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في التجربة التشكيلية السورية

من التأسيس إلى التأصيل وسؤال الهوية

سهف عبد الرحمن)1)

مدخل

التي	ما	تزال	 التصوير	والنحت؛	فهناك	كثير	من	األوابد	 عرفت	ثقافتنا	املشرقية	قبل	امليالد	فن	

موجودة	إلى	يومنا	هذا	من	لوحات	فسيفساء	إلى	منحوتات	قديمة	منها	ما	يعود	إلى	مراحل	قديمة	جدا	

التي	وجدت	في	حضارتي	ماري	وإبيال	كتمثال	أرونينا	 التماثيل	 آلهة	الخصب	وبعض	 كتماثيل	عشتار	

مغنية	معبد	عشتار	الذي	يعود	إلى	األلف	الثاني	قبل	امليالد	وعثر	عليه	في	تل	الحريري.

شيدت	 أن	 وبعد	 والعالم	 املشرق	 في	 املسيحية	 الديانة	 انتشار	 ومع	 املسيح	 السيد	 ميالد	 وبعد	 	

كنائسها	وأرست	تعاليمها	تابع	الفن	اشتغاالته	السابقة	على	تأكيد	املقدس	وتحويله	إلى	نص	بصري	

يوازي	النص	املنطوق	ويالقيه	ويتخطاه	أحياًنا	ومن	هذه	املهمة	ومن	االشتغال	ولد	فن	األيقونة	الذي	

امليالد)2(  بعد	 إلى	عام	٣٠٠	 تاريخ	ظهور	األيقونة	 التصوير،	ويرجع	املؤرخون	 في	فن	 نقلة	مهمة	 شكل	

األيقونة	 ارتبط	فن	 بيزنطة)3(	 في	 في	سورية	ومصر	قبل	ظهورها	 نفسه	 الوقت	 في	 بأنها	ظهرت	 ويعتقد	

بمهمة	نقل	التعاليم	املسيحية	وشرحها	وهذا	ما	أضفى	عليه	طابًعا	شكلًيا	محدًدا	ينوس	بين	واقعية	

)1(	سهف	عبد	الرحمن:	فنان	تشكيلي	سوري.

)2(	ميشيل	إسبيريدون	فياض،	أيقونة	السيدة	العذراء	العجائبية،	الالذقية	2000،	ص7.

)3(	يوساب	السرياني،	الفن	القبطي	ودوره	الرائد،	الجزء	األول،	)د.ت:	د.ن(،	ص4.
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مبسطة	وميتافيزيقية	وعظية،	إذ	إن	الجوهر	القد�سي	-الذي	حاولت	األيقونة	تناوله	والوصول	إليه	

بغية	إيصال	املوعظة-	فرض	مجموعة	من	املعايير	والسمات	الشكلية	من	هاالت	ذهبية	وطريقة	البناء	

الروحانية	 نحو	 واالتجاه	 والحياتية	 الواقعية	 اإليحاءات	 وغياب	 والرصينة	 الباردة	 اللونية	 والبنية	

والرفعة	والسمو،	استمرت	األيقونة	في	التطور	إلى	وقت	بعيد	وتميزت	األيقونة	املشرقية	بمحافظتها	

على	ثنائية	البعد	الطول	والعرض	وذلك	بقصد	عدم	مجاراة	الخالق	في	خلقه)4(	بينما	تطورت	في	الغرب	

لتولد	اللوحة	الحديثة	من	رحمها.

مسيرة	 في	 وانقطاًعا	 واالجتماعي	 الثقافي	 النمط	 في	 ا	
ً
انعطاف الشام	 بالد	 إلى	 اإلسالم	 دخول	 شكل	

في	ميدان	 في	العصور	اإلسالمية	 الفنان	بعد	تحريم	التصوير	والنحت	 اللوحة؛	إذ	انحصرت	مهمات	

ا	لصيغتها	الداخلية،	وانتقل	من	
ً
العمارة،	واشتغل	محسًنا	بصرًيا	للعمارة	اإلسالمية	وصانًعا	وصائغ

دور	املصور	والشارح	إلى	دور	النّقاش	واملزخرف	مّدة	طويلة	من	الزمن	وكان	حضور	القيم	الغرافيكية	

والزخرفة	 العربي	 الخط	 ارتبط	 الكن�سي	 الفكر	 بطبيعة	 األيقونة	 ارتبطت	 وكما	 السائد،	 هو	 املجردة	

بطبيعة	الفكر	اإلسالمي،	فنجد	في	األشكال	التي	أنتجها	بعًدا	تصّوفًيا	يحاكي	بتجريد	مطلق	قيم	العشق	

الصوفي،	وكما	اعتمد	الدائرة	مرتكًزا	هندسًيا	وفلسفًيا	اعتمدت	األيقونة	املربع	واملستطيل.

ثمة	انقطاع	ثقافي	وبصري	كبير	شهده	املشرق	إبان	العصر	العثماني؛	إذ	تحول	املشرق	من	مركز	

املرحلة	 تلك	 في	 فاختفت	 عليه	 يزيد	 أن	 دون	 من	 املركز	 ينتجه	 ما	 يستقبل	 طرف	 إلى	 للثقافة	 منتج	

الطاقات	اإلبداعية	وعاش	املشرق	حالة	من	الكمون.

	مع	بداية	البعثات	التبشيرية	واالحتكاك	مع	الثقافة	األوروبية	شهدت	سورية	واملشرق	نوعا	جديًدا	

إليها	 تعرف	 التي	 الفنون	 أهم	 ومن	 هذا،	 يومنا	 إلى	 الثقافية	 هويتها	 في	 	
ً

مفصال شكل	 ثقافًيا	 	
ً
وانتقاال

زاروا	 الذين	 املستشرقين	 الرسامين	 بعض	 أيدي	 على	 التصوير	 ومفهوم	 املسندية	 اللوحة	 السوريون	

سورية	ورسموا	عدًدا	من	األعمال	التي	جسدت	طبيعة	الحياة	االقتصادية	واالجتماعية،	فيها	إال	أن	

دخول	اللوحة	املسندية	في	املشهد	الثقافي	السوري	تأخر	حتى	بدايات	القرن	العشرين.

)4(	بشر	فارس،	منمنة	دينية،	ص18.
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املنطقة	 في	 األوروبي	 الدور	 وتصاعد	 العثمانية	 السلطنة	 وتفكك	 العشرين	 القرن	 بدايات	 ففي	

به،	وإرساء	 وإدارًيا	 ثقافًيا	وسياسًيا	واقتصادًيا	 املشرق	 احتاللها	واشتغل	على	ربط	 إلى	 أف�سى	 الذي	

	جذب	املثقفين	العرب	إليه	
ً
هذا	النموذج	وتجذيره	وتنميطه،	إذ	أصبح	النموذج	الغربي	نموذًجا	مثاال

في	محاولة	تعميمه	وإرسائه	من	 الغربية	 وحرض	فيهم	عدًدا	من	األسئلة،	وقد	ساهمت	األكاديميات	

خالل	اإليفاد	الجامعي	والبعثات	التعليمية	التي	حظيت	بها	بعض	الشخصيات	املدينية	العربية	وكان	

هناك	آثر	كبير	لألكاديميات	اإليطالية	والفرنسية	في	اللوحة	املسندية	السورية.

