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اللوحة الفنية من التشكيل الجمالي 

  الى جماليات التخيل

 يف معرض )فضاءات االبداع (

 نزار حنا الديراني

 

خيال الفنان  ا اللوحة الفنية هي محاكات وتشكيل جمالي ينشئه
  ا ليحاكي به

 
 ذات

ا
ي ثانيا من خالل ترك تخييل

  ه أوال والمتلق 
 
 تصوريا

ي تصنعها 
وفق االدراكات الممكنة الت 

جودة التشكيل وانعكاساتها التخيلية 
ي وما انطوت عليه من 

لدى المتلق 
 الفنية ةللوحافلذا  . ثنائيات مضادة

 كما و  والحياة   للجمال   وطن   هي  جغرافيا
ي مقال  سامي عبد العال كتور د ال يقول

 
ف

 .األثُر الجمالي والفن() له 
ي 
 
ي لف

)فضاتات  معرضلوحات  رراتي 
ي أمام البنات المشهدي ورصدية التعبتر عن  االبداع(

اتى لي وكأي 
يت 

الصور المعروضة كونها عنارص عملية لتحقيق الذات كمنظومة 
ي وأنا أنظر اليها 

لرؤية ذهنية جمالية داخل مساحة البنات والتلق 
ي 
 
من المنظور الشعري ال سيما فيما يتعلق بتكوين الصورة ف
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سومة كون القصيدة واللوحة الفنية وجهان لعملة اللوحة المر 
ي سيمونيدس حير  رال )ان  واحدة

وكان محقا الشاعر اليوناي 
فنان المما حذا ب،  الرسم شعر صامت والشعر تصوير ناطق (

 بيكاسو 
 
  ان يعتتر نفسه رساما

 
 . وشاعرا

بوضع )العالمات( عىل سطح يبدأ الرسام كما يبدأ الشاعر حيث  
ي التنفيذ أال إاللوحة 

 
فالرسام يراعي موضوعة  ، ن الفرق هو ف

وهذا ما ال يحتاجه الشاعر ولكن كالهما يوازنا  الظل والضوت
  ها ومعالجة الفراغات لخلق الصورة الفنية. األشكال وتوزيعُ 

 : مجاميع ثالث ها النظرة أولية لصور المعرض يمكن تقسيمُ 
ي كمامجموعة  -

ي لوحة الفنان  الفن البيت 
 
، غسان فتوحي ف

  والفنانة السورية ماري الظواهرة ،الفنانة جولي العطري و 
لىم  ، والفنانة الفنان أمر أيشو و  الفنان بشار أرملة  ،و  ،

ي   . ( الخفاحر
ي ال الفنمجموعة  -

اي   زهتر حنا بولص ، الفنان ) كما لدى  ت 
راوية  الفنانة حسير  زوي    ع ، الفنان فاتن محمد ، الفنانة

الفنانة نباهيد  ، صالح سيف مراد  الفنان الشيخىلي ،
 . (ايشو

 الفنانة وسام ابراهيم ، الفنان ) كما لدى  الفن الرسدي -
 ليبيا ، –محمد ابو ميس  الفنان ، )سوريا( مريم سالمة

(بالفنان  لفنان نعسان ويضاف اليهم البورتريه ل سام منتر
 . سوريا –ستر أ
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ي عىل األالمجموعة االول تحاول اسقاط ما موجود 
 
رض ف

 حيث يقوم الفنان باستخدام   ،اللوحة
ُ
ها  ه لخامات األرض وتوضيف

 
 
ي نا إليها من خالل توظيف  كي تجذب انتباه

ها ضمن الفضات البيت 
ي غبطة الحياة وجمال  بالمشاهد  يشعرلإلنسان كي 

ي البيئة الت 
 
ها ف

 االستسالم وخلو البالينتقل إليه اإلحساس بحالة يعيش فيها ف
 
 
ي ساهمت ف

من جرات الطابع الحىس للصياغات اللونية الت 
توسيع التعبتر 
الفت  بإسلوب 

 ، مستندا تزييت 
ه للما اللون  ال
يةت ةرو  من  ، عبتر

وبوسعه أن ينقل 
معاي  الررة 

والتألق 
 واالبتهاج. 

