل	ما	

املكان،	في	إشارة	إلى	طبيعة	الطاقة	الروحية	املستحضرة	من	البيئة	وذاكرة	الطفولة.	أشكال	مطرزة	

تحدد	 مقهورة	حزينة	 بوجوه	 ولونه	 القدمين،	 إلى	 املمتد	 الرأس	 غطاء	 السوداء،	 اللوحة	 خلفية	 على	

خصوصية	اللوحة	الكردية.
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لوحة رقم )1)
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تتكرر	وجوه	املرأة	التي	فتح	الفنان	عينيه	عليها	للمرة	األولى	بتمظهرات	عدة	في	لوحاته	معظمها،	

والوجوه	 واملالمح	 الشخوص	 وحركية	 وألوانها	 كاألزياء	 حضورها،	 تطغى	 التي	 البيئة	 مفردات	 داخل	

في	لوحات	 أيقونة	كبنية	أساس	 املرأة	 الحماية.	تظل	 املائلة	والباحثة	عن	 الكئيبة	والرؤوس	 البائسة	

حسيب	جميعها،	املرأة	التي	استوطنت	ذاكرة	طفولته،	املفعمة	باألمومة	والبؤس	واملعاناة،	والهاربة	

من	التيه	إلى	التيه،	داللة	على	أن	املرأة	أصل	الحياة	والعائلة،	تتقمص	روَح	الطفولة	كمنجز	جمالي	

بمنطق	 االستيهامية	 الذاكرة	 إلى	 بأثر	رجعي	 إيجابي	 فعل	 رد	 في	 بتجليات	عدة،	 الفنان	 عنها	 يتخلى	 ال	

الحاضر،	مستخدًما	عفوية	الغريزة	في	حالة	العاطفة	الالمعقلنة	في	استعمال	اللونين	األسود	واألبيض	

وتحويلهما	إلى	عنصر	مركزي	لشد	انتباه	املشاهد.

من	الصعوبة	فصل	اللوحة	عن	عمقها	التاريخي	وجذورها	الحضارية،	والفنان	التشكيلي	برصوم	

وإذكاء	 تطور	 طيلة	 )امليزوبوتاميا(	 الرافدين	 بالد	 حضارة	 بثقافات	 التزود	 عن	 ينفصل	 »لم	 برصوما	

ثقافته	في	فن	التصوير.	كان	واحًدا	من	املبدعين	املصورين	التجريبيين	الذين	عشقوا	التراب	الرافدي	

التحوالت	 تأثير	 مع	 تراثية	 إشارات	 الفنان	 يضمن	 اإلبداعية«)7(.	 الحضارية	 ألبحاثه	 	
ً
ومجاال موطًنا	

	
ً
االجتماعية	واملعرفية،	فيغوص	في	امليثولوجية	يترجمها	إلى	ألوان	وخطوط	على	لوحاته	مقدًما	حلوال

ملسألة	امتداد	التراث	عبر	الزمن.		

تتعلق	موضوعة	اللوحة	التشكيلية	عند	برصوما،	باإلنسان	املتموضع	في	بيئة	الجزيرة	عبر	صياغات	

مرتبطة	بالطبيعة	والتاريخ	والجذور	الحضارية	برؤية	معاصرة،	إلعادة	بناء	العالم	عبر	تكوينات	فنية	

بألوان	متصارعة،	لها	مالمح	محددة،	تحمل	رسالة	ذات	رموز	ودالالت	بأبعادها	الفلسفية	والفكرية،	

تعكس	 التي	 الحارة	 األلوان	 عبر	 املتفردة	 وجمالياتها	 هويتها	 إدراك	 ويمكن	 الذاكرة،	 إنعاش	 بغرض	

الدفء	وتموضع	األلوان	»بصيغ	صريحة،	ال	تعتمد	على	املزج	واالستنباط،	تبدو	في	اللوحات	سيطرة	

األلوان	الحارة	األحمر	واألصفر	إلى	جانب	نسب	محدودة	من	األزرق	واالخضر،	ويشارك	اللون	الذهبي	

بنسبة	كبيرة	في	الوحدات	التزيينية	والعناصر	الزخرفية«)8(.

الحياة  مجلة  والخلق«،	 والخصب	 الحب	 تصور	 مشهدية	 بنائية	 في	 الرافدين	 أصداء	 برصوما	 »برصوم	 فرج،	 الكريم	 عبد	 	)7(
التشكيلية،	العدد	114/113،	شتاء/	ربيع،	)دمشق:	الهيئة	العامة	السورية	للكتاب،	2018(،	ص298.		

)8(	طاهر	البني،	مطالعات	في	التصوير	السوري،	)دمشق:	الهيئة	العامة	للكتاب،	وزارة	الثقافة	السورية،	2011(،	ص	56.	
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عناصر	 تجميع	 عبر	 فنًيا،	 الواقع	 قراءة	 محاوالت	 هي	 الذاكرة،	 السترجاع	 برصوما	 محاوالت	 إن	

التكوين،	وإحساسه	العميق	باألزياء	للشخوص	التي	ترتبط	برموز	محلية	ومفهومات	أسطورية	لشعوب	

ميزوبوتاميا،	وتحويلهم	من	صمت	إلى	صرخة،	وال	يمكن	التغا�سي	عن	الجانب	التقني	في	اللوحة.	يقدم	

	فنية	تعيد	إلى	الذاكرة	ثراء	الذكريات	التاريخية	والبعد	الروحي،	بطريقة	مزج	أحاسيسه	في	عالم	
ً
أعماال

جديد	للتعبير	عن	مجتمع	جدير	باالرتقاء،	فنًيا،	ثقافًيا،	فكرًيا.	

ألوان	 تخلو	من	حرارة	 التي	ال	 والغواش،	 املائية	 بالزيت	واأللوان	 لوحاته	 الفنان	برصوما	 يؤسس	

الجزيرة،	واملساحات	البيضاء	التي	يلّونها	باألخضر	واألصفر	بتدرجاتهما	كظالل،	وإظهار	مقدرة	أدائية	

لة	نسيًجا	متعّدد	األلوان	واألطياف.
ّ
في	خطوط	ترتكز	على	االحتماالت	الالمتناهية	مشك

يصر	الفنان	برصوما	أن	يقدم	نساء	أنيقات	بكامل	زينتهن	في	اللوحة	من	خالل	األلوان	املستخدمة،	

ألنهن	نبض	الحياة،	يشع	منهن	الحزن	والحنين	والطيبة،	وربما	ال	تخلو	لوحة	له	دون	أن	يصور	فيها	

أو	 التي	تحتوي	على	املرأة	بوصفها	عنصًرا	أساًسا	 في	إحدى	أدوارها	الحياتية،	فغالبية	أعماله	 املرأة	

ا	تتعمد	التركيز	على	قيمة	جمالية	تراثية،	سواء	في	الثوب	الذي	ترتديه	نساء،	أم	في	مالمح	وجهها،	
ً
مشارك

	روحًيا	خاًصا	إليها.
ً
أم	في	ما	تعبر	عنه	من	عادات	وموروث	شعبي،	يضيف	جماال

	إياه	من	زوايا	عدة،	وبتجليات	مختلفة	بدالالتها	الفكرية	املتشابكة.	
ً
يختزل	برصوما	التاريخ،	متناوال

ففي	اللوحة	رقم	)2(	فرسان	بخوذ	ورماح،	يمتطون	أحصنة،	مدبرون	على	أرضية	صفراء	كألوان	الجزيرة،	

من	دون	إظهار	الوجوه	وحركة	األحصنة	وقوتها،	فرسان	ينتمون	إلى	العصور	القديمة،	تنتصب	أمامهم	

كتل	بيضاء	كحواجز،	ومساحات	متعددة	األلوان	ذات	طبيعة	صامتة،	وبيتان	متقابالن	في	الطرف	

اآلخر	من	النهر،	في	العمق	جبال	متعددة	األلوان	مع	ظالل	الشمس	األخضر	الداكن	لتشكيل	جمالية	

اللوحة.	يركز	الفنان	على	مزج	التراث	باملعاصرة	باألسطورة	أكثر	من	اهتمامه	بالفرسان،	يفرش	ألوانه	

الغنية	على	سطح	اللوحة،	ويمنحها	طاقة	تعبيرية	للعبور	نحو	الحداثة،	بنماذج	من	بيئته،	مستعيًنا	

إليها	حضور	سردي	من	خالل	إغواء	األلوان،	وتحوالتها،	وظاللها.	لوحة	تشكيلّية	 ا	
ً
بالذاكرة،	مضاف

متعانقة	بشكٍل	منسجم،	ذات	طبيعة	تاريخية،	وتصوير	متعمد	على	الحكايات	الشعبية،	يحررها	من	

شكلها	التاريخي	الظاهراتي	محققة	أبعاًدا	االنسانية	في	ضوء	تعددية	األلوان	املتجاورة	واملتصارعة.
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مرويات الكائن/ حكائيات املرأة في تجربة بشار عي�شى )1950)

هل	يمكن	استنطاق	الشخوص	في	اللوحة	التشكيلية،	لتروي	حكاياتها	الغابرة	بمنظور	الراهن؟،	

ربما	اللوحة	تنطق	بحكايتها،	أو	تكلف	شخصية	بعملية	الروي	بأن	وراء	كل	لوحة	حكاية،	حكاية	ترويها	

شهرزاد	)املرأة	الراوية(	التي	ال	تبالي	بصياح	الديك،	الباحثة	عن	الحرية،	كون	املرأة	هي	األكثر	أمانة	

وتشويًقا	وقيادة	في	لوحات	الفنان	بشار	عي�سى،	لنقل	أحداث	املا�سي.	تستحضر	شهرزاد	شخصياتها	

من	الذاكرة	املتعالقة	مع	الراهن،	قد	تكون	قصة	امرأة،	أو	حكاية	شعب	عانى	كثيًرا	من	الظلم	والويالت	

ا	من	استرجاع	الذاكرة	التي	تتخلق	في	زمن	إنجاز	
ً
عبر	لوحات	تشكيلية.	يتحدد	شكل	املحكيات	انطالق

انتصارات	 من	 يتخللها	 بما	 الحكائية	 والسرديات	 الوقائع	 لترتيب	 خزانة	 الذاكرة	 بوصف	 اللوحة،	

وانكسارات،	ويمكن	التعرف	إلى	الوجوه	من	خالل	تشكيالت	األزياء	ومالمح	الوجه	واأللوان	املستخدمة	

والفراغات	املختلفة،	وتجاورها	املتناغم.	