	نالحظ	بأن	فن	التصوير	والرسم	له	جذوره	القديمة	في	الثقافة	السورية	ولكنه	عانى	مرحلة	انقطاع	

ا	جديدة	لم	تكن	متصلة	شكلًيا	بتاريخها	البصري	القديم،	
ً
طويلة،	إذ	عايشت	الثقافة	السورية	أنماط

فهل	شكل	هذا	االنقطاع	مشكلة	في	الهوية	البصرية	لسورية	التي	ما	تزال	غير	مستقرة	ال	في	العمارة	وال	

في	اللوحة،	أم	أغنى	التشكيل	بموارد	متنوعة	ومختلفة؟

: جيل التأسيس والتبييء وظهور اللوحة املسندية 
ً

أول

ظهرت	اللوحة	املسندية	في	أوائل	القرن	العشرين	على	يد	مجموعة	من	الفنانين	بعضهم	تتلمذ	في	

األكاديميات	الغربية،	لكن	قبل	دخول	اللوحة	املسندية	بمفهوماتها	األكاديمية؛	عرفت	مدينة	دمشق	

رساًما	ذاع	صيته	وهو	محمد	حرب	امللقب	بأبي	صبحي	التيناوي	املولود	في	منطقة	باب	الجابية	بدمشق	

في	دمشق)5(  	1973 إلى	أوالده	وتوفي	عام	 أبيه	ونقلها	 إذ	تعلم	الرسم	بوصفه	حرفة	عن	 	،1988 سنة	

ا	من	اللوحات	التي	تجسد	الحكايات	الشعبية؛	كقصص	عنترة	بن	شداد	والزير	سالم	وأبي	زيد	
ً
ا	آالف

ً
تارك

الهاللي،	امتازت	أعماله	بالبساطة	والعفوية،	واقتربت	في	صيغتها	الشكلية	من	أعمال	محمد	بن	يحيى	

الواسطي	الرسام	العبا�سي	الذي	رسم	مقامات	الحريري	وبقيت	لوحات	أبي	صبحي	التيناوي	محافظة	

على	البعدين،	فلم	يدخل	في	تجربة	البعد	الثالث	وإشراك	العمق	والفراغ	في	اللوحة.	

أن	 افترضنا	 ما	 إذا	 املؤسسين	 املؤسسين	 جيل	 من	 التيناوي	 صبحي	 أبي	 عّد	 نستطيع	 ال	 منهجًيا	

)5(		محمود	شاهين،	»أبو	صبحي	التيناوي	رسام	القيم	الشعبية	وحارسها«،	جريدة البيان،	)21.09.2008(.
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فأعماله	 وأصوله،	 قواعده	 بإرساء	 للجديد	 التأسيس	 مفهوم	 على	 يعتمد	 املؤسسين	 لجيل	 تصنيفنا	

األيقوني	 الرسم	 مفهومات	 على	 شكلًيا	 يِضف	 ولم	 املنطقة	 في	 التصوير	 مفهوم	 من	 بقي	 ملا	 استمرار	

القديم،	لكن	تميزت	تجربته	بتلك	العفوية	والبساطة	واإلخالص	للموضوع	واستغراقه	فيه.	

ا؛	ضمن	مفهوم	التأسيس	نجد	أن	اللوحة	بدأت	على	يد	مجموعة	من	املؤسسين	-)وهم	ميشيل	
ً
إذ

كرشة	وتوفيق	طارق	وسعيد	تحسين	ورشاد	قصيباتي	وصبحي	شعيب	وعبد	الوهاب	أبو	السعود	وعبد	

ملكي	 وروبير	 األيوبي	 الدين	 وخير	 ومحمود	جالل	 الناشف	 الجعفري	وصالح	 وناظم	 نشيواتي	 العزيز	

وخالد	معاذ	وميالد	الشايب	ومنيب	النقشبندي	ومحمد	غالب	سالم	في	حلب	وشريف	أورفلي	وسهيل	

القواسم	املشتركة	 إيجاد	 ثم	 األحدب	من	حماه(-	سنحاول	تسليط	الضوء	على	بعض	تجاربهم	ومن	

	إلى	هاجس	التأسي�سي	الذي	ميز	تلك	املرحلة	أكثر	من	هاجس	الهوية	والتجديد	
ً
وصوال

توفيق طارق

ُولد	في	دمشق	عام	1875م،	وتوفي	عام	1940م.	درس	التصوير	الزيتي	والعمارة	في	باريس.	عمل	في	

تدريس	الفن.	

األماكن	 أوائل	 من	 يعّد	 الذي	 دمشق	 في	 ساروجة	 في	 الجميلة	 الفنون	 نادي	 طارق	 توفيق	 أسس	

املتخصصة	بالفن	التشكيلي	في	سورية.	صّور	في	لوحاته	مشاهد	من	الحياة	اليومية	والطبيعة	واألحياء	

الدمشقية	القديمة	بأسلوب	واقعي	كالسيكي.	شارك	توفيق	طارق	عام	1926م	في	أول	معرض	للفن	

الفنية	 الحركة	 أعطى	 جاء	 »حين	 يقول:	 الشريف	 طارق	 الناقد	 عنه	 كتب	 دمشق،)6(	 في	 التشكيلي	

وجوًدا،	يتمتع	بالحد	األدنى	املقبول	فنًيا«)7(.

شكلًيا	كان	هاجس	الفنان	هو	مفهوم	التصوير	واإلخالص	للواقع	ولم	يجنح	إلى	التحوير	أو	البحث	

foundation Atassi	.فنانون	6((

)7(		طارق	الشريف،	الحياة التشكيلية،	العددان	17،	18،	ص1.

http://www.atassifoundation.com/ar
http://www.atassifoundation.com/ar
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عن	مفردات	خاصة	تضفي	على	لوحته	طابًعا	أسلوبًيا	مميًزا	بل	حاول	في	أعماله	-معظمها-	أن	يكون	أميًنا	

على	نقل	الواقع	بحرفية	كالسيكية،	وقد	حرص	في	أعماله	على	البنية	اللونية	التي	تبناها	فنانو	املدرسة	

على	 مسيطرة	 واشتقاقاته	 البني	 وبخاصة	 الترابية	 األلوان	 مجموعة	 وتغدو	 -معظمهم-	 الكالسيكية	

معظم	أعماله،	في	البورتريه	نجد	عند	توفيق	طارق	محاولة	ملحاكاة	البورتريه	عند	رامبرانت	ودافن�سي،	

إال	أن	الفنان	استخدم	إضاءات	باهتة،	ما	قلل	من	جاذبيتها؛	ومن	هذه	الناحية	نجده	كان	أميًنا	ملفهوم	

لهذه	 التأسيس	 بغية	 وتشكيلها	 اللوحة	 بناء	 في	 األكاديمية	 باملعايير	 االلتزام	 بمعنى	ضرورة	 التأسيس	

املعايير	وترسيخها	في	واقع	لم	يعرف	أكاديمًيا	فن	التصوير	وال	اللوحة	املسندية	من	قبل.

اللوحة	 موضوعات	 عن	 الفنان	 خيارات	 تخرج	 لم	 الشكل	 على	صعيد	 كما	 املوضوع	 على	صعيد	

الكالسيكية؛	كالطبيعة	والبورتريه	والطبيعة	الصامتة،	فقد	تأثر	باللوحات	االستشراقية	في	معالجته	

لبعض	املوضوعات	التاريخية	وبخاصة	في	لوحته	مجلس	الخليفة	املأمون،	حاول	التزام	الحياد	تجاه	

املصور	 الرسام	 ملفهوم	 أميًنا	 كان	 إذ	 املوضوع؛	 في	صوغ	 الفنية	 لذاته	 	
ً
نلحظ	دخوال وال	 موضوعاته،	

وأظن	أن	هذه	األمانة	كانت	جزًءا	من	مفهوم	التأسيس	أيًضا.
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سعيد تحسين

تأسيس	 في	 وساهم	 خاصة،	 دراسة	 الفن	 درس	 1985م.	 عام	 وتوفي	 	،1904 عام	 دمشق	 في	 ولد	

	لها،	وعمل	مدرًسا	للفنون	وُمنح	وسام	
ً
الجمعية	العربية	للفنون	الجميلة	في	سورية	ثم	انُتخب	رئيسا

االستحقاق	السوري	من	الدرجة	األولى.	اشترك	سعيد	تحسين	في	معظم	املعارض	التأسيسية	لرابطة	

الفنون	الجميلة	واملعارض	التي	نظمها	املتحف	الوطني	في	دمشق)8(.