المعالجة ف
 
 
لوحة  اللونية ف

الفنان غسان 
تخلق  فتوحي 

 بلغة 
 
حلما

األلوان، ورد 
ذات مع  اتحدت
الفنان، 

واندمجت مع 
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  هخيال

 
لكل  رؤيةبمضامير  متعددة، تفتح باب ال فحملها  هونفسيت

 منالبحر  هيطرح لما ،من خالل البحر  يتأمل الطبيعةوهو ، متلق
ه و رؤى خاصة، تنبع من التأمل فيما ورات األفق والتخيل،  ما يكتت  

ي أعماره من أرسار،
 
تموجاتها مع ويتعامل يحس  غسان فالفنان ف

عىل اللون األزرق بتدرجاته مع ألوان أخرى مركزا  وموجوداتها
وكي ينسجم هذا  فحركة البحر المتتالية توحي باألبدية للصخور ،

ي خيال االنسان أعىط 
 
اللون مع تخيل الفنان لما تعكسه البحر ف

ي 
 
ة وبدرجة ظل أرل كي تعكس الهدوت ف لفضائه مساحة كبتر

ي 
  ،نفسية المتلق 

 
داللة البحر ف ،مته من خالل الص  ويحاكي ذات

 . بالخصوبة والعطاتلدى الفنان كما لدى الشاعر ارتبطت 
ي اختارت للوحتها تو 

ي ذلك الفنانة جولي العطري الت 
 
شاركه ف

ي 
اي  ركزت   ا إال أنه،  مطل عىل النهر وهو منظر ررص كبتر ببنائه الت 

ي بتدرجا
ا عىل اللون البت  االخرص  ورليل من ته الظلية مع كثتر

كي تعىطي للوحتها الهيبة والشموخ ) للمات والفضات ( الفاتح زرقاأل
ي منطقة ريفية .. لوحة 

 
وهي تعكس لنا جماليات البنات القديم ف
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الذاكرة ت تمتر  حيث الفنانة تحاكي المشاهد من خالل انعكاساتها 
 .بالوفرة والخصوبة  ةالصورية للفنان

 هذه اللوحة يتورف عىل اندماج 
 
مظهرها فجمال األلوان ف

ية ومعانيها بالعير  مع  حسوسالم يد من  ،ريمها التعبتر روتها فت  
ية ي ذهن التعبتر
 
،ف

ي الممتىل  
المتلق 

 بالعديد من الحاالت 
االنفعالية والموارف 

 . الوجدانية
ي لوحة الفنانة 

 
وف

  ماري الظواهرة
ي اللون 

 
جمالية ف

االبيض الدال عىل 
ي الثلج 

 
، حيث استطاعت تجسيد رساوة فصل الشتات وخاصة ف

ي تسود عليها األجوات المتج
فرسمت مدة عتر ريشتها المناطق الت 

 الثلج أشجارها ونباتاتها والبيت  لنا 
ى

ة ورد غىط مزرعة صغتر
ي واجهتها . الوارع 
 
  ف

الحركة بسبب أجوائها  انعدامنشعر ب اللوحة فبالنظر إلي 
اتت  المقبضة، عدة أشجار مغطات بطبقة كثيفة من الثلج فت 

ي مستويات 
 
 أخرى سفىل كوخ مغىط بالثلجخالية من الطيور وف

البرسر نشاطاتهم  ةعىل وما حوله فحال دون ممارسمن األ 
لعدة درائق تحولت صورة ثابتة تعتر عن مشهد من  اليومية،

الحياة العادية إل تعبتر برصي الستدعات ذكريات الطفولة وحياة 
زت الفنانة م . مع الثلجاإلنسان 

ّ
ري اهتمامها عىل تصوير ارك

https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B8%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B8%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B8%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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)االبيض واالخرص   واأللوانالعالرة بير  ضوت الشمس الخافتة 
ي الغامق ايضا (

