
ا!ى!امهـ"للا المح

لراثغاصهـاهمث

..بر:فادا!صبالتشهببلبمينللفنانببنل!لرسادالعامالإولافىتورانعقادبمناسبةخاعىملف

صهـتهرهبانعقاد."أ)حربال-شكسإصجنللفنانيناسعاماالاتحادلاد"ميىاعدماهذانيساناواخرفيليخدادشهدت

،لصرب!4امصر"جهثور.سوريا.ؤلمسمطجمن،افتا!رامنكلؤ-"وأششرمت..منه2(الى2.منالف!شرةفيالاول

ىفامماسييقعضاءكن..يتوالكو،لبض،ن،"الشعبيةاطبالديمقراالسيمنجمهورية،المغرب،تونس،الجزائر

..مراقببصفةالمؤتمرفبربوالاردن،السودان:منكلمثلتكما..الاتلحاد

تقاريروالمتضمن،اخاءرأال!ء!هذاهتحانقدمتاجتماعاتهشهدتالتيالقاعةحدودمنالمؤتمربهذانخرجولكي

الى.لمشاركينالاعضس،ءنرع!لىب!،تقدماخرىب!ثإشاركة!عاالاؤطارمنعدرفيالفنيهالحركةواقععن

وتنسيقاعدأدعلىآلثرفالنىي.أعراقافي"الاداب"لمرالسسل41واعماالمؤلهرعنتقريرآليهامضافا..الوزمر

..الملفهذامادة

الفنمقومدات

المعاصرالعربيالتشكيلي

رضه!ااحصاالداكتوربقام

الاهـ-ورمن،اء،صراالهرجمطالتشكيقيالغنعنالحديثان

اليلاالحاجةامسقءوزص،الصريحةواعيةا،ةبالدراسةالجسيرة

ال-رهـكط،ات!،لمفيهيواجهالذيالهمرهذافيالاخمصوعلى..

،ت!قد،"تهوقمشاكل،يومبهديومامحمف،نزدادمتعددةمشاكل

.التقدمهذاا!ادتوقيكما

ءخهتشفيالتكه!الخاسبكأ4لس!باسبواالاقض!طدهـةالاوضاعوتتدخل

اله،ءسةالصورة.لتفكي!لفي-يرحدالى-العربيالانسانظلا

.الانحيات(عليهاتبدوالتيتلك!لمنالمرجوة

الث*مولكاله،م،بطابعهالتشكبلميالفناننتصورانآحط11ومن

،مكدودةجهودلصوىيهكسانتم!ن،فرديةبطريزةبهوالتبر

عمجتهايفبملفرداانفذكرانوعلمبنى(..كبيرزفعذاتليست

اجتمابسة،ءكوتتهـوحصيلةانهداموما..الجهدقاصرانساني

،4شيدافعوان،الجماعيال!عمليتبنىانبهالاجدرهـزنفزس

،!ومن..صورةاهـنوفيمدىاوسععلىتحقي!الىويتطلع

مجتمعه.خد"ةقيثمارهاجهودهتؤى
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للجمالال!آجة4-نالتعبير،رإ-ؤمافناانالبةضيرىوقد

ارزالفنعلىعلمب،مزنءدرل،وبر-!لاا+"فيو..فحس!بالخالص

العكسءلى.بل.الخالصالجمالءإىغضاريامدارعاىفاصر!كان

،ير-هـالانسانصنعتهماكلانافيسيال!ناريخأتبت،دلكمن

تلككانتوسواء،الضروريهحاجاتهمنلعاجةاثباعفيهكان

انكلفاعدةعنتخرجدلمم!؟ء،،ررص-"كانتاو،ماديهصةال!ب

ملحة.متجددةبشر/بئلاحض-ابر؟تاث:،ء،كاى،نالازشيصنعهما

اف!ه!او،علمهانراها(ةكبما-ةلبا!"ي!!حققلاآ!فينيوالخاقى

وزهـك،اجتمعآلمتلإبئت،ةسيالاسالوظ-!ياداؤهيثمنبها!غ

9روص-سة،وا41،ديةات،سا-تهـ،جلتلاخخلأوطأحالابطب!مهراجع

كانتولمفا،ا،حه!بالوسصوعلاه!ا.لهـ-لأإل!،مةلصورل!هايضاوراجع

الصورةهـ-فىهتضكهليصهة"نكببرغذلك،ي،نال!"سئولبب!ة

،متعددةىزتله!لأسانب--قىالالمدالرغبات.لجددهاءلمىوالحفاظ

وءص.فيوة،قبعقبحقيزهاضرصقفيالغالبفيلصدم،ومضنوهـكأ

للان!ن،ا-ث!ةالافضصادإكأووالاجت!اعبكأالسصياسميمةالطروفدلك

ال!ورةؤ،!يم!خالاولذلك..الرغبات3لومصبمفعهوالذي

طبيعةادراكء-نلس!تقلةمنف!.لمةبطريرفةبلادنافبملافنال!،مة

الالامتكشفاتبمادا،!صادشنمةوالاجتماء-جةا&ميالب-قىاظرووتا

إسةنهافبمتحدداكك!وال!والقالبواعتوكذا،المشترهـقيوالاهـال

مدلشة،سرعةفكبالمتورورالعالمفيللفنال!،مةأصورةاالامر

فضهالفردء،تاحنيوتهعددضوعارزياالنامبم!،لمفافيكةوبخاص

ومحبوكارفيعاتئهـعبفأمنضفاب،4برمالحملامن،ضطلببسر!ة



نن!تظرالحصولارز!ليامسشساغادبر،لمآز،دكبللخطي!ومن

العريبىالعالمفيالعمريالفني!لطابحا!مدم!يةا)بر!يدةانصورةعلى

لسمكرلا-اردناازاهذا..عبفويتهائت!مامفردةشخصيةمن

ص!قوت!قي،المعاصرةألحصارة!يووشالالملمضتلم""واكب-ب!نر

اكنشافوراءمن،كفنافينلبلادنانتمناهال!يتىسياالاسلوب

بها.والتغنيوتجصميدهااًل!صهذاًصورة

من،المعاصرالعربيمالتنن!كيليانفنلأ:-نالحديثشتواذا

اختلفةاالاجتمهـاع!بنم!نلاوضاعادتعرضهـطمفرفلا،أخرىجهه

كسانو!ا،الماضيقرنالنصفخلالالعربيالممجتمعسادتالتي

%الحوابوغرس)الفرف!ةودس،لهوتحط!مهالاستعمارمنيعلنيه

عربمعيتشكعليكنعناتحديثإ!مكننالاكذاث،افرادهبن

العربيه،الاهـقىفيالفنتاريعالىالرجوعدون،جيدمعاصر

في4دائما-مثلالعربيتراثصاكانحيث،لسابقمةاوحضارتها

الهامةالسماتفيالممتلالمشتوكوالحر3-ةالمشترالعوؤملتجسي!د

المئز.الفنيلطابع!نا

وفارناه،السا،بقةالحضاراتهم!الفنيلتاريخنائاتعرضولو

بعضفيالنفرنغيدارالافض!لهـنلوجدشآ،الحديثةبالمفاهيم

الراهنىصةظرو!واألمتحدد!والاحتياجاتيتاسببورأ،نواحيه

ينصهدولم،المجالمحهدودفنساكلانانهنجدحيث،جتمعنا

معنهـ!ااصحوالان،الكافيةبالدرجة،هيريةالج!المشاكللحل

يرتبصنوالتصنبءويسايرالعلمشوء!فيصسيرانالفنانعلى

،الزموالاخير،جماءيااوكاندردياالمجتمعخلأ!ةفيبالفنالعلم

هعههـ!يرتبطوأن،عليهفرضهالذيوالتخلفالواقعيتحدىواى

المحهلمعبطوفانكذكيرتبطئم،المجننمعتخدمالتيالجدإهـةبالابنية

فىط9بشراجميعنفوسفيلموئركص،!:س،.ليؤثرالنني،الهـجديده

صلةعلىاصبمالفنبان،؟قيف!آنالفنمانوعلى..الايامهذه

التعالسيذلكءنيتعآزلارفىلميهكما..الملهوسبالوافعوثيقشلآ

يتممتصحتى،طبيتاؤبي!نوام!،عليهـناوفدالذيالرومانسي

واخراجهاالجديدهالأ!مربيةاًلحهضارةبناءفيباقنداريسطهمانله

المجتمع.تح!لأملاتقةصورةاحسنفي

العربي:ألضشكيليالفنواقع

فيبينناؤطمتألتيالصورةفبمادهسنانواجهانلناك!اىاذا

اصطثغىستقدانهبانجد،التشكيليالفنعناًلحديثالعصر

رسمهدىصدكانوما،المستعمرلهاارأدهاالتيبالحالةوتاثرت

ده!متخلفنحوعلى،الفبقىوالمعاهدالمدارسينمثيءحينافهو.لها

..الاجمانبال!ينمنجادهاغليرالكثرةعلىمعننمدا،بلادهفيكان

وفي،الاحوالفيبعضالقديمةلفنون!نامهزوزةصورايصيمونوجعلهم

واصراجهـ!بينناالفرب!تمورلم!موميبثالمستهءولاناصرىاحوال

..صورةواسوااردأمن

وكذلك،مشوبةم!ممةلقاقآتنشرآلاسمت!ماراهدافوكانت

وكفاياتهمقدراتهمصحصودلىوالهـعمل،العرببينالفرقةدواعيبث

ادلالهم.ثمبانفسهم"التق!سدفلآدوهمح!تى،افئلأصسلةال!فئية

وتربىاهرببمالفناننشا،الفنلصورةالهـبغصضالجوهذأومي

يكافحاخذظلهوفي،الاستعمارءهدفيانكفعبوبعء،وترعرع

دءإئمهارساءومحاول!ة،التشكيلياتفنتآصيلسيهـيلفيويجاهمد

،،مناخرىتارةالطهبيمعةومن،تارةالتراثمنقوءصةاسسعلى

ثالتة.تارةمتجم!ةحياة

العربيهالبالدانمنجملدكلير!ملفبمالمكافحالفنانهذأوظل

الطبقسإهاتصنواعوانهالمسمهـته!رمنحديصا،مضنيةكرديةبجهـود

تحقيئفيالفرديةاًلجهودتفلحلمولولكن..كلالمةاكأالحاك!

الفناني!منباقرانالالتقاءعلىعمل،اوطانهلرفصةواحلامهاماله
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عبنذلكوكان..ا!ربيةالامةبلدانسائرمنادعربالننئ!كيليين

ا!*امالاتحأدطرإقعنثم..الامربادكه!ا!معش"المعارسطريق

*،مر.اصربدراكهلمحهءنالتت،للفناقيص

فردةاءالجهودعنمنصفةكلمةوفلناهالاويىبالذاكرةرجعناولو

!ذاءنضرفةصورةاغلبهاقء(،تص/،حهكلن!ت:--رو!،اـفنانالذلك

لؤءلم!كطاالاستصهإركلناثت!حررم!رإورق3!ولمحاص-!الوا?الفنماى

بووودافع،واءلملامهاما!"ر-ر-5وى-،رمجت!ههبهـماخدمصورة

.الشحرر،ةلأصء"؟ء؟"حمحهكأالؤ"اقذقالأضةقضايئهء-و

صثببموعامة3!املةترةاةأوو-!ر-.!تهفىنتهلولكن

ورؤمت،مدجتمعهعنلآفبن1رو!!ي،حلا!"1ر4،كل؟وحققتخممت

الغبن؟عنه

ساهمتبحيدثوعامةةث،،ملىالم!صرؤ-كأالء-ورةهدهكازتوهل

الاقتصاد!ة'المجتمعمت،كلحل9!