توفيق	طارق	فقد	 أعمال	 كثيًرا	عن	 الفنان	سعيد	تحسين	 أعمال	 تختلف	 الشكل	ال	 على	صعيد	

غلب	على	معظم	لوحاته	الطابع	الكالسيكي	التسجيلي؛	وبخاصة	على	صعيد	البنية	اللونية	والتكوين	

	في	معالجة	بعض	السطوح	وطريقة	
ً

	عن	سابقه	بمنهج	التلوين،	إذ	استفاد	قليال
ً

واإلضاءة،	وتميز	قليال

فرش	اللون	من	االنطباعيين	ولكنه	لم	يرغب	في	املغامرة	أكثر	من	ذلك	وغلبت	األلوان	الداكنة	على	

مجموعته	اللونية،	كذلك	استخدم	البني	واشتقاقاته	في	صيغته	الشكلية	للوحة،	نلحظ	تأثره	بعدد	

من	الفنانين	الغربيين.	

على	صعيد	املوضوع	حاول	الفنان	انتقاء	موضوعات	لها	عالقة	بالبيئة،	وهنا	نجده	-على	الرغم	من	

محافظته	على	األصول	الكالسيكية	في	معالجة	اللوحة	وبنائها	شكلًيا-	يحاول	ادخال	�سيء	من	التجديد	

والبحث	عن	خصوصية	ما	من	خالل	انتقاء	املوضوعات	التي	عالجها	فإضافة	إلى	الطبيعة	والبورتريه	

حاول	الفنان	تجسيد	موضوعات	محلية	وتصوير	البيئة	الشعبية	وبعض	العمارة	الدمشقية،	وحاول	

أيًضا	تصوير	أحداث	تاريخية،	ونجد	عنده	الحرص	على	التأسيس	من	خالل	محاولته	املحافظة	على	

وانتقاء	 املوضوع	 تبييء	 تأصيلها	من	خالل	 في	 والرغبة	 اللوحة	وتشكيلها	 بناء	 في	 الكالسيكية	 املعايير	

موضوعات	محلية	خارج	إطار	اشتغاالت	اللوحة	الكالسيكية.

foundation Atassi	.فنانون		8((

http://www.atassifoundation.com/ar
http://www.atassifoundation.com/ar
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رشاد مصطفى

الفنان	 بتجربة	 وتأثر	 فردية،	 دراسة	 الفن	 درس	 	،1995 عام	 وتوفي	 دمشق	 في	 	1911 عام	 ُولد	 	

توفيق	طارق.	عام	1981	منح	رشاد	مصطفى	وسام	االستحقاق	السوري.	كان	من	مؤس�سي	أول	رابطة	

في	 أعماله	الحًقا	 1944.	وعرضت	 بدًءا	من	عام	 في	معارضها	 السوريين،	وشارك	 التشكيلين	 للفنانين	

معارض	جماعية	عدة)9(.

على	صعيد	الشكل	بقي	الفنان	رشاد	مصطفى	أميًنا	ووفًيا	للمعايير	التي	تلقاها	من	أستاذه	الفنان	

توفيق	طارق	ولم	يحاول	الخروج	عليها	شكلًيا،	وبالكاد	نستطيع	أن	نالحظ	الفرق	بين	أعمالهما	وبخاصة	

في	لوحات	البورتريه	ال	في	البنية	اللونية	وال	التكوين،	تندرج	أعماله	في	أغلبها	ضمن	املدرسة	الكالسيكية،	

محمود	 الدكتور	 األم	 لوحته	 عن	 يقول	 معلمه،	 عن	 أخذه	 الذي	 التأسيس	 ملفهوم	 أميًنا	 كان	 كذلك	

شاهين:	»لقد	برع	الفنان	رشاد	مصطفى	في	التقاط	املالمح	والتفاصيل،	وصاغها	بنوع	من	الواقعية	

املرسومة	 اللوحة	 هذه	 تمييز	 املتلقي،	 على	 يختلط	 قد	 إذ	 الضوئي.	 بالتطوير	 املتماهية	 التسجيلية	

بالريشة،	عن	الصورة	املنفذة	بالكاميرا،	ومرد	ذلك	براعة	الفنان	في	تصوير	أدق	التفاصيل	وأصغرها	

تبلورت	 التي	 باملوهبة	 تمتعه	 يؤكد	 ما	 السمات،	 الشرقي	 النظرة،	 الشارد	 املالمح،	 املتغضن	 الوجه	 في	

وتصعدت	ونضجت،	بفعل	املمارسة	واالطالع”)10(.

	على	صعيد	املوضوع	اشتغل	الفنان	على	املوضوعات	ذاتها	التي	اشتغلت	عليها	املدرسة	الكالسيكية	

ولم	يخرج	عنها	كرسم	الطبيعة	والبورتريه	والطبيعة	الصامتة،	وبذلك	ظل	وفًيا	على	صعيد	املوضوع	

التأسيس	أميًنا	لقواعد	التصوير	الكالسيكي	بوصفه	 ملعايير	املدرسة	الكالسيكية	وبقي	عند	مفهوم	

محاولة	نقل	العالم	املوضوعي	بحيادية.

)9(		السابق	نفسه.

)10(		محمود	شاهين،	مرجع	سابق.
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عبد الوهاب أبو السعود

أبيه	 مع	 القاهرة	 إلى	 انتقل	 	،1897 عام	 نابلس	 مدينة	 في	 السعود	 أبو	 الوهاب	 عبد	 الفنان	 ولد	

حيث	اطلع	على	األعمال	الفنية،	وانتقل	بعدها	إلى	مدارس	دمشق	علم	الرسم	وذهب	إلى	باريس	حيث	

ق�سى	وقًتا	في	أكاديمية	جوليان	الفنية،	رافق	الفنان	الفرن�سي	له	دو	شوفياك	وأخذ	عنده	دروًسا	في	

التصوير)11(.	

في	الشكل	الفني؛	غلب	الطابع	امللحمي	على	لوحات	الفنان	واختلفت	عنده	البنية	اللونية	والتكوين	

وطريقة	املعالجة،	لم	يكن	أميًنا	ملعايير	املدرسة	الكالسيكية	وغدا	تأثره	باملعالجة	االنطباعية	واضًحا	

-وإن	لم	يلتزم	بها	تماًما-	بل	استقى	من	االنطباعيين	طريقة	فرش	اللون	واملنهج	التلويني	ولكنه	حافظ	

على	مجموعة	لونية	كالسيكية	تتوزع	بين	البني	والرمادي	واشتقاقاتهما،	تغدو	لوحته	)انتصار	طارق	

بن	زياد(	مستلهمة	شكلًيا	من	حيث	التكوين	والبنية	اللونية	من	لوحة	الفنان	الفرن�سي	تيودور	جريكو	

غرق	قارب	امليدوزا.	

على	صعيد	املوضوع	اشتغل	الفنان	على	موضوعات	مختلفة	ولكنه	حرص	على	تصوير	األحداث	

من	 جانًبا	 فرسم	 املحلية؛	 املوضوعات	 على	 االشتغال	 وحاول	 العربي،	 التاريخ	 في	 الكبرى	 التاريخية	

الحياة	الشعبية	والعمارة	الدمشقية	وبذلك	خرج	الفنان	عن	املوضوعات	التي	اشتغلت	عليها	املدرسة	

املشهد	 من	 جزًءا	 وجعلها	 اللوحة	 لتبييء	 حثيثا	 سعيا	 وموضوعاته	 أعماله	 في	 نلحظ	 الكالسيكية،	

الثقافي	العام	السائد	في	تلك	املرحلة.