العالم	املدرك	غير	املرئي،	لكي	يعيد	خلقه،	قراءته	من	جديد	وبرؤية	فنية	 الفنان	بتفكيك	 يقوم	

كائًنا	 بوصفه	 سردي،	 حكائي،	 إطار	 في	 لوحة	 إلى	 التاريخية	 البيئة	 قيم	 بتحويل	 يقوم	 أو	 جديدة،	

معين،	تحصل	 ملثير	 تعرضه	 و)عند	 الطبيعة،	 ومع	مفردات	 اإلنساني	 مع	محيطه	 يتفاعل	 اجتماعًيا	

	حكائًيا،	بصرًيا	كمشروع	جمالي.
ً
استجابة	معينة	بناًء	على	ذلك	املثير()9(،	يأخذ	منها،	ليمنحها	شكال

في	 اللوحة،	 بأسلوب	فني	عبر	 الفنان	كتلة	من	املشاعر	والرغبات	غير	املحققة،	يحاول	تحقيقها	

واللجوء	 وجودًيا،	 قلًقا	 تشكل	 التي	 املا�سي	 ذكريات	 املؤرقة،	 الطفولة	 ذكريات	 مع	 مستمرة	 مجابهة	

أو	 الواقع	 بناء	 إعادة	صياغة	 ما	هو	 بقدر	 واقع	مشتت،	متشظ،	 ليس	هرًبا	من	 الطفولة	 إلى	ما�سي	

استشفاف	املستقبل	الذي	يحاول	أن	يرسمه	الفنان	بشكل	يرتاح	إليه	روًحا	أو	يعيد	إليه	توازنه،	فيعّبر	

ا	عن	استقرار،	ويثبت	فاعليته	املنتجة	للتكوينات	الدالة	
ً
عن	منجزه	اإلبداعي	عن	صراعه	الداخلي	باحث

على	اعتباره	كائًنا	حًيا،	ألن	الفنان	وليد	بيئة	اجتماعية	معينة،	فإنه	يبذل	قصارى	جهده	لإلفادة	منها،	

ا	جمالًيا	لتشكيل	فضاء	جمالي	متجذر	في	املنجز	
ً
والعالقة	بينه	وبين	البيئة	عالقة	جدلية،	تمثل	اشتراط

)9(	ايناس	مهدي	الصفار	وسهاد	عبيد	الخفاجي،	»جدلية	الح�سي	واملتخيل	في	الرسم	العراقي«،	مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية،	
مجلد	27،	العدد	5	)2019(،	ص	273.		
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الفني.

متشابكة	 أسئلة	 تحمل	 الواقع،	 على	 مفتوًحا	 فنًيا،	 افتراضًيا،	 ا	
ً َ
عامل التشكيلية	 اللوحة	 تشكل	

تتخفى	 باعتبارها	 العابرة،	 ا	مضمرة	تصعب	رؤيتها	من	خالل	املشاهدة	
ً
أنساق ومعاني	عدة،	بوصفها	

وراء	الظاهرة	الجمالية،	وتفرض	نسًقا	جديًدا	من	التفاعل،	نقرأها	كنص	بصري،	)تجتمع	فيها	قيًما	

وفق	 أضواء	وظالل	 من	 تولده	 بما	 ألوان(	 )خطوط،	 مفرداتها	 تصوغ	 التي	 األشكال	 في	 تتجلى	 تعبيرية	

التعبيرية،	ووسائل	صياغتها،	 وأدواتها	 بد	من	معرفة	مفرداتها	 قراءتها	ال	 أجل	 أنساق	مختلفة،	ومن	

والهدف	من	إنجازها،	لذلك،	ال	بد	من	دراسة	البنية	التشكيلية	التي	تتكون	منها	اللوحة()10(.	في	حين	

مادته	 منها	 فينهل	 عي�سى،	 بشار	 الفنان	 على	 نفسها	 تفرض	 اآلنية،	 بتوتراتها	 االستيهامية	 الذاكرة	 إن	

األولى،	سماته	وألوانه	ومساحاته،	بعين	الفنان	املؤرخ،	يتم	صياغتها	بطريقة	فنية	جديدة.	لوحات	ذات	

دالالت	شاسعة	بالتوحد	اللوني	الطاغي	على	اللوحة،	إلظهار	قوة	البيئة	في	وجوه	شخوصه	من	دون	

إخضاعها	لتقنية	التنويع،	إنه	يضفي	حقيقة	معروفة	وبسيطة	من	دون	تعقيد.

طهرانيتها	 يظهر	 وأحياًنا	 املرأة،	 عتمة	 وي�سيء	 الحكاية،	 لرواية	 شخوصه	 عي�سى	 بشار	 يستنطق	

الفكرية،	ويدفعها	للمشاركة	في	املشهد	التشكيلي	الستعادة	وعيها	وذاكرتها	بألوانها	وخطوطها	وكتلها	

في	مواجهة	الفراغات،	يعيد	لها	إنسانيتها	كامرأة،	ومنزلتها	االجتماعية	الحكاءة	كشاهدة	على	التاريخ،	

الغابرة،	وهمومها،	وهواجسها،	 البصرية	 تروي	حكاياتها	 والظلم.	 للقهر	 املقاوم	 البصري	 ببناء	نصها	

وأمنياتها،	كونها	تمتلك	القدرة	على	الفعل	والحركة	بإرادة	حرة	ضمن	مجاميع	بشرية	في	اللوحة	رقم	

	.)3(

)10(	هربرت	ريد،	معنى	الفن،	ترجمة	سامي	حشبة	)مترجًما(،	)القاهرة:	الهيئة	املصرية	العامة	للكتاب،	1998(،	ص	31.	
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استخدم	الفنان	في	اللوحة	الفراغ	املنظوري	بشكل	خاص	ليعطي	اإلحساس	بالعمق	والبعد،	من	

خلفية	 في	 املغبّر	 الترابي	 األصفر	 باللون	 وامللفوفة	 التيه	 في	 املتناثرة	 الطينية	 بالبيوت	 االهتمام	 دون	

اللوحة،	هذا	العمق	والبعد	واللون	األصفر	في	اللوحة	يعطي	انطباًعا	بالسكون،	بالالحياة،	باملوات،	أو	

ربما	بالهجرة،	تتوافد	جموع	الناس	إلى	منطقة	األمان،	املنطقة	البيضاء	في	مقدمة	اللوحة	على	شكل	

نصف	قوس	أبيض،	حيث	الحركة	املسحوبة	بالصخب	والضجيج،	تجتمع	الجموع	في	الرقعة	البيضاء	

ملواجهة	مصير	مجهول،	تتحول	املجاميع	إلى	أرقام،	مجرد	أقزام	أمام	طغيان	األصفر	املغبر	املتمدد	على	

خلفية	اللوحة،	مؤكًدا	على	فراغات	البيئة	املكانية	الطبيعية	للبيوت	الطينية	لتوازن	اللوحة،	تعتمد	

هذه	التجربة	على	خبرة	الفنان	وكيفية	التعامل	مع	محيطه	وبيئته	بمنطق	الراهن،	قد	تروي	اللوحة	

الفنان	 كاد	 أو	 املقدمة،	 في	 للتجمهر	 املوسيقية	 وإيقاعاتها	 اللونية	 بتدرجاتها	 الكردية	 الهجرة	 ملحمة	

يغني	ملحمته	الكردية	بريشته	وألوانه	املعبرة	وخطوطه	وجمهرته	املتدافعة	نحو	البقعة	البيضاء.	ثمة	

قراءة	أخرى	لهذه	اللوحة	املصورة	من	األعلى،	إن	غيرنا	زاوية	النظر	إليها،	فهي	حلبة	مصارعة	أسرى	

الرومان	مع	الوحوش	الضارية،	ومواجهة	املجاميع	ملصيرهم	املحتوم،	أو	مجموعة	أقزام	على	خشبة	

املسرح	في	مواجهة	اللون	األصفر	املمتد	كعمالق،	توحي	بعمق	الخشبة.