ي الطبيعة الثلجية الداكن واللون البت 
 
 .والظالل ف

ي مستوى صالبتها و نعومتها بحسب  حيث
 
تتفاوت األسطح ف
جذب االنتباه لنوعية المزاج الذي ل توزيعات الضوت والظلى فيها

ي لوحة 
 
ينعكس ف

ي و  الثلجية الطبيعية
الت 

اوح من البهجة  تت 
وع  والمرح، إل الت  

،  للحزن واالنقباض
وجود الثلج بحد ذاته ف

يرسم تشكيالت عفوية 
مرسومة عىل األرض 
تعىطي جماال طبيعيا من 
خالل تكوينات 

  .الطبيعة
ي 
 
أما الفنان بشار أرملة ف
لوحته ) مزهرية( حاول 
كتر  عىل انعكاسات  

ها الت 
ي 
 
اللونية والعطرية ف

ي 
بما تقدمه  ذهن المتلق 
ي جمعها  من وهج

 
ي ف

لوي 
للوردي واالخرص  

محاكيا واالزرق 
 المشاهد من خالل
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ُ
ي يعمل فيها جسد

 أو اإلدراكات الحسية الت 
ا
نا بوصفه مستقبًل

ا
 
 … مبدع

لوانه نفس الدرجة من الضيات ، وما ساعد عىل ذلك انه أعىط أل
كما جات اختياره للون االزرق كي يقول لنا ان االزهار جميعها 

ي 
 
ي اسوة بالبحر والسمات .  تعىطي الهدوت ف

 نفسية المتلق 
 
 
  وتطرح الورود لغزا

 
 أنا حير  نتبالنسبة ل حقيقيا

 
تعكس  كونها   ها مل

 
 
  غيابا

 
ي اللوحة  مدهشا
 
 .ف

ي 
 
التناص مع ما  حيث لجأ ال الفنان أمر أيشو لوحة وهكذا ف

ي لوحجتركه لنا األ 
 
الثور  تهداد من جداريات جميلة كما ف

ي امتازت بها 
   .جدران رصور الملوك االشوريير   المجنح ، والت 

هذه اللوحات كانت تستند عىل الكتلة الضخمة لبث الخوف 
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ي ن
 
 س اآلخر تعبتر فوالذعر ف

 
  شوري ... عن روة المقاتل اآل  ا

ة وحضور خلق صالبة ملموس استند الفنان أمر ال حيث
ي احتلتها الصورة  ةوالمساح لشكطبيعي باإلضافة لمكان ال

الت 
ي اللوحة ، كما انه

 
ا  بتدرجاته الرمادياستخدم اللون  ف معتر

خرى أبذلك عن الشعور بالقوة من جهة وبالحزن من جهة 
ات وفضات   زرق مائل ال السواد ... أمع نفحة خرص 

ي لوحته هذه أن يجمع
 
شور من آبابل و  حضارة حاول الفنان ف

 وطراز بنات سور سطحها ... خالل رسم بوابة بابل بأسودها 
ي حيث الفنانة أما  ي تناصها ركزت لىم الخفاحر

 
عىل تقنيات ف

ي المساجد حيث 
 
فن العمارة االسالمي الذي برز بشكل جىلي ف

  أن االهتمام الجمالي بالمسجد واستخدام فن المنمنمات
واأللوان 

يعظم من 
شكله وهذا 
ينسجم مع 
سعة خيال 

 ةالفنان
 ا وتأمالته
اته ي  اوختر

 
ف
اعادة صياغة 

للشكل الشكل بدوافع ذاتية ، حيث ان نسج االرضية اللونية 
كيب ي  التضادي من خالل الت 

من  الساخنو البارد  بير   اللوي 
ي للتكوينات الدائرية ، الفنانة تعاملت 

أجل خلق ملمس لوي 
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ي التشكيل ، حيث 
 
ي رسمها ال ما يشبه لعبة األلوان ف

 
ف

مختلفة مما منح وأشكال ن بألوا مناراترسمت العديد من ال
، كذلك حاولت  اللوحة ايقاعها الحركي ورداسة المدلول

الفنانة أن تجمع ما بير  هذه المعالم االسالمية وعدد من 
اث  . الزيرات وكأنها حاولت أن تجمع بير  المعبد والت 

 لي  المجموعةهذه دراستنا للوحات من خالل 
لجوت الفنان  تبير 

، االستعارة للتوصل إل  ه  لمخيلت   من وأفعال التقمص الوجداي 
 خالل ارتناص  
ُ
 مع انفعاله، حيث  ه

