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  الملخص

 ،ن تجارب فنانین عراقیین تش�یلیین�سعى ال�حث إلى معاینة نماذج م       

ال هاجروا من بلدهم األصلي إلى بلدان استق�ال غر��ة، وتعیین أثر هذا االنتق

حق� على طب�عة التوّصالت الجمال�ة لجهة الهو�ة الفن�ة والتحول األسلو�ي المت

 في أعمالهم. ومن خالل قراءة نماذج لتجار�هم وف� بنیتها الحس�ة والجمال�ة

ه معاصرة، ومقارنة �ما �انت عل�وتكو�نها اإلنشائي وموضوعاتها في اللحظة ال

  هذه التجارب وخ�اراتها الفن�ة في البلد األصلي. 

�ست�عد ال�حث افتراضات الرؤ�ة المه�منة والخطاب الم�رس عنها     

مؤسسات�ا، ��ونها تجارب ذات انشغال هامشي، یتحدد إطارها التعبیر� في 

  الندماج. موضوعات الحرب، الفقدان، والهجرة، والذاكرة، ومفهوم ا

حیث �قدم ال�حث عبر قراءة مقارنة لتجارب عدد من فنانین عراقیین     

ـ بوصفها نماذج ـ مد� االهتمام الجمالي �االنفتاح على أسالیب  مهاجر�ن

وموضوعات فن�ة معاصرة في دالالتها وتوجهاتها الموضوع�ة والذات�ة، ما 

  �ستدعي تقدیرها وتثمینها عبر هذه التطلعات.   

تحول جمال�ات المنفى، اإلطار المرجعي، الهو�ة الفن�ة، الالكلمات المفات�ح: 

  األسلو�ي.
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Abstract: 
The Aesthetics of Exile: Iraqi Artists Migration to 
Receiving Countries 
Representations of New Artistic Identity and the 
Consequences of Stylistic Change 
The paper aims at investigating examples of experiences 
of Iraqi plastic artists, and Arabs, who have immigrated 
from their countries of origin to the Western receiving 
countries, and identifying the impact of this transition on the 
nature of the aesthetic results in terms of artistic identity and 
the stylistic change achieved in their works. These aims will 
be achieved by studying examples of the artist's experiences 
according to their sensational structures and themes in the 
present moment, and by comparing these experiences and 
their technical options with the way they were in the country 
of origin. 
 The study excludes the assumptions of the dominant vision 
and the institutional discourse devoted to it, as being 
experiences of marginal concern, their expressive 
framework is confined to topics of war, loss, immigration, 
memory and concept of integration. 
The paper also presents, through a comparative reading of a 
number of artists experiences as models for the study, the 
aesthetic interest in openness to contemporary artistic 
methods and themes and their implications and trends, 
which requires appreciation and recognition through these 
aspirations. 
Keywords: Aesthetics of Exile, Frame of Reference, 
Artistic Identity, Stylistic Change. 
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  المقدمة

سان ُیذ�ر أن الهجرة ظاهرة إنسان�ة موغلة في القدم، وهي قد�مة قدم اإلن     

نفسه، بل �عدها ال�عض المحرك األساس لمسیرة التار�خ ال�شر�. في عالمنا 

المعاصر، لم تكتف مثل هذه الظاهرة في أن تكون مرحلة تار�خ�ة ینظر إلیها 

وة و�ش�ل ثابت، بوصفها أحداًثا سا�قة حصلت �األمس، وهي اآلن حاضرة �ق

رة تخل� ف�ه تحد�ا إنسان�ا مضاعفا، مرة للبلد األصل الذ� تتم الهجرة منه وم

  ثان�ة للبلد المستقبل الذ� تفد إل�ه. 

لذا  ؛تحولت ظاهرة الهجرة بذلك إلى حق�قة مؤثرة في الشرق �ما في الغر    

تستدعى دراسة تداع�اتها أهم�ة مرجوة من خالل صورها المتعددة التي تظهر 

مفاعیلها عالم�ا، تارة على المستو� الس�اسي، أو المجتمعي وتارة أخر� 

  االقتصاد� وحتى الثقافي. 

تفترض الهجرة دوافع وأس�اً�ا عّدة، منها: " ال�حث عن فرص جدیدة      

، �ما تقترح )1(نف أو �سبب التدهور البیئي"أفضل، الهرب من الصراع والع

ت نتائجها أثناء ظهورها في أش�ال س�اس�ة وت�ارات ثقاف�ة جدیدة ترت�� بتحوال

 ـعم�قة في المجال االقتصاد� واالجتماعي، ما یجعل الهجرة في وقتنا الراهن 

تحدیدا ـ إسهاًما �ش�ل حیو� على إعادة تش�یل عالمنا، فهي بدورها �اتت " 

  .)2"(�ة دینام���ة مر�ز�ة داخل العولمةعمل

اتها من البلدان التي تكرّست فیها ظاهرة الهجرة؛ حیث اتضحت بدا� العراق     

جراء عقو�ات تمثلت في حصار اقتصاد� وٕانساني أممي  1991منذ عام 

�أثر االحتالل االن�لوأمر��ي  �2003سبب غزو الكو�ت، وتضاعفت �عد عام 

  لهذا البلد.
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طالت الهجرة الفنانین العراقیین منذ ما �قارب الثالثة عقود. تداع�ات األثر     

األول جعل الفنان العراقي تحت وطأة التأثیر النفسي واإلنساني للحصار 

وانع�اس ذلك على المجالین الفني والثقافي، مع تداعي االهتمامات الفن�ة 

لى الصعد �افة الماد�ة والثقاف�ة وتكر�س حالة العزلة �أثر إجراءات الحصار ع

منها والمعنو�ة، ف�ما �ش�ل دافع االحتالل في التار�خ الثاني أثرا قاس�ا أكثر 

  فداحة.

وجراء ما نتج عن االحتالل، متمّثال في العزلة واإلح�ا� الذ� بدأ یتفاقم      

لد� الفنانین العراقیین، خاصة �عد ترد� الوضع األمني، وعمل�ة التهجیر 

ر الصراع الس�اسي، تلك التي ش�ّلت جم�عها أس�اب دفعت القسر�، وظهو 

�الكثیر من الفنانین التش�یلیین من المنتمین إلى أج�ال فن�ة متعددة إلى التف�یر 

في الهجرة التي أطل� علیها ال�عض الهجرة الثان�ة، �عدما �انت الهجرة األولى 

  قد حصلت في التسعینات من القرن الماضي.

سعى الكثیر من الفنانین العراقیین إلى الخروج من العراق والهجرة الى عدید     

البلدان األور��ة وأمر��ا الشمال�ة �عد استقرارهم في بلدان االستق�ال التي وفدوا 

إلیها، وحاول العدید منهم استعادة حضورهم الفني من خالل إقامة المعارض 

احب هذا الواقع اختالفات واهتمامات والمشار�ات الفن�ة في تلك البلدان. وقد ص

مغایرة سواء في الرؤ� والموضوعات أم المشار�ع الفن�ة التي أقدموا على 

إنجازها، والتي �شفت عنها المتا�عة الثقاف�ة والفن�ة عبر عدید المقاالت 

والتقار�ر والب�انات التعر�ف�ة للمتاحف ولقاعات العرض الفن�ة التي احتضنت 

هم في الغرب. إذ �م�ن تّلمس اهتمامات مغایرة تتضح من تجار�هم ومشار�ع

خالل ممارساتهم الفن�ة، و�أثر التطلع ومجاراة ما هو حاصل ومه�من لعالم الفن 

في بلدان االستق�ال، حیث �اتوا أمام جمهور ومؤسسات واهتمام ثقافي آخر في 
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جمال�ة  مدن مختلفة تحفل �المغایر والغر�ب والجدید والمعاصر، وأمام أسئلة

  وفن�ة غیر التي اكتسبوها في بلدهم األصلي.

 مش�لة ال�حث 

جنب�ة إن انتقال العدید من الفنانین العراقیین من أج�ال مختلفة إلى بلدان أ   

عقد مقارنات، تتمثل في االفتراق عن تأثیر المرجع�ات ال�صر�ة على  �اعث

التي ة، و هم و�یئتهم السا�قوالثقاف�ة وطرائ� التعبیر التي �انوا یزاولونها في وطن

 :نها م�ان �عضها مرتهنا لتار�خ�ة الخبرة التي اكتسبوها، و��ف�ة تعاملهم معها، 

ت �اراالثقافة األصیلة، المؤسسة الفن�ة، طب�عة الحقل الفني في بلدهم األم، الخ

الفن�ة المتاحة ومقدار ما یتمثلون من �ل ذلك في منجزهم، لكونها إحد� 

الجمال�ة وخ�ارهم األسلو�ي، أمام مواجهة م�تس�ات جدیدة  ضرورات هو�تهم

�ة ومواصفات مغایرة في بلد االستق�ال، تتمثل أ�ضا في ثقافة مغایرة، وجود حر 

ة غیر مقیدة في الفضاء المدیني الذ� �حیون ف�ه، مع التّعرف إلى مؤسسات فن�

ة �ف�ة استعادترتسم حدودها �صرامة �أثر احترافیتها. �ما �اتوا منشغلین في �

حضورهم التعبیر� في الحقل الفني الجدید وطب�عة التعاطي مع الم�تس�ات 

م راتهالوجود�ة والثقاف�ة البدیلة التي ستكون ـ دون شك ـ في مواجهة خف�ة مع خب

ع ماألصیلة ومرجع�اتهم السا�قة. وهو ما یدعو إلى التف�یر في ��ف�ة التواصل 

جمال�ة حرة وانشغاالت تقن�ة وفن�ة  منجز فني معاصر، �فترض اهتمامات

في  شدیدة التنوع ومنفتحة في تعددیتها األسلو��ة، حافلة �المغایرة واالختالف

 تمث�التها التصو�ر�ة والصور�ة، ور�ما غیر مسبوقة عما �انت عل�ه ممارستهم

  للعمل الفني.

