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خصوصية األسلوب الفني في أعمال سارة شما

 وتأثير الحركات الفنية املختلفة فيها

مناف إنديوي)1)

يتناول	هذا	البحث	دراسة	تحليلية	ألعمال	سارة	شما،	الفنانة	السورية	املعاصرة	التي	استطاعت	

في	أسلوبها	وطريقة	 تقديم	خصوصية	 العاملية،	مثلما	استطاعت	 الفنية	 الساحة	 فرض	نفسها	على	

دمجها	مدارس	فنية	عدة	مًعا،	خاصة	السريالية	والتصويرية	والتعبيرية.

للحصول	على	هذا	التحليل	الوافي	ال	بد	لنا	من	تقديم	الفنانة	وبعض	مالمح	سيرتها	الفنية،	وبعد	

ذلك	مقاربة	تأثير	السريالية	والواقعية	التصويرية	والحركات	الفنية	األخرى	في	لوحاتها،	وسنتطرق	إلى	

تحليل	بعض	أعمالها.

: مقدمة عن سارة شما ومسارها الفني
ً

أول

في	 تعّد	رائدة	 لبنانية،	 1975،	ألب	سوري،	وأم	 سارة	شما	فنانة	سورية	من	مواليد	دمشق،	عام	

مجال	الفن	السريالي	والفن	الرمزي.	

بدأت	سارة	الرسم	عندما	كانت	في	الرابعة	من	عمرها	بتشجيع	من	والديها،	في	سن	السادسة	عشر	

التحقت	سارة	بمعهد	أدهم	إسماعيل	العالي	للفنون	الجميلة	بدمشق،	وتخرجت	منه	عام	1995	بعد	

حصولها	على	واحدة	من	أعلى	املعدالت	في	تاريخ	املعهد.	

)1(	مناف	إنديوي:	فنان	تشكيلي	سوري
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لم	تتوقف	مسيرتها	الفنية	عند	هذا	الحد،	لكنها	استمرت،	ونجحت	في	الحصول	على	شهادة	من	

كلية	الفنون	الجميلة	في	جامعة	دمشق	بجائزة	أفضل	معدل	في	عامها	الدرا�سي	على	املستوى	الوطني.

	في	عام	1997	عادت	إلى	معهد	أدهم	إسماعيل،	ولكن	هذه	املرة	للعمل	مدّرسة،	ال	طالبة،	حيث	

عملت	فيه	ملدة	ثالث	سنوات.	

أصبحت	شما	معروفة	بعد	فوزها	بجائزة		BP Portraitلعام	2004.	ثم	دعيت	للمشاركة	في	بعض	

املعارض	الفردية	والجماعية	في	جميع	أنحاء	العالم،	بما	في	ذلك	املعرض	الجماعي	في	الجامعة	امللكية	

  Galleries Mallفي	البورتريه	لرسامي	امللكية	للجمعية	السنوي	واملعرض	2013،	عام	لندن	في	للفنون

)أملانيا(	عام	 	Büdelsdorf في	 	Nord Art في	معرض	 2013.	وشاركت	 املتحدة،	عام	 اململكة	 لندن،	 في	

2012.	وحازت	عدًدا	من	الجوائز	مثل:

2009:	املركز	الثاني	في	الرسم	في	مسابقة	الفن	واألدب	ملجلة	النشاط	النحتي	في	الواليات	املتحدة.

جنوب	 متحف	 في	 	Water	 house	Natural	 Science	 Art لجائزة	 الرسم	 في	 األول	 املركز	 	:2008

أستراليا	في	أديليد.

2004:	املركز	الرابع	في	جائزة	BP Portrait	في	املعرض	الوطني	للصور	في	لندن	)اململكة	املتحدة()2(.

ثانًيا: ملحة عامة عن خصوصية األسلوب الفني لسارة شما 

كانت	سارة	خالل	السنوات	األولى	من	حياتها	التدريبية	شغوفة	شغًفا	خاًصا	بواقعية	عصر	النهضة	

و	عصر	الباروك،	وفي	السنة	األخيرة	من	دراستها	الجامعية	بدأت	شما	بالتوجه	نحو	التعبيرية	بصورة	

بأسلوبها	 الفني	تشبثت	 لكنها	عند	نضجها	 متزايدة،	وخاصة	نحو	طريقة	كل	من	منيتش	وفان	كوخ،	

الفنية	 املدارس	 من	 املأخوذة	 الفنية	 والتقنيات	 املكونات	 من	 عدد	 دمج	 عبر	 أنشأته	 الذي	 الخاص	

. art.sarashamma//:https شما	سارة	للفنانة	الرسمية	الصفحة	انظر	2((

https://sarashamma.art
https://sarashamma.art
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املختلفة؛	حيث	كانت	السريالية	هي	الصفة	الطاغية؛	لكنها	ممتزجة	ببعض	التعبيرية	والرمزية،	إضافة	

إلى	تقنية	واقعية	متفوقة	تشير	إلى	تأثير	سلفادور	دالي	فيها.