تناسج حركيات اللوحة الفنية في تجربة خليل عبد القادر )1955)

إذا	كان	الفن	التشكيلي	عبارة	عن	رموز	وتكوينات	مرئية	على	شكل	صور،	تحمل	دالالت	معرفية	

وفنية،	فـ	»األلوان	واألشكال	والخطوط	واملالمس	والظالل	التي	تتسرب	إلى	الصورة،	محملة	بدالالتها	

فلهذه	 بأنواعه،	 العضوي	 الشكل	 على	 يصدق	 هذه،	 على	 ومايصدق	 السابقة،	 والذهنية	 الفكرية	

األشكال	دالالت	أخرى	غير	التشكيل	الهند�سي	لفضاءات	متقطعة..	والخطاب	الثقافي	هو	الذي	يحول	

األشكال	والصيغ	البصرية	إلى	بؤرة	إلنتاج	الدالالت	وتحديد	أنماط	استهالكها«)11(،	للتعبير	عن	أفكار	

الخط	 تبتعدان	من	 أو	 تقتربان	 الحركة،	 في	حالة	 بين	مجموعتين	 الضدية	 العالقة	 الفنان،	ومحاكاة	

الفاصل	بينهما،	قد	يعني	صراًعا	معنوًيا،	أو	توافًقا	ضمنًيا،	يصطدم	بنسق	الحركة	في	حالة	انفعالية	

)11(	نور	الهدى	لزروق،	الفن	التشكيلي	ونظرية	التواصل:	رسالة	ماجستير،	)الجزائر:	جامعة	تلمسان،	2016(	ص	23.	
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العناصر	 مع	 العالقة	 هذه	 الكشف	عن	 في	 املهمة	 العوامل	 من	 تعد	 اللونية،	 والحركة	 	.
ً

تداخال تنتج	

الفنية	سواء	كانت	 العملية	 في	 التي	تشكله،	فالخط	هو	املصدر	األول	إلنشاء	مجال	الحركة	 األخرى	

ثنائية	األبعاد	أو	ثالثية	األبعاد	عبر	اللون	لتظهر	الحركة	من	خالل	التدرج	اللوني.

للمكان	تأثير	خاص	في	اللوحات	عندما	يصطدم	بعين	الفنان	املسكون	بالقلق،	فيتخيل	شيًئا	على	

أنه	�سيء	آخر،	ومن	زاوية	أخرى	إلحياء	ذكرى	فضاء	ما،	لذلك	هو	»مطالب	بأن	يرى	في	ال�سيء	ما	لم	

بواسطة	 ال�سيء	 يقدم	 ذاك	 وإذ	 رؤية	شكل	جديد،	 يفرض	 أن	 وعليه	 قبل،	 من	 فيه	 قد	شوهد	 يكن	

اختزال	غير	عادي«)12(،	زاوية	الرؤية	إلى	األشياء	هي	التي	تحدد	أهمية	اللوحة	والفنان.

ينتهج	الفنان	خليل	عبد	القادر	نهًجا	تعبيرًيا	بتحوير	واقعي	في	معظم	لوحاته،	يرتكز	على	مدلول	

في	 انسجاًما	 تشكل	 اللوحة،	 على	 تنساب	 فرشاة	 وألوان	وخطوط	وضربة	 نقاط	 من	 العمل	 في	 واحد	

جمالية	 عن	 الفنان	 يبحث	 انسيابية.	 عبر	حركيات	 الزاهية	 وألوانه	 اللوحات،	 في	 وتعبيًرا	 املضامين،	

الروح	في	الجسد	وعوامله،	عن	جمالية	الحركة،	عن	حرية	شخوصه	وانعتاقهم	من	إسار	القيد،	عن	

ماهية	األلوان	التي	تعبر	حساسيات	الحداثة	الفنية.

تتمثل	املرأة	بكامل	أناقتها	على	مساحات	من	األلوان	بكل	تدرجاتها	وتجلياتها	وتحوالتها	البيئية	في	

لوحة	الفنان	عبد	القادر،	املرأة	في	انتهاكاتها	اإلنثوية	وحركاتها	االحتجاجية،	مساحات	ت�سي	بالفراغ،	

وتجّسد	عليها	طاقات	ذات	أبعاد	متحركة،	بأسلوب	غرائبي	مدهش،	على	الرغم	من	لوحاته	التعبيرية	

جانًبا	 بوصفها	 كلها	 بتمظهراتها	 الخاصة	 بطريقته	 الريفية	 املرأة	 تناول	 أحياًنا.	 الواقعية	 إلى	 املحرفة	

جمالًيا	يجعلها	امرأة	بكل	ألقها	وبهائها	وتعبها	مع	األلوان	الزاهية	والزخارف	املنقوشة	القصدية	ملحاكاة	

طبيعة	اللوحة.	

الشخوص	)النساء(	في	اللوحة	)رقم	4(	تنبض	بالحياة	والحيوية،	الشخوص	في	حالة	حركة	واندفاع	

نحو	االمام	الكتشاف	املكان	والبيئة،	يحاول	الفنان	أن	يمسك	بزمام	األمور	يجعلها	أال	تفلت	من	بين	

هذه	 تحديد	خصوصية	 يمكن	 ال	 الريشة.	 على	 بالتمرد	 توحي	 األلوان	 تصارع	 لكن	 فرشاته،	 أحضان	

)12(	ر،	جاكبسون،	عن	الواقعية	في	الفن،	نصوص	الشكالنيين	الروس،	إبراهيم	الخطيب	)مترجًما(،	)لبنان:	مركز	األبحاث	العربية،	
1982(	ص	91 
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اللوحة،	لوحة	تنتمي	إلى	إنسانية	النساء	دون	تحديد.	يغلب	عليهن	اللون	الكحلي	واألسود،	امرأة	تحمل	

،	في	مقدمة	اللوحة	نساء	تدير	ظهرها	إلى	املشاهد،	مشوهة	الوجوه	واألجساد	ربما	دون	مالمح.	هل	
ً

طفال

هن	مستلقيات،	أم	راقصات؟	في	حال	نوم،	تعب،	موات،	أم	هن	في	حالة	حركة	راقصة؟	داخل	اللوحة	

أم	خارجها؟	ثم	إن	خلفية	اللوحة	ملونة	بألوان	ترابية،	غبارية	داكنة،	أهي	جدار	أم	أرضية	قبو؟	أزياء	

كحلية	مع	مسحات	صفراء	وبيضاء.	امرأة	واحدة	تقف	على	الخط	الفاصل،	صدرها	غير	مغطى،	في	

حالة	عراك،	أم	انتهى	العراك	وُجّردت	من	القميص،	ما	يوحي	أنها	في	حالة	االستلقاء،	إما	نوم	أو	موت؟.	

لقد	تخلت	الشخوص	عن	كينونتها	كي	تصبح	مرئية،	وهذا	ما	ُعّبرت	عنه	باأللوان	في	اللوحة.

لوحة رقم )4)
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تتمرد	الشخوص	على	اللوحة	للخروج،	للهرب	منها،	وهذا	الخروج	خداع	لعين	املشاهد،	ناتج	عن	

وزاوية	 التباعد	 مسافة	 وفق	 حركية	 أبعاد	 ذات	 الشخوص	 بأن	 األلوان	 مع	 األخرى	 األشكال	 تداخل	

الشخوص	 إن	 في	حين	 واألسود،	 باألبيض	 ملونة	 اللوحة	 من	 الخارجة	 الشخوص	 اللوحة.	 إلى	 النظر	

داخل	اللوحة	تتدرج	ألوانها	بين	الصفراء	والكحلي	الداكن.

تحتمل	هذه	اللوحة	قراءتان	بأبعاد	سيمولوجية،	لكل	قراءة	نتائجها	املختلفة	عن	األخرى،	وطاملا	

يجري	الحديث	عن	احتمالية	القراءة،	فاللوحة	تكتسب	معانَي	مع	كل	قراءة	في	النظم	السيمولوجية،	

القراءة	األولى	مختزلة،	والثانية	مبتذلة.	جميع	الشخوص	في	األولى،	في	حالة	االستلقاء،	تعب	بعد	عمل،	

نوم،	موت.	ألوان	خلفية	اللوحة	ترابية	غبارية،	وفي	العمق	حفر	بلون	أصفر	داكن.	والخطوط	مرسومة	

باأللوان	غير	واضحة	الدقة،	في	حين	إن	الشخوص	ملونة	داخل	إطار	اللوحة	وخارجها،	حاولت	بعض	

الشخوص	الهرب	من	اللوحة،	تجاوزت	الخط	الفاصل،	فسقطت	مستلقية،	تجردت	امرأة،	فأوهمت	

املشاهد	أنها	في	عراك	للهروب،	لكنها	وقعت	في	مصيدة	األلوان،	واختلفت	مع	الشخوص	داخل	اللوحة.	

صوفية،	 حركة	 دائمة،	 حركية	 أبعاد	 ذات	 جميعها	 الشخوص	 أن	 باعتبار	 مبتذلة،	 الثانية	 القراءة	

	،
ً
حركة	راقصة،	حركة	ثملة،	ماجنة.	قد	يكون	اإلطار	مرآة	تعكس	صور	املشاهدين،	وقد	تكون	ظالال

الختالف	مالمح	املجموعتين	وأزيائهما.	

  املساحة الالمنتهية/ الفراغات في تجربة حاجو )1952)

تياًرا	فنًيا	 جمع	الفنان	بهرام	حاجو	بين	أساليب	فنية	عدة،	تحوير	الواقعية	التعبيرية،	ليؤسس	

دراسته	 من	 الرغم	 على	 الطفولة،	 ذاكرة	 في	 املركونة	 البيئة	 وتراثه،	 ببيئته	 االحتفاظ	 مع	 به	 خاًصا	

األكاديمية	في	أملانيا،	واالطالع	على	التيارات	الفنية	الحديثة	في	الغرب،	تظهر	في	لوحاته	مالمح	التعبيرية	

في	 التشكيلية	 الحالة	 متكاملة	تشكل	 	عضوية	
ً
اللوحة	وحدة في	 تتجلى	 الواقعية،	 تحوير	 األملانية	مع	

إشراقاتها	الحداثوية	املخّزنة	في	الالوعي	أو	الالمفكر	فيه.	