لى ها ععبر هذه المقارنة في إطارها العام البد أن ترتسم �عض أسئلة نعینّ     

  النحو اآلتي:
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هل س�ش�ل االندماج أو الع�ش في بلد االستق�ال، واكتساب الثقافة المغایرة      

والجدیدة، استدعاءات واعدة وص�اغة أخر� لمرجع�ات الفنان ومحاولة تأصیل 

هو�ة فن�ة تتواف� مع الم�تس�ات المتاحة، وجود�ة �انت أم ثقاف�ة؟ وما الذ� 

  ة األصیلة، بوصفها ذاكرة وتجر�ة وجود سا�قة؟ یت�قى من تداع�ات الخبر 

ـ هل ُ�َعدُّ المنجز الفني الذ� یتم إنجازه في بلد االستق�ال منتم�ا إلى هو�ة ثقاف�ة 

وم�ان�ة �عینها للبلد الجدید، أو امتدادا لثقافة البلد األصیل، أو هو نتاج هجین 

  وهامشي؟

بوصفها حضورا في فضاء ح�اتي ـ تجر�ة الع�ش والوجود في بلد االستق�ال، 

وثقافي ووجود� مختلف، هل �فترض تأثیرا �الغا في إجراء تحوالت أسلو��ة 

عم�قة للفنان، واالنشغال �موضوعات مغایرة جّراء التعاطي مع م�تس�ات تقن�ة 

وتجر�ب�ة جدیدة، ولكون منجز الفنان �ات منتم�ا إلى عالم جدید ومنفصل عن 

  خبرات سا�قة؟

ك، وللوصول الى خالصات أو إجا�ات متوقعة لما تم افتراضه من من ذل    

تصورات وأسئلة في موضوع ال�حث هذا، سوف یتم تعیین عدد من تجارب فن�ة 

م�ّرسة لفنانین عراقیین، استقروا في بلدان استق�ال أجنب�ة، ��ونها نماذج 

ؤ�ة مختارة، لغرض قراءة مد� ما �م�ن استخالصه من نتائج ومقار�ات عبر ر 

نقد�ة وتحلیل�ة لمنجزهم الفني، و�ما �حق� الوصول إلى جملة من اإلجا�ات 

والتوصالت التي تخص موضوع ال�حث المتعل� بجمال�ات المنفى وطب�عة 

  المنجز الفني في بلدان االستق�ال.  

  عینة ال�حث

لغرض التوصل إلى إجا�ات عن استفسارات �هذه، تم اخت�ار ثالثة من      

، �ندا، (السو�دلعراقیین الذین هاجروا إلى بلدان استق�ال مختلفة الفنانین ا

الوال�ات المتحدة)، وجْعلهم نماذج تلبي معرفتنا، ومن خالل أعمالهم الفن�ة 
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المنجزة، �الممارسة الفن�ة التي أص�حت علیها تجار�هم وال�عد التمثیلي لهو�تهم 

الفن�ة الجدیدة ومآل التحول األسلو�ي في بن�ة العمل الفني لدیهم، سواء على 

مستو� الث�مة الفن�ة أو التقن�ات والوسائ� المستخدمة في منجزهم الفني. 

)، **(المتحدة غائب ـ الوال�ات *)، وغسان (�ندا والفنانون هم: �ر�م رسن ـ 

  ***). (السو�د سعدون ـ  مو�ر�

ظهرت تجارب هؤالء الفنانین في بلدهم األصلي العراق منذ منتصف      

ثمانین�ات القرن المنصرم، سواء عبر معارض شخص�ة أم مشار�ات فن�ة 

نحاول من خالل قراءة تحلیل�ة مقارنة مد� حضور التحّول سمشتر�ة، وهنا 

 لي والفني في منجزهم اإلبداعي �أثر هجرتهم إلى بلدان استق�ال جدیدةالجما

تواصلهم في نشاطهم الفني عبر عدید المعارض الشخص�ة التي أقاموها و 

حق� ، وتعیین االختالف والتغییر المتومشار�اتهم الجماع�ة في بلدان االستق�ال

  ق.لعرالبلد األصلي، افیهما، مقارنة �ما �انت علیها إثناء تواصلها وتحققها في ا

  هدف ال�حث

ة تمثیل الهو�ة الفن�على التثّبت من معاینة  ینطو� هدف ال�حث األساسي     

 وأهمیتهما في �ونهما مؤثر�ن في الممارسة التحول األسلو�يالجدیدة ومآالت 

لة التش�یل�ة لعدد من الفنانین العراقیین من الذین هاجروا من بلدانهم األصی

واستوطنوا بلدان استق�ال أخر�، ولغرض تحقی� هذا الهدف ُیتطلب معرفة عدد 

  من اإلجراءات تشتمل على:

ل و�ة الفن�ة والتحو التعرف على األ�عاد الدالل�ة والمفاه�م�ة لمصطلحي اله -

تت األسلو�ي اللذین �م�ن اعتمادهما لدراسة و�حث الممارسة التصو�ر�ة التي �ا

  علیها تجارب فنانین غادروا بلدهم واستقروا في بلدان استق�ال. 
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تحدید إطار مرجعي �م�ن اعتماده في عقد مقار�ات تحلیل�ة ونقد�ة لألعمال  -

 إلى فهم أعم� لممارستهم اإلبداع�ة. التش�یل�ة لهؤالء الفنانین �غ�ة الوصول

تعیین الخصوص�ة األسلو��ة والفن�ة التي �اتت علیها هذه التجارب بوصفها  -

في نتاجا لما تم اصطالحه بجمال�ات المنفى، وتمثل الممارسة التش�یل�ة لهم 

مغایرة لثقافة البلد األصیل، وطب�عة  من ثقافةبلدانهم الجدیدة �ما تنطو� عل�ه 

التعاطي مع الم�تس�ات الوجود�ة والثقاف�ة البدیلة في بلدان االستق�ال، والحراك 

في فضاء مؤسسات فن�ة تفترض حدودا مختلفة، وفاعل�ة التواصل الم�اشر مع 

منجز فني معاصر، �ستدعي اهتمامات وانشغاالت مختلفة ور�ما غیر مسبوقة 

 .�النس�ة لهم

 أهم�ة ال�حث

 تأتي األهم�ة ال�حث�ة في مسعى إلى تعز�ز ما �أتي:

النظر إلى الفن العر�ي من خالل موضوعات جدیدة یتم التعاطي معها خارج  -

  نطاق االنتماء الوطني والجغرافي لهذا الفن. 

ال�حث عن اعتراف مستقبلي بتجارب الفنانین العرب في بلدان االستق�ال، من  -

الممارسات الجمال�ة لجهة بنیتها الجمال�ة واإلنشائ�ة  خالل فهم هذه

وموضوعاتها المختارة، �عیدا عن مر�ز�ة التداول الغر�ي �شأنها واختزالها 

الذاكرة والهوّ�ة بوصفها لحظات تعبیر�ة عن موقف س�اسي �عینه �ستدعي "

طقة والحرب وٕاعادة البناء والتهجیر، �ما �ستقبل مواض�ع أخر� تأّثرت بها المن

، أو في صورة )3(�حساسّ�ة وعم� إلى حد الدعا�ة" في هذا الوقت العصیب

ثان�ة، من �ون هذه التجارب تتطلع الى جانب اجتماعي �شارك في الدعوة إلى 

  عمل�ة االندماج الثقافي في بلدن االستق�ال.

�فترض ال�احث تأطیر النتاج الفني لهؤالء الفنانین، أو المجموعات التي  -

علیها في بلدانهم الجدیدة البدیلة ضمن اصطالح " جمال�ات المنفى". أص�حوا 
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إذ �م�ن التّعرف إلى النتاج الفني لهؤالء الفنانین الذ� تّم إنجازه في بلدانهم 

الجدیدة عبر إطار اصطالحي لمعنى الهو�ة الفن�ة والتحول األسلو�ي الذ� 

ر االختالف حصل في تجار�هم ونتاجهم الفني، وما انطو� عل�ه من صو 

والمغایرة، سواء �ان على المستو� الش�لي أم الموضوعي، ولجهة مآالت 

  التّحول التي أصابت الممارسة اإلبداع�ة للمنجز الفني لهؤالء الفنانین. 

   المنهج

منهج تحلیلي نقد�، لغرض التوصل إن المنهج الذ� اقترحه ال�احث هو      

إلى مقار�ات سواء للمرجع�ات الجمال�ة لتجارب هؤالء الفنانین، وال�حث عن 

  المؤثر الخارجي الذ� قد أحدث تغییرا في األش�ال وطرائ� التألیف الفني. 

  حدود ال�حث

تتأكد حدود ال�حث على دراسة وتحلیل نماذج مصورة ألعمال ومنجزات     

انین (�ر�م رسن، غسان غائب، �ر�م سعدون) التي اشتملت على تش�یل�ة للفن

لوحات مسند�ة، وأعمال ط�اع�ة مختلفة التقن�ات، ومجسمات ضمن حدود 

ن مإنجازها الزمني منذ منتصف ثمانین�ات القرن المنصرم حتى العشر�ة الثان�ة 

تمث�الت هذا القرن وف� فرض�ة ال�حث التي تستدعي عالقة راسخة �حضور 

  التحول األسلو�ي في تجار�هم.الجدیدة ومد� تحق� و�ة الفن�ة لله

  أوًال: مقار�ة دالل�ة �غرض التعیین

  فن�ةفي وصف الهو�ة ال -1

لغرض معاینة ع�ارة "الهو�ة الفن�ة" بوصفها اصطالحا ینطو� على تصور 

یتضمن مقصدا جمال�ا وحدودا ووظ�فة وأهم�ة تتعل� �طب�عة التجر�ة اإلبداع�ة 

في العمل الفني، وتشیر من خاللها إلى تمیزه واختالفه؛ البد من التعر�ف 
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�ة واالشتقاق الداللي �معنى "الهو�ة" التي تتمثلها هذه الع�ارة �أس�اب المقار 

  بینهما.

�فترض مفهوم "الهو�ة" وجود عالقة تقضي " �التطاب� مع الذات عند شخص 

، أ� تلك )4"(ما أو جماعة اجتماع�ة ما في جم�ع األزمنة وجم�ع األحوال

العالقة التي تبین أن ��ون الشخص هو ذاته والجماعة هي ذاتها ول�س أ� 

ا �م�ن النظر إلى "الهو�ة" ��ونها "خ�اال، آخر أو أ�ة جماعة أخر�. �م شخص

یراد منه أن �ضفي نموذجا أو سردا منتظما على التعقید الفعلي والطب�عة 

، إضافة إلى أن السؤال عنها )5(الف�اضة لكل من العالمین النفسي واالجتماعي"

البد من أن یتر�ز على مبدأ الوحدة في مقابل الكثرة والتعدد، واالستمرار في 

ل التحول والتغییر. وفي عصرنا تتم معاینة الهو�ة وعّدها مجاًال یؤ�د مقاب

حضوره �مجموعة من الصفات الجمال�ة والثقاف�ة والتجر�ة المتمیزة وهي أسلوب 

ح�اة. نر� من ذلك، أن "الهو�ة" تمضي �ي تكون أثرا خاصا، متمیزا، قادرا 

  على التعبیر والتحول والتغییر.