ل	الجسد	البشري	موضوع	شما	األساس	الذي	تكرر	في	أعمالها	أغلبها،	وعلى	الرغم	من	أن	
ّ
لقد	شك

شما	قد	عاشت،	وعملت،	في	أثناء	تداعيات	الحرب	السورية	التي	فرضها	عنف	رد	النظام	السوري	على	

الثورة	السورية،	وعلى	الرغم	من	انعكاس	الحرب	بكل	بشاعتها	في	أعمال	شما،	إال	أنها	ال	تفضل	التركيز	

على	الجوانب	السياسية	لهذه	الحرب	بقدر	ما	تفضل	التركيز	على	القهر	والتشتت	الداخليين،	وعلى	

مفهوم	اإلنسانية	بمعناه	الواسع؛	وذلك	من	خالل	إنشاء	شخصيات	خيالية	نموذجية؛	بحيث	يبدو	

ا	افتراضًيا	مثالًيا	خاًصا	بها.
ً
األمر	كما	لو	أن	أبطالها	أتوا	من	كوكب	مختلف.	إنها	تشكل	عامل

	على	إنشاء	أسلوبها	الخاص	من	خالل	مزج	تقنيات	التجريد	والواقعية	املفرطة	
ً
لقد	كانت	شما	قادرة

من	خالل	 الفًتا	 نفسًيا	 تأثيًرا	 ألعمالها	 أعطى	 الذي	 األمر	 ذاتها،	 اللوحة	 في	 ببعض	 بعضها	 والتعبيرية	

التباين	والتناغم	بين	التقنيات	املختلفة.

ل	هذا	التباين	والحضور	لتقنيات	عدة	مًعا	املزية	الرئيسة	التي	امتازت	بها	سارة	عن	بقية	
ّ
لقد	شك

لت	لها	فرادتها،	وهي	أنها	تتخذ	من	نفسها	
ّ
الفنانين	التشكيليين	العرب،	إضافة	إلى	ميزة	ثانية	أيًضا	شك

دائًما	نموذًجا	للوحاتها.

ولقد	أثار	رسمها	املتكرر	لنفسها	زوبعة	من	االتهامات،	منها	اتهامها	بالنرجسية،	واإلفراط	في	عشق	

الذات	الواضح	في	لوحاتها،	وخاصة	بعد	ما	توجت	اللوحة	التي	تحاكي	صورتها	معرضها	الجديد	بلندن،	

لكن	سارة	فاجأت	الجميع	عندما	لم	تنِف	هذه	التهمة	عن	نفسها.
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ا: سارة شما والسريالية
ً
ثالث

لوحة » بدون عنوان 1 » سارة شما
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ا	بالسريالية	التصويرية،	وال	سيما	
ً
منذ	بداية	نضجها،	بدأت	لوحات	سارة	شما	تتأثر	تأثًرا	ملحوظ

أعمالها	 في	 الرئيس	 النموذج	 دالي.	جعلت	شما	من	شخصيتها،	وشكلها،	وصورتها،	 بأعمال	سلفادور	

معظمها،	وذلك	على	خطى	دالي،	كما	في	لوحة	»بدون	عنوان	1«.

ومن	جهة	أخرى	فإن	شما	لم	تتخّل	عن	الشكل	أو	عن	مفهوم	اإلضاءة	الباروكية	أو	عن	التمثيل	

ورغباتها	 الالوعي	 من	 استخالصها	 ويتم	 واقعية	 غير	 هي	 غالبيتها	 في	 التي	 لألشياء	 والواقعي	 املخلص	

الطفولية	املضطهدة؛	مما	يمثل	بدوره	جزًءا	من	السريالية)3(	التصويرية	ومن	أسلوب	دالي.

العنصر	اآلخر	الذي	أخذته	شما	من	السريالية	هو	مواضيعها	نفسها،	حيث	شكلت	موضوعات	

غير	منطقية،	ومليئة	بالقلق،	وباألشياء	غير	املوجودة	التي	تتعايش	مع	مناظرها	الطبيعية	وشخصياتها	

بعض	 ضمن	 األعمال	 من	 مجموعة	 وجود	 إنكار	 يمكن	 ال	 أنه	 من	 الرغم	 وعلى	 املفرطة.	 الواقعية	

مجموعاتها	التي	ال	تتبع	هذا	النمط؛	حيث	إن	لها	موضوًعا	محدًدا	ال	لبس	فيه،	وهذه	سمة	األعمال	

التي	ُرسمت	بعد	بداية	الحرب	السورية؛	حيث	تغير	أسلوبها	بعد	تأثرها	باألزمة	اإلنسانية	التي	تمر	بها	

البالد)4(.

ومن	السمات	األخرى	املميزة	ألعمال	سارة	استخدامها	في	جزء	كبير	من	أعمالها	لروح	شخصياتها	

التي	تمثلهم	كأشباح	شفافة	تعبرها،	وذلك	ألجل	خلق	بيئة	شبحّية	من	االهتزاز	والضبابية	والقلق،	وهو	

ما	نراه	في	كل	من	لوحتي	)بال	عنوان	1(	و)بورتريه	1(.