 
موضوعات متجانسة عاطفيا

 أرىص حاالت 
 
يصل الفنان إل ذروة اإلنجاز الفت  حير  يكون ف

  التفتح نحو إيقاعات الطبيعة ،
 
 معها فيصيغها ف

 
حركة متحدا

 تعكس جوهر الحياة.  حيوية وإيقاعية
اث  توظيف تنطلق من فهي  ةالمجموعة الثانيأما  ان جمالية ، الت 

ي هكذا 
 
ي إحداث تعايش وتضايف بير  التناص ف

 
لوحات تكمن ف

ي فقدت معناها
ي مجتمعاتنا  األشيات المهمشة االستهالكية الت 

 
ف

عة اإلنسانية المرتبطة  .اليوم فلوحات كهذه لها جمالية ذات الت  
ي المتجسد بتاريخه العريق وماضيه الجميل 

بالشعور اإلنساي 
 الفرد يستنشق القلق بمدى ضئالت  

ا
ضمن وارع  ه  ه وصغر  جاعل

وبالنتيجة فان التغذية الراجعة من ذلك الشعور  ،الفضات المتسع
ة هو استخدام القياسات الواسعة واأل  ي حجام الكبتر

 
 األعمال ف

 .الفنية

https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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اث فلوحة السماور للفنانة فاتن محمد وهي تح اول نقلنا ال الت 
ي بم

 
ي ما م  اهيفالعراف

  زال آثارهُ يه والت 
ُ
رائمة لدى المجتمع  وجماله

ي وخاصة 
 
العراف

 منه، البغدادي
حيث كانت هذه 
المقاهي بمثابة 
 منتديات ثقافية ... 

 فرط ومن
 الداللية محموالتها 

 
 
 تعطينا  -تاريخيا
 
 
ي  بأنها  انطباعا

 
 ف

 فال حرج مورف
 استكانات زالت

 وأحجار  الشاي
د  القرنفل ونبتة الت 

 ،هي  كما    والزهرة
 الذين الزبائن تنتظر 
 ال مزاجهم ولتح
 ، أخرى نماطأ

ي  التضاد  عكسه ما  وهذا 
 
اوج ف  . األلوان بير   ما  الت  
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ي 
 
يدغدغ  الذيلوحة السيارة للفنان صالح سيف وكذلك ف

ي حينها ملكة 
 
ي زمانه ، فهذه السيارة كانت ف

 
 مشاعرنا لقيمة الىسر  ف

 
 
 
 
 
 
 

وحلت محلها موديالت  وتصدأت الشارع أما اليوم فأهملت
 ....جديدة 
ي  التكوينُ  يخرُج  كونه  صالح الفنان ردرات وتكمن

   اللوي 
ا
  كتلة

ا
 حية

ي  الذائبة الفنان ردرات تحمل
 
  لتعيد  ها موضوع   ف

 
 تشكيل
ُ
  حيث .ه

  كانت
 
 من ه  حقيقت   عىل المشهد  لنا  صورت كامرة  بمثابة تهمخيل

 من الداللة يشتق كونه  ، والمكان المتصدئة السيارة لون حيث
ي  التحديدات أنماط

 
ي  الفنية المفردات تختلف فال  . الوارع ف

 
 ف

 للوحة العادية الحياة مفردات عن فاتن الفنانة ولوحة هلوحت
ي ، راوية الشيخىلي ، حسن زوي    ع ، زهتر  لفنانير  ا )لىم الخفاحر

ي كي نتناغم من خالل  هممن تراث ونينطلقالذين حنا(  صور الشعتر
 ويكم محاكية ثابتة

 
جماليات هذه الصور  نمحددة وواضحة تماما
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لته  ، همن خالل مالبس المرت ومظهر   ي تعكس مت  
اللواي 

 .االجتماعية 
تنقلنا ال حيث تأمالت الرجل المسن فلوحة الفنان زهتر حنا 
الذي شحنه بفعل تأمىلي   
ي رسم 