العربيالمجتمعمستوىعنالمشرفةانصورةهدهرفعمتوهل

؟الاقتصادي

والرو"مي!سةالماديرلةا!س!عادةأكشر!حةالهمورةهدهحققنهوهل

؟4ولصاملىعامةبصفةالهرجمطللانسحالى

اما،ايجازؤءع!نهنتحدثسوفكنيروغكلهاالاسئلةههـذهكل

نيم!صف،الاسئلةهحذهعن،لاجابةحلالءلمنالعشانتطلتتع!ن

ابحث.اهذامنالاخ!يؤالجزءلمحيصاالي!إقينأ

هذهص3ألاء،بةعنداشرناكماصرإحةكلمةذفو"هاولكن

اففنانيناغلببهااتىا)قيالمجيد!المفردةالصو!ةاننلجد،الاسعلة

رقيقةكالتبل،الاستعمارن!سرمن.لمامامترره.!كنفمالعرب

والمسرحالادبفنونعليهإكانتالتيبالصورقيسستمااذاواهن!ة

المجتمعوامالتطلطات!ن،وعزلة،رقةفيتسيروكانت6مثلا

اإفلة-خثناءبما!معأيننعةوفي،هوأدةفيتسيوكاستكص؟،العربي

تتسخههـ-ن:سيره!افيوكانمت..الروادمنافىأضلهالجريئة

..الطبيعةإغعحاكاوب!شالغربوتقايد،ا!تراثاحياء

افنعلمونوحتى،نالوساجميعفي!فرل!-قىلتشكياكماالفنان

تقرأهـ،لغهفعلاانها،بها!الظئرفهـمهافيمتمطوونوالاميون

الشعورطريقعنالعقولوتدركها..العقولأتددكهاولكنالعين

كاما،المنطقةطررقعنأتييألهاا!عةولالراكو.اقللاشكل*ورءريقوعن

المنعلمصونيم!ساوىانيمكنول!ا..الأحساسكلريقعنياتي

نوسعأنآلاافنابنانح-ن،عليف،وروس،كلغتو،!همفيأوالاميمون

كله.ال!ر!المجتمعتهلحتىالفنغهدائرة

افنيةاالانشطهلقمرالاالفنلغةدائرةديالتوس!عويرقتضي

عرو!4االحبانبزلك،آلتوأمينالعنجانبيصنو!حدجانبلى5

وكافحء!الذيوهـو،الحياةبغاياتيهتمالذيالحلملسبالفن

السا،بقا(مثرفةا!صورةنلىثفيهوقعم،العربيال!تنمهـجالاتهفي

اكفعيالوظيفيبالفنالمعروف(الجانبفيلكثم،الهـيهاالاشارة

التشكيليالفن!نيطرفهل!مالذيوهو،الحء،ةبروسانليهتمالذي

..الانحتىالكافي!ةبالدرجة

لتشكايلياالفنانوبوروبرمودهبقصورهآصبحآلنفعيف!ناوهذا

ورغم،التشكيليللفنواسعامجالاكونهرغم،حالاسوأف!عنه

فيهواعمل،بجسارةطرقهفدكانالقديمالعربيالفنانان

ورعشم،الصوروابدعا!قصهصا!وعف!يهوسجلمرموقهانشاطما

الدولانورغم،الافاقالواسعالاقننصاديللنمومهـصمراكونه

اسواقابهاوغزتوال!تغلتهوطورتهعرفتهوقد،اقتصادياالمتقدمة

النامية.ال!ولبهتستعمرافهاتقررتكسادبل،كثيرة

ال!رفطالخارجفيالتشكيلبمالفنانيدفيهوظفتوقد

بالشكلالانسانفيهايتاثراقيالجوانبفهـيهوعالحتنموااحدإثا

عقدةأكالريقاهداعنيرحلجطتهبطريقةوادراياحس!يساتأبررا



الواسع.بالمفهومالماديةمتطلباتهلهويحققالنفسية

واخالي!ل،بالدرألى"جديرةأنصناعيالشكل!يذبيةوعوامل

هي،جديرةالصناعيللشكلالتشكيليالفنانانتآجيةعواملبمثل

والتحليل.بأالدصالسةإالاحرى

نوعمنجاذبيةببسارإةهي6الصناعيالشكلفجاذبية

مهن،الخالصالفنجاذبيإلآرإنألحديثآعصر2افيتختلفخاصرإ

الفىي،الشكلمنظمةاساسهاشعوإريةلاجأذبيةانهاجهة

لهندإهـمة.واالرياضمهإوقوانينالنسبعلىيمتمد

تتطلبالحديثألهمرفيالصناعيالشكلانتاجيةعواملان

ثراسةلاطإلبكما،الصناعيالانطجلوسانلتدنوتوجيةدراسة

.الانتاجبوسإئلالموادوعلاقسقىالاننتاجفيالمستخدمةبالموادعهقة

إ/!نإاعياللشكلنتاجينوابالإجاذبينالخاصإةالعوامإلودراسة

الصناعيةالانتا-جةتسيرلا،مجنمعةوهياوحدةعالىمنهاكل

الفرقىنط!فيالاتكتمللاالددالسعةتلكانبللأألجيدللشكل

افتصادياتنطاق!الاتكتمللاكما،ال!ئتعللشكلالوظيفي

التشغيل.

من!الاقتصاديةوالانتاجيةوالوظيفيةالجماديةالعواملؤلختلف

حسمبمهـنهاكلوتهبضوتعلو،اخرمهـنتعشفصا(تىمنتحشكل

يهب!انيجبلاادنىحداهنهـاكانالا..وقيمتهالمنتيماصة

منسوبيهب!والاالنتحشكلكل،المذكورةالعواملمنيامستوىعنه

يجبلاكما،الصناعيةالوسانلاو،الخامالمادةجيثةو5،لجمالل

الىتعودكيلا6كلهمااوالعواملمنايمستوىفيهيعلوالا

عاووالحديثةالمسإتإمفإتيلائملااصنحالذبمالخاصةفننتاجا

خاصةإ.العرييوالمجتمع

بمورهيتطلعانبدلاالتشكيلياتفنانانواضحايونذلكومن

مجتمعسةتقدماجلمن6الهعاصرالصناعيتناجا،!الاساسي

وذوقيما.ئقافيانموإهاجلومإا،جتماعياوااقتصاديا

المطالبالتشكيليالفنانانكذ،ثواضحايكونذلكومن

العلميىصةبالجوانبيفنمانعليه،المسئوليةبهفبالاضطلاع

والاجتمابة.الفنيةاههـتماماتهجانبالىو(ألاقننصاديةوالتكنولوجة

منالامكانياتكافةلهاتتورإرانبدلاالاهتماماتوهذه

الاصليالنموذجبانتاجطالبتهقبل،ففلإيةوتجاربودراساتبحوث

المعاصر.الصشا!يالانتاجاساسهعلىيقومانيجبالذي

بدم!فضلمجست،؟لملانتاجالاصليللنموذجاللميةأوالتجارب

الصناعةدور!بهمعمولاساسنطامهيبلالصناكيمالمجال

ا!اد،عالممعالتنفيذيا!هندسيمعالفنانفيهويتعاون،المتقعمة

الصناء-سإالمنتحخدمةفيي!ملونجممصاوكلهم،الاقتصادي.مع

مراحله.جميعوفي،العملفيمتعاون،واحدكفريق

علسمطلوباالصناعيالانتاجفيالجماعيالنطامكانواذا

ا!فرثيف،نالعمل6ال!*إالمنتعخممةفييسيرواق،مدىاوسع

كإانالذيالنهوعلىبالتقديرإجديرخيرالحاضرقتاوفياصبنإ

اليها.اشرناالتيالمراحلفيالتشكيليالفهـنانبهيقوم

فيعلوااكثرالجما?العمليكهـونالخالصهمالفنوحتى

.مرماهوكيتأئيرهوفيقيمته

الافحسادؤ!ىالهربللفنابنالصاماللقاءليكونهذااجلومن

نايمكن،يحققوهانواوشكوا،طويلاآجلهمنعملواالذيالعام

امتهمبهيفي!ونجيدنفعيوفنجبدأصخافنانتاجالىم!دبم!

ينطوياتهـتيرإاثاكل.مدىاقصىالىوروحيامادياالعربية

لرسالةالمسئورإسنبعشإتقييمءيدهأاساسهاميهياالدفهذاعليها

خدمىكأفيالحقيقيدورهمإعرفةوعدم،العرجميالتشكيليالفنان

وا!صاديا.(وروبماديا)وانسانيا(علميا)ئقافيامجتمعهإ

العربي:التشكيليالفنانتطلعات

فيش!شىالاستعمارجاهدقدالعربيالتشكيليالفنانانقلتوكما

زالماانهقلتوكما،والمقئعةمنهاسا.فرةاالبغيضةصوره

!9المعخلصةوامكانياتهجهودهوتقييم،بهللاعترافوطنهفييجاهد

سييلفيتطلعاتهاناقول،اهبيرالعربيوطنهورفعةتحرررسبيل

اداءمنتمكينهاجلمنولكن،ذأتهاجلمنليستبهالاعزارإ

،قمدرهمإنيعليالذيبالقصرالكبهـيهروطنهخممةفيالكبيردوره

فيمإنهوالافادة،الجمإلمفاهيمبهويطور،حض،راتهبهويواصل

العربي.للانسانوالمادية،لروحيةابالجوانبالمتصلةالمجالاتكل

الخامسإاتءهـىالحصولتإيسيرالىيتطلعانكذلكواقول

بكلالمستحدئاتالمعرفةسبلتوفيعروالى،فينهبها!نتعاليتيوالإواد

وامةيتناسبالذي،لصيدالفنيالعملضروراتمنذلكواعتإبار

وميجدها.حضارتهافيعريقة

والغاإء،العربالتشكيليينالفنانينبيإنالحواجز-الغاءيجب

عملا-كانلىواء6بلال!مفيالفنيالعملء!لىدخيلهوماكل

الأأىوف!دمما-اصيلعيرس!لملاو،ألاستممار7ثارمنسرديئا

.المستعمرهلبلادامنبلادهم

ا!جادمنبهيطالبماي!نه!وسوفبلطالبسو!وصنئذ

التي،الاممبهيتتحدىالذي،اثهجيدالعرجم!الشرقيالفنيلعملا

.فرونعمةمنذالتخلفعليهفرضت،والتيالحضارةفيسحته

رضاالحصاالقاهـرة

للفنانينالعامةالامانةعضو

العربا،لتشكيليين

*-**
*-حح!حححر-حححمححرحح-!صس--صر-حححححر--*---خمح!-ح!

..العربيةاأ،لكمون

واكلعاصرهال!لاصاابين

الفألديغازيبرهلم

!ححححح!-3ء3ء-!ر-حححمححم

العهربالتشكيليينالفنانينبالفخلالنيالاولم!القضية

التالي:بالسوالقتلخص

الفن.هذاوجدواذا؟المعاصرالهربيالتشكيرإالفنهوما

ألع!الم؟فنونمنموقمهماهومما

الماافنونبينمكانهياخذءربيد-رزء-نالبحثومشكلة

كيف:وهيالموضوعلهذانمهببداق؟نيالتيالاصليةالقضيةتطرح

هذهموضوعيوبوعينتفهموحتى!اعايىفناالعربيالفنيصبنإ

المس!ؤ"لانشإناالىنوجهانبدلاالنحثفيالاساسيةالنقطة

التالي:

فنونبينم!نهرلآخذءربيفنء-قنبحثانيمكنيف

تجاربمنقدمناهمابوإلبصإدزمتنعلمانفسناونحن،العالم

هويةتحديدفياساسيةاولياتاىنصلولم،الانحتىفنية

الفنيةمشكلتناتبدأهنامن،المعاصرالعربيللفنعاهـقىولو

فنيالصبإةاطإارإسابعشإتقدمبمدىبهـاخراوبنإكلترتبطالتي

يىعزلالمستعىرفرضهالطروفنتيجةإ،اخرىعربيةاقطآرعلى

البديهي!ةالامورمنانالا-،الحضاريالتطورركبهـ!اقطارنا

علىمراحلهجميعفييؤكدالهربيةللامة،ريالحضالتاريخان

مرافقجهييمشملتفنيةنهضهـةظهورخلالمنعرءقتراثوحإود

اثرهالهاكان..وعهوداجيالوعبر2كويلتارعبراحياةا

والحضارسإةوالاقتإءماديةالسياس!يهالحياةمظاهرمختلفعلى

.!يلاجتماعبو

!3



مواكبةالمعاصرةاثعربية!نونناتستطعلملماذءالانزسألانبقي

،وكانتالغ!وةسبقفيروكنااننارغم،الانألعالمفيونالفنى

المتل؟هوعطاؤناوكان،المرجعهيحضارتنا

عنانفصلنااننا،موضوعيةوبغلنعننرفانيجبانناالوافع

فترة،الزمنمنضويلةفترةفنونظوعن،تراثوء-نحضارننا

محاولةكيزمنلاونمديد.لكريسهافيالاوتىاليدللاست!ماركان

وبلاحضارةبلابانناوايهامنا،ءنهوابعادناهراثاهذالطمس

..تحضيرناحقوحدهيملكالديهوز4و..فنوبلاتراث

ويوهمنانفوسطفييغرسانالمعاصرةالتقنيةامكاناتهبكلمعاولا

اميركافيهـوبلادهفييمارسالذكماالفسنهوادحقيقيالفنبئن

با-صموتارةألتطورياسمتارة..آدغربيةاوروبادولوبعض

الافهانفلقيعكسالسذياللألمسة!آدفئرباسموتارةالمعاصية

وهمومه.المعاصر

فينتعمقولم،جيدالرانناندتسلمبالاصلاننماوبما

الا-يجاهـ!ات!اةمضعريق،الا!هلالطريقسلذ،افيا-هسير

سببهذا،اليومآلعالملمحيالمساندةتشكيليةاالففونميصرةالمط

وبالتخل!بالرجعبصةلتهملاخ!!واتظنيالسبباما،اول

ألمهنرنة.التقليديةبالفنونكوبالت!