تقترح ع�ارة "الهو�ة الفن�ة" داللتها، إذًا من مقار�ة عم�قة وف� هذا التصور      

تمثالته نجدها تستدعي، أ� "الهو�ة م " الهو�ة" �ح�م تجاور المعنى و لمفهو 

الفن�ة"، داللتها �اعتمادها على التمیز والنمذجة والتفرد والتّحول أثناء تعبیرها 

ة تستوجب ممارسة تعبیر�ة وتمث�التها الجمال�ة في العمل الفني. إن أ�ة هو�ة فن�

أصیلة وغیر متكررة، وهي ذاتها عالقة " تأمل�ة تنش� فیها الذات، و�لعب فیها 

حیث تظهر �ما �شیر إلى خصوص�ة الرؤ�ة والمنجز . )6(الوعي دورًا فعاًال" 

اإلبداعي ��ونه أثرًا إنسان�ا مستقال قا�ال على اإلت�ان �ما هو جدید وحیو� 

تواصًال وتفاعًال مستمرًا بین أهداف ومقاصد مشتر�ة ومتّحول، �ما تفترض 

جمال�ة أثناء عالقة تأل�ف�ة وتأو�ل�ة جدیدة یتوسمها العمل الفني في موضوعته 

  و�نیته الحس�ة.
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لعمل إن وظ�فة "الهو�ة الفن�ة" تتحدد في تعز�ز وٕاثراء المضمون الجمالي ل     

وز حالة االغتراب والفهم وتجا ،الفني، وتمّیز فرادته عن تجارب فن�ة أخر� 

 الجمالي للمنجز الفني، عبر تحّول مصادره وأصوله الجمال�ة إلى تراث فعال.

ومنح العمل الفني أفقًا متعددًا للتفسیر، حیث �ستحضر هذا التفسیر تار�خ 

ني العمل الفني الخاص �النظر إلى العالقة القائمة مبینًا مرجع�ات العمل الف

  وفرادته.

نظام تحدد أهم�ة "الهو�ة الفن�ة"، غال�ا، في �ونها مقصدا یؤطر المن هنا ت    

الجمالي للممارسة الفن�ة، حیث ترقي بتأثیرها إلى خل� محاوالت و�لورة 

االتجاهات الفن�ة وص�اغتها التش�یل�ة وتأصیل دوافعها، عبر حضور أصول 

فني تؤسس لطب�عة هذه االتجاهات وتعّین من خصوصیتها، ما �حق� للعمل ال

سواء في موضوعته أو بنیته الحس�ة، قدرا الفتا من التواصل والتفاعل عبر 

  أهداف وغا�ات جمال�ة تسعى إلى بناء عالقات تأل�ف�ة وتأو�ل�ة جدیدة. 

  ـ في وصف التّحول األسلو�ي 2

مة ثی�قى مفهوم التحّول هو أحد أسئلة "الهو�ة" الراسخة؛ إذ ال �م�ن أن تكون 

بذاتها  دون تّحول، لكونها تتأسس في س�اقات اجتماع�ة هو�ة ما م�تف�ة 

 ومن وتار�خ�ة وثقاف�ة معینة ومحددة، وعلیها " أن تتجاوب مع األحوال المتغیرة

ع ، و�ذلك األمر المتحق� م)7(ثم فهي عرضة للتغییر وٕاعادة التصو�ر �استمرار"

ل�ة " ل�س "الهو�ة الفن�ة"، فالعمل الفني �ما ینطو� عل�ه من مرجع�ات جما

مجرد واقعة تمت وانتهت في زمن ساب�، نلتقي بها �اعت�ارها ماض�ًا، وٕانما 

شيء له تار�خ �متد عبر الزمن، و�عاد تش�یله �استمرار على مر العصور، 

  .)8(بتعاقب األج�ال وتراكم خبرات التلقي "
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واألش�اء  غال�ا ما �عّرف التحّول على أنه فعل تغییر �صیب األفراد

سات، و�ؤد� إلى نشوء عمل�ات جدیدة مختلفة من حیث مظهرها والممار 

وجوهرها، ف�ما �عرف األسلوب ��ونه "الص�غة أو التألیف ...والمنهج الذ� 

التش�یل�ة . بذلك نصف األسلو��ة في الفنون )9(�سلكه األفراد في األعمال"

من اإلجراءات األدائ�ة التي تمارس التعبیر التصو�ر� من ناح�ة  مجموعة

  السمات والخصائص وطرائ� التعبیر الفني.     

إن ع�ارة التحّول األسلو�ي في الفنون التش�یل�ة یراد منها قراءة ومعرفة     

التغییر الذ� أصاب طب�عة التجر�ة الفن�ة سواء ما تعل� منها �العالقة الصور�ة 

�ف�ة والمعالجة التقن�ة أم الموضوعات التي تتناولها التجر�ة الفن�ة أل� والتأل

فنان. فالعالقة الصور�ة في تحولها تعني التغییر الذ� �طال طب�عة األش�ال 

والعناصر التش�یل�ة األخر� من عالمات وخطو� ومفردات صور�ة مختلفة 

حس�ة و�صر�ة  ینطو� علیها العمل الفني، و�ظهر من خاللها منجز ذو طب�عة

دالة، ف�ما العالقة التأل�ف�ة هي تلك التي تدل على طب�عة هذه العناصر 

التش�یل�ة وخصوص�ة حضورها وتمظهرها ���ف�ة معینة على السطح التصو�ر� 

للعمل الفني، ما �منحه �عدا تعبیر�ا متفردا. أما المعالجة التقن�ة فیراد بها 

األدائي للمادة الخام التي تنشئ الطب�عة الطر�قة التي یتم بواسطتها االستخدام 

الملمس�ة والحس�ة لهذا العمل. في حین أن الموضوع هو المعنى الذ� �قترحه 

  العمل الفني وف� المرجع�ة الثقاف�ة والصور�ة التي �فترضها الفنان في منجزه.  

إن اقتران مفهوم الهو�ة �التحول یتأتى من �ون الهو�ة �مثا�ة حضور یتأسس 

في س�اقات اجتماع�ة وتار�خ�ة وثقاف�ة متعینة، وهو حضور ال �م�ن له 

االكتفاء بذاته، بل عبر الفارق واالختالف، وتمّثل إم�انات جدیدة ما �ش�ل لها 

  ار. تحد�ا یدعوها إلى التحّول �حیث تتغیر وتنتقل �استمر 
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  ثان�ًا: اإلطار المرجعي للرؤ�ة

تتأتى ضرورة اإلطار المرجعي في العمل الفني ��ونه مقصدا یؤطر النظام 

ر الجمالي للممارسة الفن�ة، فال رؤ�ة دون مرجع یرد إلیها؛ حیث ینطو� اإلطا

 المرجعي سواء �ان مضمرا تم تمثله أم ظاهرا من خالل استعارة صفاته الحس�ة

ي على التأثیر العمی� في بلورة االتجاه الفني والص�اغات في العمل الفن

التش�یل�ة وتأصیل دوافع التجر�ة الفن�ة عبر حضور مصدر یؤسس 

  لخصوصیتها و�عین على تأس�سها.  

ان في المحترف الفني العراقي الحدیث وما �عد ثمانین�ات القرن المنصرم �    

لذ� االممارسة التش�یل�ة، األول  ثمة تأثیران �ح�مان إطار الرؤ�ة المرجع�ة في

 مبدأتتعین توص�فاته من خالل استلهام المنحى التراثي والتار�خي بوصفه تحققا ل

، الهو�ة الفن�ة في المنجز الفني وهو ما ثابرت عل�ه تجارب الفنانین الرواد

في  داثةوالثاني هو الخبرة التجر�ب�ة التي ترفد الممارسة التش�یل�ة �متطل�ات الح

ي تجر�ة الفن�ة عبر منجز الجیل الستیني في التش�یل العراقي. �ان ذلك �أتال

اء، عبر ما "ترفده المعارض الفن�ة المقامة، الشخص�ة منها والجماع�ة على السو 

، وحینما �ان �ل )10(وحلقات النقاش في التجمعات الفن�ة ومشاغل الفنانین" 

  �التأثیر ال�صر� المشترك.جیل یراقب اتجاهات الجیل اآلخر و�غذ�ه 

العقود األولى من القرن المنصرم مؤشرا لظهور الحر�ة التش�یل�ة لقد مثّلت     

في العراق التي تعززت �ابتعاث الح�ومة العراق�ة لعدد من الطالب لدراسة الفن 

في �ار�س وروما ولندن، مع تأس�س معهد الفنون الجمیلة في �غداد عام 

ت الفنون التش�یل�ة في العراق رب العالم�ة الثان�ة شهد. ومع بدا�ات الح1936

. �انت االتجاهات الفن�ة )11(فن" الرسم والنحت أولى عالمات االنتعاش" خاصة

التي طغت على أسالیب الفنانین وقتئذ قد اعتمدت تأثیرات الفن الغر�ي، سواء 
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ل�ع�ة ضمن التوجه األكاد�مي القائم على مبدأ المحاكاة أم االتجاهات الط

المه�منة في الفن الحدیث. حیث غلبت الموضوعات الفن�ة التي تتمثل واقع 

البیئة العراق�ة و�عض الموضوعات الشعب�ة المستمدة من الح�اة الیوم�ة على 

تجارب هؤالء الفنانین الرواد، عدا مسألة التراث التي �اتت تواجه الفنانین 

ائع التار�خ�ة عن تراث واسع غیر العراقیین �صورة الفتة، �أثر �حثهم" في الشر 

  متجانس هو ع�ارة عن 

  
  )1صورة رقم (

، سم 46×56.6ألوان ز�ت�ة، �استیل، وحبر وغواش، ،جواد سل�م، امرأة و ماكنة خ�اطة 

  سنة اإلنجاز: �ال
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، متمثال في فنون واد� الرافدین ومن ثم )12(تراكمات على مد� أر�عین قرنا"

  عهده الوس��.الفن العر�ي اإلسالمي في 

هة جاء مثل هذا التطّلع الذ� ح�م تجارب الفنانین الرواد والمؤسسین لج      

 األسالیب الحدیثة الفن جراء التطور في تجار�هم واستخدامهم لممارسات فن�ة

. �اتت أكثر علم�ة، وهي نتاج دراستهم وتدر�بهم في المعاهد الفن�ة األور��ة

ى ند إل�العمل الفني �اعت�اره وع�ًا ثقاف�ًا �ستحیث �ات الفنان العراقي " یهتم 

ه مهارة مدر�ة ول�س على مجرد السل�قة والقابل�ة المنماة �صورة شخص�ة أو ش�

  .)13(ثقاف�ة" 