1994(،	ص	 والنشر،	 للدراسات	 العربية	 املؤسسة	 )بيروت:	 	، ]مترجما[،	ط2	 الحديث،	فخري	خليل	 األوربي	 الفن	 باونيس،	 ألن	 	 	)3(
.229	-225

)4(  	انظر:	هبة	غانم،	سارة	شّما:	حيث	ال	تدمع	عيون	القتلة،	صحيفة العربي الجديد،	العدد	268،	)2015(،	ص	25.
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لوحة »بورتريه 1« سارة شما

ونجد	سمة	أخرى	نابعة	من	السريالية	في	أعمال	شما	هي	سمة	حضور	الثقافة	الشعبية	في	لوحاتها،	

الثقافة	 العشرين؛	حيث	استمدت	بعض	شخصياتها	من	 القرن	 أواسط	 في	 السرياليين)5(	 مثلها	مثل	

الدمشقية	التقليدية	مثل	لوحة	الراقص	الصوفي	الذي	يمثل	رقصة	صوفية	دمشقية	تقليدية	يؤديها	

الصوفيون	في	رمضان.	

وعلى	الرغم	من	كون	سارة	تعود	ألصل	مسيحي	أرثوذك�سي،	إال	أنها	طاملا	رأت	في	الرقص	الصوفي	

روحانية	سامية	وغامضة	تستحق	أن	تمثل	في	إحدى	روائعها،	وهي	اللوحة	املسماة	)الراقص	الصوفي(.

.	p	3	-15	,(Paris:	Gallimard,	1985	)	,André	BRETON,	Manifest	du	Surréalisme )5(
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املا�سي،	 للقرن	 التصويرية	 السريالية	 في	 أيًضا	 نراه	حاضًرا	 والصوفية	 للروحانية	 املذاق	 هذا	 إن	

خاصة	في	أعمال	سلفادور	دالي	مثل	لوحة	)املسيح	سان	خوان	دي	ال	كروز(	التي	يظهر	فيها	صليب	

عمالق،	ُيصلب	عليه	املسيح	الذي	ينظر	إلى	األسفل	في	منظر	صامت	وهادئ	تماًما،	ويأخذ	الصليب	

ا	ثلثها	للمنظر	الطبيعي	)انظر	اللوحة	أدناه(.	إن	هذه	
ً
فيها	مساحة	مظلمة	تشغل	معظم	الصورة	تارك

اللوحة،	مثلها	مثل	لوحة	الراقص	الدمشقي	الغامضة	لسارة،	تقودنا	إلى	أجواء	صوفية،	وتشكل	ثمرة	

املزج	الجميل	ما	بين	الديني	والسريالي	والغرائبي.	 

اقص الدمشقي« سارة شما                                     لوحة » سان خوان دي ل كروز« سلفادور دالي لوحة »الر
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هناك	أيًضا	تقنية	مميزة	استخدمتها	شما	في	اللوحات	املعّدة	للعرض،	إذ	إنها	استخدمت	مقدمة	

اللوحة	كما	لو	كانت	مرسومة	على	زجاج	أو	شاشة	غير	مرئية،	أو	كما	لو	كانت	رسومات	طفل	على	زجاج	

بارد	)وقد	تكثف	البخار	الساخن	عليه،	بفعل	برودة	الطقس	في	الخارج(.	سارة	شما	قدمت	لوحات	

تحتوي	على	رسومات	األطفال	بفرشاة	سميكة	وألوان	واضحة	وقوية	ومشبعة	للغاية،	األمر	الذي	يخلق	

لدى	املتلقي	إحساًسا	هو	مزيج	من	الواقعية	والسريالية	والغموض؛	كما	لو	أنه	يرى	اللوحة	من	خالل	

نافذة	شفافة	أو	بلورية.	وكما	هو	الحال	في	لوحة	)اإلخطبوط(،	يبرز	دور	األطفال	في	أعمالها؛	حيث	

يبدو	أنها	عادة	ما	تكون	اللوحة	أو	»الرسمة«	التي	رسمها	الطفل	هي	الواضحة	على	مقدمة	اللوحة،	في	

إعادة	تقديم	�سيء	ما	من	السريالية	ومن	الوعي	الفنان،	وتمكن	أيًضا	اإلشارة	إلى	الشعور	بعدم	اإلنجاز	

مفّصلة	 بواقعية	 لكنها	شخصية	مرسومة	 بالكامل،	 منتهية	 ليست	 الطفل	 أخرى،	ألن	شخصية	 مرة	

وشديدة	الوضوح	من	خالل	وجه	الطفل	ويده	التي	تحمل	الفرشاة،	أما	باقي	الشكل	فإنه	يصبح	أقل	

غموًضا	تدريجًيا،	حيث	يتحرك	بعيًدا	عن	محور	التركيز،	ويتحول	إلى	شكل	أكثر	شفافية	حتى	يصبح	

نوًعا	من	أشباح	سارة	النموذجية،	وعندما	نحدق	في	اليد	التي	تحمل	الفرشاة،	يبدو	لنا	أن	اليد،	بشكل	

غامض،	هي	جزء	من	الشبح	الذي	يصبح	حقيقة.