علىىالانفتاحضدصاونست،والتطوراتتقدمفدد!ااسا

للانسانجديدة!قىتعثسالتي،العنيهوالمحاولاتالتجارباحدث

كلفيايلعاعرةهـءاننا..44يعي!الذيآ/مالممعصلتهكي

الذيالمصشونهدأ،مضمون!حيتمنلا،الننمعليةمعطيات!

،واككاره،وتقاليمده،وءواطفه/باحاسيسه،(ألانسانيلغيبدأ

مظاهردراسةعلىنلحا!خابل،ومسمتقبلهوماضيهوايديولوجيته

أمكانيات!لأكلمنللاستفادةوندهـو،العالمكلالانالالائمةالمعاصرة

نحنالوقتبنفسولكننا،وكعملكعثربلأنسانوصلضالما،النقنية

التيالعربيةبحضارتناصلتناتعميقمع،"آلاصالة"ن2أليحثمع

آلمعضارة2الكفرت!يشالولامحددةملامحوداتمنميزةهـو-صةتحمل

.المعاعرةالغربعة

ياالزخرفعةألوحدةاننذكرالحصرلاالمثالسبيلوعلى

فنمظاهراهممناليوماصبحتالعربي!ةالزخرفةدي"الموتيف"

،الجداريالتصويروفن،الافمشة!باعةوفن،،ئةال!!العمارة

الفكمنهاانطلقالتيالاسالىيةالمبارىءوان،الاعلانوفن

فشيوياضحةجذورهنجدايى-ومآوروباديالمعاءرالتجر-دي

(،المثقفوفن"(العربيالخيط)فيوالهندسيةادببابةافىخارفا

والاسلامية،العربيةالعمارةفيالمأونةوالاحجارالرخامفيالمستعمل

الغرباخذهماوبينتراثناببنالمقارنةمجالفيهناولسنا

هذافان..بماصلةالات!رب"نالان؟ليهلوصوماع!نا

فيواعتردواالكثيرالشيءآلمممتشرؤونفبيماكتبوفد..يطولاليحث

..اوضوعابهذامناسبةمناكثر

هتمضادقين:قضيتينالىهذاكلمننخرجتا!كيدبكلولكننا

مااالشمنونفيالمعاصرةوالثانية،الفنيةاصالتناالاوهـى

والمعاصرةالاصاهـةبينالصعبةالمعادلةنحققكيفوالمهم.اليوم

.متميزةعربيةلههويةتشكيليفنقيمعا

يعكسفنيا!امضمويحملانهتراثناتعريففيشيءابرزان

الافمراقفتراتمنفترةكيسائدةكانتبسيابةاواجتماي4ظروفا

مفهومفيالتممقحاولنالوبينما.العالمعلىالعربيالعضاريا

وعلى،بحتةجمالياتعلىيعتمدانهلوبرنش،ا،يومالمعاصرة

الحديثةالتقنيةأجاتالامكاكلاستخداموعلى،الجدةوعاىا!رافة

هذهصبغمحاولة001لفترةاوللحكةالنشاسانتباهلفتاجلمن

الىللوصولنغسهتجاوزفيالانسانخطةمنجزءباز!االصرعات

..بالاسودالابيضوعلاذ!ةبا.مراعالشكللعلاقةالمثاليةالصورة
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اخشرالى..بهايحي!الذي.بالوسورالخمسالحواسوعلاهـقى

والتي..اخرولالهااوللامتاهاتفيتنتهيعلاقاتمنهنالكما

وانتهاء،الفندوروانتها،الفنبعدميةالقولالىبعضهاوصلى

التغييرالى..الحركةالىواللجوء..كفنوالتمتالاتلوحةدور

الساكن.الجمالمعادلةتجاوفيالى

لترانف،بفهمناالاولىبالدرجةيبدأالاصالةعلىالاصراران

اسبابندرس،مهـعمقاوتاريخياعلمياف!ما،الحضاريةومعطياتنا

"لميزهالنيالعامةسماته،الاساهـ!ةمقوماته،التراثهذاوجود

والمعتقدات،والسياسيةالاجتماعيةوجذورهبالبيئةصلته،غيرهعن

أمجاورةابالحضاراتوعلاقتهبعيداوقريبمنعليه.نؤثركانتالنى

مقارنةدراًسهنجريدلكوبعد،بها،قئرهاوعلإهاقتيرهومدى

اختلالىحسطبمعنعيتمهالذيادواقجوبسنالمعطياتهذهبين

العربصبالافهانالمحيطةالعامةوالكلوفالتقنيوالتقممالععر

منوظوفىهالتراثهنامننمطحانيمكننامدىايوالي،اقيوم

ناح!يىةمنا.ضاريالتطورتسايرمعرعرةتش!لميةلغةخلالى

سررهيق!انوحدهللفنانفيبقىالمضموناما"الشكل"

به.وءلتزم

نت!هـنمقان6الدواسةهذهفييواجهناقدمااخطرومن

يتحوللمضنقلهالتراثهدام!اهربعضفتبهرناوالتفاعميلبالجزئيات

لايعبروبافنالي،بصلةالاصلالىيمتلامشميوهممععخاليايدينابين

وفهف،وعيناي!وونماومجدرالاشكالمنشكلبايعصرناعن

منهللؤستفادةالعقباتمنالكعيرنتجارزانيمكمنامابق!رلتراثنا

المعاصربئ.التش!كيلي!ةالصيغالىبالطآريوالوصولفيهالانصتغراقدوق

نالن!ايحتىل!انهوهي،جداهاممةنقطةالىالانتباهويجب

الا!اسان..كذاعنويعبركذاويرسمكذايفعلبانالفناننطالب

فذامسوو&ةوان،الفنهـانداخلمنيأ!؟انبدبالأصال!ة.لأ

هىتهتؤضانيمكنلاولذلثنفسهالفنانبذاتيةتتعلقالاساس

الفنانمنتلقائياتنبمانيجببل..احدعليالخريةالمنطلقات

ايضاي!يانيستطيع،ارادتهوب!حضهويتبناهاانيستطيعحتى

..ومعاعراا!لاجيدافينا،الايمانهذابنفس

دائ!-ايتحدثوشالتشكمليةاعمالنايمغ!و!اتذين.امتاباى

ينقصي،تجاربنابعضبانيلمح!ونالوقتوبنغس،الاصالةعن

يت!مونناال!يالوقتفي!ثالميحديثبفتنيطالبمزضاانهم!،المعاعرة

العربيال!مانيكونلالمأذاويتساءلون،نراثنهـاكلنتخلين!اباننا

البحث؟هذاص!عرفياوردتكماتماما،عا،يا

في،فروامةنعيشاننايعتعيالسذاجةب!هالموفوعىان

لانفهمانناطالما،نتيجةايةالىمعهانصللن،مفرغهـةحلقة

نرورها.البمالاساسيحةالكلماتمدلولى

سوماان!رران:مثلاتعنيهلالتشكيليالفنفيفالاصالة

ي!اوالاولىالعربية!وزنسافيرأيناهااتنيوالزخارف

الحضاراتخ!لالمنلعربياانسانناعاشهالذيالقديمتاريخنا

نهعتصويرف1فيننهعانتعنيهل..عليهمرتالتيالمتعد!ة

نطلبانتعنيهل..العصرذلكميمن،رساغيرهاو،الواسطي

الاشسورياواوالت!مرياً!يقلمواًانمحنشلأئحاسناالى

.؟الفرعوزء

سبقكى،اطلافااكنطلقهذايعنيلاللاصالة!ناان

خطى،نرسمانابدايعنيل!للمعاصرةفهمناآنكما،واوضحنا

معاضروننحنونقولمشنطيلااومربصاكش!لافقياواخرمحموديا

منوكيرهآرتلاوباواًصحاب..وكال!رموفدريانوتجاوزفا..

..جديدباسميومكلتسمىالتيالمرعات

الك!ناباخوافنايطرحها(التيالسهولةبهذه&يهستالمهثمكلةانا

الفن!لحديتااسهلوما،أتضشكيليةااعمالناينق!ونالذين



ما003واءصابهياحساسهويهبيشهيمانيهالذيالفف،نمعبالمقارقء

ناناقداوكاتبلاييمكنولا(،فيكونكن"ليستاثكلةأن

لاوحدهاالكلمةأن.نهجنااواسلوبنااوطريقئالتيحدد

الفنيةالحركةبهبليتمااسو؟ان..حضارةتبنيولا،،فتتحلق

التيا!كتابةهوولادتها"بدا!فيتزالماوهياليومالعرببكأ

اماتبانفيهيحاولمشوهايآتىالذيوا(بالنقد)تجاوزاقسمى

حسابه.علىامجادهويبنياأفنانعلىوصايمهيفبرض

شخصيتهوله،المميزطابع4لهفىسنم!ثلااليابانيشالفساًن

!انا)فنهذااستطاعوقد،شكبلااصهءلفنفىهو،الخاصة

فانعلىاثر،تطورطفترةفياوروبالمج!الفنيةالتركألمى3،؟!

فنانيمنكبيرعددوعلى..وموفيه،وبيكاسو،وجوجاق،صخ

هـك!يذبولميغر!ولمطابعهعلىمحا!ابقيولكثه،القرنهذا

..فقط؟صرةالمصب!ةالمعاصرالفننهر

ماغالباالمعاصرينفنانيخااعمالفان،لنابالنسبةوبالعكس

هيهلاعمالناتعرففىلمر،اللأوليةالمعارضاجنحةفي-ضيع

يعودوالسبب؟ايطاليةام؟يوعوسلافيةام؟اسبا.جةام؟يونانية

..الحديثةاننقنيةوراءالمستمرجريناوهو...المشكلى"اصل'لى

بالمضمونالاقلعاىنتمسكا!دولىالمعاصرةالتجارب:"كاياتوراء

ن!ناًنسا.نا..نحنمضموننا..بهن!منالذيفى..!هنر!اذيا

نحناًصالتنا..نحنففتنا..

تن!بهحاو)؟تناجميعوانأالاملضدفااننا!عنيهذاعلولكن

*صادةمحاولأتشكبلافهناك..لابالطبعالجواب؟الرياحامراج

...والسودانلعرادواولبنانسوريةومصرفيالعربيالوطنفي

الهربي،الحرفلاستخدام(خرىااقطارفيكانتافىااثريولأ)

للحر،!،الوظيفية41همةعنبعيداقشكيليكعئصر،العرجميةأكتابة

هـردهف!نا.ليمنقليلغيرعدداعرفناوكد..معاصروباسلوب

ممرفياخرىمحاولاتوضاك..البحثهذافيجادينالاثطار

هـدةلوا"لاسهخدامائرلحزوايىبيهاوالعراكأرايةسور؟اسوداناو

اللوحةفيتشكيليةعلاقاتلمتكوينكاساسالعرببة،(الزخرفية

ببعضهاوربطهامماوالشكلاللونحيثمن،معاصرباساصوب

الارابسك.طريقةعلىتابكهبفطوظ

توخاص؟لويبةالا!اربعضفياخرىمحاويئهئالثوباتالي

اشعبيةاوالقصصوالتقالبالعاداتالى1للعوهؤوالسودانمعرفي

تشكيليةقيمالىورجمتهامنهاوالاستفادةالمحلية؟طي!روالاس

ساصر.حدثباسوبمنىمستوحاة

عربيىمحاولاتهناكتكونوقد..محاولاتمجودهذه

نابخمل..مضمونسااوشكلاالتراثخلالمنتبحثجادةاخرى

تعقدبداتالتيوااً!يتمراتوالمعارضاللقاءاتخلالمنعليهانتعرفه

العرجمط.الوطنؤكبماالتشكيببةل!فنون

لفكراوحدة:وهيراسخةخقيف"قئكدالمحاولاتهذهان

!التجاربهذهنجدانذلكعلىدليلواكبرالهربيإحضاريا

سابقدونلفكرياالتخطيطفيبعضهامعالفئية.تلتقيوالمحاو!ت

خلكلمنوتت!ور،إلاحرىالعرب-4الاقطارفييجريبماعلم

وحدةذ)كعلىساعدوصد،المصدرمث(بهةنظربةمنطلقات

وليس،المربيالشعبووحدة،العربية1لملاقطارالحضاريالتاريح

التاناحساساًن..الكتاببعضيقول!هـاخواطرطواردمجرد

ممواستكمالهاستمرارهوضرورةوجديتهاأبحثبمسؤوليةالعربي

الضرافيتباعث!مرغمفعلاواقعامر،الاخرالعربيال!مانشقيقه

..*خرىعنبعببدةاضارفيووجودهم

،تراثهفنهواصا!ة،العربيالفناناةاصاتفهمهنامن

سثمكلتراثهمدراسةفييلتقونالعربالفنانين،ن..وحضارته

تعمارالاسىتدخلنتيجةتباعدتومهماالاقطارااختلفتمهماتلقائي

التقممالحضاريمسشوىعلىوخاصةالعربالاشقاء!فاءبهـصرهلاالذي
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رؤككبخاءبلىعفوايئتالمالتلفا"كياللصئياأحواره!ااًن..