محمود جالل 

ولد	في	العاصمة	الليبية	طرابلس	عام	1891م	وتوفي	في	دمشق	عام	1975م،	تخرج	في	األكاديمية	

امللكية	للفنون	الجميلة	في	روما	عام	1939م،	أسهم	في	تأسيس	كلية	الفنون	الجميلة	في	دمشق	عام	

1960،	ودّرس	فيها	حتى	عام	1970،	أنتج	عدًدا	من	األعمال	الفنية	من	أشهرها	لوحته	صانعة	أطباق	

)11( 11ليلى	مليحة	فياض،	موسوعة	أعالم	الرسم	حياتهم	وآثارهم،	ص283.
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القش)12(.

	في	الشكل	الفني	امتازت	لوحته	بخصوصية	لونية	ومعالجة	تفرد	بها،	تكاد	لوحاته	تضمر	انطباعية	

خجولة،	حيث	حافظ	على	القواعد	الكالسيكية	األساسية	من	ناحية	وحدة	الضوء	وشدته	وتوزيعه،	

في	 املألوف	 السطوح	عن	 التلويني	ومعالجة	 املنهج	 في	 أنه	خرج	 إال	 اللوحة،	 وبناء	 التكوين	 إلى	 إضافة	

إال	 السطوح،	 وإنهاء	 اللون	 الكالسيكي	وطريقة	فرش	 التلوين	 منهج	 إلى	 	
ً
مياال يكن	 ولم	 املرحلة،	 تلك	

أن	مجموعته	اللونية	بقيت	في	إطار	املجموعة	الكالسيكية؛	نستطيع	أن	نلحظ	في	لوحته	األثر	البالغ	

للفنان	الفرن�سي	رينوار،	وبخاصة	في	معالجة	السطوح	وحركة	الريشة	والنهايات	اللونية.

في	املوضوع	خرج	الفنان	محمود	جالل	عن	موضوعات	املدرسة	الكالسيكية	وقد	خطا	على	طريق	

الفنان	عبد	الوهاب	أبو	السعود	في	محاولة	تبييء	اللوحة	واالشتغال	على	املوضوعات	املحلية،	ركز	

أطباق	 لوحته	صانعة	 فاشتهرت	 العيش	 والحياة	وأسلوب	 واملهن	 الريفية	 البيئة	 اهتمامه	على	 بعض	

املحلية	 املوضوعات	 بشغله	على	 تميز	 ولكن	 الصامتة	 والطبيعة	 الطبيعي	 املنظر	 القش،	وعمل	على	

والبيئة	الريفية.

صبحي شعيب

ولد	في	دمشق	عام	1909،	وظهرت	ميوله	الفنية	مبكرا	على	يد	الفنان	عبد	الحميد	عبد	ربه،	تخرج	

ف	بتدريس	الفنون	بحمص	وحماة	حيث	تعرف	إلى	الفنان	
ّ
ل
ُ
في	عام	1929من	دار	املعلمين	في	دمشق،	ك

الفرن�سي	ميشليه	وعمال	مًعا	في	رسم	الطبيعة،	وفي	عام	1936استقر	الفنان	في	مدينة	حمص	ليّدرس	

الفنون	في	الثانويات	ودار	املعلمين،	وعام	1963أسس	مركًزا	للفنون	التشكيلية	في	حمص	حمل	اسمه	

	فنية	وأقام	عدًدا	من	املعارض)13(.
ً
في	ما	بعد،	أسس	شعيب	أجياال

foundation Atassi	.فنانون		12((

)13(	ليلى	مليحة	فياض،	موسوعة	أعالم	الرسم	حياتهم	وآثارهم،	ص283.

http://www.atassifoundation.com/ar
http://www.atassifoundation.com/ar
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استخدامه	 جلًيا	 ونلحظ	 لوحاته،	 بعض	 في	 الخشنة	 السطوح	 إلى	 بامليل	 تميز	 الفني  الشكل  في 

التي	تحمل	 الكالسيكية	 األلوان	 أعماله	بمجموعة	 في	عدد	من	 يلتزم	 لم	 اللونية،	 للسكين	والسماكة	

طابع	الجدية	والهدوء،	فلديه	في	بعض	األعمال	صخب	لوني.	

	إلى	االنطباعية،	استخدم	التجاور	اللوني	
ً

تنوعت	لديه	طرائق	بناء	اللوحة،	ونشاهد	في	أعماله	ميال

وبخاصة	في	معالجة	الخلفيات،	لوم	يعِط	اهتماًما	كبيًرا	للبعد	الثالث؛	فخلفية	لوحته	تكاد	تكون	في	

متأثًرا	 بقي	 أنه	 إال	 أقرانه	 أسلوبه	عن	 تميز	 من	 الرغم	 وعلى	 األساسية،	 مع	عناصرها	 واحد	 مستوى	

باللوحة	الغربية.

الرغم	 املوضوعات،	فهو	على	 انتقاء	 ناحية	 الفنان	اشتغاالت	جديدة	من	 نجد	عند	 املوضوع  في 

من	اشتغاله	على	البورتريه	والطبيعة	والطبيعة	الصامتة،	إال	أن	ما	ميزه	حًقا	هو	الواقعية	الساخرة	

والذهاب	إلى	املوضوعات	الهادفة	في	بعض	أعماله	التي	تحمل	نقًدا	اجتماعًيا	وموقًفا	فكرًيا	واضًحا،	

وذلك	في	ما	بقي	ووصلنا	من	لوحاته.
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ميشيل كرشة

ُولد	في	دمشق	عام	1900م،	وتوفي	عام	1973م.	تخرج	في	املدرسة	الوطنية	العليا	للفنون	الجميلة	في	

باريس	عام	1924،	ودرس	في	مدرسة	إستين	للطباعة.،	عمل	كرشة	مدرًسا	للفنون	في	ثانويات	دمشق	

حتى	تقاعده.	حاز	على	عدد	من	الجوائز	املحلية	والعربية	والعاملية،	ونال	وسام	االستحقاق	السوري	

عام	1933،	ووسام	الثقافة	باإلقليم	السوري	في	عهد	الجمهورية	العربية	املتحدة	عام	1960م.	

أقام	معرًضا	فردًيا	في	باريس،	وشارك	في	عدد	من	املعارض	الجماعية	املتخصصة	في	الفن	التشكيلي	

وتصميم	الطوابع،	وهو	من	رواد	املدرسة	االنطباعية	في	سورية)14(.	

	في	الشكل	الفني	أسس	الفنان	شكلًيا	للمدرسة	االنطباعية	في	سورية،	ولم	تشكل	املحافظة	على	

لونية	 استخدم	مجموعة	 أقرانه،	 كما	 للفنان	 لها	هاجسا	 التأسيس	 أو	 الكالسيكية	 الجمالية	 القيم	

الشرق	 إضاءات	 نلحظ	 نستطيع	 أعماله	 ففي	 باإلضاءة	 اعتنى	 الترابية،	 واأللوان	 األزرق	 بين	 تنوس	

وحضوره	اللوني،	تميزت	ضرباته	اللونية	بالثقة	واإلتقان،	اعتنى	بمعالجة	اللوحة	واملنهج	التلويني	أكثر	

من	اهتمامه	بالبناء	والتكوين،	في	لوحاته	إيقاعات	هادئة	وغير	رتيبة،	وفي	الوقت	نفسه	تنتقل	العين	

الشباب	 الفنانين	 أمام	 الباب	 فتح	 تلته،	 التي	 للمرحلة	 شكلًيا	 املؤسس	 يعّد	 تفاصيلها،	 بين	 بسالسة	

للتجريب	والبحث	والخروج	من	مفهوم	التأسيس.