ب و�ان لنتائج التّحول الس�اسي واالجتماعي والثقافي الذ� حصل �عد الحر     

حینما بدأ الفنانون " أثره على الفن العراقي، 1945 -1939العالم�ة الثان�ة " 

بتجدید رغبتهم في مواصلة ال�حث عن أسالیب ال تخلو من الحداثة والتجر�ب 

 ، حیث "�ان هدف معظم الفنانین التش�یلیین العراقیین العائدین)1(صورة رقم

و من الدراسة إلى الوطن، �عد الفترة التي أعقبت الحرب العالم�ة الثان�ة، ه

للفن العراقي، من خالل تحقی� سمات وخواص التأكید على الهو�ة المحل�ة 

و أورموز وطن�ة وقوم�ة دون االبتعاد عن األف�ار التي �انت سائدة في العالم 

  .)14(أور�ا في تلك الفترة "

من هنا جاءت بوادر ظهور الجماعات الفن�ة(****) التي نشأت بدواعي       

شتر�ة واحدة تتف� على أهم�ة االحتراف �النس�ة للفنان وااللتقاء على رؤ�ة م

ضرورة االلتزام بتصورات جادة تجاه الفن ودوره االجتماعي والجمالي، حیث 

ظهرت " ثالث جماعات تزّعم �ل منهم رسام �ارز، وفیها تجسد �فاح الفنان 

، وهذا �ان دافعًا من قبل الفنانین )15(من أجل االعتراف �ه و�رؤ�ته للعالم"
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تحتف� �حیو�ة وحضور مستمر في الفضاء  العراقیین لجعل الحر�ة الفن�ة

  االجتماعي والثقافي، وٕانضاج حس المسؤول�ة تجاه فنهم وتجار�هم.

�ان الهتمام الفنانین الرواد �موضوعة التراث بوصفه نموذًجا حسً�ا      

وتصورً�ا، ومرجعًا فن�ًا وجمال�ًا �ستدل من خالله على استحداث أش�ال 

الحیو� واإلیجابي في الممارسة التش�یل�ة للعدید ه وموضوعات تعبیر�ة جدیدة أثر 

من الفنانین العراقیین ما �عد عقد الخمسین�ات من القرن المنصرم؛ ما وّلد 

حماسة خاصة لد� الجیل الفني التالي الذ� �ات �سمى �الجیل الستیني لل�حث 

عن مسعى �عّزز من الخصوص�ة األسلو��ة والتجر�ب�ة في العمل الفني، و�سهم 

في تأس�س فن یتفاعل مع ال�عد الحضار� في الوقت الذ� یدعو إلى تعز�ز 

إشارات الفضاء االجتماعي ورموزه في العمل الفني.  تلك العالقة التي عدَّها 

الكثیر من الفنانین العراقیین قادرة على تأس�س مضامین وأش�ال تمارس 

 العزاو� أن�اء وجودها الثقافي والجمالي الحي في المجتمع. یذ�ر الفنان ض

هاجس التراث قد عّم " حتى أص�ح عنصًرا أساسً�ا في العدید من أعمال الرواد، 

وانتقل ذلك إلى تالمذتهم في الستینات. لقد �انت للماضي سطوة هائلة، تقابلها 

  .)16(نزعة لألخذ �مدارس عالم�ة متنوعة" 

لفعل التغییر الذ� أصاب النظام الس�اسي في العراق من  إضافة الى أن     

، وما لحقه من 1958تموز عام  14والذ� حصل في الملك�ة إلى الجمهور�ة، 

تغیرات بنیو�ة طالت الجوانب االجتماع�ة والف�ر�ة واالقتصاد�ة في هذا البلد " 

جیل ، خاصة لهذا ال)17(أثره في حیو�ة المثقف العراقي في ال�حث واإلبداع"

"الخمسیني" الجدید من الفنانین، والذ� تمّیز �مالمح �انت مغایرة عن الجیل 

الذ� س�قه، على صعید منجزه اإلبداعي في حقول الف�ر والفن واألدب على حد 

 سواء.
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ستو� لقد �ان العقد الستیني الفًتا �ذلك �أس�اب أحداثه المؤثرة على الم      

في مرحلة تار�خ�ة هي نتاج التداع�ات العالمي والعر�ي؛ حیث دخول الغرب 

التي أعقبت الحرب العالم�ة الثان�ة التي خلقت بدورها حساس�ة جدیدة على 

المستو� االجتماعي واالقتصاد� والس�اسي، تجّلت �ظهور اتجاهات �اتت أكثر 

 حداثة وتجر�ب�ة في المجال الف�ر� والثقافي والجمالي. مع ما راف� ذلك على

اعي والس�اسي من تصاعد لحر�ات تحرر عالم�ة وخاصة في المستو� االجتم

  البلدان التي سمیت �العالم الثالث. 

�ة مؤثرات أضفت في إطارها العام طا�عًا استثنائ�ًا على التجر�ة الثقاف     

واإلبداع�ة في العراق، في وقت �ان ف�ه الشر� االجتماعي والس�اسي قد بدأ 

وهو األمر الذ� سمح �فضاء من التعدد�ة  یلتمس قدرا من االنفراج النسبي،

ن مالف�ر�ة والثقاف�ة في المجتمع، ما أد� إلى ظهور اتجاهات تجدید�ة انطلقت 

وعي مغایر في فهم الذات وتصور الممارسة الثقاف�ة واإلبداع�ة، متمثلة في 

تجاوز حالة الصراع الثقافي التقلید� بین األج�ال، الى ال�حث عن مناخ ذ� 

ر�ب�ة وتحدیث�ة هو امتداد إلش�ال�ة الحداثة وأطروحاتها الف�ر�ة طب�عة تج

ل اإلبداع�ة في أفقها العر�ي والعالمي. انع�س هذا االهتمام لد� فناني الجی

الستیني في العدید من التجارب الفن�ة التي �اتت تحمل طب�عة خالف�ة في 

  .قیینفنانین العراموضوعاتها ورؤ�تها الفن�ة عما �ان عل�ه الجیل الر�اد� من ال

على هذا التحول مناخا تمیز �التجر�ب واإلبداع وال�حث، وانع�س ه�أ مثل 

الشخص�ة انطلقت منه بدا�ات " ال�حث عن ( طب�عة المشهد التش�یلي الذ�

الخمسینات) حیث  (مرحلةالفن�ة) من قبل الفنان العراقي، خالفا للفترة السا�قة 

. في حین �ات )18(للجماعات الفن�ة" " �ان هّمه أن ی�حث عن مصادر الرؤ�ة

الفنان في هذا العقد شدید االهتمام �محاولة طرح رؤ�ته الفرد�ة في العمل الفني 
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وتلمس خصوصیته التعبیر�ة وف� تصورات ذات�ة في إدراك وفهم العمل الفني. 

الفني والثقافي على المستو� الوطني في تلك الحق�ة جملة  التحولرفد هذا 

مع�ة وثقاف�ة وس�اس�ة، �ان منها عودة الكثیر من الفنانین الش�اب عوامل مجت

وقتئذ من �عثاتهم الدراس�ة في أور�ا، وهو األمر الذ� أد� إلى ظهور نخ�ة من 

الفنانین الش�اب من الذین �انوا شدید� التطلع إلى معرفة الجدید وااللتصاق 

لیها عن �ثب أثناء �الحداثة التي �اتت متحققة في العالم، والتي تعرفوا ع

  دراستهم في بلدان االبتعاث. 

عززت مثل هذه الدوافع حضور الثقافة الفن�ة على المستو� االجتماعي في     

�انت قد انفتحت على فضاء ثقافي  العراق، �ما أسهمت في خل� مناخات فن�ة

ى وٕابداعي شدید التنوع. األمر الذ� �ات دافعًا لفناني الجیل الستیني وتطلعه إل

التطور الثقافي والفني، و�اعثا على نمو النشا� الذاتي لهم؛ إذ �اتوا أكثر خ�ارا 

في طرح العدید من األسئلة التي تتعل� �الفن، ومن ضمنها إعادة اكتشاف 

رؤ�تهم للتراث وللمرجع�ات الجمال�ة الفن�ة، وهذه �انت من األسئلة المه�منة في 

ل في الحر�ة الذات�ة في التعامل مع المشهد الفني، و�دافع�ة الشعور المتمث

تجار�هم، عدا اطالعهم على ثقافة مغایرة تش�لت العوامل األساس�ة التي رفدت 

ثقافة هذا الجیل الستیني. إن مثل هذا المنحى التجر�بي س�ش�ل عالمة فارقة 

  للجیل الثمانیني من الفنانین العراقیین.

  جعيثالثا: تمث�الت الرؤ�ة ضمن س�اق اإلطار المر 

تنتمي الممارسة التش�یل�ة للفنانین �ر�م رسن، غسان غائب، �ر�م سعدون، إلى 

جیل فني بدأت تجار�ه في الظهور مع نها�ات العقد الثامن من القرن المنصرم 

وتعزز حضورها الفني منذ العقد التاسع منه. وتعّرف هؤالء الفنانون من خالل 

ات والنشاطات والحضور الفني دراستهم األكاد�م�ة للفن ومشار�اتهم في النقاش

إلى ثقافة فن�ة امتدت منذ خمسینات القرن الماضي بجیلها التأس�سي مرورا 
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بجیل الستینات، وهما الج�الن األشد تأثیرا في الفن العراقي الحدیث. �ما ته�أ 

لهذا الجیل �أس�اب االستقرار األسلو�ي المتمثل في تنوع ووفرة اإلنجاز الصور� 

ل تجارب طل�ع�ة وحداث�ة ومتنوعة ممن س�قهم من فنانین التي اتخذت ش�

آخر�ن، إلى أن یختار رؤ�ته وممارساته الفن�ة على نحو أكثر خصوص�ة، عبر 

اجتراح ص�اغات ومعالجات تش�یل�ة ذات طا�ع تجر�بي الفت و�طر�قة أشد 

اختالفا عن التجارب الفن�ة السا�قة، �أثر اخت�ارهم لموضوعات �انت تتطلع إلى 

إعادة ص�اغة رؤ�ة مفعمة �حساس�ة جدیدة مع موضوعات الواقع، مثل قضا�ا 

الحر�ة، الذات، الموروث الفني القد�م، الخبرات الصور�ة للبیئة والمح��، 

" �القناعات للحداثة. ف�ان انشغال هذا الجیل واالهتمام أكثر �التوجهات الجمال�ة

فن�ة مغایرة أو متطّورة �م�ن التحدیث�ة واقتراح موضوعات جدیدة وأسالیب ورؤ� 

 .)19(أن تعد هي القاسم المشترك لتجار�هم" 

�شف الفنان �ر�م رسن منذ معرضه الشخصي األول الذ� أقامه في �غداد     

جدیدة، و�عدها في معارض الحقة  سلسلة تجارب - ، مر�ز الفنون 1992عام 

ي، ما جعل من عن هو�ة أسلو��ة ذات طب�عة اتصال�ة �مرجع�ات الفن الرافدین

 طر�قة استعادة وتمثل المنجز الفني القد�م بروح حداث�ة وتجر�ب�ة سمة فن�ة

أضفت ُ�عدها التخیلي على رؤ�ة هذا الفنان ورفده بلغة صور�ة عبر قراءات 

  استعار�ة أثرت في مخزون تجر�ته ومدته �موضوعات متعددة. 