للوحة	 السماوي	 األزرق	 اللون	 يتناقض	 حيث	 أساسًيا،	 أمًرا	 اللوحة	 هذه	 في	 اللوني	 التباين	 يعد	

بشكل	حاد	مع	ألوان	رسومات	األطفال	األرجوانية،	ما	يسلط	الضوء	على	رسم	الطفل	على	اللوحة.
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لوحة »اإلخطبوط« سارة شما

تلعبها	 التي	 والتشويش	 التركيز	 لعبة	 هو	 اللوحة	 هذه	 في	 عنه	 التحدث	 يمكن	 آخر	 �سيء	 وهنالك	

شما،	من	خالل	تقليد	الكاميرا	االحترافية	التي	تركز	على	املقدمة	وتعتم	الباقي،	وهو	أمر	يشير	إلى	مدى	

اشتغال	شما	على	التركيز	على	تفاصيل	مقدمة	لوحة	اإلخطبوط،	وعلى	عدم	الوضوح	أو	»الشبحية«	

في	الخلفية	التي	تمثل	املكان	األقل	تركيًزا،	أما	املستوى	الثالث	في	اللوحة	فهو	امتداد	لهذه	الخلفية،	

لكنه	خارج	التركيز	تماما	وغير	واضح.	كما	أنه	عادة	ما	يتم	تمييز	هذه	املستويات	املتباينة	التركيز	في	
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اللوحة	الواحدة	بخط	أحمر	محدد	جيًدا،	انظر	أعاله	لوحة	)بال	عنوان	1(،	و	/أو	بمربعات	مفصولة	

إلى	قسمين	بخط	رأ�سي	أو	برتقالي	آخر،	وعادة	ما	يكون	الخط	في	املنتصف	الذي	يعبر	املشهد	كما	في	

لوحة	»بدون	عنوان	2	»	أو	بفصل	املربعات	في	مشهدين	تقنيين	مختلفين	من	الناحية	اللونية،	لكنهما	

متكامالن،	من	خاللها	ندرك	بوضوح	تام	التعايش	واالنسجام	بين	وجه	مرسوم	في	لوحات	من	األسود	

واألبيض	بتقنيات	واقعية،	وآخر	مع	امليزات	املرسومة	نفسها	بتقنيات	أكثر	تعبيًرا،	كما	تبرز	في	هذه	

اللوحة	ضربات	فرشاة	سريعة	وسميكة،	ولوحة	واسعة	من	األلوان	املشبعة	غير	الواقعية،	وتتجلى	

نتيجة	هذا	الخليط	بتمثيل	عميق	وسريالي	لواقعين	متناقضين	يعيشان	في	املجتمع	الحديث	في	الوقت	

نفسه.

لوحة »بال عنوان 2 » سارة شما
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في	لوحة	)بال	عنوان	2(	نجد	أن	الشكل	املرسوم	باللون	األبيض	يشكل	مركز	االهتمام	في	اللوحة،	

إلى	األسفل،	ويحمل	 العاطفي،	ألنه	يشير	 الكثير	من	الشحن	 التفصيل،	ومع	 فهو	مرسوم	بكثير	من	

الشكل	 نظرة	 تبدو	 أخرى،	 ناحية	 ومن	 واليأس،	 األلم	 واليقين،	 التعب	 من	 	
ً

كال الواضح	 في	سطوعه	

امللون	أكثر	راحة،	عيون	مغلقة	بإيماءات	التنفس	العميق	املليء	بالهدوء،	ألنه	في	هذه	اللوحة،	على	

ألن	 شما،	 أعمال	 في	 ومميزا	 أساًسا	 عنصًرا	 التباين	 مفهوم	 يشكل	 مدى	 أي	 إلى	 سنرى	 املثال،	 سبيل	

التباين	املعنوي	هنا	يتغلب	على	التباين	اللوني	والتقني،	ويخلق	تبايًنا	في	املظهر،	بهدف	توضيح	عاملين	

متناقضين،	ولكن	متناسقين	أيًضا.

ومن	جهة	أخرى	يبرز	لدى	سارة	شما	عمل	مهم	يحمل	عنوان	)بورتريه2(؛	حيث	تكتسب	الجمجمة	

أهمية	خاصة	في	لوحاتها	من	خالل	تمثيلها	بوصفها	رمًزا	للموت	والخوف	واالنقراض،	كما	يتم	إبراز	

شكل	الهيكل	العظمي	البشري	في	حوار	خاص	مع	مفهوم	املوت.

باملوت	 سارة	 عالقة	 الجمجمة	 مع	 سارة	 عليها	 تحافظ	 التي	 واملواجهة	 الصداقة	 عالقة	 تعكس	 	

التي	هي	مجرد	انعكاس	آخر	للتأثير	السريالي	الرمزي	على	عمل	الفنانة.	هذه	املرة،	خاصة	في	ما	يتعلق	

باملوضوع	والعناصر،	وهنا	في	هذه	اللوحة	بالذات	نتأمل	في	أوجه	التشابه	بينها	وبين	عمل	دالي	املعنون	بـ	

)وجه	الحرب(	عندما	يتعلق	األمر	بالتعامل	مع	املوضوع	نفسه،	وكذلك	نتأمل	في	االختالفات	واألصالة	

في	كّل	منهما.