“يعد	الفراغ	من	العناصر	الهامة	التي	تؤثر	في	بنائية	األشكال	كما	يؤثر	في	كيفيات	انتظام	العناصر	
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االخرى	وعالقاتها،	هو	بهذا	املعنى	يعد	وسيلة	رئيسية	للفنون	الجميلة	لعملية	الخلق	واملحاكاة	وتحديد	

األبعاد	الفراغية،	وكل	الفنون	لها	صلة	بالفراغ	كخاصية	قائمة	بذاتها”)13(،	أحياًنا	يشكل	الفراغ	تخفًيا	

أمام	الذات،	ويصبح	قوة	قادرة	للتخلص	من	ارتباطه	باملساحة	الفارغة،	لكن	الكتل	تواجه	الفراغ	في	

التكوين	األساس	في	الوحة	التي	تعتمد	على	تضخيم	حركية	الكتلة	باتجاه	الفراغ،	وربما	باتجاه	الضياع.

ترتكز	عزلة	اإلنسان	ووحدته	على	قوة	التعبير	الفني	في	اللوحة	عبر	قوة	الجسد	وتمظهرات	الحركة،	

حيث	إن	التعبير	الفني	يكتسب	قيمة	إضافية	وعمًقا	فكرًيا	في	التأثير،	حين	ما	يضيف	الفنان	مشاعره	

ا	عن	حقيقته	كإنسان،	معتبًرا	أن	الفراغ	
ً
وموقفه	إلى	اللوحة.	يرسم	حاجو	اإلنسان	عارًيا،	تائًها،	باحث

في	اللوحة،	فراغ	اإلنسان	وعزلته	كجزر	منعزلة،	والفراغ	األبيض	متاهة	الضياع.	بينما	الصور	املتخيلة	

للمكان	املستوحاة	من	طفولته	ضمن	تموضع	الجسد	على	مساحة	فارغة	كمرآة	تعكس	حركة	املتاهة،	

والبياض	املتشكل	في	حالة	الفرح	كإضاءة	على	الحياة	املظلمة،	في	حين	إن	املعالجة	باأللوان	تعكس	

وحركة	 والضياع،	 بالحزن	 الصادمة	 الرؤوس	 وحركة	 بالقهر،	 املسكونة	 الوجوه	 مالمح	 على	 العزلة	

األجساد،	وفضاء	األمكنة،	واملساحات	اللونية	املشكلة	ملناظره	الطبيعية	املستوحاة	من	ذاكرته	االولى.

جبرت	الشخوص	على	الدخول	إلى	اللوحة	في	معظم	لوحات	حاجو،	ربما	عنوة،	شخوص	مسلوبة	
ُ
أ

ألوان	 تحركها	 الغربة،	 في	 الفنان	 لحالة	 انعكاًسا	 تكون	 قد	 املالمح،	 واضحة	 غير	 كأنها	ظالل	 اإلرادة،	

املساحات	 باتجاه	 الطريق	 أمامها	 ينفتح	 املاريونيت،	 الدمى	 خيوط	 تتحرك	 كما	 القماش	 قطعة	 على	

الالمتناهية،	امللونة	بالبياض	كصحارى.	يتدخل	اللون	األحمر	واألصفر	لتغطية	جزء	من	الجسد	أو	

الوجه	للتعبير	عن	حالة	العنف،	إال	أن	الغطاء	شفاف	ال	يستر	العري	وال	الوجه،	وال	يكمم	األفواه،	

وعندما	تحاول	الشخوص	الهرب،	تتلون	املساحات	الشاسعة	بلون	أبيض	يعبر	عن	التيه	والضياع،	

شخوص	غير	واضحة	املالمح،	مشوهة،	متموضعة	في	فضاء	مرسوم	بألوان	شاحبة	على	خلفية	بيضاء.	

شخوص	مسكونة	باأللم	والعزلة	اإلنسانية،	تبحث	عن	فسحة	أمل	بضربة	لونية	خفيفة	عبر	األلوان	

الشفافة	التي	تعبر	عن	انفعاالتها.	

يظهر	مالمح	وجه	أنثوي	في	لوحات	حاجو	معظمها	في	خلفية	اللوحة،	ربما	هي	تهيؤات	لوجه	أنثى	

)13(	هبة	هللا	أحمد	البواب،	„دور	الفراغ	في	الفنون	التشكيلية	املعاصرة“،	مجلة كلية التربية،	العدد	14،	يونيو	)جامعة	بورسعيد،	
2013(،	ص697.
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باالستكانة	 الشخوص	 هذه	 تتسم	 عنيفة.	 بصدمة	 بل	 باملتعة،	 توحي	 ال	 مغتصبة	 غرائزية،	 حالة	 في	

الفنان	تغطيتها	 الحماية،	وإن	حاول	 في	بعض	األحيان،	لذلك	تكون	عارية	من	كل	األشياء،	حتى	من	

بمسحة	لونية	مغايرة.

الحنطي،	 اللون	 ذو	 ْيش	
َ
الخ ـ	 اللوحة	 ـ	قماش	 الكنفاس	 عاًما	على	 أربعة	عشر	 منذ	 بهرام	 »يرسم	 	

	الكنافس	
ً

األقرب	إلى	لون	البشرة	الشرقية،	بملمسه	الخشن	املتقاطع	مع	مسام	الجلد	اآلدمي،	محيال

إلى	الجلد	البشري،	لذلك	يبقى	اللون	األساس	ألجساد	شخصيات	اللوحةـ		موضوعه	اإلنساني،	كما	هو	

لون	قماش	اللوحة	بوجهه	وظهره«)14(.

تختلف	املساحة	في	اللوحة	عن	املساحة	في	أي	نوع	فني	آخر،	ففي	اللوحة	»تلعب	الخامة	والتقنية	

إلى	 لون	 التدريجي	من	 واالنتقال	 الشفافية،	 تدخله	 متنوًعا،	 املساحة	مظهًرا	 إعطاء	 في	 ا	
ً
ملحوظ دوًرا	

تغطي	 التصوير	حينما	 تخلقه	عجينة	 املساحات	 بعض	 أن	 كما	 للنظر،	 فاصل	الفت	 دون	حد	 آخر	

لونية	 لعدة	طبقات	 بتراكم	عفوي	 بهرام	 أعمال	 في	 الفراغ	 تركيبة	 تأتي	 السطح	بطريقة	ملمسية”)15(.	

حركية	التنفيذ،	ولسطوح	لونية	متباينة	بخط	اتجاهها،	فتتقاطع	مسارات	السطوح	اللونية	بطبقاتها	

املتراكمة	بكثافة	وبحركية	تنفيذها،	لتتالقى	عشوائيا	في	نقاط	المكانية	والزمانية،	تجعل	من	املستوى	

النف�سي	واملادي	في	اللوحة	متراكبين	في	صيغة	الجسد	الكلي،	فراغ	في	لوحاته	ليس	سوى	امتداًدا	لجسد	

الذكرى،	 مستوى	 وتدرج	 وذكرياته	 برغباته	 النف�سي	 الكمون	 انكشاف	 مجال	 إنه	 الطبيعي،	 الكائنين	

وتحوالتها،	وصورها	على	الجسد	الظاهر)16(.

قدم	بهرم	حاجو	هنا	في	اللوحة	رقم	)5(	إمرأة	امتطت	أكتاف	رجل	في	حالة	الحركة	الراقصة،	باللون	

البرتقالي	في	لحظة	التباهي،	وتغطية	وجهها	باالسود	الداكن،	تشكل	املرأة	مع	الرجل	كتلة	متالصقة	من	

حيث	التالحم	والتحكم	فيه،	ومنفصلة	من	جهة	اختالف	األلوان	فيما	بينهما،	جسد	منسجم	لونًيا	مع	

	فضائًيا	لفارسة	تبدو	أنها	منتشية	من	خالل	بسط	يديها،	ربما	
ً

فراغ	البياض،	يمثل	شكل	املرأة	مدخال

	.http:www.elaph.com	)2010(	مايو	إيالف،	حاجو“،	بهرام	أعمال	في	الجسد	وجود	»التباس	داوود،	سامي	)14(

)15(	محمود	البيوني،	أسرار	الفن	التشكيلي،	ط2،	)القاهرة:	عالم	الكتب،	1994(،	ص	32.

http:www.elaph.com	.	)2010(	مايو	إيالف،	حاجو“،	بهرام	أعمال	في	الجسد	وجود	»التباس	راجع	داوود،	سامي	)16(
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تحقق	املرأة	توازنها	بفتح	يديها	في	حركة	راقصة	أقرب	إلى	الرقصة	الصوفية.	في	الخلفية	البيضاء	يظهر	

وجه	أنثى	وسط	الضباب	األبيض،	أنثى	في	حالة	حلم	اليقظة.	والرجالن	العاريان	يديران	وجهيهما	نحو	

الفراغ،	ربما	يتحاشيان	عيني	املشاهدين	العابرين.