 لألثر الفني القد�م لقد �ان �ر�م رسن في تجر�ته یوظف طر�قة استعارته     

�ش�ل �عید إنتاج مستو�ات هذا األثر لجهة الخبرة الصور�ة والتعبیر�ة التي 

ینطو� علیها عمله الفني والخروج �ه إلى حق�قة فن�ة معاصرة، متمثلة في تأو�ل 

ها سمة ال تخلو من اجتهاد في  صور� وتولید خ�ارات جمال�ة من المم�ن عدُّ

تش�یل�ة في العراق وهي االنشغال �ال�حث عن فرادة موضوعة أثیرة في الحر�ة ال
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أسلو��ة من خالل مرجع�ة الموروث الرافدیني الذ� ینطو� �ذلك على احتفاء 

  وجداني یتجلى بتكر�م مثل هذا الماضي الحضار�.

�انت تجر�ة الفنان قائمة على محاولة تقصي أش�ال ترمیز�ة معینة وٕایداعها 

ودالة �أثر تماهیها مع  تكاد أن تكون اتصال�ةحیزًا من فضاء اللوحة �طر�قة 

فهو �عید تمث�الت رموز  ).3، رقم 2صورة رقم (مرجعها الصور� والثقافي 

ه معطى تش�یلً�ا  صور�ة أحدثتها ثقافة موغلة في القدم، �ي �عاود معاینتها �عّدِ

یخضعه إلعادة تمّثل عبر تحر�ر هذه الرموز من وثائقیتها، ومن ثم افتراضها 

ًدا تصورً�ا وتعبیرً�ا في اللوحة، ساع�ا بذلك إلى إعادة تنظ�مها فن�ا وف� �ع

إنجاز تجر�بي معاصر. إن �ر�م رسن �أنه �عید " إنتاج لغة تصو�ر�ة غراف���ة 

ال تستنفد إم�اناتها، خاصة أن الفنان یتخذ من سطح اللوحة المشغول وغیر 

  .)20(الق�م التصم�م�ة"المشغول إم�ان�ة جدیدة لعمل حر ال ی�الي �ثیرا �

الفنان �ر�م رسن في العدید من أطروحاتها  تال�ا، سیتم اغتناء تجر�ة     

ال�صر�ة واهتماماتها الثقاف�ة من مؤثرات الفن العراقي الحدیث، خاصة تجر�ة 

الفنان والمنظر شاكر حسن آل سعید في أطروحته التصو�ر�ة المتعلقة �مفهوم 

األثر والمح�� وعالقتها مع الفنان، �معنى نزعة الممارسة التي توصل ذات�ة 

لفني التعبیر� �موضوع�ة معاملة السطح التصو�ر� ذ� النزعة الطرح ا

  التجر�د�ة، وجعل الرؤ�ة الذات�ة وانتقائیتها لصورة المح�� موضوعا للعمل الفني. 
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  )2صورة رقم (

  2005، سم6060x،مواد مختلفة على بورد خشب، �ر�م رسن، لوح نذر�  

   

  
  )3صورة رقم (

   2006سم، 80x 80مواد مختلفة على بورد خشب، �قا�ا حروف قد�مة، �ر�م رسن،  
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وخاماته �الخدوش،  تبنت أسلو��ة الفنان �ر�م رسن معالجة السطح التصو�ر� 

واجتراح إشارات محفورة، و�روز عالمات رمز�ة غامضة، وهي مجموعة 

اخت�ارات أدائ�ة جعلت تجر�ته �مثا�ة �حث تش�یلي " في المواد واألنسجة 

مستعیدا بین الحین والحین عالمات خط�ة و�تاب�ة. هذه األعمال هي نظیر 

  .)21( سعیدغیر أ�قوني لجدران شاكر حسن آل 

إلى شاكر حسن  (تح�ةینجز الفنان �ر�م رسن دفترا فن�ا �عنوان  2004م في عا

 آل سعید) وهو ذات

  

  
  

  )4(رقم صورة 

 18 (سم25x 25تح�ة إلى شاكر حسن، �ر�م رسن، أح�ار ملونة، �والج، على ورق، 

   2004صفحة)، 

العام الذ� رحل ف�ه الفنان شاكر حسن آل سعید. والمؤلف من تسع      

صفحات مرسومة ومشغولة بتقن�ات الرسم والكوالج. في عمله هذا �ستحضر 

الفنان رسن المنظومة التصور�ة والتش�یل�ة وأ�ًضا التدو�ن�ة للفنان الراحل آل 
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�ة هذا الفنان سعید. بذر�عة تعالقها مع منجزه الفني، و�أنه �عید استلهام تجر 

بدافع�ة تقدیرها وتثمینها بجْعلها رافًدا جمالً�ا نهل منه الفنان رسن، و�ذلك العدید 

   ).4من فناني جیله (صورة رقم 

ما  �علل الفنان غسان غائب خ�اره للمنحى التجر�د� في لوحاته ومنذ بدا�اته   

ي �عد منتصف ثمانین�ات القرن المنصرم، في �ونه خ�ارا تواف� مع توجهه الذات

وتطلعه الفني، و�ذ�ر أنه �ان �فترض حلوال ألعماله �انتهاجه لما هو �لي 

له. اصیل التصو�ر�ة في أعماوشامل، مبتعدا عن تمثیل المفردات الش�ل�ة أو التف

 مثل هذا المسعى في الممارسة التش�یل�ة لد�ه ظل حاضرا حتى مغادرته العراق

، و�انت لوحاته تخلو تماما من مؤثرات تحیل في انضوائها إلى 2003عام 

  إطار مرجعي 

  

  
  

  1997سم، 200x100غسان غائب، اكر�لك على قماش، )، �ال، 5صورة رقم (

  

�عینه، لكنها في ذات الوقت �انت تتمثل الفضاء التجر�بي والمعاصر في �عض 

تجارب فناني الستینات، خاصة الفنان محمد مهر الدین والفنان رافع الناصر� 
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الذین �انوا من أساتذته في معهد الفنون الجمیلة في �غداد، حتى انت�اهه إلى 

الفنان الرائد  لمنصرم لتجاربامفهوم األثر في نها�ات العقد التاسع من القرن 

  شاكر حسن آل سعید، خاصة في أعماله الورق�ة في ذلك التار�خ و�عده. 

سعى الفنان غسان دائما إلى أن ��ون تجر�د�ا في أعماله، و�انت لوحة      

الحامل لد�ه �مثا�ة فضاء تصو�ر� تتوزعه سطوح لون�ة مت�اینة، تغیب فیها أ�ة 

معّرفة، �ما ال �حضر فیها أ� تقارب لما هو  داللة تصو�ر�ة متعینة أو

تشخ�صي أو تمثیلي أو أ� مفردات محورة عنها. وقد غلبت على أعماله 

محاولة االهتمام ���ف�ة خل� ت�اینات لون�ة قائمة على مبدأ التضاد حینا ضمن 

ثنائ�ة الضوء والعتمة، وحینا آخر عبر تضاد قائم بین األلوان الحارة والصر�حة 

  مجاورتها أللوان �اردة. أثناء 

إن اللون في هذه التجر�ة یتخذ موقفا جمال�ا، وحس�ا خالصا قائما على     

حضوره الجمالي، م�تف�ا �حسّیته ووقعه التنظ�مي، و�بّلغ أثًرا ال یخلو من �ثافة 

انفعال�ة وتلقائ�ة مفعمة �ما هو عاطفي ووجداني؛ األمر الذ� �ستدعي تصورات 

  حساس�ة المخیلة وفعل التأمل في عمله الفني.قائمة بدواعي 
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  )6صورة رقم(

  2005سم،  �120x120ال، غسان غائب، مواد مختلفة و�روم على خشب، 

اجتهد الفنان غسان غائب في أن تكون تجر�ته هذه معتمدة بدافعیتها       

ما التصو�ر�ة على خالصات الحس التلقائي ونتائجه أثناء الممارسة الفن�ة. حین

 على ش�ل ط�قات متراكمةیتخذ �عدا تراكم�ا من المعالجات التقن�ة القائمة" 

مع االحتفا� ب�عض وعالقات لون�ة ال تخلو من االنفعال والضر�ات السر�عة، 

ب الرموز اإلشار�ة والهندس�ة ذات العالقة بجغراف�ة الم�ان، �المر�ع والصلی

لمح�� ، لبلوغ هو�ة عمل فني هو �مثا�ة اقتراح جمالي ألثر البیئة وا)22(والمثلث"

    المحلي. 
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ال �فترض الطا�ع الهندسي الذ� �ح�م البن�ة التصو�ر�ة في لوحات الفنان 

غسان غائب هنا  �سطوحها الم�سطة، الشدیدة االختزال، المفعمة ��ثافتها 

اللون�ة وسمتها الحارة والصر�حة غال�ا، مغز� أو محتو� �حیل إلى معنى ذهني 

الش�لي بإقامة عالقة أو عقلي، �قدر ما هي رؤ�ة تصو�ر�ة تؤثر تنظ�م وجودها 

ش�ل�ة و�صر�ة متوازنة ضمن بنائها اإلنشائي والتكو�ني، ومجردة أو منزّهة عن 

أ� غرض خارج هو�تها التخیل�ة، وهو األثر الذ� �سعى �ي �حق� مقصده 

، 5صور رقم (الجمالي �حر�ة متناغمة مع تلقائیتها ودافعها التجر�بي والذاتي. 