 
فقد أبدع الفنان ف

الوجه وتقمط الجسد 
 حاكاةمُ الذي يوحي لنا 

ه وتفكتر   ه  شعور  
المنسجمة مع تالعب 

عه بالسبحة ... أصاب  
ي برسم 

الفنان لم يكتق 
الشخص بل حاول ان 
اث  ينقل لنا الت 

 من حيثالمستخدم 
ي  )البساط( الفرشة

الت 
 يجلس عليها بألوانها 
ي ، وجاتت  وزيه الشعتر

ي الخلفية بلون  
ها البت 

ي التحدي،  ه  بتدرجات  
 
   . منسجمة مع روة الرجل ف

 من بيئة اجتماعية رروية  ةذه اللوحتمثل ه
 
 مقطتعا

 
مشهدا

ي للمشهد ظه  ويعود الفنان هنا ليُ 
 
ي التقاط فوتوغراف

 
ر براعته ف

 .ة ره الخالوذات   يهولكن بعين
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ي لوحة 
 
عىل إعادة  يشتغلجمالية كونه  الفنان حسن زوي    عوف

 بطريقة  هتشكيل ألوان  تأهيل البعد الجمالي الكالسيكي من خالل 
معارصة ، حاول 
الفنان أن يجمع 

ي  صورةأكت  من 
 
ف
اللوحة الواحدة ، 
بعد أن نفخ فيها 
ي 
اي  الطابع الت 

ي بمالب  
هم س  الريق 

هم وسكن  
هم كل هذا وتجمع  

من أجل أن 
يعكس رراتته 
ي بساطة  

 
 الذاتية ف

ها الحياة وبراتت  
ي 
والمحبة الت 

تجمع العائلة 
ي  بنات الريف الواحدأو أة دالواح

 
تتقمط زوجها  مرأةإ اللوحة. ف

ي انها 
ي تعت 

إال أن الفنان أعطاها  تستمد روتها من زوجها  والت 
  لزوجها من خالل حظنه وتقديم 

 
 أخر هو اعطات الدف

ا
تأويل

ي  الشاي له
 
تجمعهم الهموم  ، دات مناسبة ما أ، نسات يجتمعن ف

ا عىل تزاو  ... ، لوحة لمعالم اسالمية والشاي ج ركز الفنان كثتر
عىط لها نفس المساحة من أوانه ليجذب انتباه المشاهد و ال
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ي بعض األ  الضيات
 
كون   ماكن وحيث يريد أن يصور العمق ،إال ف

 .  ه رد تقمطت السكون والهدوت وهي خالية من الحركةشخوص  
ي  التكثيف وبفضل

  اللوي 
ُ
ه ي  حسن الفنان يحتشده الذي وتوزيع 

 
 ف

اكم، الجمالي  األثر  رسيي   ه،لوحت    األشيات، دالالت فتتحقق ويت 
ي  لدى المتولد والحنير   والتعاطف الهواجس عتر 

 . المتلق 
ك معه ي اتجهت صوب  راوية الشيخىلي الفنانة  موتشت 

الت 
ة  زخرفالمليئة ب مالبس النساتتكون  وحيثمستحدثات الزى 

الطابع كون 
ييت    يحمل الت  

ية  تعبتر
 
  ، أبعادا

لذا تراها رد 
ا عىل  ركزت كثتر

هار الطابع اظ
ي الري

ييت  ي الت  
ق 

عطت أحيث 
لقراطها  ورالدها 

ينسجم  حجما
مع وسعة 

 ، العينير  
والصينية 

ا عىل  المحمولة عىل رأسها ، بمعت  آخر الفنانة لم تركز كثتر
جمالية تحديد المعالم لتظهر المرأة بقياسات جمالية غربية بل 
ركزت عىل دائرية الوجه كزهرة عباد الشمس ووسعة العينير  

ي ترمز ال الرؤية
 . الثاربة باتجاه المستقبل والت 

https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%89&action=edit&redlink=1
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ي للقراط والصينية كداللة استخدام كما ان ، اللون الذهتر ان  يوحي
ي تحمل القيمر أو ... تساوي الذهب

