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قراءة في املشهد التشكيلي في منطقة الجزيرة السورية

من جيل الريادة إلى جيل التأسيس

سهف عبد الرحمن)1)

: مدخل
ً

أواًل

	للحديث	عن	املشهد	التشكيلي	في	الجزيرة	السورية	كان	ال	بد	لي	من	التطرق	إلى	خصوصية	البيئة	
الجغرافية	والتنوع	الثقافي	هناك،	حيث	أرى	أن	للبيئة	تأثيًرا	مهًما	في	تكوين	اللوحة	بدًءا	من	تدرجها	
	
ً
من	مفهوم	التصوير	والتسجيل	الواقعي	)املنظر	الطبيعي	والبورتريه	ورصد	وتصوير	البيئة(،	وصوال
املنشأ،	فاللوحة	كفن	مكاني	مرتبط	جذرًيا	 اللونية	والبنيوية	مع	مكان	 الحديثة	وصالتها	 اللوحة	 إلى	

باملشهد	البصري	البيئي	وتغيراته	في	الذاكرة	العميقة.

تأويله	للمحسوسات	 إلى	املجرد،	وعبر	 الفكر	واللغة	على	السواء	يبدأ	اإلنسان	من	املحسوس	 في	
يعطي	األشياء	رموًزا	وأسماء	وصفات،	ثم	يربط	بينها	بعالقات،	لذا	ترتبط	الكلمة	والصورة	في	أذهاننا	

منذ	تشكل	وعينا)2(. 

إننا	نرى	ونشاهد	قبل	أن	نعي،	ولذلك	ندرك	ونجرد	ما	نحفظه	في	طفولتنا	املبكرة	وما	يترسخ	فيها	
ا	عضوًيا	مع	املكان	الذي	حصل	فيه	الحدث،	ومع	

ً
من	أحداث	ووقائع	نحفظها	كصور،	وترتبط	ارتباط

ـ	الصورة،	فما	أن	نوجد	في	 تقدم	الوقت	يصبح	املكان	هو	الدال	واملفتاح	األساس	السترجاع	الحدث	
مكان	عشنا	فيه	ولو	برهة	من	الزمن	حتى	تحضرنا	مجموعة	من	األحداث	ـ	الصور	التي	وقعت	فيه،	من	

هنا	يشكل	[املكان	ـ	البيئة]	الفضاء	الخاص	الذي	تتحرك	ضمنه	مفردات	الذاكرة.

ويلعب	)املكان	ـ	البيئة(	دوًرا	مهًما	في	هوية	الكائن	البشري،	وميوله،	وحتى	في	بنية	املخّيال	والتفكير،	
من	 وتأثيًرا	 	

ً
أصالة أكثر	 بشرية	 ملجموعة	 البصرية	 املشتركات	 في	صناعة	 البيئة(	 ـ	 )املكان	 تأثير	 ويبدو	

)1(		فنان	تشكيلي	وناقد	سوري.

)2(		رفعة	الجادرجي،	دور	املعمار	في	حياة	اإلنسان،	ط1،	)بيروت:	مركز	دراسات	الوحدة	العربية،	2014(،	ص44.
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ً
بنية الكائن	 بها	 التي	يحتفظ	 إذ	تشكل	الصور	واملشاهد	واللقطات	 املتوارثة،	 السرديات	االجتماعية	

	في	مشاعر	االنتماء.
ً
	فاعلة

ً
قبلية

دجلة	 نهري	 بين	 تقع	 التي	 املنطقة	 )وهي	 سورية	 من	 الشرقية	 الشمالية	 املنطقة	 في	 الجزيرة	 تقع	
والفرات،	والجزء	األوسط	منها	يشمل	محافظات	الحسكة	والرقة	ودير	الزور	بحسب	التقسيم	اإلداري	

لسورية	اليوم(.

	إلى	
ً
	تتمتع	تلك	املنطقة	ببنية	لونية	خاصة	تتدرج	من	األزرق	السماوي	إلى	األوكر	وتدرجاته	وصوال

البني،	وتمتاز	بإضاءٍة	صفراَء	مائلة	إلى	األبيض،	وتؤثر	الطبيعة	املنبسطة	والسهلية	في	طبيعة	الضوء	
التربة	 ولون	 الشقراء	 القمح	 وسهول	 الطينية	 اللبن	 وبيوت	 السماوي	 األزرق	 فمن	 وشّدته،	 وانتشاره	

تتكون	املجموعة	اللونية	في	الجزيرة	السورية.

تشكل	الزراعة	وتربية	املوا�سي	نمط	اإلنتاج	األساس	والسائد	عند	سكان	الجزيرة،	وبعد	منتصف	
القرن	املا�سي،	وبداية	اكتشاف	النفط،	بدأ	ظهور	نمط	جديد	من	اإلنتاج،	ورافقت	هذا	النمط	الجديد	
لها	نمط	

ّ
ا	في	البنية	االجتماعية	التي	شك

ً
بعض	املتغيرات	في	البنية	االقتصادية	التي	أثرت	تأثيًرا	بسيط

اإلنتاج	الزراعي.

يشكل	نمط	اإلنتاج	وتطور	األدوات	عاملين	مهمين	في	صياغة	الهوية	البصرية،	إذ	يؤثران	في	شكل	
إلى	 أدى	 أن	تطور	األدوات	 اآلثاريون	 البيئة	وأدواتها،	وجد	 امللبس	وعناصر	 العمران	وصيغته	وشكل	
العظام،	 وتزيين	 القالئد	 القواقع	وخرز	 في	 تتمثل	 التي	 األشياء	 مثل	 من	 الفنية	 االبتكارات	 في	 انفجار	
الهوية	 تأثير	نمط	اإلنتاج	وتطور	األدوات	في	صوغ	 ومن	ثم	منحوتات	صغيرة)3(،	ونستطيع	أن	نلحظ	
البصرية	من	خالل	تاريخ	فن	الرسم	من	رسوم	الكهوف	في	مرحلة	الصيد	إلى	اللوحة	املسندية،	وانتقالها	
من	مرحلة	إلى	أخرى	مع	تطور	املجتمع،	وتغير	نمط	اإلنتاج	فيه،	حيث	تزامن	ظهور	الحداثة	الفنية	مع	
الثورة	الصناعية	في	أوروبا،	وظهرت	أنماط	جديدة	من	التعبير	والصياغات	الشكلية	واملدارس	الفنية.

السورية	 املناطق	 الجزيرة	من	 تعد	منطقة	 للمنطقة	 السكانية	واالجتماعية	 الطبيعة	 على	صعيد	
مثل	 من	 والدينية	 واألرمن،	 السريان	 واألشور	 والعرب	 األكراد	 مثل	 من	 اإلثنية	 بتشكيالتها	 الغنية	

اإلسالم	واملسيحية	واليهود	سابًقا.

أما	األشوريون	فتعد	منطقة	الجزيرة	من	أهم	مناطق	وجودهم	بعد	أن	نزحوا	إليها	من	ماردين	وديار	

https://2u.pw/k4RWy	،)2019(	،مينا	ودراسات	أبحاث	مركز	سوريا«،	في	اآلشوريون	»السريان	دولي،	كرم		)3(

https://2u.pw/k4RWy


189

العددان التاسع عشر والعشرون- تموز/ يوليو 2022ملف العدد

بكر	وأورفة	ونصيبين	وقرى	ومناطق	أخرى)4(.

كذلك	تشكل	الجزيرة	السورية	منطقة	مهمة	بالنسبة	إلى	األكراد،	إذ	ترتفع	نسبة	وجودهم	فيها	عن	
باقي	املناطق	السورية،	وملجتمعهم	هناك	سماته	الخاصة	وثقافته	املحلية.

األدبي	 بشقيها	 املكتوبة	 والسرديات	 االجتماعية	 املرويات	 في	 كبير	 أثر	 والديني	 اإلثني	 التنوع	 ولهذا	
والسيا�سي،	وله	بعض	األثر	في	الهوية	البصرية	املتشكلة	من	البيئة	الطبيعية	ونمط	اإلنتاج	في	املنطقة.

	شديًدا	حتى	بعد	اكتشاف	النفط	الثقيل	فيها	الذي	لم	يسهم	
ً
عانت	املنطقة	سياسًيا	وإدارًيا	إهماال

كثيًرا	في	تطوير	البنية	التحتية	والخدمات،	ولم	يغير	من	البنية	االقتصادية،	إذ	بقيت	الزراعة	املورد	
إلى	املنطقة،	فعملت	على	إحكام	سيطرتها	 األساس	للسكان،	ولكنه	أسهم	في	جذب	اهتمام	السلطة	
عليها،	وتضييق	الهوامش	االجتماعية	املتاحة،	ومارست	اضطهاًدا	ثقافًيا	على	املكونات	اإلثنية	املوجودة	
في	الجزيرة،	وحرمت	عدًدا	من	الجماعات	اإلثنية	التحدث	بلغتها،	واالحتفال	بأعيادها	املحلية،	وحاولت	

العبث	في	التركيبة	الديموغرافية	للمنطقة.

األربعينيات	 نهاية	 منذ	 دوًما	 يتّم	 الجزيرة	 منطقة	 تعريف	 كان	 باروت	 الباحث	محمد	جمال	 يقول	
ي	اإلجمالي	السوري،	لكن	اكتشاف	

ّ
بواسطة	مفهوم	الزراعة	التي	تشكل	املصدر	األساس	للناتج	املحل

األوروبية	 النفطية	 الشركات	 استغاللها	 على	 تتنافس	 أخذت	 تجارية	 بكميات	 فيها	 الثقيل	 النفط	
1962	على	وجه	التحديد	أضاف	مصدًرا	ثانًيا	أساسًيا	لتعريفها،	وهو	 واألميركية	املتوسطة	في	العام	

تعريفها	بواسطة	أهمّية	النفط)5(.

والسؤال	الذي	يطرح	نفسه	بعد	هذا	االستعراض	املوجز	ما	أهمية	الهوية	البصرية	في	تلك	املنطقة	
في	مجتمع	يشكل	فيه	السرد	والروي	أساًسا	 الغنية	بمكوناتها	االجتماعية	والثقافية؟	وما	مفعوالتها	
في	االنتماء	االجتماعي	والسيا�سي؟	ما	الذي	غلب	على	الخطاب	البصري	للوحة	الجزراوية؛	السرديات	

السياسية	واملرويات	االجتماعية	والتاريخية	أم	أصالة	املكان	وخصوصيته	البصرية؟

فإن	 املوقتة،	 والهوية	 اآلني	 االنتماء	 تشكل	 في	 والظاهر	 األساس	 الدور	 للسرد	 كان	 إن	 أنه	 وأرى	
للعامل	البصري	الدور	الفاعل	في	تكوين	البنية	العميقة	للهوية	والشعور	باالنتماء،	ومن	هنا	نستطيع	

الوطنية	 الهوية	 وجروح	 في	سورية	 االستثنائي	 اإلحصاء	 في	سورية؟:	 تركيا«	 أجانب	 مشكلة«	 نشأت	 »كيف	 باروت،	 جمال	 محمد	 	 	)4(
السورية«،	موقع	النداء	لوموند	ديبلوماتيك،	)آب،	2009(.

الوطنية	 الهوية	 وجروح	 في	سورية	 االستثنائي	 اإلحصاء	 في	سورية؟:	 تركيا«	 أجانب	 مشكلة«	 نشأت	 »كيف	 باروت،	 جمال	 محمد	 	 	)5(
السورية«،	موقع	النداء	لوموند	ديبلوماتيك،	)آب،	2009(.
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أن	نفهم	ماهية	الحنين	التي	تصاحب	املهاجر	إلى	قبره،	حتى	لو	صار	غريًبا	عن	بيئته	ومجتمعه	األصلي،	
تتغير	 قد	 وثابتة،	 مستقرة	 مكانية	 طبيعة	 البصري	 للمشهد	 بينما	 متغيرة،	 زمنية	 طبيعية	 للسرد	 إن	
السرديات	مع	تغير	األجيال	وتعاقبها،	ولكن	تلك	اإلضاءة	الساطعة	على	حقل	الحنطة	الشقراء	ستبقى	

	بعد	جيل.						
ً

مستمرة	جيال

ثانًيا: املشهد البصري في الجزيرة السورية ما قبل اللوحة املسندية

 )العمران واألزياء والفنون التطبيقية(

األزياء	 على	 املسندية	 اللوحة	 قبل	ظهور	 ما	 السورية	 الجزيرة	 منطقة	 في	 البصري	 املشهد	 يقتصر	
واألواني	 القش	 وأطباق	 الصوفية	 البسط	 صناعة	 مثل	 من	 التطبيقية	 الفنون	 وبعض	 والعمران	
الفخارية،	إضافة	إلى	الحضور	القوي	للطبيعة	بخصوصيتها	وإضاءتها	وألوانها	املميزة.	وتعرف	الفنون	
التطبيقية	بأنها	جميع	الفنون	التي	تشتمل	على	التصميم	والديكور	املتعلق	باألشياء	اليومية	والعملية	
بصورة	أساس	لجعلها	ممتعة	من	الناحية	الجمالية،	وُيسَتخدم	مصطلح	الفنون	التطبيقية	من	أجل	
الزخرفية)6(.  الفنون	 مع	 كبير	 حد	 إلى	 التطبيقية	 الفنون	 وتتداخل	 الجميلة،	 الفنون	 من	 تمييزها	
وتستخدم	الفنون	التطبيقية	لتلبية	مركب	الحاجة	الذي	يعرف	بأنه	وعي	الذات	بمتطلبات	وجودها،	
ترتبط	 فهي	 وعليه	 واإلستيطيقية)7(،	 والرمزية	 النفعية	 عناصر:	 ثالثة	 من	 الحاجة	 مركب	 ويتألف	
ا	عضوًيا	باملوروث	الثقافي	للمنطقة	من	حيث	طبيعة	األشكال	الهندسية	والرموز	التي	تستخدم	

ً
ارتباط

في	تزيين	األطباق	والسجاد	واملالبس،	ويمكن	أن	نلحظ	ذلك	جلًيا	لو	قارننا	بين	األواني	األفريقية	واألواني	
واألنسجة	الشرق-آسيوية	على	سبيل	املثال،	يلعب	نمط	اإلنتاج	دوًرا	مهًما	في	الصياغة	الشكلية	العامة	
وطبيعة	املواد	املستخدمة،	ففي	املجتمعات	الزراعية	يغدو	الطين	وتشكيالته	في	العمران	واألبنية	مادة	
مشتركة	عند	املجتمعات	الزراعية	أغلبها،	وتتشابه	املواد	األولية	في	إنتاج	املنسوجات،	ويبقى	الفارق	
وتزيينه،	 املنتج،	 في	تشكيل	 املستخدمة	 الهندسية	 الزخرفية	والصياغة	 العناصر	 األساس	هو	شكل	
وتغدو	بعض	العناصر	الزخرفية	ذات	داللة	ومضمون	أبعد	من	مهمتها	التزيينية،	فهي	في	بعض	األحيان	

عناصر	تجريدية	تحمل	في	طياتها	قوانين	املا�سي	واختصاراته.