  ).6رقم 

عیني من القرن المنصرم حضرت في عدید التجارب الفن�ة في العقد الس�       

لجیل الستین�ات تحدیدا، ث�مة الجسد اإلنساني بوصفه ش�ًال تصو�رً�ا یتمتع 

�س�ادته في س�اق الفضاء التصو�ر� لألعمال الفن�ة لتلك المرحلة. �انت تلك 

ى في الث�مة تنطو� في داللتها ـ في الغالب ـ على �عد إنساني واجتماعي تتجل

إضفاء الملمح التعبیر� الذ� لم تخُل مالمحه من االنشغال الحر والم�الغة في 

الص�اغة التأل�ف�ة له، محاولة لبلوغ أقصى ما �م�ن أن �فترضه هذا االنشغال 

من تعبیرات ذات طا�ع صراعي ودرامي. �ان انع�اسا ش�لً�ا ومضمونً�ا 

لى المستو� الوطني والعر�ي للتداع�ات الس�اس�ة والمجتمع�ة واألیدیولوج�ة ع

  )7( صورة رقم واإلقل�مي خالل تلك الفترة الزمن�ة. 

ظلت هذه الث�مة �ما تنطو� عل�ه من مضمون س�اسي وانشغال تجر�بي       

أثیرة وحاضرة أ�ضا في تجارب أج�ال فن�ة الحقة ومنها الجیل الثمانیني، الجسد 

من دافع نقد�، مرة �محموالتها  بوصفه تمّثال للرؤ�ة التعبیر�ة التي ال تخلو

  الذات�ة والعاطف�ة، ومرة ثان�ة �موضوعتها الس�اس�ة واالجتماع�ة.

س��ون للجسد اإلنساني وأجزاء دالة وعبر هذا االنشغال الفني المرجعي،        

)، 1956منه، الرأس والقوام، حضوره الالفت في تجر�ة الفنان �ر�م سعدون(
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�ص�اغة تأل�ف�ة محورة، قلیلة االنشغال �التفاصیل،  ومن خالل تمث�الت إ�مائ�ة

ولكنها مهتمة �قوة الخ� الخارجي وعفو�ة التش�یل، مع استعارات لرمز أو 

مفردات تراث�ة تمنحه صفة االنتماء إلى الم�ان، �ما في أعماله األولى مع 

  .)9، رقم 8(صور رقمبدا�ات تسعین�ات القرن المنصرم 

 هذا الجسد الث�مة الذ� سیتم ت�س�طه واختزاله من خالل تفر�غ خلفیته      

را ه أثالتصو�ر�ة، واالكتفاء بتعبیر�ة حضوره وتحوالته التش�یل�ة المحورة وٕا�قائ

د�ة إنسان�ا داال على العزلة. م�تف�ا بإ�ماءات ذات نزوع درامي في فضاءات أحا

�ضر�ات فرشات سر�عة، اللون، حاشدة �ظالل شاح�ة تدل علیها معالجات 

ألوان تكاد أن تكون شفافة خال�ة من الكثافة، و�أن الجسد هنا تمثیل ل�س 

لتعیین حالة حضور بل محاولة للتحرر من حمولة المعنى، واالكتفاء �حساس�ة 

تعبیر�ة هي حینا تسعى إلى أن تكون خارج الجسد الس�اسي والثقافي، وحینا 

ي فضاء ال ینتمي إلى م�ان �عینه قدر آخر جسًدا مستفزا في حالة ترقب ف

  انتمائه إلى أثره التعبیر�. 
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  )7صورة رقم (

  1976سم،  130× 150الذاكرة االثمة، ض�اء العزاو�، ز�ت على �انفاس، 
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  )8صورة رقم(

  1999سم، 100x  80ذاكرة الجسد، �ر�م سعدون، اكر�لك على �انفاس، 
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  )9صورة رقم(

   2001سم،100x 80سعدون، أكر�لك على �انفاس، ذاكرة الجسد، �ر�م 

  را�عا: تعدد�ة الهو�ة الفن�ة ومآل التّحول 

�عد عام من وصول الفنان �ر�م رسن إلى بلد االستق�ال الجدید " �ندا         

اوتاوا" أقام معرضه الشخصي الذ� حمل عنوان (�رافیتي)، مستذ�را اتجاها  –

�الكتا�ات والشعارات والرسوم بوصفها تعبیرات في الرسم (ما �عد الحداثي) �عنى 

س�اس�ة أو حتى مدونات تصو�ر�ة بتنفیذ سر�ع تحمل هموم منفذها. ال أثر 

لتار�خ أو تمثل دوافع ثقاف�ة �أثر حضار� راسخ في القدم، بل س�صیر الجدار 

حیزا لرسم صورة أو نشر إعالن، لكنه أ�ضا س�حمل تأثیرات الفعل الطب�عي 

  دران سوف تحتف� �التعبیر عن أحداث الواقع الیومي وفعله اآلني.  ج والبیئي،

�انت تجر�ته الجدیدة هذه قد تش�لت بدوافع وأس�اب حضوره في عالم     

مختلف عل�ه، وقد حضرت فیها م�تس�ات جدیدة وش�لت إضافة على مستو� 
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صدر الثقافة والرؤ�ة وطب�عة التعاطي مع خبرته الفن�ة الم�تس�ة، ما س�ش�ل م

تأثیر من نوع مغایر عن مؤثرات سا�قة. أهمها وجوده في مدینة جدیدة سر�عة 

اإل�قاع، سعى إلى التعرف علیها من خالل عالقته �النظر إلى عالمها وأش�ائها 

المختلفة عل�ه، وجعل هذا المختلف موضوعا قید التأمل ودافعا لإلنجاز وفعل 

  إ�قا� لخبرته السا�قة.

ة هو من مبررات هذا االختالف، و�ان �مثا�ة دافع �ان فعل المشاهد    

�فترض تأو�ل أثر النظر وتضمین رؤ�ته عن عالم مدیني معاصر شدید التقن�ة، 

�ثیر التنوع، خاضع الستیهامات الوفرة ورسوخها �صورة إشهار�ة على جدران 

المدن، و�وصفه أ�ضا لحظة تعّرف على هذا العالم الجدید بزمنه وٕا�قاعه 

 ه، وهو ��اد أن ��ون عالما آخر، مختلفا تماما عن ذلك العالم الذ�الخاص �

 ، تار�خ مغادرته له.2006خّلفه في وطنه �عد عام 

من هنا �اتت ف�رة الجدار في أعماله خالل ع�شه في فضائه المدیني       

الجدید �مثا�ة حیز یتمثل آثارا حاضرة، یوم�ة، وهو �ذلك جزء من م�ان 

إلشهار، وحیز مفعم بتمثیل الوقائع، األحداث، المشاهد، صور�، دال على ا

ة . ودالل)23(األش�اء، بوصفها جزًءا من مشاهد المدینة وف�رتها وحدثها الیومي

صور�ة تحتف� برسوم و�تا�ات مقروءة، و�واعث ش�ل�ة غیر متعینة، تتماهى 

� تلصی بین تراكم الط�قات اللون�ة التي تحدثها �قا�ا إعالنات تم محوها �أثر

  إعالنات أخر� جدیدة.
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  )10صورة رقم (

  جدار من زمن الحرب، �ر�م رسن 

   2010سم، x150 150المادة المستخدمة:مواد مختلفة على �انفاس، 

إنه جدار المدینة المعاصرة، المشغولة �االستهالك والوفرة التي �اتت �مثا�ة 

  راهن مختلف وحاضر مغایر.

في لوحاته ستحضر ث�مة الوجه الذ� �حدق في اتجاهات عدة، هي        

�نا�ة عن صورة الفنان ذاته �طر�قة ال تخلو من دافع مجاز� وتأو�لي، حیث 

الت�س�� الذ� یتمثل هیئة وش�ل الرأس، ممثال عن �ائن یراقب فعل المدینة 

اب، المفترضة وأحداثها وتحوالتها، وفي حاالت أقرب ما تكون في وضع استغر 
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(صور ودهشة أو تعب، المدینة التي تتم مراقبتها في حاالت الكائن المتعددة. 

  )11، رقم 10رقم 

اثل لم تكن ث�مة الجدار هنا هي ذاتها في بلده، أ� ذلك الجدار القد�م الذ� �م

 أثرا ما، ال یخلو من طا�عه العفو� ونزوعه التار�خي واال��ولوجي، بل ث�مة

تعاینه بوصفه أثرا ماد�ا وهامش�ا لمدینة معاصرة. حامال آثارها وداال عن 

 ت وٕاشارات جدرانها الحاشدة برسوم وصور ومقاطـــع إلعالنا

  

  
  )11(رقم صورة 

  2017 سم،x 200 270عن االستهالك، �ر�م رسن، فوتو مونتاج، 

برا وعالمات تم تنفیذها �طر�قة سر�عة غیر متقنة، في إشارة إلى ما هو ذاتي مع

  عن موقف یومي أو إنساني، �صف اآلخر لكنه مفارق للتار�خ.