ي  ريمة الصينية الت 
 
الذي ف

حمر الفاتح اللون األ  وكذلك . هاتكونها مصدر عيش  رراطها 
غف، والذي  لخلفيةل

ى
ة والش ى عن المشاعر القويى

يعىطي و ُيعتر
إال أنه تخلله بعض البقع الغامقة  اإلحساس بالتحفتر  والطارة،

 ال تزال هناك خطورة .  لتعىطي للوحتها
 
 انطباعا

ي القول 
ي  المجموعة هذه لدى األلوان لُ تحم  باختصار يمكنت 

 
 ف

ي  التشكيل وجود 
  ، الفت 

 
  تراثا

 
 اللونية، الحركة معايتر  يقرر  جماليا

 ،ةوالماد ةالصور  صعيد  عىل والوارع الفن بير   فيما  األثر  لتقاتا   مع
ي يحاول فهم المعت  من خال لذا

ل ادراك العالرات فان المتلق 
لوان لما القائمة بير  األ

تحتمله من معت  
وما بشكل مبارسر 

حال ة ال تعكسه
و داللة أنف سية ال

 .روحية
إال أن الفنانة نباهيد 
ايشو حاولت ان 

حياة النسك تصور لنا 
من خالل راهب 

كرسي   عىلجالس 
ي ركبت   وعىل

 
ه كتاب وف

ه مفاتيح وهو ينظر يد  
ي راليته وحيدا ال االعىل بتأمل ، وهذا ما كان 

 
يعيشه الراهب ف
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ب من هللا من خالل روحنيات   ه وهذا ما امتاز يفكر ويكتب ويقت 
ق  ، الفنانة أسقطت حدسها التخيىلي  ي الرسر

 
به طابع الرهبان ف

ي يرمز ال الكفاح وحمل لحياة الراهب من خالل الصليب الذ
ي خلفية الصورة المشقات

 
والكتاب  والذي جسده اللون االسود ف

ي الحياة 
 
ي ترمز ال الفوز ف

الذي يرمز ال العطات والمفاتيح الت 
وما جعلت هذه العنارص ان تنسجم فيما بينها هي  . االخرى

ي النفس  النظرة التأملية نحو العىل
 
ي تنسجم مع  كثقة ف

والت 
وراحة  الهدوتال يوحي  الذيو  الهادئ زرقاأل اختيارها للون الردات

الذي يتخلله مساحات بنية  صفر الغامقاأل لون الغطات و  البال
فت والفرح، والذي

ِّ
كون رسالتهم   اإلحباطال  وربما يرمز إل الد

ي . أحيانا وتحقيق آمالهم ينتابها االحباط 
ي تحقيق األماي 

 
 ف

ا عىل ونجد   فن استخدام الضيات والتظليل ان الفنانة لم تركز كثتر
  كتر  عىل اظهار الكتلة والهدوت . ت  ألن ما يهمها هو ال
كنصى صامت   وربلها  لدى هذه المجموعة فاللوحة التشكيلية

ي عميقة وتأويالت 
رادرة عىل السمو بذائقة  بعيدةحاملة لمعاي 

ي لقراتة ألوان الريشة والقلم، فال تكون اللوحة حاملة 
المتلق 

ي حد ذاته
 
 . للمعت  فحسب ولكنها تتحول بذلك إل معت  ف

 الثالثة أما المجموعة 
شكل البيئة المستوعبة مع العنارص المعنوية  لديهم حيث يندمج

يصوغه لايجاد شكل ما  ه  حيث يقوم الفنان من خالل حاست  
.  ورؤيته العقل باسقاطاته ي

 فنانال حيث يستمد عىل المتلق 
ه، ومما احتفظ به العقل من التجارب طارته الفاعلة من مخيلت  

نتيجة لتفاعل المخيلة مع ك  واالنطباعات الحسية، والمشاعر
 . الذاكرة الصورية
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ض وليدة الفالفنان وسام ابراهيم يحاول  مخيلة خلق وارع مفت 
الذي يشكو من  والقلق