وتتشابه	األزياء	في	تلك	املنطقة	بالعموم،	إذ	يغلب	عليها	الطابع	الفالحي	من	غطاء	الرأس	والثوب	
الطويل	بالنسبة	إلى	النساء،	والشماغ	والشروال	والجلباب	للرجال	عند	القبائل	العربية،	وبشم	وبركيز	

https://2u.pw/2xD3w	،)2019(	،سطور	موقع	التطبيقية«،	الفنون	»أنواع	د.م،		)6(

)7(		رفعة	الجادرجي،	دور	املعمار	في	حضارة	اإلنسان،	ط1،	)بيروت:	مركز	دراسات	الوحدة	العربية،	2014(،	ص58.

https://2u.pw/2xD3w
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وجمداني	غطاء	للرأس،	وشوتك	وهي	قطعة	قماش	تلف	على	الوسط	للرجال	عند	األكراد،	والدشداشة	
والثوب	الطويل	املزخرف	بالعناصر	النباتية	التي	تعتمد	على	الدائرة	بصورة	رئيسة	للنساء.

الطويل	 الفستان	 من	 ويتألف	 النساء،	 بين	 انتشاًرا	 األكثر	 )الخوماال(	 زي	 يعد	 السريان	 أما	عند	 	
صودرا،	الصدر	سنجق،	الحزام	كومارا،	قبعة	الرأس	بوشية،	قطعة	الرقص	يالختة.	وتمتاز	مالبس	
القدم،	 في	 مغرقة	 تاريخية	 معابد	 وكأنها	 أسطوري،	 طابع	 ذات	 زخرفية	 ورسومات	 بعناصر	 النساء	
وتتشابه	في	تصميمها	املخروطي	ورسومها	مع	الزقورات	السومرية،	ويرتدي	الرجال	أيًضا	زي	)الخوماال(،	
لكن	بألوان	وتصاميم	وأقمشة	مختلفة،	والالفت	للنظر	هو	املجموعة	اللونية	رائجة	االستخدام	في	
األزياء	النسائية،	حيث	تستخدم	األلوان	األساسية	األحمر	واألزرق	واألصفر	بدرجات	فاقعة	وقوية،	
املدرسة	 فناني	 أشهر	 ماتيس	 لهنري	 لوحة	 أمام	 وكأننا	 ومات،	 والرس	 الزخرفية	 العناصر	 إلى	 	

ً
إضافة

الوحشية)8(،	ولربما	هذا	امليل	إلى	األلوان	القوية	متعلق	بطبيعة	املنطقة	الثقافية	واإلثنية،	حيث	ال	
نلحظ	هذه	املجموعة	اللونية	في	مناطق	أخرى	من	سورية،	ولربما	الرغبة	في	التعبير	القوي	عن	الذات	
اللونية	أقوى	 اللونية،	إذ	تغدو	هذه	املجموعة	 أيًضا	وراء	تلك	املجموعة	 املختلفة	ثقافًيا،	واملهمشة	
حضوًرا	في	الزي	النسائي	لدى	األكراد	والسريان،	وأقل	حضوًرا	في	الزي	النسائي	عند	العشائر	العربية.

مع	 وثيقة	 عالقة	 ذو	 متشابه	 عمراني	 طابع	 املنطقة	 تلك	 على	 فيغلب	 العمران،	 إلى	 بالنسبة	 أما	
نمط	اإلنتاج	الزراعي	وطبيعة	املواد	التي	توفرها	البيئة	الطبيعية،	إذ	ينتشر	نمط	من	البيوت	الترابية	
املصنوعة	من	اللبن	والقش	والخشب،	واملفتوحة	على	ساحة	الدار،	وذات	شبابيك	خشبية	بسيطة	
الصنع	مطلية	إما	بأزرق	مخضر	أو	بأخضر	غامق،	وعلى	الرغم	من	البساطة	الشديدة	للطابع	العمراني	
إال	أنها	مع	باقي	مفردات	البيئة	املحيطة	تغدو	لوحة	ساحرة	الجمال	مكتملة	العناصر	من	اإليقاع	إلى	

السطح	التصوري	والبناء	والهارموني	اللوني.

حتى	املشهد	الداخلي	في	املنطقة	منسجم	مع	املشهد	الخارجي	من	أطباق	القش	إلى	البسط	الصوفية	
واألقمشة	بألوانها	الصارخة	والقوية.

نستطيع	مما	سبق	أن	نحدد	مالمح	الذاكرة	البصرية	لسكان	الجزيرة،	وعناصرها	التي	شكلت	بنية	

)8(		املدرسة	الوحشية	Fauvism	اتجاه	فني	قام	على	التقاليد	التي	سبقته،	واهتم	الوحشيون	بالضوء	املتجانس	والبناء	املسطح،	فكانت	
سطوح	ألوانهم	تتألف	من	دون	استخدام	الظل	والنور،	أي	من	دون	استخدام	القيم	اللونية،	فقد	اعتمدوا	على	الشدة	اللونية	بطبقة	
واحدة	من	اللون،	ثم	اعتمدت	هذه	املدرسة	أسلوب	التبسيط	في	التشكيل،	فكانت	أشبه	بالرسم	البدائي	إلى	حد	ما،	فقد	عّدت	املدرسة	
الوحشية	أن	ما	يزيد	من	تفاصيل	عند	رسم	األشكال	إنما	هو	ضار	بالعمل	الفني	،	فقد	صورت	في	أعمالهم	صور	الطبيعة	بأشكال	بسيطة	
،	فكانت	لصورهم	صلة	وثيقة	من	حيث	التجريد	أو	التبسيط	بالفن	اإلسالمي	،	وبخاصة	أن	رائد	هذه	املدرسة	الفنان	هنري	ماتيس	الذي	

 https://2u.pw/eJRLV	:للمزيد	اإلسالمية.	النباتية	الزخرفة	أي	األرابيسك،	مثل	لوحاته	في	إسالمية	زخرفية	عناصر	استخدم
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قْبلية	سابقة	للوحة	املسندية،	حقول	قمح	شقراء،	وإضاءة	قوية،	ونساء	يلبسن	أثواًبا	طويلة	حمراء	
وزرقاء	وصفراء،	يتموجن	مع	حقول	القمح	تحت	سماء	زرقاء	فاقعة،	وبيوت	ترابية	بشبابيك	خضر	
العابرة،	وفي	ما	 بينما	يكمل	الفرات	قصيدته	 أنغام	الطنبور	والناي،	 وزرق	تغفو	بجوار	بعضها	على	
أظن	يتشارك	سكان	الجزيرة	السورية	جميعهم	هذا	املشهد	البصري	أو	جزًءا	منه،	ويشكل	هذا	املشهد	

عصب	الحنين	النابض	في	عوالم	سكان	الجزيرة	السورية.		

ا: املشهد البصري بعد وصول اللوحة املسندية
ً
ثالث

إن	قصة	الفن	كلها	ليست	قصة	تقدم	في	الكفاءة	التقنية	بل	قصة	تغيير	في	األفكار	والحاجات،	
الصعب	 من	 كان	 املسندية.	 اللوحة	 استقطب	 وأفكارهم	 الجزيرة	 سكان	 حاجات	 في	 التغير	 ولربما	
املمكن	 من	 ولكن	 السورية،	 الجزيرة	 إلى	 املسندية	 اللوحة	 وصول	 وكيفية	 زمن	 إلى	 بدقة	 الوصول	
الوصول	إلى	الجيل	الذي	كانت	له	الريادة	في	مجال	اللوحة،	والجيل	الذي	عمل	على	التأسيس	لها	في	
منطقة	الجزيرة،	ولكل	مدينة	في	الجزيرة	روادها،	وتفاوت	ظهور	اللوحة	املسندية	في	مدن	الجزيرة	من	

مدينة	إلى	أخرى،	واختلف	بحسب	ظروف	كل	مدينة	وعالقاتها	وامتداداتها	الثقافية	واالجتماعية.

جيل الريادة في مدينة الحسكة. 1

عبد الرحمن دريعيأ. 

يجمع	فنانو	الجزيرة	أغلبهم	على	أن	الرسام	واملوسيقي	عبد	الرحمن	دريعي)9(	كان	من	أوائل	الذين	
حواراته:	 أحد	 في	 )مالفا(	 حمدي	 عمر	 الفنان	 يقول	 الحسكة،	 مدينة	 إلى	 املسندية	 اللوحة	 أدخلوا	
الثانية،	باإليجار،	شاب	في	العشرينات،	 ))قبل	تخرجي	من	املعهد،	بقليل،	سكن	في	بيتنا،	في	الغرفة	
في	 ويرسم	 الناي	مساء،	 على	 يعزف	 كان	 دريعي،	 الرحمن	 عبد	 اسمه	 عامودا،	 من	 قادًما	 زوجته،	 مع	
النهار،	كان	عبد	الرحمن	أول	معلم	لي	في	الرسم،	كلما	غاب	عن	البيت،	وضعت	حجًرا	تحت	قدمي،	
لوالدي:	دع	عمر	وشأنه.	دعه	 يقول	 إلى	لوحاته.	مرة	سمعته،	 العريضة	 النافذة	 ونظرت	عبر	أسفل	

)9(		عبد	الرحمن	دريعي	من	مواليد	عام	1938	م	في	قرية	قزانبوك،	انتقل	إلى	مدينة	عامودا،	ومن	ثم	درس	في	معهد	إعداد	املدرسين،	
أقام	أول	معرض	له	في	مدينة	الحسكة	عام	1962،	وتوفي	في	مدينة	حلب	عام	2001.
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يرسم،	سيأتي	يوم	ليتركه،	حين	يكبر(()10(.	لم	يترك	الفنان	عبد	الرحمن	دريعي	كثيًرا	من	األعمال	وراءه	
باستثناء	بعض	التخطيطات	املرسومة	بالقلم	لوجوه	نساء	وعمل	نحتي	وضع	في	ساحة	حي	غويران	في	
مدينة	الحسكة،	ما	جعل	من	دراسة	تجربته	الفنية	أمًرا	صعًبا،	ويبدو	أن	املوسيقا	قد	شغلت	الفنان	

ا	للناي،	وله	عدد	من	التسجيالت	والحفالت.
ً
دريعي	عن	اللوحة،	إذ	اشتهر	أيًضا	عازف

خلف الحسينيب. 

وعالج	موضوعات	 املحلّية،	 البيئة	 تفاصيل	 بعضها	 في	 بواقعية	محلية	حيث	رصد	 لوحاته	 تمتاز	
أيًضا	 الشكلية	 إتقان	صياغتها	 وحاول	 والبورتريه،	 الصامتة	 الطبيعة	 مثل	 من	 الكالسيكية	 املدرسة	
ضمن	ما	كان	متاًحا	في	وقته.	احترف	الخط	العربي،	وأسس	الجمعية	املوسيقية	في	الحسكة،	ودّرب	

كثيرين	على	الخط	العربي.

مهتمة	 أسرة	 إلى	 ينتمي	 الحسيني	 ))الفنان	 عنه	 العساف	 حمدان	 التشكيلي	حسن	 الفنان	 يقول	
باألدب	والفن	لديه	من	اإلمكانات	الفنية	واملوسيقية	الكثير	حيث	استطاع	أن	يلفت	األنظار	بإبداعه	
وتواضعه	وأخالقه	خالل	فترة	سريعة	الفًتا	إلى	أن	الراحل	احترف	فن	الخط	وكان	مقصد	كل	من	يبحث	
عن	تخطيط	محترف،	كما	ساهم	في	إنشاء	الجمعية	الفنية	املوسيقية	حيث	تتلمذ	على	يديه	الكثير	

https://2u.pw/snMYu	،روناهي	موقع	والفرح(«،	واأللم	واألدب	الفن	مع	)مشوار	وحياة	إبداع	تجربة	دريعي:	عبدالرحمن	»	د.م،		10((

https://2u.pw/snMYu
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ا	أثًرا	فنًيا	كبيًرا	ومحبة	صادقة	في	نفس	كل	من	
ً
من	الفنانين	املوجودين	على	الساحة	الفنية	حاليا	تارك

عرفه(()11(. 