لوحة رقم )5)
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تلك	 عن	 التعبير	 في	 الجديد	 يكتشف	 لوحة	 كل	 وفي	 ما،	 حالة	 عن	 للتعبير	 لوحاته	 حاجو	 يكرس	

الحالة	نفسها،	وكلما	وجد	صياغة	جديدة	ودخل	في	عالقات	مختلفة،	كلما	تجّدد	مع	تجدد	املعالجة،	

وأصبح	في	كل	حالة/	لوحة	شيًئا	آخر.	شخوصه	تنتمي	بكل	مكوناتها	وتموضعاتها	ومواقفها	إلى	الفنان	

باألبيض	 املنّقط	 واالسود	 األحمر	 بلونيه	 لوحاته	 بعض	 في	 الكردي	 العربي/	 الشماغ	 يستخدم	 ذاته،	

	من	استخدام	اللون	الشفاف	في	إشارة	إلى	صمت	العالم	عن	الجرائم	املرتبكة	في	
ً

لتغطية	الوجه	بديال

بلدان	الشرق	األوسط.	

ابتكار اإلضاءة اللونية في تجربة حمدي )2015-1951)

لأللوان	معطيات	مختلفة	في	أي	تكوين	فني،	فهي	تعطي	قيًما	متدرجة	في	صياغة	األشكال	والحركات	

والحجوم،	يتالءم	مع	مشاعر	الفنان	وميوله،	وإن	تأثيراتها	في	التعبير	عن	القيم	الفنية	والجمالية	تكون	

التصوير	»يتضمن	خمسة	عناصر	رئيسية	هي:	 أن	فن	 إلى	 ريد	 أمور	عدة.	يشير	هربرت	 إلى	 خاضعة	

ايقاع	الخطوط،	تكثيف	االشكال،	الفراغ،	األضواء	والظالل،	واأللوان،	واللون	هو	أكثر	هذه	العناصر	

أهمية،	بل	هو	جوهر	فن	التصوير«)17(،	واللون	موجود	في	كل	�سيء	في	الحياة،	لكن	جوهره	لم	يكمن	

اللوحة	 في	 تجسيًدا	 لالستخدام،	 قيمته	 وفي	 واملعرفية	 الفنية	 وظيفته	 في	 بل	 الطبيعية،	 في	خواصه	

الفنية،	»قد	تكون	لأللوان	أكثر	من	داللة،	وقد	تكون	له	داللة	رمزية	متعارضة،	متناقضة	في	الوقت	

نفسه،	فطاقات	اللون	هائلة	غير	محدودة،	ورمزية	األلوان	عموًما	فيها	هذه	االشارة	الخاصة	للتعدد	

اللوحة،	 في	 املوجود	 النور	 أو	 الضوء	 تؤكد	 ألوان	 هناك	 نفسه،	 الوقت	 في	 والخفاء	 والتجلي	 والتنوع	

وبدرجات	متنوعة	يقوم	األسود	واألبيض	بالوظائف	املزدوجة«)18(.

إذا	 ما	 في	 اللوحة	 نطلق	حكًما	على	 بحيث	 وانزياحاته	 اللون	 تدرجات	 إلى	مفهوم	 الركون	 يمكن	 ال	

)17(	هربرت	ريد،	ص	29

	)2001 267،	)الكويت:	املجلس	األعلى	للفنون	والثقافة،	 )18(	شاكر	عبد	الحميد،	التفضيل	الجمالي،	سلسلة	عالم	املعرفة،	العدد	
ص	282.	
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كانت	مشابهة	للواقع	أو	متغايرة	عنه.	مهما	كانت	وظيفة	اللون	في	اللوحة،	فال	ينفصل	عن	بنية	اللون	

إلى	الفنية،	ويدخل	في	سياق	اجتماعي،	اقتصادي،	ثقافي،	نف�سي.	 األصلي.	ينزاح	اللون	من	الطبيعية	

ومن	ثم	تستوعب	خصوصية	اللوحة	النابعة	من	تجربة	الفنان،	والبحث	في	الجذور	وربطها	براهنية	

اللحظة.	

لذلك،	تتجلى	خصوصية	الفنان	عمر	حمدي	في	خلق	األلوان	ومعالجتها	وتدرجاتها	اللونية	لتعطي	

لدالالت	 قصدي	 انزياح	 وضعية	 ولخلق	 الخليط،	 ألوان	 من	 لون	 لكل	 مغايرة	 هوية	 ذا	 لونًيا	 مكوًنا	

	انزياحًيا	من	اللون	الطبيعي	إلى	اللون	الفني،	
ً
التكوين	بالتعدد	والتدرج،	خاصة	أن	اللون	يشهد	تحوال

ويتم	توظيفه	فنًيا	لخاصية	هذه	اللوحة	بالذات،	ويصبح	قيمة	جمالية	يتطبع	ببصمة	الفنان،	في	لوحة	

)ربيع	نمساوي(،	حيث	الكتل	اللونية	تشكل	حديقة	ورصيًفا،	امتداًدا	للتعبيرية	األملانية	على	الرغم	من	

محاوالته	االبتعاد	عنها.

في	سياق	تبني	حمدي،	مزج	األنساق	اللونية	وتدرجاتها	وانزياحاتها،	سؤال	يفرض	نفسه	هنا:	هل	

وهو	 الشكل،	 بهذا	 لوحاته	 لف	 الذي	 اللغز	 هو	 ما	 اللون؟	 يكون	شاعر	 كي	 عمر	حمدي	 الفنان	 ولد	

يردد:	»اللون..	اللون..	اللون..	كّل	�سيء	هو	لون..	يولد	مع	فتحة	العين،	وينتهي	في	املكان	الذي	ولدُت	

فيه«)19(!.	يعيش	الفنان	مرحلة	مراقبة	وتواصل	ح�سي	مع	محيطه،	فتأتي	اختزاالته	مدعمة	بالبحث	

عن	تشكيل	عالقة	موضوعية	مع	مكونات	اللوحة	بهدف	تشظي	مكوناتها	إلى	دالالت	أو	مساحات	لونية	

متعددة.

	ال	حدود	لأللوان	في	لوحات	حمدي،	فهي	تتفجر	بثراء	لوني	خصيب،	في	اللوحة	رقم	)6(،	عاصفة	

العنيفة،	 الفرشاة	 كأنها	ضربات	 أبيض	 زبد	 يعلوها	 البحر،	 كأمواج	 األشجار،	متصاعدة	 تلف	 لونية	

تعبيًرا	عن	حاالت	التمرد	واإلحباط،	وأسلوب	تصادم	األلوان،	تعبيًرا	عن	حالة	نفسية	ومزاجية.	لذلك،	

تشكل	انفعاالته،	تمرًدا	على	القوانين	األكاديمية	للوحة،	ولم	يلتزم	بقيود	التيارات	الفنية،	لكنه	اكتشف	

	إلى	حالة	الدهشة،	ولوحاته	حالة	تشكيلية	مرتبطة	بالذاكرة	واالنتماء	
ً
أساليب	الفن	التشكيلي	وصوال

التعبيرية	 بين	مدرستين،	 للمزاوجة	 الحقيقي	 الوريث	 إنه	 بمهارة،	 التي	حققها	 العاملية	 نحو	 لالنطالق	

.https:www.alawan.com	،)2013(	ديسمبر	األوان،	أنا«،	والكل	الكل	أنا	حمدي:	عمر	العالمي	السوري	»الفنان	فلمز،	دلدار	)19(
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والتجريدية.	وإذا	ما	انتهى	تجريدًيا،	اتخذ	تيار	التعبيرية	أسلوًبا	واضًحا	في	تجسيد	الوجوه	واألجساد،	

ورؤيته	الخاصة	للطبيعة	بفلسفة	لونية	تفرض	نفسها	في	كل	لوحة	على	حدة،	دون	أن	يطغى	لون	على	

،	ومفهوًما	متمايًزا	من	
ً

آخر	في	وحدة	املتضادات	اللونية	والتشكيلية،	ما	أعطى	للوحاته	بعًدا	مستقال

النسق	الواحد.

لوحة رقم )6)
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أدرك	حمدي	أن	طاقة	األلوان	وقدرتها	على	تجميع	تأثيراتها	لخلق	استجابة	املحّرض	االنفعالي	في	

ف	في	كل	لوحة	
ّ
اللوحة	ال	تتجسد	في	الصورة	من	دون	االعتماد	على	نظرية	النظم	التشكيلي،	لذلك،	وظ

من	لوحاته	مختلف	درجات	األلوان،	وانتهج	منهًجا	تشكيلًيا	خاًصا	به،	فحدد	للوحة	نظم	السيادة	

اللونية	لأللوان	الساخنة	والباردة.	

يتساءل	الناقد	فاروق	يوسف:	»هل	يمكن	أن	ينفصل	الفنان	عن	رؤى	حنينه	إلى	املنزل	األول	الذي	

اكتشف	فيه	كينونته؟،	لذلك	ال	يمكن	أن	نفصل	مالفا	عن	كرديته«)20(.	وال	يمكن	فصله	عن	مؤثرات	

	في	البنية	الصراعية	والتكوينية	لنسج	أرضية	اللوحة	
ً

البيئة	املكتسبة	الجديدة،	كانت	لها	دوًرا	فاعال

عبر	التقابل	والتماثل	في	إطار	وحدة	تشكيل	مراوغة	الداللة	لخلق	تماثالت	تخل	بالتوازنات	التكوينية،	

حيث	التعارض	في	لونيين،	كل	منهما	يجتذب	التكوينات	البنائية،	ما	يعطي	إيحاًء	بالحركة	املحتملة،	

وانتفاء	حتمية	استقرار	اللوحة.