من خالل عدمية الجذور 
 ال النفق المظلم الدخول

 كما ان  ،أو الخروج منه
ي استخدام  

ه التضاد اللوي 
ورسم الشخص كشبح 

ه للون األحمر استخدام  و 
سود مع اندفاع واأل 

 من النفقالعتم ة 
هد وضغطها عىل المش

، األ ي
لنا روة يعكس رض 

ي طابع القل ق والح زن والتوتر عىل العمل برمته،  كي  الرصاع ،
يضق 

ي ذاتية الفنان، بما تحيل اليه من  هي  تلك
 
دالالت ارتسمت ف

 ، رمز للموت القادم، وبما كو رمزية االتجاه الذي تشتر اليه،  أم صتر
اللون إال أنه ومن خالل استخدامه توحي به الحياة من اضطراب 

ار للوالدة واألصفر األخرص  كداللة   نور الشمس ةالذي يعكس ارسر
ج الرؤية والفكر لدى الفنان وترتبط مع  ورليل من األزرق تمت  

ي 
ي نهاية المطاف بصورة ذهنية ترتق 

 
بعضهما باإلحساس وتخرج ف
ي بالذائقة الفنية والجمالية لد

لتكشف للذائقة لوحة  ى المتلق 
ي رالب شعري

 
 .  فنية ف

 ورات تأسيس  والفنان محمد ابو ميس يسع
 
 تخلقه ذوات عال

 
ما

 لوحتهجاتت بالرصاع من اجل البقات فإنسانية تكون محكومة 
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 فيما 
 
 واسعا

ا
ي يفتح مجاال

ي فت ى
 عن نشاط إنساي 

 
ا التشكيلية تعبتر

ة جمالية.  ي وختر
 
نه الصورة من محتوى معرف  تتضمى

ي اللون يسع ف ي سعيه لغرض تحقيق ذاتي   فمن خالل
 
ه ت  التضاد ف

 
 
، ها لورؤاه وايصال ي

ة اللوح ة باكمله ا ان مساح حيثلمتلق 
ي مع واأل  زرق الممزوج بالحمرةت داخلت ب األ صفر والبنفسجر

هو و  حظةلتوليد جو موحد يمثل تلك اللم الظل ااستخد
 
 
 . م اشتقه من مخيلتهيخضعها لعال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ا عىل شكل  دون الشخوص ذ اعتمد عىل األلوانإ لذا لم يركز كثتر

ه عىل األوجه المرأة و  التأثتر  لوان كي يعىطي ال الحيوانات بقدر تركتر 
ي المؤثر

ي ،  المري 
ج اللونية فالوجوهعىل المتلق   خلفيتها  مع تمت  



19 
 

 تشارك العالمات، من نسق   عن تعتر  ألوان والوجودية.  الداللية
  البعض بعضها 

 
ب أكت  من رلب  ، جدليا فبموجب اللون نقت 

ي تبعث فيها الحياة؛ 
ي األشيات؛ فهي الت 

  بير   تترسب هذات   الورت   فق 
، التشكيل كائنات ي

 . نفسه عن الجمالي  األثرُ  يعتر ف الفت 
ي الرؤية والقلقو 

 
د البعد جست وهي ة مريم سالمة الفنان تشاركه ف

برمته  ان العمل . عىل حياة البرسر  الظروف صقلتهالروحي الذي 
ي ب

لتولد مفاهيم ) االسود واالبيض (  ثر متضادات لونيةأبت 
ي 
 
، كنتيجة حتمية لذلك المصتر متضادة، ما بير  الحياة والموت ف

 التضاد. 

والوارع تحده الكثتر  ةومن ثم فان نطاق التمثيل للقلق بير  الفنان
تسقط عىل لوحتها انفعاالتها  بدأت الفنانة . من المؤثرات
العاطفي ة والذاتية تجاه هذا الكم من البرسر وكأنهم ومغاالتها 

ي  سبايا،
 
اكم هذا  ف   نرصد  رد  الت 

 
  وجوها

ا
 . التفاصيل بغتر  مختلفة
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ي  حادة أنها  إال  ، األجساد متماهية أشباح أنها 
 
 الشكل تفاصيل ف

ها بهذا االنفعال، فتحول الخط فاصطبغ إحساُس  ، والتأويل
ية تبث  واللون عندها المكبوت ات النف سية بير  القيم ال لغة تعبتر