صبري روفائيلج. 

عام	 الحسكة	 مدينة	 مواليد	 من	 وهو	 روفائيل،	 الفنان	صبري	 املنطقة	 تلك	 في	 الريادة	 جيل	 من	
في	 أسلوبية	 متانة	 فيها	 تتضح	 التي	 اللوحات	 من	 عنه	سوى	مجموعة	 كثير	 يوجد	 ال	 لألسف	 	،1935
ما	 دقيقة	ضمن	 دراسة	 ودراستها	 أعماله،	 تحقيب	 الصعب	 ومن	 الكالسيكية،	 املوضوعات	 معالجة	
توافر	عنه،	ولكن	نستطيع	أن	نميز	من	خالل	لوحاته	مرحلتين	أساسيتين	وهما:	مرحلة	البدايات	التي	
تتوخى	األكاديمية،	 الكالسيكية،	وحاول	معالجتها	بطريقة	 املدرسة	 الفنان	على	موضوعات	 فيها	 ركز	
بخصوص	 أما	 ا،	

ً
احتراف وأكثر	 أكاديمية	 أكثر	 بأنها	 معاصريه	 لوحات	 باقي	 من	 اللوحات	 تلك	 وتميزت	

املرحلة	الثانية	في	لوحاته	فقد	تميزت	بالبحث	األسلوبي	حيث	سعى	الفنان	لهضم	املدارس	الحديثة	في	
الفن،	وحاول	إيجاد	صياغته	البصرية	الخاصة،	ونالحظ	حضوًرا	قوًيا	للبنية	الخطية	واملستوحاة	من	
املدرسة	الوحشية،	على	الرغم	من	تباين	البنية	اللونية،	حيث	يستخدم	الفنان	مجموعة	من	األلوان	

)11(		ولد	الفنان	التشكيلي	خلف	الحسيني	عام	1934	في	ريف	مدينة	عامودا،	وتوفي	في	منزله	في	مدينة	القامشلي	عام	2019،	وهو	فنان	
متعدد	املواهب،	إذ	أجاد	العزف	على	آلتي	العود	والكمان	والغناء،	ويعود	له	تأسيس	أول	مرسم	في	مدينة	الحسكة	أواسط	الستينيات،	
https://2u.pw/a0CJ4	،)2019(	،سانا	الحسيني«،	خلف	الفنان	»رحيل	حسن،	نزار	للمزيد:	الفنانين.	من	مجموعة	يده	على	تتلّمذ	وقد

https://2u.pw/a0CJ4
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الباردة	وبعض	الترابيات	في	لوحات	تلك	املرحلة،	ويظهر	في	بعض	أعماله	أيًضا	التأثر	من	حيث	البناء	
باأليقونات،	وفيها	محاولة	لتبييء	الوجوه،	وإعطائها	طابًعا	محلًيا.

حنا الحائكد. 

في	 الفني.	 والبحث	 بالتجريب	 تجربته	 اتسمت	 اإلنتاج،	 غزيري	 الفنانين	 من	 حائك)12(	 حنا	 الفنان	
ا	 لوحاته	شفافية	لونية	تف�سي	إلى	رومانسية	حاملة،	كتب	عنه	صبري	يوسف	في	جريدة	الزمان:	))حنَّ
اخضراِرها.	 أوِج	 في	 وهي	 نابل	 السَّ بهجِة	 إلى	 ش	 ِ

ّ
متعط ين،	 ِ

ّ
الط بشهوِة	 معجون	 تشكيلي	 فّنان	 الحائك	

)12(		ولد	الفنان	التشكيلي	حنا	الحائك	في	مدينة	الحسكة	السورية	عام	1941،	توفي	عن	عمر	ناهز	79	عاًما	في	السويد،	تخّرَج	في	جامعة	
ًسا	ملادة	التربية	الفّنية،	ثّم	ُعّيَن	مديًرا	في	إعدادّيات	وثانوّيات	محافظة	الحسكة،	ثم	 راسات	الفلسفّية،	اشتغل	مدِرّ

دمشق،	قسم	الِدّ
انتقل	إلى	دمشق.	سافر	إلى	مملكة	الّسويد	في	عام	1977،	واستقر	فيها،	وعمل	مّدرًسا	للتربية	الفنية.

حاد	
ّ
ول	االسكندنافّية،	وعضو	االت ويد	والدُّ ماعّية	في	سورّية،	وهو	عضو	اتحاد	الفّنانين	في	السُّ »أقام	عدًدا	من	املعارض	الفردية	والجَّ

العالمي	للفّنانين.
تي	اشترَك	فيها،	وحصل	على	

َّ
شيطة	فّنًيا،	نال	شهادات	تقديرّية	عن	املهرجانات	الفّنية	ال

َّ
خصّيات	الن 	الفّنان	حّنا	الحائك	من	الشَّ يعدُّ

قافّية.
َّ
قافّية	عام	2000،	وجائزة	نّعوم	فائق	الث

ّ
ميدالّية	الفّنان	العام	لعام	1983،	ونال	جائزة	إيكولوف	الث
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وح،	وشمال	القلب،	 مال،	شمال	الرُّ ِ
ّ
نيا	تالوين	الش 	أْن	فتَح	عينيه	على	وجه	الدُّ

ُ
تبرعَمْت	في	أعماقه	منذ

هات،	فتشّرَب	من	 	الّجِ ذور،	تنضُح	من	كّلِ حيث	معاول	األجداد،	ورائحة	حضارة	معّرشة	في	أعماِق	الجُّ
باح(()13(.  جيمات	الصَّ

ُ
ى	سطَع	لونه	معانًقا	ضياء	ن دة،	حتَّ ينابيَع	متعّدِ

على	 تعود	 التي	 التعبيرية	 املرحلة	 وهما:	 أساسيتين	 مرحلتين	 الفنان	 أعمال	 في	 نمّيز	 أن	 نستطيع	
األرجح	إلى	ما	قبل	هجرة	الفنان،	واملرحلة	التجريدية	التي	أنجزها	في	مغتربه	بالسويد.

عالج	الفنان	في	املرحلة	التعبيرية	موضوعات	تخص	املروّيات	السريانية،	وتجسد	قصًصا	ألحداث	
لوحات	هذه	 في	 الخطاب	 ويميل	 واالنتماء،	 الهوية	 املرحلة	هاجس	 بهذه	 لوحاته	 في	 ويتضح	 تاريخية،	
املرحلة	إلى	الخطاب	األدبي،	فعلى	الرغم	من	مهارة	الفنان	مصوًرا	إال	أن	قوة	املوضوع	وإصراره	على	
تجسيده	انعكسا	في	طبيعة	الخطاب	فيها،	فأصبح	الشكل	الفني	خادًما	للخطاب،	ووسيلة	إليصاله.

مع	 املغامرة	 إلى	 واتجه	 املوضوع،	 من	عبء	 تماًما	 الفنان	 تخلص	 فقد	 التجريدية،	 املرحلة	 في	 أما	
والخطوط	 واملنفرجة	 الحادة	 الزوايا	 على	 لوحته	 بناء	 في	 واعتمد	 التصويري،	 والسطح	 والبناء	 اللون	
املتقاطعة	متجنًبا	الزوايا	القائمة	والبناء	التقليدي	األيقوني،	يبدو	اإليقاع	في	لوحته	التجريدية	إيقاًعا	
شاعرًيا	بطيًئا	خالًيا	من	الرتابة،	يساعده	في	ذلك	أسلوب	التلوين	ومنهجه،	إذ	يستخدم	طبقات	لونية	
مع	 الباردة	 األلوان	 الفنان	مجموعة	 استعمل	 والقوية،	 الصريحة	 اللونية	 األسطح	 مبتعًدا	عن	 عدة	
قليل	من	املساحات	اللونية	الحارة	واملتضادة	معها،	وأرى	من	خالل	ما	وصل	من	تجربة	الفنان	أننا	أمام	
تجربة	فنية	رائدة	ومكتملة،	وأننا	أمام	فنان	ليس	من	جيل	الريادة	فقط	ولكنه	من	الجيل	املؤسس	

للوحة	أيًضا.

جيل التأسيس. 2

السوري،	 الثقافي	 املشهد	 في	 اللوحة	 لترسيخ	 وعلمية	 بمنهجية	 اشتغلوا	 الذين	 الفنانين	 به	 وأعني	
ولتغيير	موقعها	من	حالة	حرفية	تزيينية	إلى	جزء	من	تعبيرات	املشهد	الثقافي،	ومن	ثم	حاولوا	تأصيلها	

وتغيير	دورها	واشتغالها.

https://2u.pw/6liAF	،)2013(	،الزمان	موقع	الحائك«،	حنا	التشكيلي	الفنان	تجربة	»في	يوسف،	صبري		)13(

https://2u.pw/6liAF
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برصوم برصوماأ. 

	عن	السرد	التاريخي	وتأثيره	في	البنية	الدرامية	للوحة	
ً
تمثل	تجربة	الفنان	برصوم	برصوما)14(	مثاال

وخطابها	البصري،	ويتجسد	في	أعماله	هاجس	الهوية	وسؤالها	في	كل	تفصيل	من	لوحته.	يقول	عنه	
الكاتب	حسين	بن	حمزة:	))...	أعمال	برصوم	برصوما	الذي	يستثمر	تراث	أسالفه	الكلدانيين	في	إنجاز	

شخوص	ووجوه	باذخة	وممتلئة	بالزخارف	والنقوش(()15(. 

)14(		الفنان	برصوم	برصوما	من	مواليد	مدينة	الحسكة	1947،	درس	في	كلية	الفنون	الجميلة،	وتخرج	في	قسم	التصوير	عام	1977،	
عمل	خبيًرا	في	الزخرفة	والترميم	لدى	املديرية	العامة	لآلثار	واملتاحف	بدمشق،	درس	في	معهد	إعداد	املدرسين	–	قسم	الرسم	كذلك	
في	مركز	الفنون	التشكيلية	في	مدينة	الحسكة،	له	عدد	من	املعارض	خارج	سورية	وداخلها،	وهو	عضو	في	اتحاد	التشكيليين	السوريين	

واتحاد	التشكيليين	العرب.

)15(		حسين	بن	حمزة،	»تجارب	منسية	في	املحترف	السوري«،	جريدة	األخبار،	)2012(،
 https://al-akhbar.com/Literature_Arts/71240
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يقول	الفنان	عن	بداياته	في	إحدى	حواراته:	))بعيدة	هي	البدايات..	وإنما	أذكر	اهتمام	اآلخر..	في	
ا	بتواجد	مدر�سي	مادة	الفن،	فهم	يملكون	

ً
البيت..	في	املدرسة	بما	كنت	أرسم،	أو	أعبر..	وكنت	محظوظ

تجربتهم	الغنية	في	الفن	وفي	التعليم..	وفي	التوجيه	ملا	ينبغي	عمله	لتعميق	تجربة	العمل..	ومن	هؤالء	
األساتذة	الفنانين	حنا	الحائك	ورشيد	شما(()16(. 

في	املوضوع	والخطاب	البصري	يبدو	أن	تأثر	الفنان	بالسرديات	التاريخية	واملرويات	األشورية	طغى	
ويغدو	 تاريخية	سحيقة،	 مراحل	 من	 قادمة	 لوحاته	 تغدو	شخوص	 حيث	 أعماله،	 موضوعات	 على	
	
ً

عامل	الزمن	ضبابًيا،	فال	يستطيع	الناظر	أن	يحدد	إلى	أي	مرحلة	زمنية	تعود	هذه	اللوحات،	فضال
على	أن	شخوصه	في	حالة	حركة	دائمة،	حركة	هامسة	ت�سي	بحدث	ما	أو	بقصة	ما،	ما	يضفي	عليها	
طابًعا	درامًيا	يتناسب	مع	البعد	السردي	امليثولوجي	الذي	حاول	الفنان	تجسيده،	وكما	أظن	فإن	التأثير	
السردي	في	خطاب	اللوحة	أضعف	خطابها	البصري،	فتقدم	مفهوم	اإليضاح	واإليصال	في	اللوحة	على	

مفهوم	التواصل.

فن	 على	 بصرًيا	 وصياغتها	 موضوعاته	 معالجة	 في	 الفنان	 اعتمد	 البصرية	 والصياغة	 الشكل	 في	
ا	عن	صياغة	شكلية	تخدم	املوضوع	والخطاب،	واستغرق	في	إنجاز	التفاصيل	

ً
املنمنمات	املونتور	باحث

الصغيرة	والتجويد	في	رسمها،	ما	جعل	اللوحة	أقرب	إلى	الصياغة	الزخرفية،	تتنوع	مجموعة	الفنان	
اللونية،	ويغدو	اللون	وظيفًيا	في	خدمة	الشكل	والعناصر	الزخرفية،	يعتمد	الفنان	في	صياغة	اإليقاع	
على	حركة	الخطوط	املنحنية	التي	تحدد	الشخصيات،	وتجسدها،	فيغدو	اإليقاع	هامًسا	ومتناغًما،	

ا.	
ً
ما	يضفي	على	أعماله	طابعا	رومانسًيا	حامل

  https://2u.pw/VMvTe	،)2007(	،العرب	ديوان	برصوما«،	برصوم	الفنان	مع	»حوار	العساف،	حمدان	حسن		)16(

https://2u.pw/VMvTe
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بشار العي�سىب. 