ووحدتة،وعمقهال!ربياثن!ترااصالسةثافكأ

لننجاربواالمحاولاتهذهح!مفيمس!وليتناتتجلىايضاوهفا

الوهـنمستوىعلىوآشجي!هابهاالتعريفؤاالفئيمةوالابح!

الئي-قىوالابحاثالدراساتهذهمثلنشران..والعالملعربيا

عملبئطريقهيالعربيالوهـنفناليب-نالمتشابهمةالتشكيلية

فونبينالطبيعيمكانهياخدومعاصراصيلعربيفنالىللوصول

العالم.

اررربالتش!لميينالفنانببنبيناللقا،اتهدهمثلترارانوا

خسحلمنلذلكبادرتبانالشرلىالعربيةلسوريةكانواًلتي

للهنانينبدهشقعقدااللرين7291ؤالثألي791االأولاروتمرين

.امربالتشكليين

رب4اارفنا.ينابسنوجاداصرءحااًلحواروقنحذلكتكراران

ا(حس-اولادتجميععلىالطريقيقطعوبالتاليالنتائحافضلسيطي

إبفاءواالعربيةالفنيةالحركةوحدةلثفتيتالراميةالاستعمارية

ب!-"والمحاكا"؟واًكق!ليدالنقلقاهآتفبمي!ثشعربي!ركل

!ص--ا"لمالتالهرب!"احضارأاوان،اسطورةالعربياأتراثان

دورها.انتهىوالوجود

ال!يالعملمستوى!لىللقاءالدوبسئمهـداتاللقاكلاهذهان

ل!-نمتمي!زةعربببةهويةن!و،؟العربيالفنوطد؟لو،ننمسه

ثإصالمناسبةوبهذهه!ااطرحفاننيلذلك.وهعاصراص-لىجديد

ال!ربلتشكيلييناللفناننللاقحادالعاملمامةاالامانةاعصاءالزملاء

كلاولصص:ويمعرضاحداثمشروعالعربيةلوفودااًعضاءالزملاءوعلى

عاهس)!ةفبهـوةكليف-امال!بربللفنانينس!فنلمجرة

شهـ--لعلىفكريلف،ءسرضالمههدا-سافق،عربية

الت!-صاونالمثركب-نالعربالفنانيئبينمفتوحة.!وة

ق!)كلواضحةملامحوتحديدالفن!قىالحركةوحدةتحقيقاجلمن

اتسراثهـنيتخلىولالمعاصرةاصفةله..متكاملعربيفن

سسدااتياطسقىالايجاربي!ة؟لخطوةظويرااًوذلك..واًلاصالة

فيبقامالذيالعربي(السنتنمعرصى)آقجارهفيالشفقىالكويت

..مرةعامينكلالكويت

تطوي--وص-دةعاىالرامليئالعربالفئانينكلواحيياحييكم

المعاصرةؤالعربلفئيةاالحركة

المحخاا!يغاريدمشق

.--**3

لفنيةاالعركةاقعو

العراقفي"لتشكيلية

!/الجادرخالدالدكمور:بظم

مطلع":ذنالبرسا"مننفريدعلىالمعاصرفننابوادرظصتلقد

الرسامالقادرعبد:العثمانيالجيشىضباظمنجلهموكانقرن1اهذا

كارالذيزلمءصالحومحمدءروةناطقوا!ن،خورشيدوسليم

-كنلمالفنيةاتجاهاتهماانومعالعامهذامطلعفيبارحنامنآخر

ا(حلياقىاثمنشيئاتقتبسلمآنهاكماالعاليالفنيالتطورلتعاصر

المعاصرالعراقي1للفنالاوائلالىالرواشكبلاكانواانهمالا،وتطوره

علىلضزث!رالفنيةاثقافةاتكنامااالذيالعثمانيالاستعمارظروفوفي

ظله.فيحالاية

البعوثرسالاف!بتتمثل،صرةالمهالفنيةلليقظةلبشائرااولىوكانت

اكرمارسلحيثالؤرنلهذاالرابعالعقدمطلعمينذاورباالىلفئيها

وجوادصببريعطاثمباريسالىحسنفائقوتلاهلندنالىشهـري

معههـفيالرورمفرعاسهمبر9391عاموفي.آ!روبيااوحافظسليم



منسليموسعادحياوعزراحسنفائقمنكلوكانالجميلةلفنون4

كأجمهيسظهرتالثانيةاله؟لميةالحرباثناءوفي،الاوائلاساتدته

الفنانينجميعيضعمتجمعبمثابةوكانت.؟91عامالفناصدقاء

،المستوياتوبجميعفنيةمعارصعدةفانجزتابغدادفيواصدقائهم

محاولةاولفكاقالدووبيلحافظ"حر3مر"قسيسذلكتلاثم

البولنديونالفناؤونظهركما،5وضوءىاساسعلىالفنيالعمللارساء

ظورابغدادشهدتلبولنديمناو(بمجي؟.الفبةالحياةامسرحع!لى

التجزيبسيالاسئوبينخاص"،الحد!ثالفن1نحوونزوعا،جديدا

سل!!،وجوادحسنفالقمنكلعلىبوالرهوظهرت،والتنهـقيطي

يفرفسهلديهمدرسيااسلوباجع!لهاانالاوللدىالامربلغلقدحتى

بوادرظهرتايضاالفنرة1هذهوفي.ممارستهءلمىويقرهمطلابهلأعلى

للدراسةمهـرسةمجلةاولصدرتكماالبداقيبصورتهالفنيالنقد

اخذكما،حموديلجميل،4591عامالحديثالفكرمجلةهيالفنية

فائقمقدميتهيموفيبغدادضواحيفيالرسملمارسونأوسا!نابععى

وهكذا،(الروادجماعة)تسميةالامرآخرلهمافاتخ!ذواحولهومنحسن

والاقتصاديةالاجتماروةوانعكاساتهاالثانيةالعالميةالحربظروففان

الفسنوممارسةالفنيةالحوكةتشجيعفبمساهمكبيراسبباكافت

اولادالروااقاموقد.الفنيالجمهور1ظهورفيساهمءماالحديث

وفي.ا!فقى1اللجما،4تجربةاولبذلكمحققين0591عاملهممعرضي

ورليم،جوادبرئاسةالحديثللفنبغدادجماعةظهرتالتاليالعام

وما.الدروابىحافظبرئاسة5491عامالانطباعبنالفنانينجماعةثم

بمبادرةالواقتجمبنللفنانينجدمعيةتاسمستحتىا569سن!ةحلتان

وفي.وسواهمكأفرادالفنيةالجماعاتجميعتضمالجادراخالدمن

العراقيالفنتاريغشاهدالجددابعثاتاا!لأبعوثةوبعد،المرحلةهذه

كما،قبلذيمناوسعوبنظرةالعالمنحوالمحليةلثرنقتهمنحروجا

العراقيلألفنمعرضياقيماذ،الحدودتتخطىالفنيةالم!عارضابدات

الولاياتفيالمت!صلالعراقيالفنمعرصتلاهثم5791عامب!روتقى

فكان5891عامالمجيدة(موز،11"ورةحدثتثم،الامريكيةالمتحدة

وهنا..باجمعهاا&متيناتفترةبهستمرجديدلتمخضحافزاذلك

..بنهمليتدارسها!احديثالعالميال!ترات1علىالعراقيالفناناق!بل

كا.سئواتعشربحرفبم!يةجماعةعشرةستحواليوظهرت

غاليريهما(غاليري)عرضصالةنطثيسهحاولظنظهرتكما

يا.إوغايىريلواسطيا

نصبان!رانبعدسليمجوادالمرحومتوفي6191عاموفي

ننماسيسالاولىر"بواظهوتالذيالوقتفيوذلكا!عروفالحرية

فهيالصهريبالتحولايذانا(ذلكفكان،؟لجميلةللفنونكاديميقى

ياالانتاجيةمرحلةنحوا(لاستهدكيةمرحلتهمنالمعاصرالعراقيالفن

01محليةا&باساالىالتوصلفحوالاوربيةبالاسالبببالتاثرمرحلةمن

الحديثللفنبغدادجماعةمخاولةكانلذلكالاولىالمنطلقانوالوااًقع

الحضاريوالطابعالتراثاهميةالىالانظارلفتفي5191عاممنذ

الفن.فيالمطي

اررتلهمالفنيالهـبحثفان،بعدهافماالستيناتفترةفياما

بمجردمنهاالفنيوالشكلالفنيةبالصيمافةصلةكثراصبحللترلأث

..وقهـيمهاالحضارةاستلهام

حتىالمحليالحيويالموضوعلاستنيفادجديدةمحاولاتظهرتكما

وهماالجدةكلجديدينتجمع!ينبظهورفنشرتادمب!لناتاطلاأ"كانت

(3غاليريجماعة)(الجديدةالرؤية)وتجمع(الواحدالبعد)تحمع

افعيسةالوأ)و(ا!اد!مي،الن)جماعتيظهورلألىبلاضافةهذا

.(الحديثة

تطويتسميةمجردتعدلمالفنيةللجماعاتالجديدةالاشكالان

ولاالمشتركةالمصلحةبدافمالهـنحلابناوالرسأمينبعضلوائهاتحت

تكوينفيتمركراكثراصبحتبلالمحليةا/لأ!مارةااستلهاماجلمن
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لها.ؤضيةلؤية

هـسامس!دل7حسهنشاكرظهورهاعمق(الواحدالبعدأف

الجديلأةالحصيلةهذهوتطؤيرالفنفيالحرفاستلهامابدافع71!ا

التصورويالسطحو:"لملعربياالحرفاواللغةعالمبينمهـاتوفقالتي

الفنيةبالجماعةتصتقدلافهى(الجد/يىةأرؤيةاا)اما،التشكيلي

احاديميةالجماعة1تلتزمصنفي..ومه،مرتهاالتعبيرجودةوتقر

هذا.الحمديثةالواقهيةوكذاك،الجمهور1لدى4ممالوفياحمرالتقنية

صيعةانتاجتس!تهدفوبرميعهاالذاتيةالمحاولاتمنكثيرءنفضلا

المتتبعفانوهكذا.الجد،د!الواقعحعنالتعبيرفيصلحقااكمثرفنية

المعاصرةالوقت.فسوفيبوضوحيلمسآمراقاا1لمحيالفنيللتطور

الرؤيةابتداعوباقاليالمحليالتراثجوانببعضواستلهامالاسوبية

...العالميةلفيةابالاساليبالطثرمجردمناكثرالمعاصرةالفن.4

لهامموسةبوصودلناحييولاانيجبهظتفاؤاناانبيد

نانستطيعماوكل..محددةمعاللمذاتاتجاهاتاوالفنيةهويتها

قبلمنهورلسوخاعمقااكثريبدوأليوماقيصا1اانهوبهنعرح

ابعادكلوينفييجدالعراقيال!ان1وانالسنينمنثلاثةاوعقدين

صميمفيمعاصرتهالوقتنفسفيتمامايدركوهوالفنيةرؤيته

ناا!فااذااتاع!...اثهتراخلكلمنوواقص!تهالعالميةالضطرة

تكونانتعدولاانهانقولفسوفونحمهالديناالفني!ةلتياراتانسم!

اساليب:بلتياراتثلا*لةاحد

التعبيرفي(-وسيئتهالفنيالشكل)فيدجدالذيالاسئوب-ا

.والوصولأئجاحاامقيدسهيالجودةتصبحهناومن

كونهاي(الح!ماريممناه)من!مهيستمدالذياًلاسلوبس2

كا.عالميةاومحليةكانتسواء4ر!ةالحضللقيمكشفا

العملمنويتخذالفنيالجمهورامانيعنيع!برالذي1*ساوبس3

والاجتمالكل.لشعبياالواقعلرصدوسيلة

ناذلك.للفنالمعاصرةالر،يةابعادتكونالواؤءفيوثلا*شها

م!جردتكنلمالسابقةلألعصورفيشانهاهيكماالعراقي11؟فنمسبيرة

وانى؟نيحضارفياقعواعنكشفوسيلةبلالمهارةعنللتعبيروسيلة

..معاصرةتقفقىوبوسائل

الجادرخهثدبفداد

***

لبنانف!1لتشكيليةالفنيةإالعركةواقع

ع!يلومنيربم!