في	املوضوع	لم	يِعر	الفنان	اهتماما	كبيرا	ملوضوعاته	بل	بقي	عند	موضوعات	املدرسة	الكالسيكية،	

فعالج	في	أغلب	أعماله	الطبيعة	والطبيعة	الصامتة،	وكانت	سيطرة	الهاجس	التلويني	والشكلي	طاغية	

على	املوضوع	في	لوحاته.

التأسيس	 األول	 كان	هاجسها	 إلى	قسمين	مجموعة	 انقسم	 في	سورية	 للوحة	 املؤسس	 الجيل	 إن	

الثقافة	املحلية،	ومجموعة	أخرى	 في	 الغربية	وقيمها	ومحاولة	ترسيخها	 للوحة	بمعايير	الكالسيكية	

الغرب،	 بمعايير	 ا	
ً
وارتباط تقليًدا	 التبييء	أرسخ	وأقل	 إن	 إذ	 التبييء،	 إلى	 التأسيس	 ذهبت	من	مفهوم	

ولكن	عملية	التبييء	بقيت	في	حدود	املوضوع	والذهاب	إلى	التاريخ	والحكاية	الشعبية،	في	حين	أعيد	

t.ly/JknR		.املعاصر	السوري	التاريخ	د.م،	14((



61

العدد الثاني عشر - حزيران/ يونيو 2020ملف العدد

عرقل	 ما	 الغرب،	 من	 باألكمل	 مستقاة	 كالسيكية،	 شكلية	 ومعايير	 بأدوات	 املوضوعات	 هذه	 إنتاج	

وصول	تلك	املحاولة	إلى	ما	تصبو	إليه	ولكنها	أسست	ملعالم	املرحلة	املقبلة،	إذ	بدأت	عملية	البحث	

بصمة	 تركوا	 الذين	 الفنانين	 من	 مجموعة	 أيدي	 على	 السورية	 الثقافة	 في	 اللوحة	 لتأصيل	 الشكلي	

واضحة	وبالغ	األثر	في	التجربة	التشكيلية	السورية	إلى	يومنا	هذا.	

ثانًيا: جيل التحديث والتأصيل وسؤال الهوية 

لم	يكن	هاجس	التأصيل	موجوًدا	فقط	في	اللوحة	بل	كانت	اللوحة	في	تلك	املرحلة	جزًءا	من	سؤال	

في	 ساًبقا	 موجودة	 تكن	 لم	 مفهومات	 بالغرب	 االحتكاك	 عزز	 إذ	 كافة؛	 الصعد	 على	 املطروح	 الهوية	

تلك	الشريحة،	 الرسامون	جزًءا	ال	يتجزأ	من	 العربي	حين	كان	 ثقافتنا،	وطرح	تحديات	على	املثقف	

وغدا	 والفكري،	 الثقافي	 الصعيد	 على	 تحدًيا	 شكلت	 األمة	 والدولة	 الوطنية	 كمفهوم	 مفهومات	 إن	

إجهاض	 إثر	 في	 املرحلة	 تلك	 في	 أتى	 الذي	 نحن(	 )من	 سؤال	 املثقفين	 من	 عدد	 لدى	 األول	 الهاجس	

سؤال	مشروع	النهضة	ملاذا	تقدم	الغرب	وتأخر	العرب،	شكل	محوًرا	للبحث	في	مختلف	املجاالت،	وفي	

حين	كانت	اإلجابة	موجودة	في	املشهد	الشعري	كانت	اإلجابة	مفقودة	في	مجال	اللوحة	واملسرح	نظًرا	

التأصيل	 على	مشروع	 العمل	 الفنانون	 بدأ	 السؤال	 هذا	 ومن	 العربية،	 الثقافة	 في	 دخولهما	 لحداثة	

والبحث	في	التاريخ	البصري	للمنطقة	إليجاد	إجابات	شكلية	تعطي	اللوحة	معناها	ومشروعيتها،	كثيرة	

إلى	قسمين	هما	 هي	األسماء	التي	اشتغلت	على	هذا	املشروع	سنتناول	بعضها،	وتنقسم	تلك	املرحلة	

جيل	العشرينيات	الذي	هو	امتداد	لجيل	التأسيس	واستمرار	شكلي	ملشروع	التبييء	الذي	بدأه	جيل	

التأسيس؛	ومنه	محمود	حماد	وفاتح	املدرس	وأدهم	إسماعيل	ونصير	شورى،	وجيل	الثالثينيات	ومنه	

لؤي	كيالي	وإلياس	زّيات	وأحمد	مادون	وأحمد	دراق	السباعي	الذي	تخطى	الجيل	التأسيس.
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محمود حّماد 

1988.	درس	الفن	في	أكاديمية	الفنون	الجميلة	في	إيطاليا	وتخرج	فيها	 1923	وتوفي	عام	 ولد	عام	

عام	1957م،	وأسهم	في	تأسيس	أول	جمعية	سورية	للفنون	التشكيلية،	ثم	كان	له	دور	في	تأسيس	كلية	

الفنون	الجميلة	في	دمشق	عام	1960،	وتولى	عمادتها	بين	عامي	1970م	و1980م)15(.

في	الشكل	الفني	تنقسم	تجربة	الفنان	على	صعيد	الشكل	إلى	ثالث	مراحل	املرحلة	األولى	التي	تميزت	

الضربات	 الفنان	استخدام	 التلوين،	وحاول	 املساحة	والضوء	ومنهج	 االنطباعي	من	فهم	 باألسلوب	

الطويلة	واأللوان	الترابية	التي	شكلت	األساس	ملجموعته	اللونية،	على	الرغم	من	تنوعها،	ونستطيع	أن	

نلحظ	في	هذه	املرحلة	تأثر	الفنان	بالفنانين	االنطباعيين	الغربيين.	

أما	في	املرحلة	الثانية	التي	بدأ	الفنان	فيها	مرحلة	البحث	الخطي	-بعيًدا	عن	هاجس	التلوين-	فنجد	

أثًرا	واضًحا	للمدرسة	التكعيبية	في	أعماله،	لم	تستقر	لوحة	الفنان	في	تلك	املرحلة	بل	امتازت	بالبحث	

والتجريب،	أما	املرحلة	الثالثة	التي	استقرت	فيها	لوحة	الفنان،	وبدأ	يصل	إلى	خالصات	شكلية	حين	

اعتمد	على	الحرف	العربي	وشكل	به	لوحته،	ويعّد	من	املؤسسين	للوحة	الحروفية	وأهم	ما	في	تجربته	

هو	استيعاب	الحرف	العربي	بصرًيا.	

والتأصيل	 الهوية	 سؤال	 عن	 اإلجابة	 الحرف	 خالل	 من	 حماد	 حاول	 والعبارة	 الكالم	 عن	 بعيًدا	

الشكلي	للوحة	املسندية،	كتب	عنه	فاروق	يوسف:	»تجريديته	تستند	إلى	ما	تبقى	من	الحرف	العربي،	
أشكاله	كانت	مستلهمة	من	األثر	امل�سيء	الذي	يتركه	الحرف	بعد	انسحابه«.)16(

في	املوضوع	تنوعت	املوضوعات	التي	اشتغل	عليها	الفنان	في	تجربته،	ففي	املرحلة	األولى	ركز	على	

املشاهد	 وبعض	 والطبيعة	 الصامتة	 كالطبيعة	 انطباعي	 بأسلوب	 ولكن	 الكالسيكية	 املوضوعات	

الحياتية،	وفي	املرحلة	الثانية	غلب	املوضوع	اإلنساني	على	أعماله	فصور	بعض	املوضوعات	التاريخية	

الثالثة	فقد	اتسمت	بطابع	تجريدي	غير	موضوعي	 في	تلك	املرحلة	كاللوحة	قيس	وليلى،	أما	املرحلة	

t.ly/JknR		.املعاصر	السوري	التاريخ	15((
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نتيجة	اشتغال	الفنان	على	الحرف	العربي.