فنه	 خالل	 من	 يخلق	 ))العي�سى	 اللندنية:	 العرب	 جريدة	 في	 اليوسف	 فاروق	 الناقد	 عنه	 يقول	
انسجاًما	بين	متناقضات	لكي	يخلص	في	النهاية	إلى	قدرة	الفن	على	صناعة	األمل.	ما	من	رسام	سوري	

شغف	بالطبيعة	مثله	لذلك	ال	تخلو	لوحة	من	لوحاته	من	أثر	ٍلها(()17(.

في	املوضوع	والخطاب	البصري	على	الرغم	من	االكتناز	املعرفي	الذي	يتميز	به	العي�سى)18(،	واتساع	
اهتماماته،	إال	أن	هذا	االكتناز	لم	ُيِحل	خطاب	اللوحة	البصري	إلى	سرد	أيديولوجي	أو	أدبي	بل	حافظت	
لوحته	على	ماهيتها	ومجال	اشتغالها	ونوعية	خطابها،	ويعود	هذا	إلى	قدرة	الفنان	على	هضم	الثقافة،	
وإعادة	إنتاجها	خطاًبا	بصرًيا	واعًيا	وجوانًيا	غير	متكلف،	نستطيع	أن	نقسم	لوحة	الفنان	على	صعيد	
الفنان	 لوحة	 كائنات	 إن	معظم	 املكان،	 ـ	 والكينونة	 اإلنسان	 ـ	 الكائن	 إلى	قسمين:	 البصري	 الخطاب	
وشخوصه	من	النساء،	ولكنه	يعالج	األنوثة	بوصفها	الطبقة	التي	تختزن	كل	خسارات	الكائن	البشري،	
وبوصفها	الطبقة	التي	تدفع	ثمن	تلك	الخسارات،	ويغدو	ذلك	جلًيا	من	خالل	تركيز	الفنان	في	لوحته	

)17(  فاروق	يوسف،	»بشار	العي�سى	رسام	بشر	تائهين	في	حقول	شقائهم«،	جريدة	العرب	اللندنية،	)11.10.2020(.	

)18(		ولد	الفنان	في	قرية	الغنامية	بريف	مدينة	الدرباسية	في	مدينة	الحسكة	عام	1950،	درس	في	دار	املعلمين،	ودرس	في	كلية	اآلداب	
-	قسم	التاريخ،	وتخصص	في	التاريخ	العثماني،	وعمل	في	إدارة	تحرير	مجلة	املنبر	الثقافية	السياسية	الصادرة	من	باريس	ـ	ما	بين	عامي	

https://2u.pw/jbyhg	،كرامنج	جياي	موسوعة	عي�سى،	بشار	الفنان	د.م،	للمزيد:	و1992.	1987

https://2u.pw/jbyhg
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على	الزّي	والوجه،	وعدم	تركيزه	على	مفهوم	الجسد	األنثوي،	إذ	يبتعد	في	لوحته	عن	السائد	الجمالي،	
ليذهب	إلى	الوظيفة	العضوية	والفاعلة	للخطاب	البصري	في	املجتمع	والثقافة،	وبهذا	يحدد	الشريحة	
التي	ينوي	مخاطبتها	والتواصل	معها،	أّما	عن	املكان	ـ	الكينونة،	فتغدو	الطبيعة	حاضرة	دوما	في	خلفية	
أعماله	بوصفها	بيئة	حاضنة	وهوية	شديدة	الحضور	أنه	يرسم	الكائنات	على	جدران	طفولته	التي	ما	
تزال	حاضرة	في	وجدانه،	في	لوحته	انحياز	حقيقي	للهامشيين	لضعفاء	األرض	ولألضعف	دوًما،	ومن	

ذلك	املكان	الذي	احتضنه	صغيًرا	إلى	كل	بقعة	على	هذه	األرض	بضعفائها	وهامشييها.

أما	على	صعيد	الشكل	والصياغة	يعتمد	الفنان	في	بناء	بعض	لوحاته	على	الخطوط	األفقية	التي	
	مباشًرا	مع	بيئته	حيث	يأخذ	من	ريف	الحسكة	امتداداته	األفقية	وانحناءاته	اللينة،	

ً
تتصل	اتصاال

وهذا	البناء	يغدو	ثابًتا	في	لوحاته	معظمها،	على	الرغم	من	ميل	الفنان	إلى	التجريب	في	بعض	اللوحات،	
والخروج	عن	البناء	املألوف،	ويتضح	التجريب	لديه	على	صعيد	السطح	اللوني	والعجينة	اللونية،	إذ	
ينتقل	في	كثير	من	األحيان	من	عجينة	لونية	إلى	أخرى،	على	الرغم	من	تعلقه	بمجموعة	األلوان	الترابية	
واشتقاقاته،	وحتى	حين	يميل	إلى	استخدام	بعض	األلوان	الحارة،	فإنه	يخفف	من	حرارتها،	ويلطف	

وصول	موجاتها	إلى	عين	املتلقي،	لتغدو	نوًعا	من	التحريض	

	لضربة	ريشة	أخرى،	إذ	يجيد	
ً
البصري.	يتمتع	السطح	اللوني	عند	الفنان	بقفلة	قوية	ال	تترك	مجاال

إنهاء	سطوحه	اللونية	بطريقة	محكمة،	أما	بالنسبة	إلى	اإليقاع	يعتمد	الفنان	في	بعض	لوحاته	على	
بينها،	 اللينة	األفقية،	وتنوع	الفترات	 اإليقاع	البطيء	الهادئ	من	خالل	استخدام	الخطوط	املنحنية	
لعين	 ا	

ً
ثالث وبعًدا	 لإليقاع،	 	

ً
تصاعديا طابًعا	 لتعطي	 الفترات،	 ضاقت	 األعلى،	 إلى	 بالبناء	 اتجه	 فكلما	

الناظر،	على	الرغم	من	تعامل	الفنان	مع	بعدين	فقط،	وهنا	تظهر	حرفيته	بالقبض	على	عين	الناظر،	
وقدرته	على	إيهامه،	وفي	لوحات	أخرى	يلجأ	الفنان	إلى	نثر	بعض	الكتل	متباينة	الحجم	على	الخلفية،	
معطًيا	اللوحة	إيقاًعا	بصرًيا	غير	منتظم	وغير	رتيب،	يتجنب	الفنان	لعبة	منتصف	اللوحة	التي	تتيح	
	للتوازن،	فيلجأ	نادًرا	إلى	توسيط	كائناته،	ويجيد	لعبة	التوازن	من	دون	اللجوء	إلى	خيار	

ً
خياًرا	سهال

الصياغة	والخطاب،	فيكاد	 بين	 الجدلية	 والعالقة	 الوحدة	 الفنان	هو	 أعمال	 في	 الالفت	 التوسيط،	
الناظر	ال	يعرف	من	أنتج	من،	أو	إنهما	ولدا	في	اللحظة	نفسها	ومن	الضرورة	ذاتها.		
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عمر حمدي )مالفا(ج. 

تعد	تجربة	الفنان	عمر	حمدي)19(	من	التجارب	الفنية	املهمة	على	صعيد	التجريب	اللوني	واملهارة	

)19(		عمر	حمدي	فنان	تشكيلي	كردي	سوري	ولد	عام	1951	في	قرية	”تل	نايف“	التابعة	للحسكة،	والواقعة	أق�سى	الشمال	الشرقي	من	
سورية.	مارس	الفن	منذ	الطفولة،	ودرسه	في	ما	بعد	دراسة	خاصة،	وعين	مدرًسا	للفنون	في	سورية	عام	1970.	ثم	عمل	رساًما	وغرافيكًيا	
في	الصحف	وفي	مديرية	الكتب	املدرسية	في	سورية	1971-1978.	بعد	ذلك	سافر	إلى	فيينا	عام	1978،	ظل	مقيًما	في	النمسا	حتى	وفاته	
في	عام	2015،	كتب	في	النقد	الفني،	وله	محاوالت	شعرية.	صدر	عدد	من	املطبوعات	والكتب	املصورة	عن	أعماله.	وهو	عضو	في	االتحاد	
العام	للفنانين	النمساويين	واليونسكو،	وكذلك	عضو	في	الكونستيلر	هاوس	في	فيينا.	يترأس	لجنة	التحكيم	في	غاليري	آرت	فوروم	للفن	

https://2u.pw/aeya3	:للمزيد	النمسا.	في	عاصمة	بفيينا	املعاصر	الدولي

https://2u.pw/aeya3
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الفنية	والقدرة	العفوية	للحوار	املباشر	مع	سطح	اللوحة.

على	صعيد	املوضوع	والخطاب	البصري	لم	يعِط	الفنان	كثيًرا	من	االهتمام	ملوضوعاته،	وحرص	
على	ترك	تلك	املساحة	تلقائية	خاضعة	لرغبته	وميوله،	لذلك	نجد	تنوًعا	ال	منهجًيا	في	موضوعاته،	فقد	
رسم	الطبيعة	والطبيعة	الصامتة	كما	رسم	البورتريه	والجسد	اإلنساني،	واتجه	في	مراحل	متقدمة	إلى	
االستغناء	الكامل	عن	املوضوع	حيث	قدم	عدًدا	من	األعمال	التجريدية،	ويظهر	في	بعض	أعماله	التي	
	إلى	إضفاء	هوية	ما	على	موضوع	اللوحة	من	خالل	معالجة	الشخصيات	والوجوه	

ً
تجسد	اإلنسان	ميال

املحلية	القابعة	عميًقا	في	ذاكرة	الفنان،	والتي	تحمل	في	تضاريسها	تعب	الحصادين	وأناشيد	البيادر	
الشقراء.

على	صعيد	الشكل	والصياغة	يغدو	اللون	ومنهج	التلوين	هما	العنصران	األكثر	أهمية	لدى	الفنان	
في	صياغة	لوحاته،	فالعناصر	الباقية	كلها	ناتج	منهجية	التلوين،	ويرتكز	الفنان	في	عفويته	في	التعامل	
مع	العمل	الفني	على	إمكاناته	العالية	رساًما،	فعلى	الرغم	من	تلك	العفوية	نادًرا	أن	تجد	عند	الفنان	
خطأ	تشريحًيا	في	الوجه	أو	الجسد،	عالوة	على	أنه	يتقن	لعبة	الضوء	بشكل	مميز	واحترافي.	اعتمد	في	
منهجية	التلوين	والصياغة	على	املدرسة	االنطباعية،	وتنوعت	مجموعته	اللونية	لتشمل	كل	الطيف	
اللوني	من	البارد	إلى	الحار	والترابيات	والرماديات،	اهتم	بالعالقات	الهارمونية	بين	األلوان،	ما	جعل	
ا	منفرًدا	بال	نوتة،	سوى	تلك	التي	تنبعث	

ً
عمله	أقرب	إلى	املوسيقا،	فهو	يلون	كما	لو	أنه	يعزف	عزف

من	عواطفه	لحظة	الرسم	على	صعيد	اإليقاع،	ال	نستطيع	أن	نلحظ	بدقة	تعامل	الفنان	مع	اإليقاع	
البصري	بوصفه	وحدات	وفترات	إال	من	خالل	تناوب	الضربات	اللونية	وتناغمها	بين	الحار	والبارد،	

حيث	تشكل	إيقاًعا	هارمونًيا	راقًصا	وتصاعدًيا.

من	 عدد	 في	 صداها	 ى	
ّ
تأت لونية	 ظاهرة	 ماهًرا	 ورساًما	 بارًعا	 وًنا	

ّ
مل بوصفه	 الفنان	 تجربة	 شكلت	

التجارب	التشكيلية	الشابة،	وشغلت	بعض	الدارسين	ونّقاد	الفن	في	الشرق.
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يوسف عبد لكيد. 
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البصري	وعلى	صعيد	 املوضوع	والخطاب	 لكي)20(	على	صعيد	 الفنان	يوسف	عبد	 تنوعت	تجربة	
الشكل	والصياغة،	ومرت	بمراحل	عدة،	وما	يجمع	تلك	املراحل	املتنوعة	هو	إخالص	الفنان	األكاديمي	

لفن	الحفر	موضوعًيا،	والتجريب	على	صعيد	الشكل	والتقنية.

على	صعيد	املوضوع	والخطاب	البصري	في	مجموعاته	األولى	كرس	الفنان	أعماله	في	تجسيد	الوجه	
الوح�سي	واملستبد	للكائن	البشري،	فنشاهد	كائنات	تفيض	بالجشع،	كائنات	غير	أليفة	وقاسية،	وقد	
عمل	الفنان	على	مفهوم	القبح	ال	بقصد	تكريسه،	بل	بقصد	توضيحه	وتشكيل	موقف	مضاد	منه	عند	
املتلقي،	وكان	جلًيا	في	تلك	املرحلة	أثر	املفهوم	السيا�سي	في	خطاب	اللوحة	البصري	إال	أن	فن	الحفر	
بطبيعة	نشأته	ومهماته	يستطيع	أن	يحمل	خطاًبا	مزدوًجا،	ونستطيع	أن	نلحظ	ذلك	جلًيا	في	املجموعة	

الغرافيكية	املسماة	)النزوات(	للفنان	اإلسباني	فرانشيسكو	غويا.