ا	قد	ُوضع	على	األرض،	ولهذا	الرأس	وجه	يتميز	بخوف	وألم،	
ً
في	عمل	دالي	نرى	أن	هناك	رأًسا	عمالق

من	خالل	العيون	وفتحة	الفم،	وهي	جماجم	تحتوي	كل	منها	على	جماجم	أصغر،	ومن	ثم	فإن	اللغز	

إلى	ما	ال	نهاية،	حيث	يصور	دالي	هنا،	من	خالل	لعبة	األلغاز	املرئية	وخصائص	الذعر	في	الوجه	املوت	

	مرعبة،	تسبب	الذعر	في	البشر،	وال	يمكن	الهرب	منها.	إن	طريقة	دالي	ملواجهة	فكرة	املوت،	
ً
حقيقة

وشكل	الهيكل	العظمي،	هي	طريقة	أصيلة	تماًما،	ومختلفة	تماًما	عن	عمل	سارة،	ولكنها	طريقة	مؤثرة	

جًدا	فيها.

تواجه	سارة	الهيكل	العظمي	وجًها	لوجه،	حيث	رسمت	نفسها	بواقعية	شديدة،	وهي	تحمل	جمجمة	

في	يديها	رمًزا	للشجاعة	واملوت،	وفي	هذا	اللقاء	مع	املوت	تبدو	سارة	في	اللوحة	فخورة	وقوية،	وتنظر	
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نظرة	حادة،	تداعب	الجمجمة،	وكأن	صداقة	معينة	تجمع	بينها	وبين	املوت،	أو	بينهما	كحياة	وموت	

مًعا.	وفي	املقابل	تحتوي	اللوحة	على	عنصر	حي	آخر	ينقل	السعادة،	ويتناقض	مع	بقية	العمل،	إنه	

البالون	األحمر	املوجود	عند	منطقة	الورك،	واملعلق	بحبل	يرتفع	حتى	يترك	اللوحة.

لوحة »وجه الحرب “  سلفادور دالي                                          لوحة »بورتريه 2 » سارة شما
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في	اللوحة	التي	تحمل	عنوان	)الفضائي(	تضع	سارة	شما	للجمجمة	استخداًما	مختلًفا؛	حيث	تمثل	

ببساطة	املوت	الهائل	والقا�سي	الذي	تواجهه؛	في	النصف	اآلخر	من	اللوحة،	يصرخ	طفل	في	حالة	من	

الذعر	أمام	املذبحة.	إن	التباين	اللوني	ضروري	ومليء	بالشحن	العاطفي،	بيئة	زرقاء	وخضراء	باردة	

جًدا،	مع	وجود	بعض	املناطق	السائدة	املظلمة	في	اللوحة،	ومن	ثم	خلق	بيئة	مرعبة	تتآلف	مع	الطفل	

والبكاء،	يعززه	اللون	البرتقالي	الدافئ	لرسم	الطفل،	ومن	ثم	خلق	عالقة	جذابة	بين	األلوان	األساسية.

تحمل	 التي	 السابقة	 دالي	 سلفادور	 لوحة	 و	 اللوحة،	 هذه	 بين	 ا	
ً
ملحوظ تشابًها	 ندرك	 أن	 يمكننا	

ما	 في	 أيًضا	 ولكن	 الجمجمة،	 استخدام	 بموضوع	 يتعلق	 ما	 في	 فقط	 ليس	 الحرب«،	 »وجه	 عنوان	

يتعلق	بشعور	الخوف	والذعر	الذي	يتجلى	على	شكل	الفم	املفتوح،	وكذلك	في	ألعاب	العين	)العنصر	

أننا	نرى	 كلتيهما،	كما	 اللوحتين	 إلى	 الفنانين	 التي	يضيفها	كل	من	 التصويرية(	 السريالية	 في	 األساس	

في	عمل	شما	عدًدا	من	الجماجم	املوجودة	في	نصف	اللوحة	على	الجانبين	كليهما،	وتتكرر	في	تضاؤل	

»عتامة”	اللون	عندما	تبتعد	عن	الجمجمة	املركزية،	كما	نراها	أيًضا	لدى	دالي	الذي	يلعب	أيًضا	على	

وهذه	 أصغر،	 وعينيها	جماجم	 الجمجمة	 فم	 تمأل	 مختلفة،	حيث	 مقاييس	 العناصر)6(	ضمن	 تكرار	

الجماجم	تحمل	جماجم	أكثر	في	عيونها	وأفواهها،	لذا	تخلق	هذه	التكرارات	نوًعا	من	اللغز	الجذاب	

والغامض	للعين	البشرية.

)6(	حسن	محمد	حسن،	األسس	التاريخية	للفن	التشكيلي	املعاصر،	ج2،	)القاهرة:	دار	الفكر	العربي،	1974(،	ص	199.	