حوارية الذات والذاكرة في تجربة رحيمو )1962)

العالقة	الدينامية	ما	بين	الذات	والذاكرة	عالقة	قائمة	على	تجربة	الذات	الفاعلة	في	محاولة	إعادة	

صياغة	الهوية	عبر	الذاكرة	االستيهامية،	و«غيابها	يؤدي	إلى	نمذجة	اآلخر	فنًيا	ومعرفًيا،	حيث	تعمل	

الذات	على	تشكيل	سياج	فني	ومعرفي	هدفه	االكتفاء	بالذاكرة	التي	حل	محل	الذات،	إال	أن	اعادة	

اكتشافها,	تقت�سي	معرفة	تاريخها,	واسترجاع	مفرداتها	على	نحو	تكاملي	مع	وضع	استراتيجيات	قراءة	

املستقبل	الجمالي	لهذه	الذات	في	ضوء	الحداثة	الفنية«)21(	التي	شكلت	الرسالة	الوحيدة	ملنطلقات	

اإلبداع	من	دون	أن	تفسح	املجال	لنزاعات	املستقبل	بمعاني	التدمير	التي	تلحق	بجماليات	اإلنسان.

ل	في	اللوحة،	في	ذات	
َ
تغوص	الذات	في	استيهامات	الذاكرة	الستعادة	خلق	ظالل	العالم	الخفية	املَمث

)20(	فاروق	يوسف،	»عمر	حمدي	السوري	في	منفاه	املزدوج«،	جريدة العرب،	)2017/2/19(.	

)21(	عصام	ناظم	صالح،	»توظيف	الفضاء	في	اللوحة	التشكيلية«،	مجلة كلية اآلداب،	العدد	90،	العراق،	)2014(،	ص	445.



ملف العددالعدد الثاني عشر - حزيران/ يونيو 2020

178

العالم	املوضوعي،	ال	في	وعي	الذات،	واللوحة	هي	تصوير	واقعي	لهذه	االستعادة	ألن	العالم	يكتسب	

ارتباطه	 سوى	 بالحاضر	 له	 عالقة	 ال	 ألنه	 الواقعي	 أنه	 غير	 ممتعة،	 كنوستالجيا	 املا�سي	 في	 داللته	

بالذات	والذاكرة،	والذاكرة	هي	تاريخ	الفنان	الشفهي	)الحلمي(	في	حقيقته،	تاريخ	الذات،	تتماهى	هذه	

الذات	مع	الذاكرة	االسترجاعية	للتاريخ.	هل	الفكرة	عن	استرجاع	التاريخ،	تعكس	حقيقة	الفكرة،	أم	

حقيقة	اإلنسان؟	أم	إن	الجانب	النوستالجي،	يحتل	مساحة	من	الذاكرة	لتفاعل	الفنان	مع	األحداث	

وصوغه	فنًيا	في	اللوحة؟

نفسها	 تكون	هي	 أن	 وإما	 أو	معنى،	 تكون	حاملة	داللة	 أن	 »إما	 اللوحة	نص	بصري،	فهي	 أن	 بما	

الداللة	واملعنى،	فهي	عندما	تكون	مقروءة	قراءة	بصرية	تكون	حاملة	ملعنى	ما،	بيد	أنها	تصبح	الداللة	

نفسها	عندما	تقرأ	قارئها.	فاللوحة	تقرؤنا	وتعيد	صياغة	أفكارنا	وتغير	خارطة	ذائقتنا	وتحول	تفكيرنا	

من	ترف	التلقي	املستهِلك	إلى	تلٍق	حررته	اللوح	التلقي	املستهِلك	إلى	تلٍق	حررته	اللوحة	من	نفسه	ومن	

دعته،	فيتحول	من	داخله	إلى	كائن	لوني،	وبذلك	تكون	اللوحة	نفسها	معنى	وليست	حاملة	املعنى«)22(.	

في	صيغتها	 الحياة	 إعادة	تشكيل	 اللوحة	 الفنان	ومشاعره	وآرائه،	وإذا	كانت	 تعبير	عن	ذات	 اللوحة	

والذاكرة	 الفنان	 ذات	 بين	 والتحجب	 فالتشابك	 ربما،	 الطفولة	 ذاكرة	 الذاكرة،	 إلى	 تعود	 الجديدة	

كتجٍل	شفهي،	حالة	تفاعلية.

ا	من	هذه	الفكرة،	يستحضر	الفنان	عبد	الرحيم	حسين	)رحيمو(	ألواًنا	ذات	طاقة	إيحائية	
ً
انطالق

ا	عن	ذوات	في	ذاكرة	الطفولة،	من	ذاكرة	التاريخ،	
ً
من	الذاكرة،	لنشر	الدفء	على	سطوح	لوحاته،	باحث

املعْنونة	)حواء	 لوحته	 في	 السائد	 يتوافق	مع	 بما	ال	 العالم	 إعادة	تشكيل	 فيقدم	رؤية	جديدة	حول	

	من	)آدم	وحواء(،	معارًضا	ما	هو	متوارث	في	الفكر	الديني،	بأن	حواء	أغرت	آدم،	
ً
وآدم(	رقم	)7(	بدال

املنطق	 )رحيمو(	 يعارض	 زوجها(.	 أنثى	 تخن	 لم	 )لوال	حواء	 يقال	 كما	 الجنة،	 من	 البشرية	 وأخرجت	

الديني	بأن	حواء	لم	تخن	آدم،	بل	الطبيعة	الفيزيولوجية	لحواء	وآدم،	دفعت	كليهما	إلى	الخروج	من	

الجنة	وإال	ملا	كانت	البشرية	موجودة.	

مجلة كلية اآلداب،	العدد	السادس،	جامعة	مصراته،	)2013(،	ص	 )22(	عادل	الفورتيه،	»القيم	الجمالية	في	اللوحة	التشكيلية«،	
.50
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لوحة رقم )7)
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يأخذ	وجه	امرأة	مساحة	اللوحة	املرصعة	باأللوان	املتعددة،	تدير	ظهرها	إلى	املرآة	في	إشارة	إلى	أنها	

ال	تهتم	بالتزيين	إلغراء	الرجال،	بل	لديها	من	القوة	ما	يكفي	من	الشهوة	أن	تغري	الرجال،	وربما	الرجال	

لديهم	من	القوة	ما	يكفي	إلغواء	حواء،	وتدير	حواء	الصراع	بينهم،	وما	زال	الصراع	حول	الذات	محتًدا	

	يظهر	مالمح	وجوه	رجال	غير	واضحة،	ينتظرون،	يعبثون،	يفسدون	
ً

حتى	اآلن.	في	الخلف	إلى	األعلى	قليال

في	األرض،	بضربات	فرشاة	األلوان	الحارة	كطبيعة	البيئة	في	مواجهة	األلوان	الباردة،	يتصارعون	في	ما	

بينهم	بألوان	الفرشاة	املتخيلة.

تفاحتان	وبرتقالة	تسللتا	إلى	اللوحة،	بجانب	املرأة،	ليست	لإلغواء،	إحدى	التفاحتين	يشوبها	بياض	

واضح،	هي	تفاحة	آدم،	يحمل	كل	إنسان	في	حنجرته	إلنتاج	التوازن	اإلنساني	الغائب	عن	اللوحة	وغير	

التفاحة	االخرى	والبرتقالة،	تمنح	املرء	طاقة	وحيوية	لتحسين	الجنس	البشري	 املعّرف،	في	حين	إن	

الجنس	 إلى	 تنتمي	 إنسانة	 هويتها	 هويتها،	 تحديد	 دون	 املالمح	 واضحة	 االنثى	 الوعي.	 غياب	 لحظة	 في	

البشري،	بمالمح	ممزوجة	شرقية	وغربية،	هي	سمة	كونية	في	العالم	تتحكم	بالشهوة،	وكأن	حواء	هي	

التي	تتحكم	وتقرر	كما	في	األساطير،	األم	الكبرى.	

نجزت	هذه	اللوحة	بتدرجات	اللون	األحمر	في	الدائرة،	كلما	تباعد	اللون	تضاعف	حدته	ليغطي	
ُ
أ

إلى	الخلف	حيث	األلوان	املتداخلة،	تجّسدت	حالة	العبور	بتدرجات	األصفر	 فضاء	اللوحة،	ليمتد	

مع	مسحات	سماوية	وبنية	في	خلفية	اللوحة،	بوابة	عمالقة	لالنطالق	إلى	الداخل	مع	محيط	أسود،	

لتحقق	جمالية	والدخول	إلى	كنه	األشياء	املجردة،	التقاليد	املتوارثة	بطريقة	مبتكرة،	يالحظ	تأثير	ألوان	

ميزوبوتاميا	كردية	بخصوصية	 الفنان	ولوحته	مع	خصوصية	 في	 الرمزية	 كليمنت	 الفنان	غوستاف	

الفنان	نفسه	كتقنية.
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جماليات التشكيل في تجارب عبدلكي )1951( ومجدل بيك )1973( وصافي )1976)

إذا	كان	الخط	يمنح	الشكل	قيمته	الجمالية	لقدرته	على	التعبير،	فمجموعة	من	الخطوط	»تؤدي	

إلى	تكوين	مساحة	متجانسة	تختلف	في	مظهر	الحدود	الخارجية	لها	باختالف	تكوين	الخط	الذي	ينشأ	

من	تكراره	وباختالف	ونظام	الحركة«)23(،	والحركة	تعطي	طابع	الديناميكية	الرمزية	للوحة.