نصير شورى 

ولد	في	دمشق	عام	1920م،	وتوفي	فيها	عام	1992م.	تخرج	نصير	شورى	في	كلية	الفنون	الجميلة	

الفنون	 الثانوية	وفي	كلية	 في	املدارس	 1947م،	عمل	مدّرًسا	للرسم	 التصوير	عام	 القاهرة،	قسم	 في	

وإلياس	 مع	محمود	حماد	 عام	١٩٦٥م	أسس	 عام	١٩٩٠م،	 تأسيسها	حتى	 منذ	 في	دمشق	 الجميلة	

الزيات	وفاتح	املدرس	جماعة	“د”)17(.

في	الشكل	الفني	لنصير	شورى	طابعه	املميز	وهويته	الشكلية	الخاصة	في	اللوحة،	لقد	زاوج	الفنان	

مزاوجة	عميقة	بين	االنطباعية	األوروبية	والبنية	الخطية	للفن	العربي،	فقد	استفاد	في	بناء	أشكاله	

وصوغها	من	الخطوط	املنحنية	والحركة	الالمتناهية	التي	تنتج	منها	وهذا	أعطى	للوحته	خصوصية	في	

البناء	والتكوين،	تميزت	البنية	اللونية	لديه	بشاعرية	خاصة	فاستخدامه	للضوء	مع	البنية	الخطية	

الالمتناهية	أعطى	مسحة	روحانية	صوفية	للوحة.

عبر	 املعنى	 تكرار	 من	 منطلًقا	 للموضوع	 كبرى	 أهمية	 شورى	 نصير	 الفنان	 يعِط	 لم	 املوضوع	 في	

املسيرة	البشرية.

في	أغلب	أعماله	رسم	الفنان	الطبيعة	والطبيعة	الصامتة	وحارات	دمشق	القديمة.

في	املفهوم	الشكلي	الذي	 الفنانين	 التجارب	واشتغل	عدد	من	 أثًرا	كبيًرا	في	عدد	من	 ترك	أسلوبه	

أسسه	الفنان.

t.ly/JknR		.املعاصر	السوري	التاريخ	17((
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فاتح املدرس 

ولد	عام	1922	في	قرية	حريتان	بالقرب	من	مدينة	حلب،	وتوفي	عام	1999.

	تلقى	مبادئ	الرسم	في	مدرسة	التجهيز	األولى	بحلب	على	أيدي	كل	من	غالب	سالم	ووهبي	الحريري	

ومنيب	النقشبندي.	

	،1972 عام	 الدكتوراه	 ونال	 باريس،	 في  الجميلة  الفنون  في	أكاديمية  العليا	 دراسـته	 املدرس	 تابع	

ا	للدراسات	العليا	في	كلية	الفنون	الجميلة	بدمشق	عام	1977م،	وكان	عضًوا	مؤسـًسا	في	
ً
وعين	أستاذ

ا)18(.
ً
ا	لها	خالل	أحـد	عشـر	عامـ

ً
نقابة	الفنون	الجميلة	في	سورية	ثم	رئيسـ

.	يقول	املدرس:	“إن	زيارتي	ألوروبا	قد	قلبت	مفاهيمي	نحو	تركيز	جهودي	في	أسلوب	واحد	معين..	

وقد	خلصت	من	تجاربي	كلها	أن	على	الرسـام	املحب	لوطنه	أن	يعمل	على	بلورة	مفهوم	الفن	في	بالده،	

في	طابع	أصيل	يمت	للتاريخ	والتقاليد،	فليس	هنالك	فن	بال	واقع	أو	تقاليد	عميقة	الجذور،	وكل	هذا	
يجب	أن	يتما�سى	مع	أحدث	املفاهيم	العاملية”.)19(

في	الشكل	الفني	استلهم	الفنان	فاتح	املدرس	أسلوبه	من	األيقونة	بعد	أن	قام	بتسطيحها	باألكمل	

وتحويلها	إلى	بنية	خطية	على	صعيد	البناء	والتكوين	وذلك	في	املرحلة	الثانية	من	أعماله	بعد	أن	تجاوز	

التبييء	املوضوعي	لدى	بعض	فناني	الجيل	املؤسس	 املرحلة	السريالية،	استفاد	املدرس	من	مفهوم	

تلك	 وحّول	 املحلية	 الشخصية	 الذاكرة	 على	 رسم	شخوصه	 في	 اعتمد	 إذ	 شكلي،	 تبييء	 إلى	 ليحوله	

الشخصيات	إلى	تشكيالت	خطية	بسيطة،	وفي	البنية	اللونية	استخدم	املدرس	األلوان	ذات	الحضور	

وموازية	 رديفة	 ثانية	 لغة	 بل	 اللوحة،	 في	 الخطية	 للبنية	 خدمية	 حالة	 اللون	 يكن	 لم	 بحيث	 القوي	

للبنية	الخطية،	واستخدم	مجموعة	لونية	متنوعة	وخاصة	أضفت	خصوصية	أيًضا	على	خصوصية	

التأليف	البصري	لدى	الفنان.

t.ly/JknR		.املعاصر	السوري	التاريخ	18((
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في	املوضوع	-على	الرغم	من	الطابع	األقرب	إلى	التجريد	في	البنية	واملعالجة	واالختزال	الشكلي-	إال	

أن	لوحة	الفنان	اشتغلت	على	موضوعات	عدة	من	الطبيعة	إلى	البيئة	املحلية	إلى	البورتريه	والذاكرة	

الشخصية،	لقد	قدم	املدرس	فًنا	موضوعًيا	بصيغة	شكلية	شرقية	حديثة.

أدهم اسماعيل

	ولد	في	أنطاكية	عام	1922م	وتوفي	عام	1963م.	تخرج	في	كلية	الفنون	الجميلة	في	روما	عام	1956 

بعد	تلقيه	منحة	من	الحكومة	اإليطالية	لدراسة	الفنون	والزخرفة.	دّرس	إسماعيل	الفن	في	املدارس	

الثانوية	وُحِفظ	جزء	كبير	من	أعماله	في	املتحف	الوطني	في	دمشق،	وأطلق	اسمه	على	معهد	متخصص	

في	الفنون	التشكيلية)20(.

في	الشكل	الفني	يلحظ	الناظر	سيطرة	الخط	املنحني	على	أسلوب	الفنان	إذ	يستخدم	الخط	املنحني	

املتصل	في	صوغ	أشكاله،	هذا	الخط	التوالدي	املأخوذ	من	الزخرفة	العربية	ولكن	بإيقاع	مختلف	غير	

رتيب،	ونستطيع	أن	نلحظ	صلة	على	صعيد	املفهوم	الشكلي	واألسلوب	بين	صياغات	الفنان	الشكلية	

وأسلوب	الفنان	نصير	شورى،	على	صعيد	البنية	اللونية	تنوعت	املجموعة	اللونية	للفنان	بين	األلوان	

في	أسلوبه	 نلحظ	 لها	كذلك	 الخطية	وخادًما	 للبنية	 تابًعا	 لديه	 التلوين	 الباردة	والحارة	ويغدو	منهج	

ق	وفن	األيقونة.
ّ
استفادة	من	فن	الزجاج	املعش

والبورتريه	 البشري	 للعنصر	 خاًصا	 اهتماًما	 أولى	 ولكنه	 الفنان	 موضوعات	 تنوعت	 املوضوع	 في	

التاريخية،	كان	اهتمام	الفنان	بالصيغة	الشكلية	 وكذلك	في	بعض	لوحاته	عالج	بعض	املوضوعات	

أكبر	من	اهتمامه	باملوضوع،	يغدو	هاجس	التأصيل	وسؤال	الهوية	واضًحا	وجلًيا	في	أعماله.

t.ly/JknR		.املعاصر	السوري	التاريخ		20((
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إلياس زّيات

ي	بين	 ى	يد	الفنان	ميشال	كر�س ي	دمشق،	سورية	عام	1935،	تتلمذ	عل ولد	إلياس	الزيات	ف

عامي	1952و1955م.