ملف العددالعدد الثاني عشر - حزيران/ يونيو 2020

294

لوحة »الفضائي« سارة شما

تم	 موضوع	 وهو	 الزمن،	 مرور	 فكرة	 على	 أيًضا	 سارة	 تلعب	 التصويرية	 للسريالية	 آخر	 نهج	 في	

التطرق	إليه	في	أشهر	لوحات	دالي	)إصرار	الذاكرة(،	والتي	تذوب	فيها	الساعات	أمام	منظر	ساحلي	في	

ا	بأسلوبها	ومحيطها،	ففي	اللوحة	»بدون	
ً
بيئة	درامية	وواقعية،	هنا	تتناولها	شما	بطريقة	أكثر	ارتباط

3	»	حيث	تظهر	شخصيات	واقعية	شابة	)أشباح	تمثل	ذكريات	الشخصية	املسنة(.	في	هذه	 عنوان	

اللوحة	تمثل	شما	مرور	الزمن	على	الشخصية	نفسها،	وتتحد	في	هذه	الحالة	الشيخوخة	مع	الشباب،	

وتدمجهم	سارة	في	املحور	املركزي	نفسه	)الخط	األبيض	العمودي(.	
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لوحة »بدون عنوان 3« سارة شما

بعيدة	 تزال	 ما	 أنها	 إال	 هذه،	 لوحة	سارة	 في	 دالي	 لعمل	 كان	 الذي	 الكبير	 التأثير	 من	 الرغم	 وعلى	

تماًما	عن	دالي،	وأصلية	عند	تصويرها	مثل	هذا	املوضوع	األسا�سي.	ومع	ذلك	كله،	فإن	مرور	الزمن	

دالي	 الذي	خلقه	 املحور	 التصويرية،	هو	 السريالية	 يمثالن	 اللذين	 دالي،	 في	عمل	 أم	 في	عملها	 سواء	

التقاط	ضبابية	 	
ً
البحرية،	محاوال املناظر	 أمام	 من	خالل	خلق	مساحة	مغايرة	تذوب	فيها	الساعات	

النموذجية	 الشبحية	 شخصيتها	 سارة	 استخدمت	 الذي	 نفسه	 املحور	 هو	 الوقت.	 بمرور	 شعورنا	

إلظهاره،	من	خالل	تجسيدها	لها	رمًزا	لروح	الشباب	وعالقتها	بالذكريات.	وقد	ظهرت	شخصية	املرأة	

وكثيفة	 سميكة	 فرشاة	 ضربات	 خالل	 من	 ُرسمت	 وواقعية،	 حقيقية	 حية	 بألوان	 متمتعة	 العجوز	

	من	ذلك،	فإن	الشخصية	الشابة	أو	الشبح	
ً
بأسلوب	تعبيري	استخدم	بكثرة	في	القرن	املا�سي،	وبدال
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جاءت	عديمة	اللون	تماًما،	إنه	أبيض	وشفاف،	ولكن	بالنسبة	إلى	التفاصيل	ودراسة	الظل	والنور،	

فإن	شخصية	الشبح	هي	الشخصية	التي	تبرز	واقعيتها،	ألن	اللوحة	في	الحقيقة	هي	ظالل	لهذا	النوع	

املميز	من	االندماج	بين	االثنين.	ويوجد	هناك	عنصر	سريالي	آخر،	هو	املمثل	األبدي	للطفولة،	والذي	

يظهر	في	هذه	اللوحة	في	املستوى	الثالث	)الخلفية(	لتمييز	ذكريات	مرحلة	ما	زالت	سابقة،	مثل	مرحلة	

الطفولة.

يخلق	 ما	 مختلفة)7(،	 أوقات	 في	 املتحرك	 للجسم	 املختلفة	 اللقطات	 من	 والحركة	 السرعة	 حّقق	
ُ
ت

عاطفة	مشابهة	للصور	املصنوعة	من	الرسم	الخفيف	للسرعة	والحركة	)بدون	عنوان	4(،	حيث	نرى	

الجيلين	 إن	 في	حين	 ألوان	واقعية،	 التي	تحتوي	على	 الثالثة	هي	 أن	نسخة	واحدة	فقط	من	األجيال	

في	 تركها	شكلهما	 التي	 الحركة	 بقايا	 أو	 كانا	شبحين	 لو	 كما	 الشفاف،	 األبيض	 باللون	 جاءا	 اآلخرين	

صورة.

لوحة »بدون عنوان 4 » سارة شما

)7( Janice ANDERSON, The	Art	of	the	Expressionists,	First	Edition	,	)Bristol: Paragon,	1995(,	p.	5.	
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لوحة »إصرار الذاكرة« سلفادور دالي

»
ً

رابًعا: سارة شما و حركات فنية أخرى »التعبيرية مثال

تأثرت	أعمال	شما	بحركات	وتقنيات	مختلفة،	باإلضافة	إلى	تأثير	دالي	والسريالية	التصويرية،	وقد	

كانت	التعبيرية	ثاني	أكثر	االتجاهات	تأثيًرا	في	أعمالها	بعد	السريالية،	خاصة	من	حيث	التقنية.