الطبيعة	 ثم	 أيلول(،	 )ثالثية	 مع	 بدأه	 ملا	 امتداًدا	 األخيرة	 عبدلكي	 يوسف	 الفنان	 لوحات	 تمثل	

املتمردة،	 التعبيرية	 الشحنة	 متضمًنا	 فنًيا،	 موضوًعا	 السياسية،	 بالهموم	 اشتغاله	 بعد	 الصامتة،	

املوت	 عن	 الصامتة	 الطبيعة	 هذه	 تختلف	 وال	 التشكيلية،	 اللوحة	 أو	 )املشهدية(	 بناء	 في	 ما،	 لفترة	

الصامت	والقتل	الصامت	والسجن	الصامت	مع	الشحنة	التعبيرية	املتمردة	بتوفير	مساحات	للرفض	

واالحتجاج	في	معظم	لوحاته	التي	تحتمل	قراءات	سياسية	وفنية،	قد	تمتد	ملراحل	تاريخية،	على	الرغم	

من	قناعة	عبدلكي	بأن	الفن	ال	ينتج	ثورة	على	شاكلة	السيا�سي،	بل	يسهم	في	إنتاجها،	وسؤال	الفاعلية	

الفنية	يلوح	بمتحوالت	اللوحة	التي	تبحث	عن	شروط	إنتاج	الواقع	أو	املعرفة	عن	الواقع،	واالبتعاد	

عن	ردود	األفعال	اآلنية	عبر	مرئيات	الواقع.	

األسود	 يكون	 قد	 واألبيض،	 األسود	 باللون	 وتشكيالتها	 بتكويناتها	 األخيرة	 عبدلكي	 لوحات	 تتشح	

باملمحاة،	 عليها	 ورسمت	 سوداء	 اللوحة	 تكون	 وقد	 وسيا�سي،	 واجتماعي	 فني	 لخيار	 اللوحة	 أساس	

اللوحة	بضربات	 احتجاجية	وسط	 بيضاء،	 الفنان	مساحات	 أو/	ويصنع	 يكتشف	 	 البياض.	 إلظهار	

املمحاة،	أو	يسلط	الضوء	الذي	»يعين	عند	إبراز	خصائص	األجسام	وطبيعتها	الذاتية	املميزة،	ويزيد	

مبدأ	 على	 ترتكز	 	،)8( رقم	 اللوحة	 في	 تفاصيلها«)24(.	 ويجلو	 األشياء	 يكشف	خبايا	 لذلك،	 وضوحها،	

الحالة	االنفعالية	عند	الفنان	مسحوبة	بالحالة	الفكرية	املتوارية	عن	اللوحة،	أم	سجين	برفقة	ابنته	

ربما،	تقف	أمام	جدار	سجن	رمادي	كبير	مطرز	بالنوافذ،	أشبه	بفتحات	صغيرة	في	الجدران،	بوجه	

صارم	فقد	حيويته،	وبقدمين	عاريتين	تحمالن	آثار	مسمارين	يذكران	بصلب	السيد	املسيح	في	إشارة	

إلى	مرجعية	الكتاب	املقدس،	تحمل	صورة	ابنها	املعتقل.	

)23(	إسماعيل	شوقي،	»الفن	والتصميم«،	)مصر:	جامعة	حلوان،	1999(،	ص	164.

)24(	محمود	البيوني،	ص	53.	
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تكفل	الجدار	بإظهار	تعبيرات	وجه	املرأة،	واليدين	وآثار	مسمارين	على	القدمين	بمساعدة	شدة	

أن	 املفترض	 من	 صورة	 تحمل	 الصغيرة،	 الفتاة	 سورية.	 في	 املسجونين	 أمهات	 حالة	 تمثل	 اإلضاءة،	

يكون	والدها	بيدها،	باألخرى	لعبة	أطفال،	أمام	اللوحة،	ال	تختلف	هذه	املرأة	الصامتة،	عن	الطبيعة	

الصامتة	في	لوحاته	القديمة	من	حيث	الشحنة	التعبيرية	املتمردة.	جنحت	اللوحة	إلى	خلق	ابتكارات	

تعبيرية	في	ظل	نزوع	تحوالت	املشهد	من	عنصر	محوري	في	املشاهدة	إلى	مجرد	أداة	تستمد	وجودها	

باألسود	واالبيض.	

الفضاء	بشموليته	املطلقة	املمتدة	عبر	متحوالت	الزمن	بصياغة	ذهنية	مبنية	على	تخيل	الواقع	

إلى	فضاء	مبني	على	أسس	 الذهنية	املجردة	 بالفضاء	من	صورته	 تنتقل	 والعمق	الداللي	كفيلة	»بأن	

جمالية	بكل	ما	يحمله	املعنى	من	انزياح	وُبعد	عن	املعطيات	الحسية..	كل	شكل	يتم	توظيفه	داخل	

فضاء	العمل	تكون	له	القدرة	على	تحديد	نوع	الفضاء	املوحي،	بأن	يحيله	إلى	فضاء	خاص،	أو	يستحضر	

أو	يسجل	 الوجود	 في	 يتم	 الزمن	عن	فعل	 التعبيرية	من	خالل	عامل	 يكتسب	خاصيته	 آخر،	 فضاًء	

حضوًرا	ما	في	العالم..		والفضاء	التشكيلي	ال	يمكن	أن	يفّعل	على	سطح	اللوحة	التشكيلية	دون	توفر	

أسَس	دالالته	التعبيرية«)25(.		
ُ
عناصر	فنية	أخرى	تدعمه	أثناء	عملية	التكوين	وت

صفة	 إليه	 وأضاف	 بيك،	 مجدل	 الكريم	 عبد	 الفنان	 استحضره	 شعبي،	 مثٌل	 آذان(،	 )للجدران	

جديدة	)للجدران	لسان(،	كمشروع	تشكيلي	لحساسية	الحداثة	الفنية.	أوجد	صياغة	متحركة	للزمن	

داخل	اللوحة	من	خالل	عملية	تحوير	الحدث	واستخدامه.	الجدران	تمثل	فكرة	الزمن،	وتحمل	ذاكرة	

الجدار	شاهًدا	 يكون	 هنا.	هل	 مروا	من	 غابرة	ألناس	 أزمنة	 آثار	 تعكس	 مرآة	 وربما	 املكان	وساكنيه،	

لعمال	 وكتابات	 ملراهقين	 رسومات	 الجدران	 هذه	 على	 نجد	 قد	 األزمنة؟	 ملختلف	 كوثيقة	 ما	 ملرحلة	

البلدية،	واألسهم	التي	تشير	إلى	الطرق،	ونعوات	ألشخاص	قضوا	نحبهم	منذ	سنوات،	ودالئل	محفورة	

إلى	 وشعارات	سياسية	تحمل	معنى	االحتجاج	كما	حدث	لدى	أطفال	درعا،	وقد	نجد	إشارات	تعود	

أزمنة	مختلفة،	ومن	ثم	فالجدران	مقسومة	إلى	محاور	عدة،	ومع	مرور	الزمن	يتغير	ما	كان	موجوًدا	

على	الجدران	بتأثير	العوامل	الطبيعية،	ما	يعطي	إيحاًء	بأن	الجدران	قديمة	مبنية	من	خليط	الطين	

اإلنسانية	بخالف	 والعاطفة	 الذاكرة	 	من	
ً

هائال كًما	 تمنح	 نفسه،	 الوقت	 وفي	 األخرى،	 واملواد	 والتبن	

)25(	عصام	ناظم	صالح،	»توظيف	الفضاء	في	اللوحة	التشكيلية«،	مجلة كلية اآلداب،	العدد	90،	العراق،	)2014(،	ص	446.	
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الجدران	ذات	الزجاجات	اللماعة.

تتأسس	لوحة	مجدل	بيك	من	املواد	العضوية	الطبيعية	من	البيئة،	تعالج	باأللوان	داخل	اللوحة	

بحيث	تمس	الجدران	أكثر	مما	تالمس	اللوحة	ذاتها.	جدران	دمشق	القديمة	وشوارعها،	ذاكرة	متراكمة	

الخاص	 بأسلوبه	 ملعالجتها	 بيك	 مجدل	 الفنان	 أغرت	 كلها،	 اليومية	 بتشكيالتها	 طويلة	 منذ	سنوات	

ضمن	لوحة	تشكيلية،	كانت	البداية	مع	جدران	قريته	النائية،	وجدران	منزله	الداخلية	بكل	محتوياتها	

األشعار	 وبعض	 الجدران	 وتشقق	 الزمن،	 بفعل	 الكلس	 وتأكل	 الباقية،	 واألثار	 العائلة	 صور	 من	

وقصاصات	األوراق.	

لوحات	 الفنان،	 عائلة	 ملنزل	 الجدار	 من	 جزء	 أو	 داخلي	 جدار	 	)9( رقم	 اللوحة	 )موريك(،	 لوحة	

غير	 كتابات	 بجانبها	 الجدار،	 على	 معلقة	 هنا،	 عاشوا	 الذين	 وذريته	 العائلة	 مؤسس	 صور	 تضمن	

واضحة،	وبعض	قصاصات	ورقية،	جزء	من	الجدار	لوّنها	مجدل	بيك	بألوان	داكنة	أقرب	إلى	السواد	

اللوحات،	والجزء	 بتأثير	عوامل	الطبيعة	وكأنه	مزراب	يدلف	ماَءه	على	 الكلس	األبيض	لإليحاء	 على	

ل	
ّ
اآلخر	من	الجدار	تأكل	الكلس	مع	الزمن،	وظهر	األساس	األول	للجدار	من	التبن	والطين،	ربما	تشك

على	هيئة	قط	أو	طائر	بلون	التراب،	ما	تعطي	قيمة	الجدار/	املكان،	مع	كتابة	اختزاالت	الحياة	ما	يمنح	

شيًئا	من	الدفء	والحرارة،	كحالة	نوستالجيا.