لحظتها المعاصرة. فضاء إلنتاج إن ذاكرة المدینة اآلن هي المدینة الجدیدة في 

التي ستعّرف دائما �ما هو استهالكي، ولكن الفنان س�عید  اإلشارات والصور

تعتمد الفن الرقمي، اكتشافها �ذلك من خالل ص�اغات وممارسة تقن�ة جدیدة، 
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والتلصی� "الكوالج"، والط�اعة، والتدخل الم�اشر �الرسم من قبل الفنان عبر 

االستعارات والمفردات، مثل قصاصات صحف قد�مة،  االستعانة، من خالل

و�تا�ات مجتزأة، ورسوم ظل�ة، وٕاعالنات ممزقة. جم�عها هي من تشغل فضاء 

السطح الصور� ألعماله. وتنتظم وف� تألیف تقني �عّین " الجدار" م�اًنا یجر� 

تطو�عه لغرض عرض وجهات نظر، �طر�قة ناقدة، وته�م�ة، ورافضة. و��ون 

  مصادر التعر�ف �المدینة أ�ضا أحد

وفعلها الیومي، حیث ص�غة االرتجال، واألثر العشوائي، والكتا�ة المحتج�ة، 

والش�ل الفني الشدید الت�س��؛ ما �ّش�ل حیزا هامش�ا للممارسة التصو�ر�ة 

  .)24( والوفرةوصورة معاصرة لإل�الغ تؤثر طب�عة اإلشهار واالستهالك 

ثمة تّحول طال طب�عة التحول األسلو�ي للفنان �ر�م رسن، وطب�عة حضوره 

الصور� لجهة موضوعات �ات �ستمدها من اتصاله �الواقع المتحق� في بلد 

االستق�ال، فالمفردات الصور�ة ذات الطا�ع اإلشار� والعالماتي المموه 

دید التلقائ�ة؛ سیتم �مرجع�اته التار�خ�ة القد�مة، في �عدها التعبیر�، العفو�، الش

إحالتها إلى رؤ�ة أكثر معاصرة، وأقرب في داللتها إلى اإلشهار منها إلى رمز 

صور� آثار�، �حیث تتحول إلى اهتمامات صور�ة و�صر�ة حاضرة في مح�طه 

المدیني الجدید. ه�ذا س�غادر رسن رؤ�ته التأو�ل�ة لألثر القد�م ومضاهاتها 

 ضر لكونه فضاًء لإلشهار واالستهالك.  �فعل المشاهدة والنظر إلى الحا

) أقام الفنان غسان غائب معرضه الشخصي في عمان 2010في العام (     

األردن، جاء �عنوان "مطرود من الجنة". جاءت موضوعة المعرض على  /

ضوء تجر�ته الشخص�ة في ال�قاء لمدة عام في "السو�د" وخروجه منها �عد 

د. �انت عناو�ن لوحاته مثل " خطوة ونصف رفض طل�ه اللجوء في هذا البل

إلى الجنة"، " شجرتي الجمیلة"، "مطر" وغیرها، دالة على موضوع اهتمامه 

الجدید: البیئة وموضوعة المناخ، إال إن ص�اغاته التصو�ر�ة والفن�ة اتخذت 
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خشب، فة في عمله الفني (�عدا أكثر حر�ة في استخدام وٕاضافة مواد مختل

 فة، ح�ال، فحم). قماش، أنسجة مختل

قوة �إن ال�عد والدافع التجر�بي �ان حاضرا في أعمال الفنان غائب وم�رسا      

 منذ بدا�ات األلف�ة، جراء وثوقه في أن فعل التجر�ب في العمل الفني �ّش�ل

ة لفن�ارافدا مضافا في تعیین فرادة التجر�ة ومنحها حر�ة الفتة في تعز�ز الخبرة 

نحو استثنائي.  افتراض ظل لد� الفنان غسان غائب وٕاظهار نتائجها على 

ضمن اهتمامات جمال�ة صرفة، معن�ة �البناء والتقن�ات المضافة على سطوح 

ح�� الم لوحاته. و�انت فترة �قائه تلك قد أثارت لد�ه إش�ال�ة المقارنة بین مفهوم

�ا نز�هوالبیئة ب�عده الس�اسي والتار�خي الذ� �م�ن ترحیل تصوره في أن ��ون ت

ا في بلده األصلي الذ� عاش حرو�ً  ومتعال�ا، والذ� تم اكتسا�ه على نحو ثقافي

مدن الذ� لح� �ال متعددة، و�ان خاللها الفنان شاهدا على أثر التدمیر والخراب

    و�یئاتها جراء حروب متتا�عة �ان بلده ساحتها.

تلك في البلد األور�ي القائمة على  المؤقتة �انت تجر�ته، في مقابل ذلك      

العالقة مع صورة المح�� والبیئة الجدیدة التي تجاوزت أو تخلت عن �عدها 

 تماما �ما هو اجتماعي وٕانساني 
ّ
التخیلي الساب� نحو تصور أكثر واقع�ة، معني

وح�اتي، أ� حضور الطب�عة والبیئة المعتنى بها التي تسعى إلى أن تكون دائما 

"أن الح�اة في بلد هد الجمیل. في رسالة إلى ال�احث یذ�ر الفنان �مثا�ة المش

االستق�ال قد منحتني فرصة تمثلت في حر�ة الطرح ال�صر� المضاف لتجر�تي 

السا�قة التي تش�لت ضمن نس� رصین ومتین على أرض ملیئة �المرجع�ات 

ه . إن فرصة اللقاء هذ)25(ال�صر�ة والحضار�ة الممتدة في �طون التار�خ"

أص�حت محرضة ل�س لل�حث عن موضوعات فن�ة مغایرة وجدیدة، بل اقتراح 

انشغاالت فن�ة وتعبیر�ة أخر� لم تخُل موضوعاتها من التأطیر �مرجع�ات 
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ذهن�ة �ما في مشروعه "جناح الفراشة" القائم على نظر�ة " تأثیر الفراشة" وهو 

�مضي هذا تعبیر مجاز� �صف التأثیرات التي قد تنجم عن حدث �س�� ل

التأثیر إلى تحوالت وتغیرات متتال�ة أشد تعقیدا من الحدث األول. إن الفنان هنا 

�شیر إلى موضوعة س�اس�ة تمثلت في احتالل بلده العراق، وما نجم عن ذلك 

  ).13، رقم 12من تداع�ات معقدة مناطق�ا وٕاقل�م�ا (صورة رقم

�ات العشر�ة الثان�ة تشّ�ل هذه الموضوعات التي ُأنجز العدید منها في بدا     

تحّوال وقدرا الفتا من اإلضافة في انشغاالته الفن�ة، متجل�ة بدءا برفد السطح 

التصو�ر� �مواد وتقن�ات �ات خاللها ناتئا �ما في التقلیل من االعتماد على 

اللون بوصفة سمة تعبیر�ة م�رسة في العمل الفني، وتال�ا في الخروج من إطار 

  حداث�ة.إلى إنجاز أعمال وف� توجهات فن�ة ما �عد  اللوحة المنتظم

مثل هذا المنحى الجمالي والتجر�بي سوف یتعزز على نحو أكثر متمثال       

في االستعانة بتقن�ات الفوتوغراف، فن الفیدیو، الفن الجاهز، واالهتمام أكثر 

�الموضوع الفني بوصفه مشروعا جمال�ا معاصرا، والتعاطي مع �عض 

ه ضمن مفهوم الفن التفاعلي (أ� تعاطي الجمهور للعمل الفني موضوعات

  �صورة ع�ان�ة). 

في تجار�ه األخیرة ش�لت موضوعة التلوث اهتماما جادا في التجارب       

األخیرة للفنان غسان، والتعاطي مع موضوعة البیئة والمح�� من منظور تتم 

ته الجدیدة، خاصة �عد معاینته عبر دوافع ح�ات�ة وجمال�ة بدأت تتضح في بیئ

استقراره وع�شه في مدینة لوس انجلوس/ الوال�ات المتحدة االمیر��ة، حیث 

یذ�ر الفنان أن موضوع " التلوث المناخي الحاصل جراء ثقافة االستهالك 

هو موضوع أالمسه وأع�شه اآلن في والیتي ... حیث  والصناعة العمالقة

  ).26المهولة العمالقة "(المعامل الضخمة وتلوث الهواء والحرائ� 
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إذًا، س�ش�ل الع�ش في المح�� الجدید فضاًء للفنان فیدعوه إلى ال�حث 

واالكتشاف على الصعید الفني وٕاغناء تجر�ته الجمال�ة �موضوعات لم ��ن 

�عرها اهتماًما یذ�ر في الساب�، ما تضیف �الضرورة م�تس�ات وانشغاالت 

  ).13متطورة على الصعید الفني. صورة (رقم 

 ظلت ث�مة الجسد حاضرة في تجر�ة الفنان �ر�م السعدون، لكن هذه الث�مة    

 سائدالتصو�ر�ة �اتت تنتقل بین معان متعددة، إال إنها أ�قت �عدها التعبیر� ال

  المحمل بإ�مائ�ة تتماثل مع التحّول الداللي

  

  
  )12(صورة رقم 

و�والج واكر�لك على )، غسان غائب، ط�اعة دیجتال 6-1جناح الفراشة (

  67x 63 ،2017ورق، 
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للمعنى والص�اغات التصو�ر�ة لتوص�فه. فهي ذات في طور التالشي في 

هذا التوصیف،  الفضاء التصو�ر� للوحة ��ونه جسدا منمطا خاضعا لتأو�الت

مرة في جان�ه االستهالكي، ومرة أخر� في جان�ه الس�اسي، أو حتى الوجداني 

�ا، �ما یدل عل�ه غ�اب أ� مفردة تش�یل�ة في فضائه بوصفه جسدا مغتر 

) والتي حملت 2006التصو�ر�، وفي سلسلة أعماله التي نفذها في العام (

  عنوان " تنم�� الجسد".

هذا الجسد الذ� �ات أ�ضا �حمل سرد�ة خاصة �ه، سرد�ة ناقدة مرة       

صر، ر�ما �ما �اتت لجهة العزلة التي �ات علیها الیوم اإلنسان في عالمه المعا

عل�ه المجتمعات �أثر التقن�ات االفتراض�ة أو طب�عتها في دولة غر��ة تتقدم فیها 

صفة الفرد�ة والح�ات�ة المنمطة، ومرة ثان�ة ذات تمّثل تار�خي �ما تحمل من 

ذاكرة وتطلع أثناء عالقة الفنان مع اآلخر، وه�ذا ستحمل عناو�ن لوحاته 

كرة القسوة"، " سماء �عیدة"، " األخر"، وغیرها من توص�فات متعددة، مثل " ذا

عناو�ن تفترض مقار�ة تعبیر�ة للكائن في مواجهة العالم، وهي محملة بجوان�ة 

  قابلة على أن تشهد
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  )13(رقم صورة 

سم، 250)، غسان غائب، خشب ومواد مختلفة، قطر الیوم(مشروع�و�بنا 

2018  

  على ذاتها، و�أن حضورها محاولة إلبداء استفسارات دائمة. 

إن أش�ال �ر�م سعدون �اختزالیتها التصو�ر�ة، وفي توص�فاتها ألوضاع     

ذات وقع درامي، في تقشفها اللوني، وعزلتها الهائمة في الفضاء التصو�ر� 

�أنها حاضرة في ص�غة سؤال عن وجودها، أوفي حاالت �حث دائب عن 

، التي تسعى في موضع ��انها في هذا العالم من خالل دافع�ة ظهورها هو�تها

  ذ� الطا�ع االستفهامي. 