بلغاريا،	وهناك	 في	 أكاديمية	صوفيا	 في	 الجميلة	 الفنون	 لدراسة	 	
ً
الزيات	منحة نال	 عام	١٩٥٦م،	

تلقى	قواعد	الفن	أكاديمًيا	على	يدي	الفنان	البلغاري	إيليا	بتروفبين.
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وبعد	تخرجه	عام	1960م،	سافر	إلى	القاهرة	ليلتحق	بكلية	الفنون	الجميلة	فيها،	في	ما	بعد	شّد	

رحاله	إلى	املجر	ليدرس	في	أكاديمية	الفنون	الجميلة	في	بودابست	»تقنيات	الترميم«،	وأعد	دراساٍت	

عن	كيمياء	األلوان)21(.

في	الشكل	الفني	لم	يبتعد	الفنان	كثيًرا	في	صيغه	الشكلية	عن	صيغ	نصير	شورى	وأدهم	إسماعيل،	

ونلحظ	في	لوحته	-من	حيث	البناء-	اعتماده	على	الخط	املنحني	املتصل	تارة	واملتقطع	تارة	أخرى،	إال	

الزخرفي-	 والتراث	 األيقونة	 فن	 من	 والبناء	 الشكلية	 الصيغة	 استلهامه	 من	 الرغم	 -وعلى	 الفنان	 أن	

أنه	أبدى	عناية	بالسطح	واملعالجة،	إذ	تنتقل	العين	بين	سطوح	لوحته	بسالسة	ومن	دون	ملل،	 إال	

وتمتاز	أعماله	بشفافية	عالية	وشاعرية	في	استخدام	اللون	ومعالجة	السطح،	تحمل	أعماله	هاجس	

التأصيل	بوضوح،	ًونلحظ	تأثيرات	الحداثة،	في	أعماله	تعبيرية	قوية	تحمل	بعًدا	ميتافيزيقًيا.	

في	أعماله،	لقد	 الفنان	على	العنصر	البشري،	وكان	حضور	املقدس	واضًحا	 في	املوضوع	اشتغل	

زاوج	بين	اإلنسان	واملقدس،	يقول	إلياس	زيات:	»نصيحة	لهؤالء	الشباب	امتلكوا	املنهج	الواعي	واحذروا	

العوملة	الفنية	والعصرنة	بشكل	خاطئ	كي	ال	تفقدوا	الذات	تبنوا	فنوننا	القديمة	وطوروها	بمعاصرة	

حديثة	عربية	وعاملية«)22(	وفي	قوله	هذا	يختصر	الفنان	مفهومه	الفني	واشتغاله.

t.ly/JknR		.املعاصر	السوري	التاريخ		21((

)22(	اعتدال	صادق	شومان،	جريدة	البناء،	د.ت.
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لؤي كيالي

في	 كيالي	 أرسل	 مدينته،	 في	 1978م	 عام	 وتوفي	 	1934 عام	 مدينة	حلب	 في	 كيالي	 لؤي	 الفنان	 ولد	

بعثٍة	من	وزارة	املعارف	السورية	إلى	إيطاليا	ودرس	الرسم	في	أكاديمية	الفنون	الجميلة	في	روما،	شارك	

في	عدد	من	العروض	وعدد	من	املسابقات	وحصل	على	الجائزة	األولى	في	مسابقة	سيسيليا	وامليدالية	

الذهبية	لألجانب،	عام	1959م	عاد	إلى	بلده	سورية،	وبدأ	التدريس	في	ثانويات	دمشق،	وانتقل	بعدها	
إلى	التدريس	في	كلية	الفنون	الجميلة.)23(

إن	والدة	 بانفعال	وصدق	عاٍل،	 بأسلوبية	خاصة	مشحونة	 الفنان	 تمتاز	تجربة	 الفني	 الشكل	 في	

يتعمد	 لم	 الحساسية،	 الداخلي	ومن	جوانية	مرتفعة	 العالم	 آتية	من	 الفنان	 الشكل	والصيغة	عند	

لؤي	إنتاج	الشكل	في	عملية	بحث	فني	وبصري	بل	إن	الروح	الداخلية	للفنان	املشبعة	بالرهافة	هضمت	

والتكوين	 البناء	 حيث	 من	 أعماله	 في	 واضحة	 مشرقية	 هوية	 نرى	 شكلًيا،	 إنتاجه	 وأعادت	 الواقع	

العميقة	والحداثة	الخاصة	بحساسية	بصرية	 في	أعماله	األصالة	 ومعالجة	السطح	واالختزال	يجمع	

وبين	 بحسن	 هامسة	 تتلوى	 التي	 الخطوط	 بين	 تناقًضا	 ويصنع	 والسطح،	 الخط	 معالجة	 في	 عالية	

السطوح	والخلفيات	التي	نرى	فيها	حساسية	الجدر	القديمة	كأنه	يصرخ	بخطوطه	على	جدر	التاريخ،	

أراد	أن	يقول	أشياء	ال	تن�سى	وقد	فعلها.

الفنان	 من	 جعل	 اللوحة	 وموضوع	 والصيغة	 الفني	 الشكل	 بين	 العالي	 التكامل	 إن	 املوضوع	 في	

حالة	أو	ظاهرة	فنية	في	تاريخ	التشكيل	السوري	إذ	ال	يمكن	أن	تصاغ	تلك	املوضوعات	التي	اشتغل	

الفنان	 التي	اختارها	أو	أصلح	أو	أصدق،	لم	يختر	 الفنان	بصيغة	بصرية	أجمل	من	الصياغة	 عليها	

موضوعاته	بل	اختارته،	وغدت	لوحته	موقًفا	أخالقًيا	وفكرًيا	وجمالًيا،	شكلت	للفنان	هوية	وانتماء،	

	لهم	إليصال	صوتهم	إلى	التاريخ.	
ً

لقد	اختار	الهامشيون	والبسطاء	لؤي	كيالي	ممثال

t.ly/JknR		.املعاصر	السوري	التاريخ		23((
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أحمد مادون

1941م	في	مدينة	تدمر	درس	الفن	دراسة	خاصة،	أقام	عدًدا	من	 ولد	الفنان	أحمد	مادون	عام	

املعارض	في	سورية	وخارجها،	توفي	عام	1983م	في	إثر	حادث	سير،	يقول	عن	أعماله:	»تدمر	بالنسبة	

لي	منبع	رئي�سي	للطبيعة	والتذوق	كما	أن	الفنون	التدمرية	األصيلة	وال	سيما	مرحلة	الذروة	فيها	أغنت	
تجربتي«.)24(

في	الشكل	الفني	استخدم	الفنان	األقواس	املتقاطعة	في	بناء	اللوحة	التي	تف�سي	إلى	العمارة	التدمرية	

في	 الشكلية	 صيغه	 في	 رئيًسا	 اعتماًدا	 الخط	 على	 واعتمد	 املتقطعة	 الخطوط	 واستخدم	 القديمة،	