وقد	 األعمال،	 لهذه	 مميزا	 عنصًرا	 التعبيرية	 التقنية	 شكلت	 أعمالها،	 من	 كبيرة	 مجموعة	 ففي	

استخدمت	شما	هذه	التقنية	بأسلوبها	الخاص	عن	طريق	ضربات	فرشاة	سريعة	وعصبية	وكثيفة،	

وألوان	نقية	وحادة	وواضحة،	وهي	إحدى	التقنيات	التي	برع	فيها	الفنانون	أصحاب	الفن	التعبيري)8(،	

)8(  	-Richard	MURRHY,	Theorizingthe	Avant-Garde:	Moderism,	Expressionism,	and	the	problema	of	Postmodernity,	
)Cambridge:	Cambridge	University	Press,	1999(	p.	4-5.
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ّبقت	من	دون	أن	تختلط	مع	شفافية	اللوحة	وواقعيتها،	وهو	جزء	يتناقض	مع	املحيط	والجو	العام	
ُ
ط

للوحة،	لكنه	يحقق	عالمة	مميزة	في	املوضوع	السريالي	وغير	الواقعي	للرسم.	وهذا	ما	نراه	في	أعمال	مثل	

لوحة	)اإلخطبوط(	حيث	)يتم	ذلك	بشكل	واقعي	حول	عين	الطفل	ومع	عدد	من	التفاصيل(،	هنا	نرى	

بعًضا	من	ضربات	الفرشاة	التي	جاءت	سريعة	وغير	متجانسة.

إن	التشوه	الذاتي	لبعض	األجزاء	أو	رسم	األشكال	غير	الكاملة	)بغض	النظر	عن	الجماليات(	في	

املشاعر	 التقاط	 تحاول	 كانت	 التشوه	 هذا	 مع	 ألنها	 أعمالها،	 في	 التعبيرية	 تأثير	 من	 عينة	 عمل	شما	

األكثر	حميمية	للرجل	املهزوم	والضعيف	واملكسور،	وتضاف	إلى	املحاولة	املذكورة	أعاله	اللتقاط	األلم	

بألوان	مشبعة	وعنيفة،	وضربات	فرشاة	جريئة	للغاية	لتعزيز	األلم	والقلق	من	شخصياتها.

إن	سارة،	وهي	تحاول	تفسير	املشاعر	والعواطف	بشكل	تعبيري،	لم	تكن	مهتمة	بجماليات	النتيجة،	

وال	بإخالصها	للواقع،	بل	إنها	كانت	تعيد	تفسير	الواقع	تماًما	من	خالل	تغييره	ولكن	من	دون	الخروج	

كلًيا	عليه،	مثلما	فعل	كثير	من	الفنانين)9(	التعبيريين،	يمكننا	أن	نرى	أنها	لم	تتخل	أبًدا	عن	الشكل	

أو	اللون	وال	الظل	والنور،	وأنها	تعيد	إنتاجها	فقط	بطريقة	ذاتية	وشخصية.

كانت	 ألنها	 نظًرا	 وذلك	 بأكملها،	 اللوحة	 يشمل	 بحيث	 التعبيري	 أسلوبها	 سارة	 وسعت	 ما	 ونادًرا	

تستخدم	هذه	الطريقة	في	الحد	األدنى	تقريًبا	في	بعض	النقاط	اإلستراتيجية	في	اللوحة،	األمر	الذي	

فرشاة	 تستخدم	سارة	 3(	حيث	 )بورتريه	 لوحة	 في	 نراه	 �سيء	 وهو	 عام،	 بشكل	 رمزية	 اللوحة	 يجعل	

مكثفة	جًدا	من	اللون	األسود	ذاته	لتشكيل	ما	سيكون	الدموع.

)9(  	-Ernst	H.	GOMBRICH, Historia	del	Arte.	15ed.,	)Madrid	:Alianza	Forma,	1992(,	p.	448-449.
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لوحة »بورتريه3« سارة شما

اقعية التصويرية في أعمال سارا شما خامًسا: تأثير الو

البداية،	قدرة	على	تمثيل	الواقع	بأمانة،	وهي	مدركة	تماًما	أهمية	هذه	القوة	 أظهرت	سارة،	منذ	

إلى	مبادئ	 في	أعمالها،	وقد	طورت	شما	تقنية	واقعية	تستند	 التي	تمتلكها،	والتي	وظفتها	 التصويرية	

اشتغلت	 حيث	 الفوتوغرافي)10(،	 التصوير	 تشبه	 لوحاتها	 في	 بيئة	 خلق	 أجل	 من	 الواقعية	 مفرطة	

بمنتهى	املسؤولية	على	تقديم	التفاصيل	الصغيرة	جميعها	ببطء	وإخالص.	وعلى	إعادة	إنتاج	الضوء	

)10(	Lourdes	CIRLOT,	Primeras	vanguardias	artísticas,	Textos	y	documentos,	)Barcelona	:Editorial	Labor,	1993(,	p.	27.
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الطبيعي	للبيئة	الخاصة	باللوحة.