ما �عزز هذا المعنى انتقالة الفنان �ر�م سعدون في االهتمام بث�مة الوجه،      

و�أنه بذلك ��تفي بهذه التعبیرات الذات�ة والجوان�ة وٕاعالء رغبته في أن تكون 

ن�ة، عبر تمثیل تعییناتها من خالل مالمح وجوه محورة أكثر إفصاحا وأكثر عال
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مختزلة في تشخ�صیتها، هي حینا حاضرة �ث�مة تصو�ر�ة م�تف�ة �استعاراتها 

وطب�عة معالجتها الفن�ة، وحینا آخر تتماهى مع مالمح جسد شدید االختزال 

والتمثیل، ذلك ما عبر عنه في عدد من أعمال ط�اع�ة �ص�غة �تاب فني ، 

"، والذ� �م�ن أن نستدل عل�ه من خالل 2016ي �تا�ه " ترم�م الذاكرةـ �ما ف

  الداللة الم�اشرة في العنوان، عن الذاكرة بوصفها حضورا مختلًفا في بلد المنفى.

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 )14(رقم صورة 

 40ذاكرة االنتظار، �ر�م سعدون، مواد مختلفة وط�اعة �األح�ار على �انفاس،

x40 ،2015سم  

الذ�ر�ات ". أو ما ستنتهي إل�ه جم�ع هذه 2016و�تاب " حقول الغر�ب      

مشروعه " �عض ما ت�قى"، الذ� یوحي من خالل طب�عة الخامات  في

)، وأح�ار، و�أنه استعارة تمثل شر�� 12(رقم المستخدمة " قماش رول" صورة 

ذ�ر�ات الكائن و�وم�اته السا�قة، والتي لم تأِت ذات طب�عة سرد�ة، أو 
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موضوعات عن أحداث �عینها، بل من خالل استخدام تعاٍ� تجر�بي معاصر 

في العالقة مع فضاء العرض في ش�ل أشرطة متشا��ة متوزعة على الجدران 

  أو موزعة على مساند. 

إن الفنان یرغب في هذه الموضوعة أن یختزل ح�اة الماضي في ش�ل       

على نحو شامل؛ حیث لم یخُل  �قع ومعالجات لون�ة �أح�ار، تمثل مسیرة وجود

 نحو هذا التعبیر من أثر مفهوم الغر�ب واستدعائه للذاكرة وللح�اة الماض�ة على

  دائم ومتواصل وغیر منقطع. 

إن تجر�ة الفنان �ر�م سعدون هي �مثا�ة استعادة الماضي الدائم في      

  حاضر �عزز صفة االنعزال وفردان�ة الكائن.

  

  
  15صورة رقم 
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ت�قى، �ر�م سعدون، أح�ار متنوعة وط�اعة �األح�ار على ورق رول، �عض ما 

600x3002017سنة اإلنجاز: سم  

  

  النتائج والتوص�ات

  على ضوء ما تم طرحه، توصل ال�احث إلى النتائج والتوص�ات اآلت�ة:

أهم�ة قراءة التجارب الفن�ة المعاصرة للفنانین العرب في بلدان االستق�ال وف�  -

تصورات تعاین تمث�الت الهو�ة الفن�ة والتحوالت األسلو��ة الجدیدة، وهي تبدأ 

من خالل العالقات التأل�ف�ة في منجزهم الفني مرورا �المعالجات التقن�ة 

  وضوعات. واستخدامات الوسائ� الفن�ة واخت�اراتهم للم

وجد ال�احث أن الع�ش في بلدان استق�ال جدیدة قد عزز من الهو�ة الفن�ة  -

للفنانین العرب التي تتواف� مع الم�تس�ات الثقاف�ة والجمال�ة الجدیدة، ولكنها في 

ذات الوقت لم تتخل عن خبرتها السا�قة واألصیلة، بل ستش�ل مثل هذه الخبرة 

التي تحققت في زمنهم في البلد الجدید، حتى إطارا مرجع�ا لتجار�هم والتحوالت 

 إن تمثلت موضوعات مغایرة وتقن�ات معاصرة في اإلنجاز الفني. 

إن مثل هذه التجارب لم تعد �ما في الساب� مهمومة بتراثها لكونها مصدرا  -

وحیدا لتعیین هو�تها، بل ثمة انتماء أكثر شموال  لجهة اهتماماته �موضوعات 

�منح هو�تهم الفن�ة قدرا الفتا من االنفتاح والتجدید والتطور،  إنسان�ة الطا�ع، ما

القائم بدوره على ما هو متاح من رؤ� جدیدة، وحر�ة في التمثل الجمالي، الذ� 

تمَّ تعیینه من خالل التأكید واالنفتاح على التجارب والممارسات التصو�ر�ة 

جارب ما �عد حداث�ة"، والصور�ة المعاصرة في العمل الفني في �عدها الداللي" ت

لكنها تمضي في عّد هذا االنشغال الجدید غیر منفصل عن الهو�ة والخبرة 

 والوجود الساب� في بلدانهم األصیلة.
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یوصي ال�احث �ضرورة قراءة هذه التجارب ضمن اهتمامها وتوصالتها  -

  الجمال�ة، وانشغاالتها �موضوعات إنسان�ة جدیدة ومتنوعة.

رب عدم تنم�� تقدیرها، أو افتراض فهم مه�من علیها ینظر إلیها في �ونها تجا  -

ها لم تتخلص من س�اقات الهو�ة السا�قة في بلدها األصیل، أو االكتفاء في عدِّ 

الهجرة الهوّ�ة والحرب و ـ حصراـ نتاجا تعبیر�ا عن أزمة إنسان�ة تمثل صور 

 معي. ما یدعو الى ضرورة قراءةواالندماج الثقافي ب�عدیهما الس�اسي والمجت

 تجارب �هذه �طرائ� فهم أكثر انفتاحا وتأمال لتوصالتها الجمال�ة الجدیدة،

 واالعتراف النقد� والمؤسساتي �حضورها خارج تمث�الت الهامش. 
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  والمراجعهوامش ال

القاهرة، المر�ز ، ترجمة، منى الدرو�ي، عصر الهجرة�استلز، ست�فن، مارك میللر،   - 1

  .2013، ةالقومي للترجم

  نفسهالمرجع   -2

، أقام ستة معارض شخص�ة في �غداد �1960ر�م رسن ـ �ندا. تولد في �غداد عام  -(*)

، أقام معرض شخص�ة في عّمان، دبي، 2003). غادر العراق عام 2000- 1992(

  الدوحة، تورنتو. 

، اقام أر�عة معارض 1964ي �غداد عامغسان غائب ـ الوال�ات المتحدة. تولد ف -(**) 

). شارك في معرض جماع�ة في فران�فورت، أمستردام، 2019-2001شخص�ة في عمان (

  لندن، لوس انجل�س.  

، أقام خمسة معرض شخص�ة 1956الفنان �ر�م سعدون ـالسو�د. ولد في �غداد  -(***)

  ).2016-2002)، أقام خمسة معرض شخص�ة في السو�د ( 2001-1984في �غداد( 

 ، لصالة عرض معهد2019 سبتمبر 14 ، بتار�خب�ان المعرض االفتتاحيصنیج، لین،  -3

   www.mei.edu/arts-culture   متاح على  )، واشنطن،MEIاألوس� ( الشرق 

، مصطلحات الثقافة والمجتمععجم م مفات�ح اصطالح�ة جدیدةبینیت، طوني، وآخرون،  -4

  .700، ص2010للترجمة، العر��ة  بیروت، المنظمة ترجمة، سعید الغانمي،

 701ص المصدر نفسه، -5

دار التنو�ر،  بیروت ،الجماليجادامر: مفهوم الوعي عبد المحسن حسن، د. ماهر،  -6

  188.، ص2004

     703بینیت، ص -7

   185ص ساب�،مرجع د.ماهر عبد المحسن حسن ،   - 8

  80)، ص1982دار الكتاب اللبناني، ،بیروت ،2المعجم الفلسفي،ج صلیب�ا، جمیل،  -  9 

  51، ص 2012سعد القصاب ، مؤسسة الخطاب الجمالي(بیروت: دار �تب،  -10

، إشراف سمر فاروقي الفن في العراق الیومانظر ، جبرا أبراه�م جبرا، آخرون، - 11 

 393صم�النو: منشورات س�یرا،  

http://www.mei.edu/arts-culture
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  المصدر نفسه. -12

مدیر�ة الفنون العامة،  ،�غداد العراقن�ة في الب�انات الفشاكر حسن آل سعید،  -13

  15، ص1973

ائرة الفنون التش�یل�ة، د، �غداد ،مطبوع الواسطي الفنانون الروادإسماعیل الشیخلي،  -   14

  3،  ص1996، �انون الثاني ، ش�ا�، 4، السنة 1العدد 

، 1950ست عام وهي ثالث جماعات فن�ة تضم جماعة "الرواد" التي تأس(  - (****)

 للفن ترأسها الفنان فائ� حسن، والتي انضو� تحتها عدد من الفنانین الرواد. "جماعة �غداد

من قبل الفنان جواد سل�م مع عدد من الفنانین الرواد، و�انت  1951الحدیث"، تأسست 

نیین. ر الففهوم األسلوب الفني عبر اغتنائه �الرؤ�ة والف�تدعو إلى تجاوز الرؤ�ة التقلید�ة لم

 ) من قبل الفنان حاف� الدرو�ي، و�ان معظم1953وجماعة االنط�اعیین التي تأسست عام (

ي المنضو�ین فیها من الش�اب الجامعي. أتاحت هذه الجماعة لنفسها، و�خالف التسم�ة الت

  ؤ�ة لفنانیها.(ال�احث).أطلقت علیها، الحر�ة في اخت�ار األسلوب والر 

  10، ص�1986غداد، دار واس�، ، جذور الفن العراقيجبرا إبراه�م جبرا،  -15

، 408ندن: مجلة الوس� ، العدد، ل حوار مع الفنان ض�اء العزاو� هاني مظهر،  -16

  55ص ،1999السنة ،

، �غداد ،2، جفصول من تار�خ الحر�ة التش�یل�ة في العراقشاكر حسن آل سعید،  -17

  25، ص1988الشؤون الثقاف�ة العامة، 

  33نفس المصدر، ص -18

متاح على ، األثر والمح�� في رؤ�ة التش�یلیین الش�ابحاتم الص�ر،  - 19

www.hatemalsagr.net  

  متاح على،1992،  �اتلوك المعرض الشخصي األولسهیل سامي نادر،  -20

www.kareemrisan.com  

  نفسهالمصدر   -21

    Www.4ghassan.comانظر موقع الفنان    -22

یر�، الدوحة، ، المرخ�ة غال�اتلوك معرض ذاكرة المدینة األخر� انظر، سعد القصاب،  - 23

2015  

http://www.hatemalsagr.net/
http://www.kareemrisan.com/
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