لوحة رقم )9)
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	لوحة	)wall(،	رقم	)10(	رسم	تخطيطي	على	جدار	ما	مؤطر	بالصدفة،	قد	نجد	هذا	الشكل	في	أي	

شارع	في	املدينة	أو	القرية،	ربما	ُحفر	على	الجدار	خطان	متعامدان	كمكان	خاص	بلوحة	االعالنات،	

	بضع	إشارات	وكتابات	بأحرف	التينية،	
ً

قلب	يخترقه	سهم	ملراهق	قبل	سنوات	عدة،	إلى	األسفل	قليال

إلى	األعلى	نوافذ	مغلقة	من	الخارج	ملونة	باألسود	الداكن،	في	أعلى	اللوحة	تأكل	الجدار	بفعل	عامل	

بشكل	 باأللوان	 ملطخ	 الجدار	 وقناطر،	 أبواب	 هيئة	 على	 هندسية	 	
ً
أشكاال للمتفرج	 يبدو	 الزمن،	

عشوائي،	اللون	األبيض	يجانب	األزرق	الداكن	ما	يؤكد	فكرة	التحاور،	يظهر	اللون	الطيني	في	اللوحة،	

إشارة	إلى	ذاكرة	الحي	مع	مسحات	حمراء	داكنة،	في	أسفل	اإلطار	ختم	صادر	عن	جهة	رسمية،	تظهر	

التأويالت	واالسقاطات	فهي	لوحة	تشكيلية	 في	 الدخول	 الطبيعة	والزمن.	من	دون	 آثار	 الجدار	 على	

وليس	 الصورة،	 داللة	 فيرسم	 دالالته،	 عبر	 املنجز	 الشكل	 قيمة	 يعزز	 فحسب،	 املدينة	 شارع	 توثق	

نتيجتها،	بأسلوب	تعبيري	وتجريدي.
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)الشارع(	مشروع	 الفنان	مجدل	بيك	تحوالت	الجدار	وهرمية	الزمن،	فموضوعة	 إذا	كانت	فكرة	

معتمًدا	على	 الراهن	 آليات	 لرصد	 الطفل	 عالم	 لوحات	بصرية	من	 يقدم	صافي	 ياسر	صافي.	 الفنان	

الذاكرة؛	شخوص	تعيش	في	فضاء	كابو�سي،	تبحث	عن	إضاءات	في	العتمة،	وال	تدرك	ماهية	اإلضاءة	

ويصبح	 مرعًبا،	 ظالًما	 الخارج	 يتحول	 األطفال،	 الضوء/	 فسحة	 تغيب	 عندما	 التغييب.	 تؤدي	 التي	

القتل	املجاني	منهًجا،	تخلع	الشخوص	براءتها	في	الداخل،	وتغادر	سكونها	في	املساحة	املظلمة	باأللوان	

الظهور	 تتحداه	على	 بل	 الظالم،	 تهاب	 ال	 لكنها	 لوحاته.	 يطغى	على	عدد	من	 الذي	 الداكنة	 السوداء	

والتغلب	على	ما	يبثه	من	القتل.	شخوص	تنتمي	إلى	الشارع	حيث	ذاكرة	الطفولة،	وواقع	يسحق	الضوء.

على	الرغم	من	عتمة	الشارع،	فالشخوص	تخرج	لتصنع	بقعة	ضوء،	وتتحدى	املوت.	في	اللوحة	رقم	

)11(	حينما	ينفلت	الضوء	األصفر	كومضة	في	اللوحة،	ليكشف	ما	يجري	في	العتمة	حيث	الشخوص	

التي	تسكنه،	فيكتسب	لونه	من	ألوانها.	يظل	ضوًءا	ملوًنا	ال	يمكن	ألحد	أن	يحدد	من	خالله	أين	تنتهي	

األرض	وأين	يبدأ	الفضاء.	حارس	املرمى،	يحاول	أن	يسد	الكرة	املنطلقة	نحو	الشباك.	امللعب	يشبه	

زاوية	 من	 املرمى	 حارس	 حركة	 وعلى	 اإلطار	 على	 إضاءة	صفراء	 ُسلطت	 نفسه،	 الشارع	 بل	 الشارع،	

محددة،	ماذا	لو	تغيرت	زاوية	النظر؟،	ستكون	لوحة	أخرى	غير	التي	نشاهدها	اآلن.	شخوص	الفنان	

أن	 تحاول	 شفافة،	 بسوداوية	 مشحونة	 ألعاب	صبيانية	 عبر	 التحوالت	 من	 متصلة	 سلسلة	 تمارس	

تتال�سى	 إلى	سؤال.	 وتحويلها	 وطأتها،	 من	 التخفيف	 بغرض	 ومدركة	 ومحسوسة	 مرئية	 املرارة	 تجعل	

الفسحات	الضوئية	في	لوحاته	األخيرة	معظمها،	والذاكرة	تعيد	الفنان	إلى	الشارع	ومشاغبة	الطفولة،	

والراهن	أشالء	متناثرة	في	الشارع.	ومهما	تعددت	األلوان	في	اللوحة،	يبقى	هناك	صراع	بين	تالزم	اللون	

األسود	واأللوان	األخرى.
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الخاتمة

والعربية	 املحلية	 املستويات	 على	 	
ً

مذهال تطوًرا	 السورية	 الجزيرة	 في	 التشكيلية	 اللوحة	 حققت	

اتجاهات	فنية	جديدة،	وبرزت	جماليات	من	 الذي	تميز	بظهور	 الفني	 التراث	 والعاملية،	معتمًدا	على	

خالل	مبدأ	التناظر	ورمزية	األلوان،	نتيجة	تحوالت	كبيرة	في	بنية	اللوحة	من	حيث	تكنيك	الخطوط	

وتوظيف	األلوان	والنظرة	الجدية	إلى	تحوالت	العصر.

تأسست	اللوحة	التشكيلية	نتيجة	تصادم	أو	تفاعل	بين	البيئة	املكتسبة	والبيئة	األصلية	للفنان،	

الجديدة	من	حيث	 النماذج	 واحتذت	حذو	 الثقافية،	 الفنان	 الفنية	ومرجعيات	 املهارة	 إليها	 ا	
ً
مضاف

شكل	البناء	وعالقة	اإلنسان	معها	والدخول	في	زمن	جديد	جلبت	مشاهًدا	مغايًرا،	ومنحها	بعًدا	داللًيا	

مغايًرا	ال	تنتمي	إلى	البيئتين	املكتسبة	واألصيلة،	إنما	هي	لوحة	جديدة	تنتمي	إلى	نموذج	جديد	في	إطار	

التحوالت	بعد	األلفية	الجديدة.

تمايزت	اللوحة	بخصوصية	الهوية	في	طروحاتها،	وتبلورت	في	شكل	الدفاع	عن	القضية	اإلنسانية،	

شاكلة	 على	 ثورة	 تحدث	 أن	 دون	 من	 ثورية	 وتصبح	 الفنان،	 تطلعات	 عبر	 املقهورة	 الذات	 عن	 لتعبر	

تحمل	 معظمها	 التشكيلية	 اللوحات	 أن	 واضًحا	 بات	 فنية.	 نهضة	 تحقيق	 إلى	 هدفت	 بل	 السيا�سي،	

سمات	املكونات	اإلثنية	في	الجزيرة،	وبيئات	املهجر،	إما	تلميًحا	أو	إشارة	أو	داللة،	مضمرة	أو	واضحة،	

وإيجاد	عالقة	بين	خصائص	اللوحة	بوصفها	قيمة	جمالية	وفنية،	ووظيفة	اجتماعية،	ملعرفة	مفردات	

اللوحة	التشكيلية	املتحولة	والنزعة	اإلنسانية	عند	الفنان.	



ملف العددالعدد الثاني عشر - حزيران/ يونيو 2020

190

املصادر واملراجع

1	 البني.	طاهر،	مطالعات	في	التصوير	السوري،	)دمشق:	الهيئة	العامة	للكتاب،	وزارة	.

الثقافة	السورية،	2011(.

2	 البيوني.	محمود،	أسرار	الفن	التشكيلي،	ط2،	)القاهرة:	عالم	الكتب،	1994(..

3	 جاكبسون.	ر،	عن	الواقعية	في	الفن،	نصوص	الشكالنيين	الروس،	إبراهيم	الخطيب	.

)مترجًما(،	)لبنان:	مركز	األبحاث	العربية،	1982(.

4	 ريد.	هربرت،	معنى	الفن،	ترجمة	سامي	حشبة	)مترجًما(،	)القاهرة:	الهيئة	املصرية	.

العامة	للكتاب،	1998(.

	 	شوقي.	إسماعيل،	الفن	والتصميم،	)مصر:	جامعة	حلوان	1999(5.

6	 عبد	الحميد،	شاكر،	التفضيل	الجمالي،	سلسلة	عالم	املعرفة،	العدد	267،	)الكويت:	.

املجلس	األعلى	للفنون	والثقافة،	2001(.

7	 عبد	الرحمن.	خير	الدين،	حيرة	الفن	التشكيلي	العربي	ما	بين	جذور	واغتراب،	ط1،	.

)عّمان:	أمواج	للنشر2015(.

8	 كوفمان.	سارة،	طفولة	الفن،	وجيه	أسعد،	)مترجًما(،	ط1،	)دمشق:	وزارة	الثقافة،	.

سورية،	1989(.