لعبثقافيةنهضهةالماضيالقرناوامرفيالعربيالم!ثر!شهد

النشا!لكن.الاحيانبعضفيالرائددوراو،المشاركدورلبنانفيها

تصويرمهنةممارسةكانالنهضلآهذهخلالفيهولدالذيالهـفني

الصحيح،بالمعمنىفنيانشاطام!نهاكثر،لذكراهمتخليدا،الاثخاعر

ال!ل.فيالمحاو،تبعضعدا

ليتسنىالعشرينالقرنمناأثالثالصدانتكارمنبدلاوكان

الطبيعةباختهـيارالثلاثينيات1رءيلتميزلقد.حق!يقيةفبلهحركةظهور

اطبيعةلبنانمنمستلهما،لهاساسياموضوعاالمن!ورةاللبنانية

الفنمرحلةمنالبئدهذافيالفنيةبالركةفانتقلوالوانهأشكاله

الى،الحالبطبيعة،اثىمما.للجمهورأفن1اامرحلةالىللاشخاص

الواسع،الاجتماعبمالمجالفيالفنابناقدامثبتتالتيلعرضاظاهرة

س.رسومهماوفعالياتهمواحيالااخبارهمحاملةالادبيةالمخب"فخرجت

إلنيةالحركةكانتحتىالاربع!يناتمنا(لاولىالسواتحلتانوما

صفات!لاوكتسبتاللبنافيالثقافي1المحي!اهمع!اقدامهاثبتتقد



مهم.بمبستقبلتبشرفنيةحركة

ير"خملالفنانوكان،الخارجعلىكليالعتمدالفندراسقكانت

ال!فنونبتمزيستعنىمؤلسسةللبنافيينيتوفرلماذ،اعبائهامناكيراا

الفنانيناحدبابيطرقانناشي،كلعلىوكانلبنانارضلطى

.محودا،هداالاالامرليثيريكنولم،ظماهليروي

فتحستالاجنبيةالسلطةنهايةوبتار-الاربعيناتمنضصفوفي

للتعليماولىكمؤلسسةابولأبهاالجميلةللفئوناللبنانيةا!اديمية

يكتفو)أما.الخاصالقطاعمنمح!ضةلبنانيةبباددة/ذلكوكان،الفني

اوروبالألىفاتجهواالمؤسسةلأفذهمناثسبوابماائلالاواالمتخرجون

فيها.الفنيةالبيئةولمعايشةالئراسةلمتابعةبالذاتوباريس

قنواجدواالعائدينمنالاولىالدفعهـةالخمسينات؟وائلحمشه!دتا

جمعيةتاسيساثرهاعلىققرراجتماعاتوعقدو،1القدامىالفنانين1مع

الفبلمةالحركةمصالعوخدمةامورهمورء"يةشملهمجمع2ىااتهدف

والنحتللرسماللبنانيينالفنافينجمعيةظهرتوابالفعل.علامبشكل

الشروظفيهمتتوفرالذيناللبنانيينالفنانينكافةعضويتها!يتضم

نظامها.فيالمح!طه

بواسطةالسنويةالمعارضااقامةالجمعيةتاسيسينتائحمنكان

الماليةالمساعداتوتقديملفنانين1ااعماللبعضلدولةاوشراءالدولة

.المباراةاساسعلىللخارجالفنيةالمنحوتنطيم

هذاانومعالمواقبيندهشتهيثيرفنيانشاطاال!مشيناتوشه!ت

حكيتالتيليه1الفنونانالا،الفنونحقولسائرعمقدالنشا!

.الجمهورلدىالاكبربالاهتمام

ي!صص3لالاقتصاديالازدهارانهوحقالهمزسفماانالا

ظاهرةوهذه.للفنانالعيشيةللشروظبالنسبةالكافيةلضمانة1ا

وتهافتالعرضصالاتمحياثرتلقد.تفسهـميرهايصعبمحيرةوغريبة

افتتاجدونواحديوميمرلاويكاد،النطاقواسعبشكلعليهاالصم!ور

اليمالنشاظ!توىثونزالتماالشرائيةالطاقةلهن،معرض

بمجموعهمالفنانونزالوما،الفنيةالحركةحياةفييمبالذي

بدلاوهنا.؟لمعيشةنفقات4ضغطيةالفنيالتعليممهنةيمارسونتقريبا

للحركة*ساسيالسيدالواقىفيزالتمااليولةبانقىالملاحظمن

/المساعداتالىفبالاخدمافة،الخاصالقطاعولي!بى،وللفنانينالفنية

الفنية،الحياةيدكعوهااننعليمقطاعفان،الدواثةتقعمهاالتي

بهعاونةوقاملىضواتسبعمنذانشيءالذيالنونمعهدفيسواء

الرسمية.الثلأدويةالمدارسهمهههاولألفنالين

الحقيقيالسندبالفعلهيالفنونومدركمياساتذةارواتبان

وعائلته.الفنانمعيشةلمتطلبات

تتطلبهبماالانحتىتلنرملمفاها،لبنانفياهرضاا1صالاتاما

الهواية.طامبعمنتعانيزالتمافهي.الصحيحالوجهإعلىمهنتها

.الخارجفيكمثيلابهامحترفةكمؤلسساتتنتظملمانها

نجاحهاانالقوليكفيانما،وصعهاتحلإلمجالفيهناولسنا

نتائحمعيتناسبلاالفئيةللحركةالكبيرالدوياحداثفيالواسع

امقود.ابواسطة"لفنانينمعالتعاملالانحتىفخطعولم.مجهـودها

القاةةمجالاتمنهاممجالالىالجمهورالستدراجفيدورهااننجير

الاهميةبالغثورهوفنيةنشاطاتمنيجريماعلىواكللا!كيه1الوطنية

الفف".لحركةاعلىالايجابيةللنتافىلحبالنسبةاوللجمهوربالنسبةسواء

نابلوحسبالعرضيصالأتعلىتقتمرلاالعرضمهـجا!ىان

هـنتنتقللىيةلافىمالعرفيةاودور/يئب!معارضىثلتزمعديدةامحن

مساهمةخاصةمؤسسمةوهي،مثلاالادبوأالفندارفان.اخارج11

برنا.جهايتضمن،الثقافيةبيوتارغراعلىسنواتستمنذتاسست

احيانا.واجانبمحليينلفنانينالمعارضمنبهياسلاع!االسنوي1

التشكيلية.بالفنونيختصمايتضمنالذي1الافلامبرفامحجلألبالىهذا

وفيهاالسياحةوزارةانشاتهاالتيالواسعةالعصريةالصالةهنأكثم

الثقافيةاكرالمرانذكرانكذلكويجدو.واجذبيةمحليةمعارضتقام

آفنوناعنوثا"لقيةا*مااومعارضالاحيانبعضفيتقدمالتيإلاجنبيةا

بلال!ا.في"لتش!ليه

الجديدبيتهافياعدتوداللبنانيينالفنانينجم!ببةوانهذا

وسن!ونوالجماعيالفرديللعرضتتسعوآجتماعلاتعرضاتصا

.الاوقاتكلفياللبناق!يينوصراللبنانيينالفنانينبتصرف

لحديث،االفنمتحفبانشاءالتاخراهوحقالهروسفماانغمر

سبيلفييلحونالفنانونزادفما،اللبنانيةاتدولةعلىمهاخذوهذا

المسؤوليناهتمامرغمالاتجاههذافيبادرةالانحتىتصدرولمانشائه

منالرولةتملكهمابانالعلممعوالفنونلترجمي!ةاوزاراةفي1المخنصين

الاملوانالهامالمشروعبهذابالقياملقناعتهايكفيلبنانيةفنيةافىمال

ا!طلب.هذاتحقيقفييلازمن!ا

هيلبنانفيالففة1الحركةانالقولبوسعناان،والخلاصة

منتم!اانااآقولبوسعناكما،فياهربمستقبلتبشرفشصةحرئ

وثميرة،الاولىبالدرجةانفسهمالفنانينايديعلىكانامرها

لتعضاهن!.

بدمذيبمبيروت

والنحت(للوسماللبنهانييناللفدنا/نيئجمدية)

***

1لمفربفيلمتشكيليببن1الفنانببئواقع

بمنافيكودابدم

منمجموعةكفاحعلىقرنربعمرقدسيكون!،م!عهـمودةارلامبعد

ةنياخلقاالمفربيالمجتمعيهرفاناجلمن6مستميتاكفاحا،لألرجال

.الاوساظمختلففيمطلقةسيادةسائدا،ر4الانث!ي.تشكيليا

الوط!ني.الثقافياكضمارفينموذجيةاليومالىستبقىالمعركةوهذه

الفنيجعلواانفي،السبقفضلوالنحاتينللرسامهبئكانلقد

وهم،الوقتتزجهـيةوظيفمها،هوايةكونهمهرديتعدىالتشكيلي

الاولىالص!فتبواواوبذلكالاجتهادبابفتحواينالأفالاولايضا

الثريةالمنابعاابرزوا،غيرهممنكثرانهم،والانعتاقالبحثسركةفي

."العلميللخلقالخصبةالارضية"للتخيل

لتصمصحفقطلا،بقوةيشاركانهفيمحمنالفنيجيلناقييمةان

لرصد"لوقتيحنلمالهوالحقيقة.للعالمتصورناتغييربل،رؤيانا

مرحلةفيزالتمانحياهااقيافالمظاهر،المغربيةالتب!كيلية"لتجارب

الىوعودةبحثات3واغراارهاصاتمنذلكيتضمنهمابكلالنشاة

!3-.ونجاحاتوم!ز!،اءالولا

الا-تعمارينفهـمدالمزدوجللكفاحالوطنيةاًلحركةنثعوءكانلقد

وحوالي،المغربيةالتشكيليةالمغامرةببدايةايذاناوالاسبانيالفرنسي

الايديولوجيابمقاطعهـةقويةشخصياتفامت،الخمسينلسنوات2

عقبةاماملوجهوجهاانفسهما،فنانونووجد،المنتشرةالاستعمارية

والنزوعمعاصرةاعمالانجازفيالرغبةبينالتوفيقمحاولة:كبيرة

والخطف.للقرصبههدفاكانالذيالعربيالثقا!ها!ضيالى

اعلامجانبمناقترحةااكماذجاهمالفرورةظهرتطناومن

،؟لاستعماريالرسمان.اًلبلادابناءمنوحوارييهمالاستدماريالفن

استتبابكمبلووجد،غريباالاجنبييراهماينقل،تسجيلي،اساسا

هدفه،1291سنةثبلالمغربفيالاوربيةاالامبرياليةالقوات

اطبيعية.واا*ئسانيةالمشاهدعلىذالاستحوا

الطابعذات،النتنة*عمالهذهفياالاولىا!رتبةالحكايةتاخذ

يلاوربية.القارةفيطويىزمئمنذالافدسباعليهالمحكوماحاديبم



لهامفلاتنجدمزد!رةتجارقيخلقةتشكلتأأل!اهرلأهذهوحوافى

الاستقلالىةلمى4س"18مروروبعد،الان

الجديدالأفشنغمأرياو،الاستحماريالرسمهذاانلقولاخلاصة

مى-نالكليللتجريدمحآولة-ئرالوماكان،المستحدنترك!بهفي

القبمةعلىنظرةاوتصميدالبيئةسردةوطرعن،الوطنيةالم!بات

مغلفا،والاستيلاءالاستعمارلتثب!يت!موذجيمساعدانه-ا،فا،تية

الفيعاضسةالارداعاتمعلهشانلاوهذا.ومونسةبراقةبمظاهر

كلي،وبول،دولاكرواادلىجدهاكما،الاوربيةالفنيةبالاصالة

اياهطابع!ة،ال!يمناخنااحتواهاالتيالخ..وماتشى،وكاندنسكي

الفني.العملتهنيالتيالوس،ئلمختلففبهونالثرة،خاصهثعلامات

حدةبكلوقفتالاستعطرشرزجباالايد!أوفا!اطر!ئاهبمبة8!