لقد	حولت	سارة	قدراتها	التصويرية	الفنية	إلى	سيناريو	واقعي	معمم	في	أعمالها	جميعها	تقريًبا	التي	

تتضمن	موضوعاتها	وعناصرها	السريالية	وضربات	فرشاتها	التعبيرية	الفضفاضة.

شديدة	 مشاهد	 على	 العثور	 يمكننا	 أنه	 إال	 شما،	 مجموعة	 في	 شائًعا	 ليس	 أنه	 من	 الرغم	 وعلى	

الواقعية	تماًما	في	بعض	لوحاتها	من	دون	أدنى	تدوين	سريالي	أو	تعبيري،	وهذا	ما	نراه	في	)بورتريه	5(	

حيث	تصور	نفسها	بواقعية،	ومن	دون	أية	إضافات،	وكذلك	نراه	في	)بورتريه	4(،	حيث	تقدم	باأللوان	

	ملشهد	قبلة	مع	زوجها.
ً

الزيتية	تصويًرا	واقعًيا	مذهال

لوحة »بورتريه4« سارة شما
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بورتريه5

بعد	هذه	املرحلة،	بدأت	سارة	مرحلة	جديدة	ظهر	فيها	بعض	االختالف	في	أسلوبها،	حيث	بدأت	تقدم	

رسومات	)صوًرا(	مصنوعة	بقلم	حبر	صيني،	تاركة	حركة	الخط	خالية	ومن	دون	توقف	في	التفاصيل،	

مع	عين	واحدة	مصنوعة	من	األلوان	الزيتية،	واقعية	بشدة،	ومع	كثير	من	قوة	اللون	األحمر،	األمر	

الذي	ينتج	عنه	شعور	بالحزن	واليأس	واأللم	واالكتئاب	كما	في	)العين	16(،	حيث	رسمت	فيها	العين	

من	 كثير	 استخدمها	 التي	 الظالل)11(	 تقنية	 أي	 الوجه،	 بقية	 بها	 التي	رسمت	 نفسها	 بالتقنية	 األخرى	

الفنانين،	وتحدث	عنها	عدد	من	نقاد	الفن	التشكيلي.

1988(،	ص	 )11(	عبد	هللا	الخطيب،	اإلدراك	العقلي	في	الفنون	التشكيلية،	)بغداد:	دار	الشؤون	الثقافية	العامة	للطباعة	والنشر،	
		.203
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لوحة »عين 16« سارة شما

الوزن	 فهو	 اللوحات،	 السلسلة	من	 الحديث	عن	هذه	 نسيانه	عند	 �سيء	ال	يجب	 كان	هناك	 إذا	

الكبير	الذي	يحمله	انطباع	ما	لم	يكتمل	في	كل	منها،	وتعد	فكرة	عدم	االكتمال،	أو	عدم	اإلنجاز	إحدى	

	،)17 )العين	 في	 املثال	 الفن)12(،	ويتبين	هذا	بوضوح،	على	سبيل	 النوع	من	 في	هذا	 األفكار	الجوهرية	

القليلة	املوجودة	مصنوعة	على	أساس	خطوط	فضفاضة	 حيث	إن	شكل	الوجه	لم	ينته،	والظالل	

ضيفت	ضربة	فرشاة	فضفاضة	)غير	شفافة	تماًما(	
ُ
من	الحبر	التي	تعزز	أيًضا	الشعور	غير	املكتمل.	أ

من	اللون	األصفر	مع	بقع	قرمزية	تغطي	فم	الشخصية،	وفي	هذا	إشارة	قوية	إلى	القمع	الفكري	وحالة	

إسكات	األشخاص	التي	تعيشها	سورية،	وإلى	اآلالف	من	األشخاص	املختفين	أو	الصامتين.	

)12(	ميشيل	كاروج،	اندريه	بريتون،	املعطيات	األساسية	في	الحركة	الفنية،	الياس	بديوي	]مترجًما[،	)دمشق:	منشورات	وزارة	الثقافة،	
1973(،	ص	125
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“عين 17” سارة شما

في	الختام	يمكننا	القول	بأن	أعمال	سارة	شّما	لم	تتأثر	باملدارس	الفنية	الطليعية	الرائدة	في	القرن	

ا	مباشًرا	
ً
العشرين	فحسب،	إال	أنها	مازالت،	على	الرغم	من	خصوصيتها	وأسلوبها	الفريد،	تعد	اشتقاق

من	أساليب	هذه	املدارس.

وال	تختلف	شما	في	هذا	عن	حال	الفنانين	معظمهم	الذين	رأوا	في	الحركات	الفنية	الطليعية	الحديثة	

أن	 أيًضا	 رأوا	 مثلما	 كبلته،	 التي	 النمطية	 والصور	 كلها،	 القديمة	 السجون	 الفن	من	 لتحرير	 طريقة	

مدراس	الفن	الحديث	مثل	السريالية	والتعبيرية،	تمنحهم	القدرة	على	التأمل	العميق،	وعلى	وتمثيل	

الوجود	بشكل	مختلف.
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