 .من خالل رصخة الذعر والرفض  اللونية المتنارضة
ي األ ولذلك فان 

 
ي هذا االتجاه هي إفراغ لما ف

 
شكال الفنية ف

ي  ةأعصاب الفنان
 
من شحنة عاطفية متولدة عن انصهار الوجود ف

  ا خياله
 
ي فنهثم إفراغ

 
 ا . قدم جزتا من ذاتهت تكما لو كان  ا ه ف

 بل تال  ريم سالمةة مالفنان
 
 جماليا

 
نقل المشاعر تنقل موضوعا

ق والخ وف واألوجاع، وهو ال يلج  العارمة إزات موض وع مع ير  ك القل
 .إل العقل بل يلجأ إل العاطفة 

اما الفنان بسام 
تجده ينطلق  منتر 

ه الوجدانية من ذات  
ي السعي 

 
والنفسية ف

ورات معطيات 
الشكل الحىسي 

يح اول  حيثو 
الفن ان من خالل 
ي ربضة 

 
يحة ف رسر

اليد التعبتر عنها 
برؤية متصورة 
وذاتية تكشف عن 

ه الحاد احساس  
ي 
بالموضوع اإلنساي 
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ي جانب وحاجته لكشف اح ساس  
 
ه التعبي ري وتحقيق جمال هو ف

القناع  خلفالمكبوت الوارع  جمال عن منه معنوي النه يكشف
ي طياتهلوحته هذه المصطنع، 

 
عىل خشونة الوارع  ا تمردا تحمل ف

ي ربضة اليد أو  ضة يد خشنة بألوانها الداكنةالمتمثل بقب
 
سوات ف

  الطيات تزداد وحيث  الخلفية
ُ
ي  اللونية
 
، تركيبها  ف من أجل  الداللي

تحقق االنسجام بير  الغايات الذاتية والفكرة وبير  الشكل 
 .المتخيل والمضمون 

ت  ي
ا للىسر ا مرئيًّ

 
ي تعتقد الرؤية الدونية أنه فاللوحة تعىطي وجود

الت 
ي 
فالعمل الفن ي يجب ان يسلط الضوت عىل نوازع ،  غتر مري 

ذات  الصورةاالنسان الغامضة وهموم عرصه وآالمه، لذا كانت 
ي وتوهج 

 غامق . زخم لوي 
ا نقول الفنان  نعسان   إن وأختر

ي لوحته  ركز ستر أ
 
بورتيه ف
عىل تجسيد  لوجه امرأة ،

الوجه بتقاطيعه ليحاكي لنا 
لحياة عىل انعكاسات ا

ة أمر إاالنسان، فهو وجه 
  ،ناطق

ُ
ها تجذبك ابتسامت

 الفنان استطاع المخفية حيث
ان يجسد رساوة الزمن من 
خالل تقاطيع الوجه وخشونة 

 من خالل الجلد إال أنه
وبعض النقط  ابتسامة بسيطة
تعكس  وهي  من اللون األصفر 
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 . الرؤية مفتاح لديه اإلدراك الحىسحيث يمثل ، القوة والتحدي 
 
 
 وانسحابه العير   حدرة يصبغ الذي وغموضه السواد  لعمق نظرا
 توزيعها  أن هذا  من وأكت   داللة،و  لغة فللعيون . العير   تحت ما  ال

  يحمل
 
  .أخرى تأويلية أبعادا
 أرول : 

 
 وختاما

عملية هدم وبنات متواصل لوحات المجموعة الثالثة تكشف عن 
وفقا لذاتية الفنان  و ل  )النص( بدالالت ه ومعاني ه السيكولوجية، 

األمر الذي ك رد فع ل مع ادل لدواخله وبأثر تجربة الفنان الذاتية 
ي تر كه ألثر عميق 

 
ي عليه ريمة اثرائية، وتركن إل فاعليته ف

يضق 
ي نفس وذه ن الق ارئ

 
  .ف

هر من رلق يكشف عن ما هو مضمر كما ان التعبتر عما هو ظا
ي توافق موضوعويوازي عالرات اال

العمل  ةلوان المتضادة الت 
ي نفسية الفنان

 
  . وتحيل لما هو رائم ف

  

https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%89&action=edit&redlink=1
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