في	مجموعاته	األخرى	ينتقل	الفنان	من	تجسيد	القبيح	في	الكائن	البشري	إلى	تجسيد	ضحايا	القبح	
والكائنات	التي	سمم	حياتها	قبح	اآلخر	ـ	السلطة،	فنرى	في	أحد	أعماله	امرأة	تحمل	صورة	لشاب	يتشح	

وجهها	بحزن	صامت	عميق،	وفي	مظهرها	هوية	طبقية	وانتماء	واضح	لشريحة	الضعفاء.

ينتقل	الفنان	في	مجموعاته	األخرى	إلى	أنسنة	الكائنات	واألشياء،	فتارة	يحمل	خطابه	على	صهوة	
حصان،	وتارة	عصفور	وتارة	حذاء	نسائي	فارغ،	ما	يجمع	كل	تلك	األعمال	على	صعيد	الخطاب	البصري	
هو	الشريحة	التي	يحاول	الفنان	إيصال	خطابه	إليها،	وهي	الشريحة	نفسها	التي	يستهدفها	الفنان	بشار	

العي�سى	في	لوحاته؛	شريحة	املهمشين	والضعفاء.

على	صعيد	الشكل	والصياغة	يلجأ	الفنان	في	بناء	عمله	الغرافيكي	إلى	الطبقات	املتراكمة	التي	يشف	
التوازن،	 في	إقامة	 الفنان	 اللوحة	خياًرا	دائًما	عند	 بعضها	عن	بعضها	اآلخر،	ويغدو	خيار	منتصف	
حيث	تتركز	عناصر	العمل،	وتغدو	الخلفيات	عنده	خدمية	من	املمكن	االستغناء	عنها،	وال	تقف	عين	
الناظر	عندها	مطلًقا،	قلما	نجد	في	أعمال	الفنان	الحديثة	منها	تأليًفا	بصرًيا	بمعنى	مزاوجة	العناصر	
في	بناء	اللوحة	إليصال	الخطاب	بل	يعتمد	على	تفجير	مفرداته	من	داخلها	لتكون	الخطاب	واملوضوع،	
وليكون	الجدل	والحوار	مع	الناظر،	وليس	مع	عناصر	من	داخل	اللوحة.	أعمال	الفنان	معظمها	منفذة	
غرافيكية	 تقنية	 معظمها	 الفنان	 أعمال	 إذ	 املطبوع،	 الحفر	 بتقنية	 ليس	 ولكن	 غرافيكي،	 بأسلوب	

	،1976 بدمشق	عام	 1951،	وحصل	على	إجازة	في	كلية	الفنون	الجميلة  ولد	الفنان	يوسف	عبد	لكي	في	مدينة	القامشلي	عام	   )20(
ودبلوم	حفر	من	املدرسة	الوطنية	العليا	للفنون	الجميلة	في	باريس	عام	1986،	ثم	الدكتوراه	في	جامعة	باريس	الثامنة	عام	1989.	يعد	
يوسف	عبد	لكي	اليوم	من	أشهر	فناني	الحفر	عند	العرب،	وأبرز	فناني	الغرافيك	وتصميم	امللصقات	واألغلفة	والشعارات،	ويعّد	أيًضا	
من	الفنانين	املهمين	في	مجال	الكاريكاتير. صدرت	له	دراسات	عدة	في	الكاريكاتير	العربي.	للمزيد	راجع:	د.م،	»شخصيات	عربية	الفنان	

https://2u.pw/G61t2	،العربية	الشخصيات	دليل	هم:	من	موقع	لكي«،	عبد	يوسف

https://ar.wikipedia.org/wiki/دمشق
https://ar.wikipedia.org/wiki/فنون_جميلة
https://ar.wikipedia.org/wiki/القامشلي
https://ar.wikipedia.org/wiki/جامعة_باريس
https://ar.wikipedia.org/wiki/دكتوراه
https://ar.wikipedia.org/wiki/1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/باريس
https://ar.wikipedia.org/wiki/دبلوم
https://ar.wikipedia.org/wiki/رسوميات
https://ar.wikipedia.org/wiki/عرب
https://ar.wikipedia.org/wiki/كاريكاتير
https://2u.pw/G61t2
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بالحبر	أو	الفحم	مباشر	على	اللوحة.	أظن	أن	تجربة	الفنان	يوسف	عبد	لكي	شكلت	عالمة	فارقة	في	
	وتجربة	ثرة.

ً
الغرافيك	العربي،	وأنه	قدم	للمشهد	التشكيلي	العربي	مشروًعا	كامال

في	الجزيرة	السورية	من	مثل	 التأسيس	للمشهد	التشكيلي	 في	 التي	أسهمت	 ثمة	عدد	من	األسماء	
1998م.	وقد	تميز	بصدقه	 1951،	توفي	عام	 الفنان	عمر	حسيب،	وهو	من	مواليد	مدينة	الحسكة	
عام	 الحسكة	 مدينة	 مواليد	 من	 وهو	 كمو،	 فؤاد	 الفنان	 وكذلك	 اللوحة،	 مع	 تعامله	 وجدية	 الفني	
1951،	ويعيش	في	أملانيا،	ويحمل	الفنان	ذاكرة	خصبة	وثرة،	إذ	ربطته	عالقات	مع	العاملين	في	الوسط	
البرهة	 تلك	 الذكريات	واألحداث	عن	 الثقافي	جميعهم	من	شعراء	وكتاب	وفنانين،	ويختزن	كثيًرا	من	
الزمنية.	والفنان	خليل	عبد	القادر	وهو	من	مواليد	مدينة	الحسكة	عام	1955،	ويقيم	في	أملانيا	منذ	
ثالثة	عقود،	عرف	الفنان	بغزارة	إنتاجه،	وكان	مرسمه	في	مدينة	الحسكة	ملتقى	لكثير	من	الفنانين	
واملواهب	الشابة،	وما	زال	يتابع	عمله	اآلن	في	أملانيا	ساخًرا	من	لعبة	الحياة.	والفنان	سرور	العلواني،	

وهو	من	مواليد	مدينة	القامشلي	عام	1959.

لم	ينقطع	الفيض	البصري	من	الحسكة	منذ	جيل	الريادة	إلى	اآلن،	ولم	تزل	ترفد	املشهد	التشكيلي	
بعدد	من	التجارب	واألسماء،	فبعد	جيل	التأسيس	تابع	فنانو	الحسكة	اشتغالهم	وبحثهم،	وبرز	عدد	
من	األسماء	من	مثل	زهير	حسيب	وبشير	األنصاري	وأحمد	األنصاري	وعبد	السالم	عبد	هللا	وخضر	
عبد	الكريم	ورشيد	حسو،	واستمرت	املشروعات	التشكيلية	في	الجيل	الالحق،	لتبرز	أسماء	وتجارب	
جديدة	من	مثل	سمر	دريعي	وعدنان	عبد	الرحمن	وعمران	يونس	وعبد	الكريم	مجدل	بيك	ولقمان	

أحمد	وعادل	داوود	وإبراهيم	حسو	وخديجة	بكر	وجيهان	عبد	الرحمن	وآخرين.

أما	مدينة	دير	الزور،	فقد	شهدت	مبكًرا	دخول	اللوحة	املسندية	على	يد	مجموعة	من	الرواد	األوائل	
في	أواسط	العشرينيات	من	القرن	املنصرم،	ومن	هؤالء	الفنانين	الفنان	محمد	الضللي	والشاعر	محمد	
للتربية	الفنية	في	املدينة،	كذلك	الفنان	إسماعيل	حسني	والفنان	 الفراتي	الذي	كان	رساًما	ومدرًسا	
محمد	ناجي	عبيد.	ويعد	مرسم	الفنان	الجزائري	محمود	جالل	بلحاج	أول	مرسم	يفتتح	باملدينة	عام	
1947،	وقد	أسهم	في	تمكين	وتشجيع	كثير	من	املواهب	في	املدينة،	وفي	عام	1952	افتتح	الفنان	خالد	

الفراتي	مرسًما	في	املدينة،	ولم	يستمر	إال	سنة	واحدة	فقط)21(.

وأظن	أن	لقرب	املدينة	من	العراق	أثًرا	واضًحا	في	وصول	اللوحة	املسندية	إليها	قبل	مدن	الجزيرة	
سس	املعهد	العراقي	للفنون	الجميلة	عام	1936،	وكان	العراق	قد	عرف	اللوحة	

ُ
السورية	األخرى،	إذ	أ

)21(		غسان	الشيخ	الخفاجي،	»الفن	التشكيلي	والتطبيقي	في	مدينة	دير	الزور	خالل	مئة	عام«،	موقع	حضارة	وتراث	ديرالزور،	
https://www.deirez-zor.com/
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في	 الرسم	 لتعلم	أصول	 املوفدين	 الحكومة	عدًدا	من	 أرسلت	 أن	 وكان	 القرن،	 بدايات	 املسندية	من	
الدول	األوروبية	من	مثل	الفنان	فائق	حسن	ومجموعة	أخرى	من	أبناء	جيله،	ففي	حين	تأخر	ظهور	
اللوحة	في	مدينة	الحسكة	إلى	أواسط	الستينيات،	وصلت	إلى	دير	الزور	في	منتصف	األربعينيات	من	

القرن	املا�سي.

جيل الريادة في دير الزور. 3

إسماعيل حسنيأ. 

يقول	طاهر	البني	عن	تجربة	الفنان	إسماعيل	حسني)22(:	))مهما	يكن	من	أمر	فإن	الفنان	„إسماعيل	

)22(		ولد	الفنان	إسماعيل	حسني	في	مدينة	رأس	العين	عام	1920،	انتقل	مع	أسرته	إلى	حلب	حيث	درس	فيها،	وفي	املرحلة	الثانوية	
وتابع	 الزخرفة،	 في	قسم	 وتخرج	 روما،	 في	 الجميلة	 الفنون	 لدراسة	 	1952 عام	 الفنان	 أوفد	 النقشبندي.	 منيب	 الفنان	 يد	 على	 تتلمذ	
دراسته	في	التمثيل	واإلخراج	املسرحي.	عاد	إلى	سورية	عام	1956	ليدّرس	الفنون	في	مدارس	دير	الزور	وثانوياتها.	انتقل	الحًقا	إلى	مدينة	
حلب،	واستقّر	فيها،	ليرأس	مكتب	نقابة	الفنانين،	ويؤسس	مركًزا	للفنون	الجميلة	أسماه	)فتحي	محمد(	حيث	بقي	مديًرا	له	حتى	عام	
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استخدام	 نحو	 نزوعه	 تظهر	 انطباعية	 برؤية	 الطبيعة	 املستمدة	من	 يعالج	موضوعاته	 كان	 حسني”	
التي	 الصادقة	 اإلنسانية	 بالعاطفة	 مفعًما	 إحساًسا	 األشكال	 على	 تضفي	 انفعالية	 بلمسات	 األلوان	
تؤكد	حضوره	وخصوصيته	في	عدد	من	اللوحات	التي	صور	فيها	مشاهد	من	ريف	„حلب”	ودير	الزور	

وجبال	الالذقية(()23(.

نستطيع	مما	بقي	من	لوحاته	ومما	وصلنا	منها	أن	نلحظ	املرحلة	الواقعية	التي	بدأت	بعد	تخرجه	
الطبيعي.	وفي	 البورتريه	واملنظر	 الكالسيكية	من	مثل	 الفنان	على	موضوعات	املدرسة	 فيها	 واشتغل	
املنظر	الطبيعي	كان	الفنان	أكثر	إخالًصا	للقيم	األكاديمية	لفن	التصوير،	بينما	تأرجحت	البورتريهات	
إخال�سي	 وليد	 للكاتب	 الفنان	 الذي	رسمه	 البورتريه	 وفي	 واالنطباعية.	 الكالسيكية	 بين	 أنجزها	 التي	
بين	 ما	 اللون	 فرش	 في	 أسلوبًيا	 تناقًضا	 نلمس	 حيث	 إنجازه	 في	 األسلوبي	 القلق	 نلحظ	 أن	 نستطيع	
املوضوع	والخلفية،	وأسهم	استخدام	اللون	األبيض	في	تغيير	الهوية	اللونية	لأللوان،	والتأثير	في	أصل	
اللون	وقيمته،	بينما	في	لوحته	)املرأة(	التي	يصور	فيها	الفنان	امرأة	بشكل	أمامي،	تغدو	املعالجة	قوية	
وواحدة،	وال	يوجد	فيها	أي	مشكالت	تشريحية،	ويميل	أسلوب	الفنان	فيها	إلى	املعالجة	االنطباعية	من	

حيث	فرش	اللون	وضربات	الريشة	وإيقاعها.

أما	في	ما	وصلنا	من	أعماله	التي	خرج	فيها	عن	املدرسة	الكالسيكية،	وبدأ	فيها	الفنان	في	البحث	عن	
أسلوبه	الخاص،	اعتمد	الفنان	على	البنية	الخطية،	واستخدم	الخط	املنحني	في	البناء،	واستفاد	من	

دراسته	بقسم	الزخرفة	إذ	تغدو	خطوطه	املنحنية	مأخوذة	من	العناصر	الزخرفية	اإلسالمية.

1965.	توفي	عام	1980م.	للمزيد	راجع:	

https://2u.pw/VrJRl	،الزور	دير	هنا	موقع	عاملية،	بنكهة	فراتي	فنان	حسني:	إسماعيل	الفنان	د.م،

)23(		طاهر	البني،	مطالعات	في	التصوير	السوري،	)دمشق:	الهيئة	العامة	للكتاب،	وزارة	الثقافة	السورية،	2011(،	ص5.

https://2u.pw/VrJRl
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محمد ناجي عبيدب. 