المئرإوببة.خاصةوبصفةالقوميةللثم!سهاسافهـمايشهـلىقاكل!مك

حينؤي،قةاثن!للس!قةكلعرضقالاسلامهمحنالفنتىالرصيدفىفى،ق!ا

!ميطه،تضدءةدائرةفيؤرخ(ا(ذنتياوالبربرفي)الشسع!؟اكاالفي

ياصبحةاو!بافيم"الخاصالمج!وع،تاقمحابلاغنأءالايصنرولأ

بلألض!طرة؟يتلث!ذحتى3بافؤ!ةفريست"بأنيطيعيحلمالوحشياليوان

خه-د!،ؤي،اثلياالقيه"واءطلأءهالحصانرسم/الغربرفضانوكان

احادهلمي.النحتادخل

او-ساظفيأولاوظهـر،ساجركنداءساذج1االفنبنئهنا

فرؤسي!ةعا؟بلاتداخلبالتبياطفال،المستعمرةلدىالمستخدمين

امعافييدخلونولانهم.المسيحيةأديرةداخلنشأولأاو،واسبانية

ثقافية،دناءةاطارفيانفسهمعنلتعبيرالهميتيحونالذينالاسياد

الجديدالاستلهماررغببكدوفيما،المنمستوىالىبانتاجممارتفع

ممسهليجعرالثقافيةمصارحهبواسطةالساذجالفنذلكتشجيعفي

لكلا!فاقدةالجافةالنخبوإ4الثقاف!يةأضعةامواجههفيشعبياتعبما

باتيارولقةادنىلهلشتلموجهاالهاذجالفنهذاان.اصيللونق

هامشيا.دورهابقيالتيالئربيةالساذجيةاو،الساذج

للوباءحدصوضعالمغاربهـة.لمب!دممونقاملسافراالزيفهذااءوافى

.الاثههانإ!بمالغموضينمعرالكيالث!افى

ليسالساذبم1او،أ!د)!اوالاستصماري،الاسشماريلملفنارز

المستلسسة،التعس!لأبالمساعيمليئة،للفوإلكلورمتنوعةاث!مكالاالا

الثقافيةلدناءةايعاثل،الفولكلوريالطابجعليهاكلباعمالفابطع

الامبر/1!!(الغربوبالالي)الاضريريدهماحسبالذاتو!قيق

.الاستلابكوةفلكفيبالدبمرانإلوجدوتبرير

بهممعترفايكونلانحاجةفيليسواالمغاربةالمجدعثينفأنو-لذا

عنلهيبرهنواان،ذلكءنالهكس0على،يريدونانهم.الاخرلدونمن

صو)،!يركزان!هواحاولانمنذ،المفروضالايديولوجينسقهافلاس

ومن،اتهوهفوااصطائهعنلهيبتواانيري!ونانهم،الحالمانظار

لان،ابحائناثمراتمنثهرةهيالونتجربفاعلىيتوفرلاانهاهمها

الامم.منغيرهااوالا،لآهذهبفخارلا،بلاؤسمانؤئلايتعلقالامر

هيستبقىالمستوردةالقيمبأنمقتنهولىالبمع!ينفذافيخاان

صفحاميةمعركةاعلنوهاقدىامواماالثقافيمناخنافيالمنشه1

لفائدتهيجبلهااناراداترالحاضرةتلكموفي،نفس4العدومعسكل

إلعالمببة.النزعةيرهيالااصةاا

كتابصاحبالمغربيالمفكر،الهرويعبداللهالاستاذيلخصو

للفنافينالحافرالجيلموقف(المعاصرةالعربيةالايديريوجيات)

هيالشفويةالحللمندلخلامىالوس!يلالوحيدةان،التشمكعلن

اك!افيالعافانوفلا..وتعبيرهفولكلوربينبالفرلىالتش!بث

محهـيط.هووما-مركزهومابينالفر!ابدايمجولانوعهكانكيفما

غيرف!ضوللاثارةخادعةسذاجةتصنعدونواضطالفرلىاظهارويمكن

الاطارذلكجراءمنبتجاوزلكلورالفييهملعملكلان..مفيد

المعلي.

الثمحكافييتجئراقرريدالمغربث!المعاعزلتشهـيلي1الحلقان

ثون،محتمعاتنا!ببثهاا!نننىالتناقضأتفيوكذاوالعربيةالوطنية

ءيريدلاألخلىهلىأان.والفكرالفنعلىتطيعأضياآلتطوراتاهمال

ممئاالعرث!للوطنالعامالكفاحفيالمشاركةعداوظيفةايةلهقكوناي

الخلاق،المشرطالابداعيالعملطريقوعن،نغسهااللنمي!ةالأنارطريق

اثسئ!لى.فاط3يحملالذي

الواجباتهذهكلؤيالمهـحدروةالفعالةالمسا!مةفيواضحفلاختيار

المرفوضرءالواقىتف!يروس؟ئلواختيار

كما،ورسالةتواصلوسيةالمطافمههـنهاية،الفني1العمللكن

ناالاحوالمنحالايفيالممكنعيرومن6ماكلوهانمرثالقال

وا،البداكةمتذالوضوجمنكبرىدرجةعلىيكونبانماعملاتهزم

.الكروفواقعمعمننناسبنفعلهيكونان

الكاملةالحريةالفنينشاعمفييفرضونالمغاربةالمبدعينان

تبامثرالذيالثقافيمناخنافيانه،الهـعلمحقويعلمون،ابحاثهمفي

تنائجه،منونعانيبسحرهماخوذينزلناماوجذبااقطاعاالكلمة!يه

وهم.الادبهيمنةمنالتشكيليةاهنونلتحريربجدألعمليخبغي

يعملوناهم.!لائع!ادورالمجالاهذافي،مثلالوعينشربافىرومذوفى

الضرورية.الجراةمنتحدالتيلتبريراتاكلابعادغ!ى!ضدةفي

حماهـ"فيالخلاطالهملعزلممثروعمتابعةكلأتي!ناوفن

التخديرعنهمينزعون،الوعرةآلسبلبئوفىيتتبعوفىانهم،ومثابركله

اليهين!رتشكيليفنابداعهوواًلهدفه،الخلاصىوتخدير،"لعضوي

.احرىابداعيةوسيلةبأيةايفاؤهايمكنلاخاصةكلغة

بل،ناثرةحكايةنفهماعلىيفرضونلاائاربةااتفنانينان

الخلاقة.والدفعةالنقديالفهـرمواصههعبرتشكيليحرثتركيب

ويحدمونهاحه"ثقافةارضؤوطالفنانونيرجلالمراميهدهولتحقيق

علىللتاثيرذاتيةكوسيلةللثقافةين!رانينبغيانهاًي.و!!كل

ليسوهذا،المسكنالانقساممهاويفيالانزلاطدونوالانسانالطبيعة

.والافكاروالافيعللكا"لناتتنسيطانهبل،متقلصةصيغةعنبحثا

مناخهرباالعربيالعالمولاالمغربيستطيعلاالتيللحظةاوفي

النيعن!ووالاندفاعتاريخهماشريطمشاهدةطريقعن،مصيرهما

ثهدالتشكيليةالفنونفان(،النافعةالتاريخيةالمسيرة"انتهاجفصد

فيللمشاركةطاقاتهاوتركز،تساولاتامامحافرةانهاال!وية3لى

القومي.البناءوهوألا،الهائلالمشروع

يمكنهملاالمغاربةالمبد!نفان،الفنالينمنظةالمتقامةوبفضل

والتهـرارأبةالرتافانوبالتاليالاساسيةالحيويةالمشاكلمنإتهربا

الصمتمركبعلىتفنمدانلهايعودلنلانهاتنفضحالتهديموأ

.والفبراغ

بئثيكريمالربا!

التشكيليةللفنونالمفربيةالحمعية

المغربفيالتشكيليةالحركةتاريخ

(بفاسلحمايةاوفيقة-1291)

بمر/اكش.الخامسالشتويالصالون-1391

عصبن-!لاوياالاثرسي:المذربيللرسمرسميةمظاهرةاول

مشماشة.لحلو-احمرىا-بلكاهية

.المغرباستقصا!ن-5691

.بالمغربالمغاربةللفنانينمتنقلعرضاولاس5691

سالفنونمتحف)فراتسيسكوبسانالمغماربةالفنانينعرض-5791

الامريكية.المتحدةالولايات(فرانس!يسكوسان

بالالىكندوية.الثانيالبينالفي"مغربمشاركة-ا

فيجهاعيبا!ربالمغارقيللفنانينالمتنقلالثانياًلمهوفيس5891

ببروكسل.الدرليالمعرضفيالمغربروةاى



بباريس.بينالاول-9591

.بالمغربالمفاربةللفنانينالثالثالمتنقلالمعرض-

بفيينا.المغاربةالفنانينمعرضر-

.للشبابالسابعالعالميالم!جان-

بواشنطنالعربالفنانينمعرضفيالمساهمة-

بالاسكندرقي.الثالثالبينال1-

-الر؟احببابالعروضبقاعية"الناهضالمغربيالرسممهرض-0691

."الراباظ

بباريسالفنابنمعرض-

!منفيالمفاربةالفنانينمعرض-

بباريسالثانيالبينال-6191

المغاربةوالؤ!انين"باريسرسامي"معرضىفيالمساهمة-6291

.اربهـاظبا

بباريسالثالثالبينال-6391

نجباريس(شاربلتسي)برواقىالمغربيالفنحياةفيالفنانة-

.بالربافالعفويينللرسامينالدولياًللقاءس

لثكيلية.اللفهـنونالوعف!ةللجمعبيةالاولااؤتمر-

.بالجديدةالمعاربةدلفنانببنالجماعياًلمعرضس

بؤنسالمغارقيالفنانينمعرض-

.بمدردالمغربفيالفنحياةفيالفنانة-

.بالربا!المغربيالعغويالرسم-6591

أرباهـا-الرواحببابافربافيالمعاصرالرسم1معرض-

بباريسالرابعالبينال-

.بداكارالزنجيةللفنونال!د!بماالموجان-6691

.بمونر؟دالمولىاالمعرض-6791

ئر.بالجزا*فريقيجانالمص-9691

الفناسجامعساحةلشارعافيمعرض)التشكيليالحضور-

.(لبيضاءابالدارنوفمبر16ساحة-بمراكثش

.البهةء،ءالداربثا.وياتجماء.نمةمعارضى-7291

اننشببلية،للغئونالوطنيكأالجمعيةتاسيس-1673

***

الجزائرفيالتشكيليأالفنواقع

مردوجابراهببمبغ!

وهيومتنوعة،دإلمة2بلادنافيالتش!كيليالفنمصادران

لخ!واتوالملمسةالثكيليةلفئوؤناالانطلاقيونقطةالارفيئتعتبر

عندنا.الفنانين

متصع!ة،حضاراتالعصورمرعلىءرفتقدالجزائرلةارضناان

لمجتهاالتيومنها،ارضسناعلىوترعرعتقئأتالتيالحضاراتمهـثها

تأئيسرفضتالسابقةالاجيالاقالاكيدومن.الغزاة-حافلمعها

ترىولاالاجيالءلبراليناتنتقلل!وهي،البداًيةممدالحضاراتهده

قائمايزالمافيالوكلحضاراتناومن،الشعبيئفنوننافيمظهرايلها

ناشكءقماولكن،اندثرماومنها،الاجدادمجدألمرجياليحكي

الس!نينمرعلىالاجيالتناقلت!4قدفىاتالحضلهذهالفنيةالهئاصر

ان!صاءفيأكتشرةاثعبيةالتقلصديةالصناعاتفيالانتتمثلوهي

الزخرفيةالعناصرنفسان.الواررعةلجزائريةاالارضلىءنعديمة

فيمهـختلفةبطرقتستعملتزاللاالمقديمقىالبربرقيل!ناباتامنالمشتقة

مستعملةنراهاالتيآزخرفيةاالعناصرف!نفس،مختلفةتقليديةصناي!ات

المصنوعةالفضيةالمصنوعاتتجميلوفيالفخاريةالصناعاتتزيينفي

نراهى"التينفسهاهيوالصحراءوالاوراسالقبائلبلادمنكلفي

جسسالوفيمميزابأديواؤ/بالمصنوعةالزاربيتكوينفيمستعملة

ا،صنوهـاتفيبارزةنراهاكما،الاوراساوالتماممئصةاوءمور

مصتعملةنجدهاالعناصرهذهونفس،بالهوقارالطوارقلقباتلالجلدية

نجدهاصسكا،جزائراارضفيوهناكهناالريفيةالبيوت1تزيينفي

البربر،قبائلعهندللعروورةايىدينوفيالوجهمىكرينةتستعمل

ارفتالصقبالللدى!متابةتسننعمل-زاللاالزخرفيةلع!ناص!را،هذه

تشالهيوصد.4االملاحظومن.الجزائريالجنوبباقصىبالهوقار

ايا،4آخرفياأتاسيليفنوبيزالبربرقيالزخرفيةالع!ناصربينكبير

ا!تاسيييلفنامتدادالاهوماالبربريالفنانيثبتممابالهوفار

ناجير.