خطوطه	إيقاعات	بصرية	غنائية،	الوجوه	لديه	خارجة	من	التاريخ	وكأنها	تسرد	قصتها	بمالمح	ومعايير	

جمالية	قديمة	ومتصلة	بثقافة	البادية	،نالحظ	اتساع	العيون	وحجمها	وطول	العنق	الذي	ال	يخرج	

عن	املفهوم	الجمالي	للبيئة،	بالنسبة	إلى	األلوان	اتسعت	مجموعة	الفنان	اللونية	وتنوعت	بين	البارد	

	
َّ
الخط اللوُن	 يؤكد	 للون	شخصيته،	 تعطي	 التي	 وهي	 لوحته	 في	 كبيًرا	 اإلضاءة	 يغدو	حضور	 والحار،	

والشكَل	ويغدو	منهج	التلوين	لديه	لخدمة	البناء	والصيغة	الخطية.

t.ly/JknR		.املعاصر	السوري	التاريخ		24((
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على	 املختلفة	 بتكويناته	 البشري	 العنصر	 سيطر	 لكن	 أعماله،	 موضوعات	 تنوعت	 املوضوع	 في	

معظم	األعمال،	وكان	حضوره	مركزًيا	إذ	يغدو	هو	مشروع	اللوحة	وغايتها	بعالقاته	املختلفة	والهامسة،	

ا	وقع،	بل	
ً
الفنان	والتاريخ،	حاضر	في	لوحاته	ال	كأنه	يروي	حدث في	أعمال	 هناك	سرد	بصري	تاريخي	

بوصفه	يصّور	صوًرا	عميقة	متصلة	ما	زالت	تقبع	في	الالشعور	الجمعي،	إن	مفهوم	التأصيل	حاضر	في	

جميع	أعماله	بفطرية	عميقة	ال	بقصدية.

أحمد دراق السباعي 

ولد	في	حمص	عام	1935	وتوفي	فيها	عام	1987م.	درس	الفن	في	حمص	وتابع	بحثه	الفني	شخصًيا.	

شارك	في	عدد	من	املعارض	الجماعية	في	مدن	سورية	عدة	وفي	بيروت.	ركزت	أعمال	السباعي	-معظمها-	
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على	مشاهد	ريفية	تتضمن	أشخاًصا	وعناصر	من	الطبيعة	والعمارة،	باالختزال	والتبسيط	القريب	من	

األسلوب	التكعيبي	في	معالجة	الشكل	واللون	والسطوح)25(.

ا	بصرية	وشكلية	تعتمد	على	الدائرة	والقوس	والخط	املنحني	
ً
في	الشكل	الفني	استخدم	الفنان	صيغ

إلى	تبسيط	األشكال	واختزالها،	 الشرقية،	وعمد	 البصرية	 الثقافة	 بناء	لوحته	ما	هو	مستقى	من	 في	

اقتصد	أيًضا	في	مجموعته	اللونية	فأكثر	من	استخدام	مجموعة	األلوان	الترابية	وغدت	هذه	املجموعة	

مميًزا	لشخصيته	الفنية	وجزًءا	منها،	على	صعيد	الخط	استخدام	الفنان	الخط	بوصفه	تجاورا	بين	

مساحتين	لونيتين،	للوحاته	طابع	مميز	فالبيئة	والشرق	حاضران	جًدا	في	لوحاته.

في	املوضوع	عالج	الفنان	املوضوعات	والعالقات	اإلنسانية	في	البيئة	املحلية	وكانت	لوحته	أحالم	

طفل	أراد	أن	يخبر	العالم	بما	يرى	ففيها	فطرية	وعفوية	وبراءة	تالمس	القلب،	عالقته	مع	لوحته	متينة	

واملسافة	بين	ذاته	وموضوعاته	قصيرة	جدا،	ويكاد	يلتصق	بموضوعاته،	هناك	صدق	فني	عاٍل،	لم	

يرغب	في	التزيين	واالستعراض	بل	كانت	البراءة	والعفوية	هاجسه	األساس.	

إيجاد	صيغ	شكلية	 في	 التأصيل	بجدية	عالية	وقد	نجحوا	 اشتغل	جيل	العشرينيات	على	مفهوم	

أنتجته	 الحداثة	وما	 املنطقة	بداللة	 ثقافة	 في	 السائدة	 البصرية	والتشكيالت	 مستلهمة	من	األنماط	

الشحنة	 إلى	 األحيان	 بعض	 في	 افتقرت	 ولكنها	 البصري	 والتأليف	 الشكل	 على	صعيد	 مفهومات	 من	

االنفعالية	العالية	التي	تحتاج	إليها	اللوحة	لتبقى	على	قيد	الحياة،	إن	املفهومات	التصويرية	التي	تركتها	

األكاديمية	في	تجربتهم	جعلت	املسافة	أطول	بين	الذات	الفنية	واللوحة	هذا	ما	تجاوزه	جيل	الثالثينيات	

بعد	أن	هضموا	تجربة	الجيل	الذي	سبقهم	ولم	يعد	هاجس	البحث	الشكلي	ملًحا	وضرورًيا،	بل	أصبح	

الصدق	الفني	والشحنة	االنفعالية	هما	املحرك	والدافع	وعلى	الرغم	من	األصالة	الشكلية	الواضحة	في	

أعمالهم	إال	أن	انحيازهم	إلى	الصدق	الفني	في	التعبير	كان	أكثر	حضوًرا.

t.ly/JknR		.املعاصر	السوري	التاريخ		25((
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الخاتمة

تغيرت	مالمح	اللوحة	اليوم	في	سورية؛	هناك	عدد	من	التجارب	الجديدة،	واتسعت	خريطة	التشكيل،	

هناك	أسماء	ما	زالت	تبحث	عن	إجابات	ألسئلة	املؤسسين،	وتحاول	تطوير	تجاربهم	السابقة،	وهناك	

فنانون	ذهبوا	بعيًدا	في	أعمالهم،	وطغت	على	لوحاتهم	تيارات	ما	بعد	الحداثة،	الثابت	الوحيد	حتى	

اليوم	هو	أننا	ما	زلنا	نست�سيء	باملفهومات	البصرية	الغربية	ولم	تتمكن	اللوحة	إلى	يومنا	هذا	من	أن	

معمارًيا	 نشهد	 فلم	 واالقتصادية،	 والثقافية	 االجتماعية	 الحياة	 في	 وتصبح	عضوية	 استقاللها	 تنال	

اللوحة	 بقيت	 أزيائه،	 تصاميم	 يستلهم	 وال	مصمًما	 فنان	سوري	عمارته	 لوحات	 من	 يستلهم	 سورًيا	

محصورة	في	طبقة	معينة	تزين	القليل	القليل	من	الجدر،	وما	تزال	ثقافة	زيارة	املتحف	غير	موجودة،	

واملتاحف	نادرة،	وحتى	صاالت	العرض	التي	الزمت	الحركة	التشكيلية	السورية	لم	تستطع	إنجاز	ما	

تصبو	إليه.

نحتاج	اليوم	بعد	أن	أصبح	مفهوم	الدولة	األمة	من	املا�سي	وبعد	أن	انفتح	العالم	على	بعضه	إلى	

العالم	بداللة	 به	في	صوغ	شكل	 الفنان	من	أداء	املهمة	املنوطة	 أسئلة	جديدة	ولوحة	جديدة	تمكن	

الجميل	الذي	يجب	أن	يكون.

هل	يطرح	الربيع	العربي	تحدياته	على	اللوحة؟	وهل	تستطيع	اللوحة	اإلجابة	عن	أسئلة	اآلتي؟	هل	

سيكون	الفنان	جزًءا	من	مشروع	الصوغ	أم	إنه	سيكون	على	هامش	الحدث،	يسجل	ويبوح	كيتيم	ال	

مجيب	له؟.
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