املميزة	 بصمته	 ترك	 وقد	 عالية،	 أسلوبية	 بخصوصية	 عبيد)24(	 ناجي	 الفنان	محمد	 أعمال	 تتميز	
وأثر	أسلوبه	في	عدد	من	الفنانين.

البيئة	املحلية،	واستقى	موضوعاته	 الفنان	رصد	 البصري	حاول	 على	صعيد	املوضوع	والخطاب	
منها،	في	محاولة	إليجاد	هوية	فنية	خاصة	عبر	تبييئ	الشكل	واملوضوع،	وال	شك	في	أنه	نجح	إلى	حد	
كبير،	فما	أن	تصادف	لوحة	له	حتى	تنتقل	معها	إلى	دير	الزور	واملو�سى	بالكحل	العربي	واملطرز	بالفرات.

على	صعيد	الشكل	والصياغة	يستقي	الفنان	خلفيات	لوحاته	من	التراث	البصري	في	دير	الزور،	إذ	

)24(		ولد	الفنان	العبيد	عام	1918	في	مدينة	دير	الزور،	عمل	الفنان	في	مجاالت	عدة	من	مثل	الصحافة	وتدريس	املوسيقا	والخط	
العربي	قبل	أن	يتفّرغ	في	النهاية	للرسم،	ترك	الفنان	رصيًدا	كبيًرا	من	األعمال	الفنية،	إذ	يعد	من	الفنانين	الجادين	واملؤسسين	األوائل	
لنقابة	الفنون	الجميلة،	إذ	يحمل	البطاقة	رقم	4	بعد	الفنانين	عفيف	بهن�سي	ونعيم	إسماعيل	وممدوح	قشالن،	وهو	كذلك	مؤسس	
لنقابة	الفنون	التشكيلية	بدير	الزور	وعضو	في	اتحاد	التشكيليين	العرب	وعضو	في	جمعية	أصدقاء	الفن	بدمشق،	توفي	عام	2019. 

للمزيد:	بطرس	املعري،	»محمد	ناجي	عبيد:	مئوية	الفنان	صاحب	البطاقة	رقم	أربعة«،	العربي	الجديد	وضفة	ثالثة.
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تغدو	الخلفيات	منسوجة	وكأنها	قطعة	من	البسط	الصوفية	البدوية	ومن	أطباق	القش	التي	تعتمد	
بشكل	أساس	على	املثلث	والخط	املستقيم	في	إنشاء	العنصر	الزخرفي،	والتي	تتقاطع	بصرًيا	مع	الفن	
األفريقي	من	حيث	الطابع	الفطري.	من	حيث	البناء	لم	يعِط	الفنان	أهمية	كبرى	لبناء	لوحته،	إذ	ترك	
البناء	لعفوية	أدت	إلى	عشوائية	منفلتة	في	اإليقاع،	في	أعمال	الفنان	أغلبها	نجد	سطحين	تصويريين	
فقط	هما	الخلفية	التي	يعالجها	الفنان	بحساسية	خشنة	أقرب	إلى	ملمس	الصوف	وإحساسه،	أما	
الوجوه	فعالجها	بنعومة	وتأٍن.	استخدم	الفنان	في	لوحاته	معظمها	مجموعة	من	األلوان	الترابية	من	

األوكر	متدرًجا	إلى	البني	الغامق،	باإلضافة	إلى	أنه	استخدم	في	بعض	اللوحات	اللون	الذهبي.

أما	على	صعيد	املوضوع	والخطاب	البصري	ركز	الفنان	في	أعماله	معظمها	على	الوجوه	النسائية	
باللون	 تفاصيل	 دون	 من	 ورسمها	 العينين،	 نظرة	 إخفاء	 إلى	 منها	 كثير	 في	 وعمد	 املحلي،	 الطابع	 ذات	
األسود	مما	أضفى	على	موضوعاته	مسحة	تعبيرية،	وقد	أولى	الفنان	اهتماًما	بالشكل	والصياغة	أكثر	

من	اهتمامه	باملوضوع،	ما	جعل	لوحته	تنوس	ما	بين	مفهوم	الزخرفة	ومفهوم	التصوير.

خالد الفراتيج. 
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على	صعيد	املوضوع	والخطاب	البصري	عالج	الفنان	خالد	الفراتي)25(	بما	وصل	إلينا	من	لوحاته	
رومانسية،	 شاعرية	 مسحة	 لوحاته	 على	 وغلبت	 اإلنساني،	 والنشاط	 والطبيعة	 البيئة	 موضوعات	
ا	من	

ً
تجنب	الفنان	الحداثة	والتجريب	في	لوحاته،	وحافظ	على	موضوعات	تخص	بيئته	املحيطة	باحث

خالل	املوضوع	عن	هوية	اللوحة	وضرورتها	واشتغالها	في	البيئة	واملجتمع،	بقي	خطاب	لوحته	البصري	
بعيًدا	عن	األيديولوجيا	والسرديات	السائدة،	وحافظ	الفنان	على	خطاب	جمالي	ذي	صبغة	رومانسية	

في	أعماله.

على	صعيد	الشكل	والصياغة	امتاز	أسلوب	الفنان	بالشاعرية	والنعومة	في	معالجة	السطح	اللوني،	
	،

ً
واستخدم	مجموعة	األلوان	الترابية	والباردة،	ولم	يعتمد	الفنان	على	الخط	بوصفه	عنصًرا	مستقال

بل	بوصفه	الحد	الفاصل	بين	سطحين	لونيين،	أعطى	أسلوب	الفنان	الشاعري	للمعالجة	رومانسية	
للموضوع	ودرامية	هادئة	وجذابة	للوحة.

عبد الجبار ناصيفد. 

1925،	درس	الفن	في	أكاديمية	روما،	 )25(	ولد	الفنان	»خالد	الفراتي«	ابن	الشاعر	السوري	محمد	الفراتي	في	مدينة	دير	الزور	عام	
وحصل	على	دبلوم	في	الخزف	ودبلوم	في	الحفر	على	الخشب.	عمل	مدرًسا	للتربية	الفنية	في	مدينته	دير	الزور،	وموجًها	اختصاصًيا	ملدة	
عشرين	عاًما	عن	املحافظات	الشرقية	»دير	الزور«–	»الرقة«–	»الحسكة«،	حصل	على	جوائز	عدة،	شارك	في	معارض	فنية	عدة	في	
سورية	وإيطاليا،	لم	يغادر	مدينته	منذ	أن	عاد	من	إيطاليا،	وتوفي	فيها.	للمزيد:	إسماعيل	نجم،	»الفنان	خالد	الفراتي:	الحركة	االيقاعية	

https://2u.pw/fkTZm	،سيريا	إي	التشكيلي«،	للفن	الفراتية

https://2u.pw/fkTZm
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على	صعيد	املوضوع	والخطاب	البصري	اهتم	الفنان	عبد	الجبار	ناصيف)26(	في	لوحاته	معظمها	
بموضوعات	املدرسة	الكالسيكية،	فعالج	الطبيعة	والبيئة	املحلية	والبورتريه،	ونسخ	عدًدا	من	

الزخرفية	 والخلفيات	 األنثوي	 البورتريه	 بين	 الفنان	 زاوج	 لوحاته	 بعض	 في	 االستشراق.	 لوحات	
	الوصول	إلى	صيغة	تعبيرية	تتجاوز	املفهومات	الكالسيكية،	ولكنها	لم	تثمر	بالشكل	املطلوب،	

ً
محاوال

املنظر	 أما	 الوجه،	 في	 التعبيرية	 الطاقة	 تفجير	 يستطيع	 فلم	 املبسطة،	 التعبيرية	 مجال	 في	 بقيت	 إذ	
الطبيعي	فقد	تأرجح	بين	الكالسيك	واالنطباعية.

لوحاته،	 بعض	 في	 الكالسيكية	 بالصياغة	 الفنان	 اهتم	 البصرية	 والصياغة	 الشكل	 صعيد	 على	
فنجد	في	البورتريهات	التي	أنجزها	حرًصا	على	التشريح	واإلضاءة	ونعومة	السطح	اللوني،	بينما	تجاوز	
هذا	في	صياغة	خلفيات	اللوحة،	حيث	نجد	ضربات	واضحة	للفرشاة	ومنهًجا	تلوينًيا	أقرب	إلى	املنهج	
والترابية،	 الباردة	 األلوان	 مجموعة	 الفنان	 استخدم	 اللونية	 املجموعة	 إلى	 بالنسبة	 أما	 االنطباعي،	
وقلما	تعامل	مع	مجموعة	األلوان	الحارة،	تغدو	الطبيعة	أقرب	إلى	ذات	الفنان،	وهو	يجيد	التعامل	مع	

املنظر	الطبيعي،	وله	ملسة	دافئة	في	معالجته.

 )26(		الفنان	من	مواليد	دير	الزور	عام	1946،	خريج	كلية	الفنون	الجميلة	بدمشق	عام	1981.	أقام	أول	معرض	فني	له	في	دير	الزور	عام	1965،
وأقام	معارض	فردية	وجماعية	عدة،	وهو	عضو	نقابة	الفنون	الجميلة	وعضو	اتحاد	الفنانين	التشكيليين	العرب.	عمل	مدرًسا	للتربية	
الفنية	والزخرفة	في	ثانويات	دير	الزور،	وشغل	منصب	املفتش	التربوي	للفنون	والرسم	بمديرية	تربية	دير	الزور	لسنوات	طويلة.	للمزيد	

راجع:	
https://2u.pw/2dPHU	،الزور	دير	هنا	موقع	الزور«،	دير	في	مرسم	أول	صاحب	ناصيف:	الجبار	»عبد	د.م،

https://2u.pw/2dPHU
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هشام رمضان	. 

نجد	 الفنان	هشام	رمضان)27(	 لوحات	 ما	وصلنا	من	 في	 البصري	 والخطاب	 املوضوع	 على	صعيد	
اهتماًما	بالطبيعة	والنشاط	اإلنساني	فيها،	وتغلب	على	األعمال	البيئة	الفراتية،	فما	إن	تشاهد	العمل،	
تحدد	منطقته	الجغرافية،	ويبدو	أن	هاجس	البيئة	والهوية	حاضًرا	بقوة	في	لوحاته	واشتغاله	الفني،	
فلجأ	الفنان	إلى	تصوير	املشاهد	التي	تحمل	عناصر	وهوية	البيئة	الفراتية	من	الزي	النسائي	إلى	البيوت	

الطينية.

وقد	 )الخريف(،	 1967بعنوان	 عام	 املدينة	 في	 له	 معرض	 أول	 أقام	 الفنون.	 نادي	 مؤس�سي	 ومن	 الزور1947،	 دير	 مواليد	 من	 	)27(
	مائًيا.	درس	أهلية	تعليم،	وتخرج	معلًما	درس	في	ريف	املدينة.	انتقل	الفنان	في	بداية	

ً
،	منها	خمسة	عشر	عمال

ً
احتوى	على	خمسين	عمال

1994.	للمزيد:	 إلى	مدينته	مدرًسا.	توفي	عام	 1975،	وعاد	 في	كلية	الفنون	الجميلة،	ثم	تخرج	منها	 بل	
ُ
إلى	دمشق	حيث	ق السبعينيات	

https://2u.pw/H8dnl	،)2009(	،سيريا	إي	موقع	وريشته«،	بروحه	رسم	الذي	الفنان	رمضان:	»هاشم	شويخ،	آصف

https://2u.pw/H8dnl
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على	صعيد	الشكل	والصياغة	كان	الفنان	مخلًصا	للمدرسة	االنطباعية	في	معالجة	اللوحة،	ويغدو	
ذلك	جلًيا	في	منهج	التلوين	وضربات	الفرشاة	الواضحة	واإلضاءة.	استخدم	الفنان	مجموعة	األلوان	
قيمة	 في	 يؤثر	 أن	 دون	 من	 األبيض	 واستخدام	 الظالل	 مع	 التعامل	 في	 ماهًرا	 وكان	 والترابية،	 الباردة	
اللون	وأصله	في	لوحته.	ألونه	حية،	فقد	أخذ	من	املدرسة	الكالسيكية	أناقة	اللون	وهويته	الواضحة،	
ناضجة	 أعماله	 في	 األسلوبية	 الوحدة	 تغدو	 واإلضاءة،	 التلوين	 منهج	 االنطباعية	 املدرسة	 من	 وأخذ	

ومستقرة،	إذ	ال	يلحظ	تضاد	أو	شذوذ	في	عالقة	الشكل	والصياغة	مع	الخطاب	واملوضوع.
 

إبراهيم حميدو. 