للعرافىوحق،الفرعونيبالفنتفتخرانالقدإمةلمصرجازا3واً

تفتخرانالقديمةالجزافىحقمنفانهالنهرينبنمابفنونيتباهىان1

تاسيلبممنطقةفياكتشفتالتيالجداريةرسومااًن.افناسيليبفن

و!هفباسبانياالتاميراكهفرسومجمالاتضاهىالهوقارفيناجير

ماا)ـىتاريخهافيترحعالجدارإةيلي،التاسورسوم،فرتساجنوب

لرسماعرفالجزائرفيالانساناناثبتمماوهذا.ذاريئأاق!بل

القديم.منذالتشك!يليةبالفنونواهتم

الباحشئمنوالعد-هلسياحاءنالك!يرتجتذبالرسوموهذه

حضىوهي9191سئةاحواليمرةاولاكتشفتالعالمبلادمختلفمن

يتمكسشلمالتيالغامضمةالاسرارمنكثيرعلىتحمتويتزاللاالان

الزكل:بما.الترتيبحسبالرلسومهذهتصنيفمنالباحتون1

يلى:ماالىالتشيلةمظاهرهاحسبصنفوهاوقد

-المقنعوىالاشخاصش-الافتعكأرسوم-البدائيةاًأوسومس

المرحلةرسوم-الرولة-والالثسخاصرالابقاررسوم-الطبيعي1الرسم

الرسومملاست!التاسبلكبمالمانسانانسبقمماووممهضشف-الاخيرة

لطدكتعاويدسحريةلاعراضيالطويلةحياتهءنالفتراتبعصئفي

واستعملالمضنعينورهـومالاقنعسةرسومكع!ثلالشريرةالعين

حيواناتمنبه،جببصوماءالمهلتسجيلاخرىمراحلفيالرسم

زلانالفرسوممثل،عةالطبقساوةمعصراعهعنوللتعبيرعديدة

الابقارورسوملقمةابلغتوأقعيةبطريفةرسمهاآقياوالزرافات

وهـن،والاحمروالاخضرالاوكرالوانتلوينهافياست!ملالتي

ظهورالاخيرةلمرحلةااعمالفيإلاحظ،ويسوقونرهاالذيسنولىائها

هسل!على2طرالذيالطبيعيالتحولعلىيكلمصاالح.الرسوم

والتيبعيدحدالىخصبةالاإاممنيومفيكانتاًلتي.المنعقة

كما،جرداءصحراويةمنطقةالالعروفالحاليشكلهاالىالت

الشبهقريبةالمرحلةهذهبرسوممرفقةمختلفةرءوزوجوديلاحظ

ل-تعملهاالزخرفبيةبالعناصرالشبهوكثيرةالقدءمةاآبربراباتبكتا

.عند.االتقليديةالصناعاتفي

الىحنمايجرنالبربرياوالفنا!تاسبليفنمممنواًلحد-ث

الملهكلةالمصادرمنكمصثرالاسلاميةالعربيةالحضارةعنالحديث

كثيرةمعالمالجزائريةارضناورثتلقد.المعاصرالجزائريللفن

حصاءلقد.العربيةآمحضارةاالىاصلاترجعوهفاكهنامنتشرة

معهمحاملينقرناعشراثنيمناحعرمنذارض!ناالىبالاسمالعرب

والقصورالمدنانشئتوهكذا،فنونههممنعناصرصملوهماضمن

بعيعدحدالىالاولىالا-لاميةالعصورفيمت!اثرةوهيوالمساجد

ومراكزومساجدوقصوربمونوالزخرفيةالمعمارإسقىعناصرهاففي

نقلفيالفضلذلكبعدلاجدادناوكان،الهربيا)شر!افيالضلافة

بقيتحينالاندلمسربوعالىلاميةالالىلعربيسةاالحضارةهده

المغربوفبمبالجزائرمحليةثولوتكونت.قرونثمانلميةم!همزدهرة

النفير!يالعرجميبالشرقوثيقاارتباطامرتبطة!موماالعربي



للجزالرالنرقيبالجنوبسصرا.لهاثارفهذه.والفنيةالمعماريةوالطرز

اجبساعاكأالمنحوتةالجميلةالزخارفمندطععنعبارةهيالتي1

تقدممنالرسميةالدولةاليهوصلتمامدىلف،تحكياًلاثاروهذه

تزاللاالتي"حمادبنىوقلعة"((بجات*"اثاروهذه،وعمران

دولةاليهوصلتالذيالمعماريالتقممفاتحكيتامخةبقاياها

واثس!تلمسانمساجدفانالفربالىانتقلناواذا.حمادبني

الانيقيالمغربالمعماريبطرازهاتطالعنامنهابالغربالمنصورة

الجميلة.الفنيةوبزخارفها

ألانداه!نكبةبعدئرالجزاالىاخرىمرةالاندلسيونيعودوهكذا

العناصرمندمهمجلبوهمماالاسلاميةفنونهاظوب.!فيويس!مون

انشاءفيساهمواوهكذا،بلادهمفيمزدهرةكانتالتيالحضارية

تلى،نوخاصةبهاحلواالتيالمونفيالمساجدواالقصورمنكثير

ءدبردة!نامردسخلواالاخيرفياًلالراكوجاء6الساحليةوالمدن

.والضيقةحلولهمقبلبلادنافيالمعروف!ةالاسلاميةالفتونفي

علئالاحياناغ!بفيقائمةتزاللااضي*سلاميهـةالائار1اغلبان

بارغموهذا"التركيالعهدالىوبرحءلمةالاصالطبيعيةحالتهط

الاحتلال،فترةاثناءالاسلاميةالاءلارلهتعرضتالذيالتخريبمن

وادب!ةكنائسالىبعضهاحو!لبينماكثيرةمساجداختغتفقد

العاصمةالجزائرمساجدالفترةلهذهمثلوخير.وكإ-دحرائيات

الفنمصادرانتقهـمممانعستخلص.القصبةبحيالمئتشرةوالقصور

الشننااى،ثميليالتاسفنالىاصولهافيترجعالجزائري

مفبلادنافيالمنششرةالتقل!!ديةالصناعاتفطيتمثلالذيالبربري

والخلس"النباتيةالزخارأففييتجلىالذيالاسلاميالعربيالفن

القيشانىقطعفيالصناعمنكثيريستعملها-ئراللاالتي

كثيمارزخرفةفيوكذلكوالقصورا!دورحوائطلتزبن(السيراميك)

فنيئتيهناومنالشعبيةوالصناديقالخزالمحيةالاوانيمن

فيالمحرسةالمزدهـر(التصغيرياأرلىماو)المبتيلالوروفنالزخرفة

الر-م.فيالمعامرةالهـجزائرية

(التصغيريالرسماو)المينياتورفن

التشكيليةالفنونمن-التصفيريلرسمااوالمينياتورفسنان

الفنبهذابالاهتمامتنغردالجزائروتكاد،بلادذافيالمزدهنرة

وكليلةوليلةليلةالف:مثلالادبهـيةالكتبوبنر،لألطبكتباو

الفنعنوالحديث،الاسلاميلتصويرافنالىالتاريخية

!4الاسلاهـ!طالتصوس!فنعنالحدثالىحتمايجرناالتصغيري

.وثيقن"علاقةمنللا!شين

منيلقلمولكذهالقديمالاسلا!ثندالتصويرفنؤث،لقد

يميلالمسلملفناناكهـانفقدا.زخرفيةالففونمالقيتهمبلالرواج

لألدافيالديصبتعاليمبذهـكمتاثروهـو،التجريدالىبطبيعته

.امره

الضصالسياسيةالاطوارمختلففيحميرةرسوموجدتوزر

م!الفيم!نحمرةدانما،كانتولكنها،ا*سلاميةالبلاررعاشتها

العلميةالكتبلبعضتوضيحيةكصورتستعهلكيانتحيثالكماب

وكليلةوليلةلي!كأالف:مثلالادبيةالكتبوبمض،الطبكتباو

المدرسةايامخاصةالا-لملأميالتصويرفنوازدهر.ودمنة

واقا!كبهزادمنكلفنافيهامنواشتهرالايرانية

ايرانوبعمدسمحمدواستاذ-عباسرضاعليمحمودسللن؟ن-

الهند.ثمتركيهامنكلالىالاسلامبمالتصويرانتقل

فيالاسلاميالعربيالفنيالترالىهذااحياعفيالفضلوهـجع

ئريين.لجرااالراسمبنعميدراسمممحهـمدالكبيرالفنانالىالؤائر

عروالدهورثوقد6918سنةاجزائرافيمالرولهذاولد

بصناعة"راسمعليءأوالدهاشتهرفقدللرسمح!بهممهوعن

والزجاجالجلدعلىبالتصويروكذلك،الخشبعلىوالزخرفهـةالحفر

مص!-د))نمشاوهكذا.عشرالتا-عالقرناواخرفبمذلكوكان

!-يااجميلةال!ونممزسةودخلمحضةفنيةبيثةفي"ىاسم

بالزخرفةيهتمأ!نيةاحيلالهبدايةنطكانوقد،جدامبكرةسن

اص--ولعنالبحثدائبوكانوألدهعنورثهاالتيالتقليدية

حاهلالتيالنقصعقدةوكانت،الوالدعنالموروثالفنهذا

يخلقالموالمسلمالهربيبانراسمدوعفيادخالهاالمستعمرون

!إنحتى،هواد؟دون(بحثهلمواصلىكأدفهننهااتيألحوافزمنللفن

الكتببعضعلىالوطنيةاالكتبةفبمعثريوم،السعيدأ-!ماذلك

بالارتب،جفى.مر،يوم!.الجميلةبألصورالملإئة2-وكيةواالا!رانية

وهـزمراسممرمدتحسنوهكذاوجدهالذيللكنزاقعظيموالسرور

منالمحليةالفبةبالتقاليدمرتبطاصيلجزائريفنابتكارعلى

فىننشاوهكذا.الاسلاميالرسمبفناخرىناحيسةوءش،ناحية

وتختلف.الاسلاميالننصويروبفنالمحليةبالزخرفةمت!اثراالمينياتور

الايرا.كط/باهتماعهاوخاصةالاسلاميالتصويرعنالهزائريةالمينياتور

فيمةيةاطورللهيع!ونلاكانواالذبنلايرانهن/4خلافبالمنظور

الفنونبمدر-ةالتحريسفي3391سنةمندراسممحمدوشرع

بذلكواستطاع،المينيلاصلورفنتدريسفىتخصصوهناكالجميلة

هـننشاواالذينالفنانعينمناخرىاجب(لىالىرسالتهينقلان

بفنه.قاثربنبعده

كلمةممندون!هسارأ-م!محمدءمنلحد-ثاننهياننسهطيعولا

بفنه،هوادةدونضعمارالا!يحارب!،نالذيراسمعمراخيه

الم-يجرائدهفيواعوانهمالمستهمرينيهاجموصصفيارساءطكان

العشرإمياتحوا!يأذلكوكانب!هبخطويرسه!ايحررهـ(كان

.لقرناهذامن

نافستطيعفاننا"راسممحمد"تلاميذءشتلحديتج!شاوادا

الذي"تمىإممحمد"الرسامهومنافيمقسرةاءكلمهمباننقول

الفنونننحفومديرا3الفنونمهـمرسةفيالىظذمنصبحاليايشغل

.3291سنةمن،اءقداءالوسمبداوقدبالجزالرالقديمة

وجيمونه.دباغبنمنكلتمامميحمدجيلنفساليوينننمى

صرةالقففيتمامبعدجامواالذينراسممحمدتلاميذومن

وغانم.سخوجهعاني-يلسبشيرمنكلانذكرالزمنيهة

الجىلةفنقاواالفنونمدنفياساتن!الرسامون!ؤلاءويشتغل

الاستقلال.ومدمااحيالالىراسمرسالة

والمخت!ششبابامنم!جموعةال!ونمدرسسةمنتخرجتوهكذا

1فيا"صعراويبوبكر"منكلامنهمنذكرالمينياتورفنفي

المعرسة/اثرواضمحايبدوالذيواايرانفيالفنيةثراستهواصل

كلانذكركما،عباسرض؟مدسسوخاصةاعماولفيالاصوانية

.عرورةبو-مقرانيسبلكحلةمصطفىس"اجعوظمصطفى"من

ابتداءالجزلمانربكأالمينياتور،ثرسةشاملةتظرةفهذهكلوعلى

الا!رة.السنواتهذهالى1491سنةمن

التصويرفن)الجزائريينالرسامينمنألاولالرعيل

(المسمندي

السىاصولهفييرجعالمعاصرالجزاثريالتصويرفنان

الموروثالفنألى4ناحبمنيرجعفهو.رئبيينمصدرين

الذيالاسلاميالعربيوالفنبربرياوالفنالتاسيليفنعن

.المبينيايورعنهنشا

روجتهالذيالفربسكأالمدارستإثيرفهوالثانيالمصدراما

التيالخاصةالمراسموبعضالرسميةالجميلةالفنونمدرسة

يسكنونكانواالذيالفرنسيين1الفنانينبعضبإدارتهايقومكان

الغفونجمعيةم!رسمالمراسمهذهومن،الاستقلكلقبلالجزائر



المرارر-وهذهالجهيةالفنونمدرسةساهمتلقد.الجم!يلة.