في	املوضوع	والخطاب	البصري	تجربة	الفنان	إبراهيم	حميد)28(	غنية،	وفيها	بحث	فني	دأب	الفنان	
على	العمل	عليه	لسنوات،	حيث	تركز	أعمال	الفنان	معظمها	على	مشروع	الهوية	البصرية،	ويغلب	
عليها	هاجس	إنتاج	لوحة	بمفردات	وخصوصية	محلية	ضمن	إطار	الحداثة	الفنية،	إن	التأكيد	على	
األنثوي،	 الوجه	 الفنان	 بروح	ميثولوجية،	عالج	 بإنتاج	عمل	فراتي	 أثمر	 الفنان	 الذي	مارسه	 الهوية	

)28(		ولد	في	مدينة	البوكمال	التابعة	ملحافظة	دير	الزور	عام	1959،	درس	في	كلية	الفنون	الجميلة	بدمشق،	وتخرج	فيها	عام	1986. 
عضو	في	جمعية	الفنانين	العرب،	أقام	عدًدا	من	املعارض	في	سورية	وخارجها،	وشارك	في	عدد	من	املعارض	الجماعية،	يقيم	حالًيا	في	

https://2u.pw/GIGKT	،)2008(	،سيريا	إي	الخانجي،	في	حميد	إبراهيم	السيد،	ريم	للمزيد:	فيها.	ويعمل	العربية،	اإلمارات	دولة

https://2u.pw/GIGKT
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وحّوره،	واختزله	مقارًبا	الفهم	والصياغة	اللذين	اختزل	فيهما	الفنان	السوري	فاتح	املدرس	وجوهه،	
وقدم	من	خالل	هذا	االختزال	خطاًبا	بصرًيا	قادًما	من	املا�سي	البعيد،	ومفتوًحا	على	اللحظة	الراهنة،	
ال	يستهدف	الفنان	شريحة	بعينها	بخطابه	البصري	بقدر	ما	هو	مهجوس	بالبحث	الفني	وسؤال	الهوية	
والخصوصية،	إن	الزمان	املفتوح	على	القديم	امليثولوجي	في	عمل	الفنان	لم	يحرر	املكان	في	اللوحة	
بل	بقي	املكان	محدًدا	أسير	الهوية	والبيئة.	قدم	الفنان	في	بعض	أعماله	رؤية	جديدة	ألساطير	ما	بين	
النهرين،	ففي	لوحته	عشتار	ال	يذهب	الفنان	لتأكيد	الخصوبة	من	خالل	تضخيم	األنوثة	-كما	جرت	
العادة-	بل	يعمد	إلى	تكرار	العيون،	لتغدو	عشتاره	بعيون	كثيرة	ووجوه	تتماهى	مع	الخلفية،	كذلك	في	
لوحته	)جلجامش(	يعالج	الفنان	شخصية	جلجامش	بعيًدا	عن	منطق	اإلله	ـ	البطل،	إذ	يصّور	الجانب	
اآلخر	لجلجامش،	جلجامش	الباحث	املصاب	بقلق	الوجود	وسؤاله،	ويغدو	تعدد	العيون	في	الجانب	
	للجانب	العقلي	والفكري	لديه،	بينما	العين	واحدة	فقط	في	الجانب	

ً
األيسر	من	وجه	جلجامش	تمثيال

اليميني	لوجهه،	والذي	يمثل	السلطة	والقوة.

على	صعيد	الشكل	والصياغة	يعتني	الفنان	بعناصر	لوحته،	وبخاصة	بناء	اللوحة،	ونالحظ	قوة	
	قْبلية	على	اللون،	ويستخدم	األشكال	الهندسية	في	بناء	اللوحة	ومعمارها	حيث	

ً
البنية	الخطية	بنية

نجد	املستطيل	واملربع	وحدة	هندسية	أساسية	في	معمار	اللوحة،	ويغدو	اإليقاع	البصري	ناتًجا	طبيعًيا	
للبناء	واملعمار	حيث	يغدو	اإليقاع	منتظًما	وقوًيا،	وفي	بعض	األحيان	رتيًبا	ولكنه	مضبوط	يقود	عين	
الناظر	في	غالب	اللوحات	إلى	بؤرة	اللوحة،	أما	بالنسبة	إلى	السطح	التصويري،	فال	يغيب	عن	الفنان	
املعالجة	املتنوعة	واملختلفة	للسطح،	لتنتقل	العين	من	سطح	إلى	آخر	بمن	دون	ملل	وبمتعة.	ونلحظ	
ا	للوحة.	يميل	الفنان	إلى	مجموعة	األلوان	

ً
في	بعض	السطوح	معالجات	غرافيكية	تعطي	متانة	وتماسك

الترابية	والباردة،	وتغدو	هذه	املجموعة	منسجمة	مع	ما	يطرحه	الفنان	وطبيعة	خطابه	البصري،	ال	
،	ثمة	جدل	عاٍل	

ً
يميل	الفنان	إلى	التلوين،	إذ	إن	اللون	هو	حالة	وظيفية	في	لوحته،	وليس	غاية	وهدفا

بين	موضوع	اللوحة	وخطابها	عند	الفنان	وصياغتها	البصرية،	فلوحته	استمرار	للفن	التدمري	شكلًيا	
ولتاريخ	بالد	ما	بين	النهرين	موضوعًيا.

بتاريخ	غني	 تزل	حبلى	 لم	 باملشروعات	كما	 الزور	حبلى	 دير	 في	مدينة	 التشكيلية	 التجربة	 تزل	 لم	
وخصب،	ولم	تزل	ترفد	املشهد	التشكيلي	بعدد	من	األسماء	والتجارب	كعيد	النزهان	وجمعة	النزهان	
وأكرم	سفان	وأحمد	صبحي	الخلف	وغسان	عكل	وخالد	الساعي	وصفاء	فتيح	وبتول	الضللي	وماري	

روز	سعيد،	وتطول	القائمة،	وما	يزال	الفرات	يرفد	األرض	خصًبا	وزيزفوًنا.
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جيل الريادة في مدينة الرقة. 4

شهدت	الرقة	مبكًرا	عدًدا	من	التجارب	الفنية	التي	بقيت	في	إطار	التجارب	الشخصية،	ولم	تتحول	
تلك	التجارب	إلى	ظواهر	أو	تجمعات	فنية،	وكما	ورد،	فإن	أول	من	مارس	الرسم	في	مدينة	الرقة	كان	
واسماعيل	 الفواز	 فائز	 وأحمد	 البليبل	 العبيد	 باكو	وحسن	مصطفى	 الحاج	 وتوقان	 سامي	سعدية	
الحمود	البليبل،	ولم	تنقطع	الحركة	التشكيلية	على	صعيد	األفراد،	وتأخر	تمأسسها	إلى	الخمسينيات،	
وربما	يعود	ذلك	إلى	تأخر	ظهور	املدارس،	وقلة	املواد	الالزمة	إلنتاج	اللوحة،	إضافة	إلى	النمو	البطيء	
التي	 الوظيفية	 باملهمة	 فيها	 العمران	 للمدينة	وخصوصيتها	بوصفها	حاضرة	زراعية،	وارتباط	مفهوم	

تؤديها	في	تلك	املنطقة.

	شهدت	الرقة	أول	معرض	في	عام	1964	للفنان	محمود	فياض	في	استوديو	كوكو،	وهو	من	مواليد	
مدينة	حلب	عام	1937،	ومارس	الفن	منذ	عام	1956،	وشارك	في	عدد	من	املعارض،	وفي	العام	1966 
أول	مدرس	 كان	 الذي	 برنار	محفوظ	 أعمال	لطالب	 فيه	 أول	معرض	مدر�سي	عرضت	 الرقة	 شهدت	

للفنون	في	الرقة)29(. 

وهكذا	في	منتصف	ستينيات	القرن	املنصرم	بدأت	الحركة	التشكيلية	بشكل	منظم،	إذ	توافد	عدد	
من	الفنانين	إلى	املدينة،	وأسهموا	في	تكوين	مشهدها	التشكيلي.

لألسف	ما	بقي	من	لوحات	الرواد	وما	وصلنا	منها	ال	يتيحان	لنا	على	اإلطالق	تقديم	قراءة	حقيقية	
فيها،	لذلك	سنكتفي	بقراءة	أعمال	بعض	فناني	جيل	التأسيس	وما	تاله	من	األجيال	الشابة.

https://2u.pw/f6ozd	،املعاصر	السوري	التاريخ	الرقة«،	مدينة	في	تشكيلي	فن	معرض	»أول	األسعد،	الكريم	عبد		29((

https://2u.pw/f6ozd
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جيل التأسيس في مدينة الرقة. 5

عنايت عطارأ. 

على	صعيد	املوضوع	والخطاب	البصري	شغلت	املرأةـ	األنثى	ـ	عالم	الفنان	عنايت	عطار)30(،	فكانت	
عالج	 البصري،	 خطابه	 مشروع	 وكانت	 لوحته،	 فضاء	 على	 استحوذ	 الذي	 األكثر	حضوًرا	 موضوعه	
مع	 ويشتبك	 العالقات،	 من	 بمجموعة	 يرتبط	 اجتماعًيا	 كائًنا	 ال	 جمالًيا	 كائًنا	 بوصفها	 املرأة	 الفنان	
املجتمع	والتاريخ،	وال	بوصفها	كائًنا	عاطفًيا	يحب	ويحزن	ويتألم،	بل	بوصفها	كائًنا	أثيرًيا	قوامها	الريح	
وخطاها	قوس	قزح،	لم	يعمد	الفنان	إلى	إضفاء	أي	هوية	على	املرأة	في	لوحاته	ال	من	خالل	األزياء،	وال	
من	خالل	تعابير	الوجه،	إذ	يعد	الفنان	األنوثة	هوية	مطلقة	من	غير	الجائز	طبعها	بطابع	ما	أو	تبيئتها،	

1970،	أسهم	مع	فنانين	آخرين	 الرقة	عام	 إلى	مدينة	 انتقل	 	،1948 التابعة	ملحافظة	حلب	عام	 في	منطقة	عفرين	 الفنان	 	ولد	 	)30(
بتأسيس	)تجمع	فناني	الرقة(،	أقام	الفنان	أول	معرض	فردي	له	في	مدينة	الرقة	عام	1981،	سافر	إلى	فرنسا	في	منتصف	الثمانينيات،	

https://2u.pw/Rv58I	،»عطار	»عنايت	رستم،	بير	فيها.	مستقًرا	يزال	وما

https://2u.pw/Rv58I
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املرأة	في	لوحة	الفنان	هي	انتصار	ملفهوم	األنثى	ـ	اآللهة،	واألنوثة	في	جوهرها	لديه	هي	الجمال	املطلق.

	من	األلوان	املتدفقة	من	الجسد	
ً
على	صعيد	األسلوب	والصياغة	البصرية	تغدو	لوحة	الفنان	شالال

األنثوي	باتجاه	عين	الناظر،	واللون	في	لوحة	الفنان	العنصر	األساس،	وينتج	عن	حركته	باقي	عناصر	
اللوحة،	فاإليقاع	في	اللوحة	ناتج	من	تناوب	األلوان	الباردة	والحارة،	إذ	ال	يعتمد	على	الخط	في	صياغة	
البارد	والحار،	 بين	 ينتقل	بسالسة	 إذ	 اللونية،	 الفنان	 اللوحة	وإقامة	اإليقاع،	وتتنوع	مجموعة	 بناء	
في	 االنطباعي	 املنهج	 الفنان	 يستخدم	 واملتعاكسة،	 املتضادة	 للعالقات	 لونًيا	 ا	

ً
األبيض	وسيط ويغدو	

التلوين،	إذ	ال	يميل	إلى	العجينة	واملساحة	اللونية،	تتمتع	لوحة	الفنان	بوحدة	أسلوبية	من	املوضوع	
إلى	الخلفية	وعناصر	اللوحة	كافة	من	حيث	املعالجة،	يوهم	الهارموني	اللوني	العالي	الناظر	بالعمق	

والبعد	الثالث	من	دون	أن	ينتجه،	إن	لوحة	الفنان	قصيدة	لونية	متدفقة	على	جسد	أنثوي.	

محمد صفوتب. 
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	واهتماًما	باملوضوع	
ً
على	صعيد	املوضوع	والخطاب	البصري	لم	يعِط	الفنان	محمد	صفوت)31(	باال

ومشروعية	الخطاب	البصري	وأهدافه	بقدر	ما	اهتم	بالتقنية	وعملية	الرسم	وإنتاج	اللوحة،	من	هنا	
نجد	تركيز	الفنان	على	البورتريه	بقيمه	التصويرية	الكالسيكية	ال	بقيمه	التعبيرية	أو	الحداثوية،	ربما	
يعود	ذلك	إلى	إتقانه	رسَم	البورتريه،	وعدم	الرغبة	في	الخوض	بمفهومات	الحداثة	الفنية	والتجريب،	
التصوير	 لقيم	 إخالًصا	 لوحاته	 في	 ونجد	 والنجاح،	 الفشل	 احتمال	 من	 كمغامرة	 عليها	 يترتب	 وما	
خالل	 من	 ويؤكد	 الفنان،	 مفهوم	 على	 الرسام	 املصور	 مفهوم	 محمد	صفوت	 يقدم	 إذ	 الكالسيكي،	
موضوعاته	الخطاَب	الجمالي	التقليدي	للوحة،	وحتى	مغامرته	االنطباعية	في	تصوير	املنظر	الطبيعي	

كانت	حذرة	ومتأنية.

على	صعيد	الشكل	والصياغة	يبدو	أن	الشكل	رزح	تحت	وطأة	مفهوم	الفن	عند	الفنان،	وال	يمكن	
التحديد	بدقة	من	أنتج	من	الشكل،	وهاجس	الصياغة	الكالسيكية	أنتج	املوضوع	والخطاب	البصري	
التقليدي	أم	العكس.	في	لوحات	البورتريه	يميل	الفنان	إلى	مجموعة	األلوان	الترابية	الهادئة	مع	تنوع	
الفنان	 يتقن	 أحياًنا،	 الخلفية	 في	 الباردة	 بدرجاته	 األزرق	 ويظهر	 وشدتها،	 ولونها	 اإلضاءة	 نوعية	 في	
املحافظة	على	املسافة	الحيادية	بينه	وبين	موضوعه،	فنادًرا	ما	نلحظ	دخول	ذات	الفنان	في	صياغة	
اللوحة،	ال	من	حيث	اللون،	وال	من	حيث	البنية	الخطية،	يلتزم	الفنان	بمعايير	املدرسة	الكالسيكية	
تماًما	في	تصويره،	وتقدم	تجربته	نموذًجا	مهًما	عن	مفهوم	املصور	بمعايير	كالسيكية	أنيقة	وصارمة.

1949،	درس	الفن	دراسة	خاصة،	وتخصص	بالتصوير	الزيتي،	وهو	 )31(		ولد	الفنان	التشكيلي	محمد	صفوت	في	مدينة	حلب	عام	
عضو	بنقابة	الفنون	الجميلة	في	حلب،	وعضو	باتحاد	الفنانين	التشكيليين	العرب،	متميز	في	رسم	الوجه	اإلنساني	)البورتريه(،	انتقل	إلى	
مدينة	الرقة	عام	1972،	ليسهم	مع	زمالئه	من	الفنانين	التشكيليين	من	أبناء	الرقة	في	تأسيس	)تجمع	فناني	الرقة(	في	عام	1967،	أقام	
أول	معرض	له	في	عام	1970،	له	تسعة	معارض	فردية	حتى	اآلن،	وشارك	في	عدد	من	املعارض	الجماعية	داخل	القطر	العربي	السوري	

وخارجه.	للمزيد:	
https://2u.pw/TAc2s	،رصاص	قلم	فقط«،	الفتة	السوريين	التشكيليين	اتحاد	صفوت:	محمد	البورتريه	»شيخ	ار،

ّ
فراس	الهك

https://2u.pw/TAc2s
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عبد الحميد الفياضج. 

الفياض)32(  الحميد	 الفنان	عبد	 في	لوحات	 البصري	من	املالحظ	 على	صعيد	املوضوع	والخطاب	
حضور	الهم	اإلنساني	في	موضوعاته،	إذ	دأب	الفنان	على	تصوير	الكائن	البشري	بوصفه	غاية	الخطاب	
البصري،	وهدفه	األسمى.	يعالج	الفنان	الكائن	البشري	بوصفه	كينونة	قائمة	على	مفهوم	النوع	ال	على	
لكل	زمان	ومكان،	وقضيته	هي	 في	لوحته	صالح	 البشري	 فالكائن	 السردية	وتجلياتها،	 الهوية	 مفهوم	
ذاتها	منذ	خروجه	من	الكهف	منتصًبا	على	قدميه	إلى	اليوم،	قد	تشاهده	منفرًدا	في	لوحة	ما،	وتشاهده	
الفنان،	وهو	 بين	مجاميع	نوعه	في	لوحة	أخرى،	وذلك	ال	يغير	من	طبيعة	املفهوم	الذي	ينطلق	منه	
وحدة	النوع	البشري	ووحدة	آالم	البشر	والتحديات	التي	تواجهها،	ويستخف	الفنان	بتلك	املحاوالت	
للتصنيف	الطبقي	والهوياتي	ضمن	النوع	الواحد	من	خالل	تصوير	الكائن	عارًيا،	فالدكتاتور	في	لوحته	
يساوي	بصرًيا	الكائن	البشري	الضعيف،	إنها	سخرية	وجودية	عميقة	من	وهم	القوة	والسيطرة،	وتلك	
الزمنية	على	 البرهة	 اإلنسان،	وعرقلت	قدرته	على	عيش	هذه	 التي	شوهت	مسيرة	 الغريزية	 العوالق	
يقول	 والتاريخ،	وكمبشر	 الوعي	 بمرارة	من	 الحميد	فياض	 آمًنا	ومستقًرا،	يسخر	عبد	 كوكب	األرض	

للمتلقي:	هذا	أنت	اآلن	حاول	أن	تتغير،	فالحياة	في	الضفة	األخرى.

الفني	 النشاط	 1983،	مارس	 الفنون	الجميلة	–	قسم	الحفر	بجامعة	دمشق	عام	 في	كلية	 1953	تخرج	 الرقة	عام	 	من	مواليد	 	)32(
1970،	وأقام	معارض	فردية،	وشارك	في	عدد	من	املعارض	الجماعية،	وعمل	في	تدريس	الفن	باملعاهد	والجامعات	الخاصة	 منذ	عام	
وكلية	الفنون	الجميلة،	متفرغ	للعمل	الفني	حالًيا.	للمزيد:	د.م،	»الفنان	السوري	عبد	الحميد	فياض«،	منتديات	مجلة	أقالم	الثقافية،	

http://montada.aklaam.net
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على	صعيد	الشكل	والصياغة	تتمتع	لوحة	الفنان	بخصوصية	شكلية	فرضتها	خصوصية	املفهوم	
والخطاب	البصري	الناضج	في	داخل	الفنان	الذي	أنتج	صياغة	شكلية	خاصة،	فمن	حيث	املجموعة	
للموضوع،	فتارة	نرى	 العاطفي	 الفضاء	 الفنان	متنوعة	وغنية،	وهي	تشكل	 اللونية،	تغدو	مجموعة	
الفنان	يستخدم	مجموعة	األلوان	الحارة،	ويحضر	األحمر	بدرجاته	بقوة	في	كثير	من	اللوحات،	وتارة	
يذهب	الفنان	إلى	تحديات	األخضر،	إذ	يحاول	الفنان	قتل	حياده	وبروده	من	خالل	استعمال	درجات	
في	 بناء	خطي	 الفنان	قائمة	على	 أن	لوحة	 البناء،	فنالحظ	 أما	على	صعيد	 باإلضاءة،	 معينة	مشبعة	
البداية،	ومن	ثم	يقوم	بعملية	التلوين	والصياغة،	يستخدم	الفنان	املنهج	الحديث	في	التلوين	وصناعة	
السطح،	إذ	يهتم	بالحركة	الداخلية	في	السطح	اللوني	التي	تصنعها	حركة	الريشة	في	اتجاهات	عدة،	أما	
اإليقاع،	فال	يركن	الفنان	إلى	إيقاع	واحد	في	لوحاته	بل	تتعدد	أشكال	اإليقاعات	ونوعها،	ففي	بعضها	
يجنح	الفنان	إلنشاء	إيقاعات	منتظمة	من	خالل	تكرار	الوحدات	والفترات	وانتظامها	وأحيانا	يجنح	
الفنان	لإليقاعات	الحرة	التي	تفرضها	الضربات	اللونية	وحركة	الفرشاة،	الوحدة	األسلوبية	متماسكة	
وقائمة	بين	كل	عناصر	اللوحة،	فالفنان	يعالج	املوضوع	باألسلوب	نفسه	الذي	يعالج	فيه	باقي	عناصر	

اللوحة.

وتماسكها،	 العمل،	 وراء	 الكامنة	 والنظرية	 املعرفية	 الخلفية	 قوة	 جلًيا	 نلحظ	 الفنان	 مشروع	 في	
ا	أنتج	أشكاله،	

ً
ما	يضفي	على	طبيعة	املشروع	صيغة	رسولية	واضحة،	وخطاًبا	بصرًيا	عميًقا	وصادق

وتخلق	عن	صياغات	بصرية	خاصة.

ثمة	عدد	من	التجارب	واألسماء	في	الرقة	من	مثل	أيمن	الناصر	وياسين	الجدوع	ومصطفى	سليمان	
ومو�سى	الرمو،	ويوجد	تجارب	شابة	أيًضا	ما	زالت	في	طور	البحث	والتجريب،	وال	ندري	أي	وعي	جديد	

وأي	تجارب	نضجت	في	وطأة	النار	التي	التهمت	املدينة	بعد	أن	ثارت.

رابًعا: الخاتمة

شكلت	التجربة	التشكيلية	في	الجزيرة	السورية	رافًدا	مهًما	للتجربة	التشكيلية	في	عموم	سورية،	
وإن	تأثرت	بعض	التجارب	فيها	بالسرديات	القومية	والتاريخية	واأليديولوجيا،	إال	أنها	اتسمت	بالبحث	
السورية	 الجزيرة	 في	 الفنانين	 وابتعاد	 اللوحة،	 في	 للتعبير	 القوي	 الحضور	 نالحظ	 كما	 الجاد	 الفني	
معظمهم	عن	التجريد،	إذ	انحصرت	تجاربهم	ما	بين	الواقعية	واالنطباعية	والتعبيرية،	وغلب	سؤال	
الهوية	على	خطاب	اللوحة،	وكان	له	حضور	قوي.	وعلى	الرغم	من	التنوع	الثقافي	واختالف	السرديات	
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التاريخية	وسؤال	الهوية	حافظت	اللوحة	على	املشتركات	الشكلية	واملستمدة	من	خصوصية	البيئة	
املشهد	 دخل	 لو	 ما	 في	 نفسه	 يطرح	 الذي	 والسؤال	 والعناصر،	 والتكوين	 اللونية	 البنية	 مثل	 من	
أم	سينتصر	 السردية	 الهوية	 التجريد:	هل	سنتلمس	فروقات	 السورية	مرحلة	 الجزيرة	 في	 التشكيلي	

املكان	بخصوصيته	اللونية	والشكلية؟

اليوم	 إلى	 تزل	 لم	 سورية،	 إلى	 املسندية	 اللوحة	 قدوم	 على	 الزمن	 من	 قرن	 مرور	 من	 الرغم	 على	
تصارع	لدخول	الحياة	الثقافية	واالجتماعية	كضرورة	على	الرغم	من	افتقادها	الصيرورة	التاريخية،	
ولم	تزل	تحاول	أن	تنحت	لنفسها	موقًعا	في	الواقع	االجتماعي	واالقتصادي	في	واقع	يطوف	على	بنية	
لوقائع	 يصغي	 أن	 يفضل	 الذي	 الحكائي	 العقل	 هذا	 الجمعي،	 العقل	 على	 األفيون	 طابع	 لها	 سردية	
سحرية	وللمتخيل	االجتماعي	على	أن	يعيش	الواقع	الح�سي،	ويتلمسه،	ويراه،	ويفكر	بإيجاد	املخارج	
والحلول	ألزماته.	ضمن	هذه	املعطيات	الشائكة	واملعقدة	تعيش	اللوحة	تحدًيا	كبيًرا	بوصفها	إنتاًجا	
وقيمًيا،	 عاطفًيا	 بعًدا	 ويحمل	 واالستقراء،	 التحليل	 ويحفز	 عقالنًيا،	 بعًدا	 يحمل	 محسوًسا	 مادًيا	
يطرح	أسئلة	عميقة	على	عالم	القيمة	الجمالي	واألخالقي،	فهل	تجد	حيًزا	الشتغالها	أو	ستبقى	فائًضا	
جمالًيا	تتسول	جدران	محدثي	النعمة،	لتجد	لنفسها	مبيًتا	بعيًدا	عن	تلك	املخازن	الرطبة	للمؤسسات	
العمل،	 	عن	

ً
ا	عاطال

ً
كائًنا	حامل الفن	مجرد	بطالة	والفنان	 في	ظل	حالة	عامة	ترى	 الرسمية	 الثقافية	

أسئلة	متروكة	لحركة	الواقع	والتاريخ	في	مجتمعات	ما	يزال	أفرادها	تحت	وطأة	الحاجات	األساسية	
للبقاء	العضوي،	مجتمعات	قلقها	الوجودي	هو	ما	تحت	اإلنساني	بأميال	كثيرة.

وهل	تعيد	الثورة	التي	اشتعلت	في	أنحاء	سورية	كافة	البصر	والبصيرة	للجيل	الشاب	الذي	عايش	
األحداث،	ورآها	بعينيه،	وذاق	مرارتها،	إن	الثورة	في	أحد	وجوهها	انتصار	للح�سي	املعيش	على	السردي	
واملتخيل،	فكل	مرويات	املجتمع	وسرديات	التاريخ	ال	تضيف	شيًئا	لرجل	عاشها	وصنعها.	كانت	اللوحة	
ا	على	الحدث،	تختصر	وتختزن	وتبوح	بطريقة	تحترم	عقل	

ً
عبر	تاريخها	أداة	تعبير	وشاهًدا	حسًيا	صادق

	،
ً

اإلنسان	وعواطفه،	اللوحة	ال	تجّيش،	وال	تستثير	الغرائز	الضالة	في	عمق	الكائن،	إنها	تحاور	طويال
وتبوح	همًسا،	وتستهدف	الروح	البشرية	القلقة	لتهدهدها،	لم	يزل	مجتمعنا	الشرقي	بعيًدا	عن	تلقي	
خطابها	والتفاعل	معها،	وحتى	اللوحة	املشرقية	لم	تزل	تبحث	عن	خطابها	في	مجتمع	املسموع	فيه	أكثر	

يقيًنا	من	املرئي،	وأقرب	إلى	قلب	أفراده.	
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تنبيه وشكر

	في	منهج	تحليل	اللوحات	ودراستها	كان	االعتماد	على	كتاب	عبد	الفتاح	رياض	)التكوين	في	الفنون	
بشار	 الفنانين	 من	 	

ً
كال أشكر	 أن	 وأود	 اللوحة،	 تكوين	 في	 أساس	 عناصر	 من	 فيه	 وما	 التشكيلية(،	

الغني	 وللحوار	 معلومات،	 من	 به	 زودوني	 ملا	 أحمد	 ولقمان	 الكريم	 عبد	 كمو	وخضر	 وفؤاد	 العي�سى	
الذي	أسهم	في	إغناء	البحث،	وذلك	لقلة	املصادر	واملراجع	أو	ندرتها	في	ما	يخص	تاريخ	الفن	التشكيلي	

في	الجزيرة	السورية.
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