المعروروةالمختلفىكأبهـمدارشهالغربيالفنتعاليمنشرفيالفرنمنمية

ؤجينجدلهذااغالبهفيبهامتآتراالمعافرالجزائريالفىنفنشأ

مىنالحدينةالفنيةآلانجاهاتمنكثيراالمعاصرالجزائرياضإن

وغيرها.وتجريدءبئومحعبجميةورمز!ة!"و!ثبروا!ة

رالتصوسإفنفيالمعاصرهإالجزاثريسةةالمدر-انوالحقيقة

لاهذار؟لا!االانتقلالب!دالاا،خورةتعرفبمالمتكاصبشكلها

-قذببرأذلك.فنانينوجودننكرانإايعني

--كأ)الاستقلالىالىسنإكأ،ء71491!بيئ!الفترهإعرفتلقد

طوالالاصابععلىلم!دونالذسإنالفنانجين.بعضاسماء(؟691

تلكفيدراستهاوبالرسمالاشتغالكا!لقداطويرلةاالفترةهده

الصعإةالظروفبسببوذ!ك،مربنالمهابناءاخننصاصمنالفترهإ

ا،حتدل.فترهإطوالشعبنايحياهاكانالتي

الجميرإسةالفنونمدرسةآفنتتحت0291سنةيحواوؤإي

المم!خقلةثخص?،كالمدرسسةالهذهتفنولم،ابوابهابالزائر

كللبتهإاتهإيءوهي،لباريستابعةجهويةمدرسقىكانتبل

بباسيس.الجميلةلل!ونالعليابالمثرسهةللالننخ!

1491سنةبينماتتراوحالنىالاولىالفترةفيتظوروهكذا

منهمونذكر،ئريينالجزاآلفنانينمنمج!وهـلآاولإ0291وسنة

.2891سنةهامشعبدالحليم-1691سنةم!هريازواومنكلا

جزائريينرساميناسماءالوجودأىاظهرتالزمنمنفترهإوبعد

بمجهودهاستطاعالذيمعحسإدزيإرلى:منكلامنهمنذكراخرين

اسمهدخلوهكذاالرسمقيشخصيةلنغسهيكونانالخاص

رميرليهـسامامحمدكانلقد3591سنهـةمنابتداءالرسىم!عالمالى

الفهـهإنفسمنونذكر،الخلابةالجزائرسإةالمناظربتصوررمغرما

.3891سنةوابوكرش04!اسنةوفراحسليسإانبنمنكلا

سسمالمعح!ين1791ئإةوبالضبط،اخرىسنواتم!ضت

ؤإ!ياهـنةثفسقيعرضتالتحه!"باية)ءالرسامسة

بايةفنويتميزعثرهإالثالثةسنتتجاوزكإمطفلإةوهبمباريس

./الساذجةالجميلةالزخرفيةوبالتكويناتبالفطرية

تميزالذيعبورةبنحسنوهواخرفنانالوؤتنفسفيوظهر

مختلفمناظررسمفيمتخصصاوكانوالسذاصإةبالفطريةاسلوبه

ية.الجزائراًلعاصمةاحياء

فيهاتمكنتالتيالسنة6291اىا91.عسنةمنإبتداءوا

بفبأسىلاميجموطةالوجولىمالىظهرتحريتهاافتكاكمنالجزائر

بنمنكلوهم،فرنسافىيهيشاغلبهمكانالذينالرسامينمن

كانواالذين،ويلسخذهساًسباخمسقرمهـاز-بوزيدسع!ن!تر

الرسم،فيالحديثةالفنيةبالالجاهاتبعبيدحدالىمننأثرين

القترهإهذهنغسفيوكانوا،التجريديةشبهاوالتجريدةخاصة

اولوبا.وفيفرنسافيلمعارضايقيمون

بلادن-افيالتشكيلإقىالفنونوضعسإلأعنشاهرإةزظرهإهذه

اهـ!اًلاوائلهؤلاءبعضعلىنطلقانونستطيع.الاستقلالقبل

،الاستهمارءفترة،مختلفسإنافتزفيإنعامروالانهمالمخضزإمين1

الاستقص.وفتوة

الاستقلالبعدماجيل

وقتهامدرسةلبلاداتعرفولمأجزائراعلىالحريةشمسبزعت

الموجودونالجزائريونافنانوناكانؤإد،المعروفبالمنإىفنية

..وههـناكهنامتفرفينالوقتذلك

بداتكما،الوطإنالىالودهإطريقهؤلاءاخدالاستقلالوبهد

كما،العالنماكاديمياتمخذفمنالرسامينمنمجموعاتتتخرج

ا()ذسامين.مندفعكتخريجفيللفنونالوطنيةالم!رس"!(همت

فئإ!ةم!ثرسةيشلاهـرالافقؤيتلوحبداتوهكذا.لجزائريينا

ولمالعهد-حديثةالحديثةالجزائريةالرسم1ومدر-ة،جزائرية

.والنم!و-اتإكوبإنطورفيفهي6بعدءعا!هاتتخددإ

نرذكر،البإكاانتاجهمالاستقلكلقبلمافنانيبعضلاصلوقد-وا

ومصلى.،خدهتاسباخمتبوزيدبلإرإهـنكلاهؤلاءمن

ابنا"لهابينمنفناني!نخلقفنيالتحروويةالثورةساهمتوقد

التحريرجيشصفوففيجنودالكفاحاصرهإا!اءكاتواا)ذإين

الثورةبفنانالملقبخاكمبوفارسىالرلى،مهولاءمننذكر،الوطئي

التحرإ6جيشصفوف!فيجئديوفو-الرسمفنفاررإبداقإد

ص-اهإمنمشاهد."ننصوصرخصصمهالرإيانتاجهعرضفيبد3ثم

ابفنانهذاعرفوقد،الحدودعلىاللاجىءحياةمنومناظرالجندي

ءسل.فيعرإضقإد.الخارجوقيالجزائرفيائإظيرهنقطعن!جارإ،

الفناني!نوجمن.ومدريد-بكين-هافانا-فارصوفيا-براغمن

عالدابرسامندإكرنوفمبسر!ثورهإللاشادهإاعمالهمخصصواالذين

التحريرريةلبثورةانتاجهم!مخصعىقدفارسكانواذا.مصباحي

اعما!ممنبالعديدساهسإواقدااجزائريينالرساميناغلبفان

التيالث!بألعوراتللاسادةوكذلك،الجزائريةالثورةلتخليد

وألعورة،يةالصنا3والثورة،الثقافيةالثورةوهيالجزائرت!شها

لأ.لأعيإالزرا

.،العادلةالعالميةالقضايالنعرةا/نثكلوةفياساهمواكما

فيتنامقفعيةوكذلك،الاولبىالعربقضييةفلسصنكقضية

لرساميناعنالحديثالىيجرناالثورهإفهـنانيعنوالحديث

مناكإادنمياتالعرإيدساهمفقد.الخارجفيفئإساإمحونواالذسإن

الرساهينونإ،جزائريإنفنانينتكوي!نفيوالانإبيةالعربية

هـنكلانذكرأقاهرهإباالجمإلةالفنونكليةفياتخرجوأالذين

هدإرسإةمنوكذلكاإلحفرقسمف!تخرجالذيلثريفسعيدمسإحمد

والزخزففقىا!ربنيبالضانتاجهفياهتموفد،ال!وظت!من

او!م6791سنةهمبماالكبةنفسفيوتخرجالالسلاعيسةالعربي!ة

وكذلك،آجزائرامعالممختلفباايرازاعمارإهفياهتمالذيمردوخ

ناننسبىولاسنوفمبراولبثورةللاشادةلوحاتهمنبالعديدساهم

الجميلى"الفنوناكادإيميةفيتخرجالذيهوملعبدالقادرالىنشيير

ايطاليا.فييعيشيزال!والذيبروما

هييعهـشكانفنانالجزائإر1الىوصل6391سنةوابعد

ارإيالصغيوهحرإهوالأرسامهذا"الفنيةحياتهبدأحيثالمغرب

الذيصمصوماسماعيلالىنشيركماإ،بالفطريةاسإلوبهيتميز

نصودالىاخرىومرة.الاستقلالشبلماايامفرنسافييع!شىكان

الفنون.جمصةمنتخرجتأالت!الافواجالىلنتعوضىالجزائر

الوطنية.الفنونمدرهـةوفي

انضمواواالفنونجمعيةفيالفنانيإنمنمجموعةتخرجتفقد

بورديننإجإادومنهإنذكر،9691!نإةمنالمنجنداءالاتحادالى

03اهماعمافيوافعيون-الرساهونوهؤلاء،وثوادىوح!وي

رفنذسإ!الفنونمدرسةخريإجيمنالحديثةالمجمولثةاما

وهئسساكسإسإحنكورسحكار-7بغدادبن-سهيدانينشقإراكل:همإ

منهم-نذكر.بانفسهمانفسهمكونواالذينالرسامينمنمجموإعة

س..وزرارتي-عبثون

الفنايإكأالجزائريينمنالقليلاقلفانالنحتلفنبالنسبهاما

بمجهوداتهمتكونواالذيهـنمنواغلبهم،الفنهذافيتخصإصوا

صوفانيابالطيبنوارهإ-جمبدانمنكلاهؤلا"مننذكر-الخاصة

..4ثصامحمدو

اجزائرافيالفنيةالجمعيات

الذيالوحيدالفنبم.هو.التجمعالتشكيليةللفنوناوطنياالاتحاد
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مستقلفنيتجمعوهو،الجزائريينالتشكيببناالمحفنانيناغلبفمم

بصفةيتبعولكنهآخرىمنظمةكلعنأاكد"خلبملذاقي8تسييزهفي

جبصأةوحزبلاخبارواالثقأفكأوزادةمندألا-وثمرقيةادبية

مادبةءمساعدةكللهيقدصاناللذينالجزائزيالوطنيالتحرير

الحتبويتبعمهنيو/،لاخباركأالثقافلوزارةتابعفهو،وادبيسة

السياس!.التوج!وناحيةاةخقابيةبالناحيةيتطقفيما

.4/166ةقىالتشكيديئللفنونالوطنيلاتحاداتل!مسىوهد

تحفيذيمكتبعنهينبثقاداريمكتبا+لحادالأتسمييرعلىويشرف

آلادارياكأبايقومبينما،لححادالفعليبالتسييرهوموهو

ريالاد/1المكتبوهذا،للاقحادالمرضيلسببراعلىؤالس!رب!لاكثراف

هـرةللانحادالجمعيةجانبمئينتخبوناعضاءتسعةمنيتكون

سنتيأن.كل

منكلفيوفروع4الجزائر!بالعص!مةرئيسيمركروللاتحاد

وقسطنطينة.وهـران

بالعاصمةباستورشارعفىللعرفى2فامسةلدى+الاتحك،أتوهـر

للرسامينوءامةصخاصةمعال!ضبتئديماالاداريامتبيقومحيث

يقومكماالوطنيةالمنلسباتوخاصةللنلسبثهختلففياكجرائريين

ع!ىالواددينوالاجانبالعربالرساعينيأمالمعارضبتنطم

اًلفنافيناتصاللتسهيلالمكاننفسفينادالالحادولدى،الجزانر

ابوطنية.اًلثقافةاحياءفييساهم/مماببعضهم

مختلفمنوالاجإلمختلفمنفنانمين،ا!لوطىاكلغحادويضم

الرعبلمنجماعةبوققتهداخلنب-حينماالفنيةالاقجاهن

الجدجمدالجيلفنانيهناخرىجهاعةنجدررزميرسبرتماممثلالاول

عكاشة.وطالييضكارمثلحديثاتخرجوا

دافلمخننلغتةمحموعاتالفنية*شعاهاتقاحي!ةمننج!-و

مجمو!-صههالى-ساضوليمثل،الواقعيبنلامجعوعةفمهنالالحاد

وممملىخدهمثلالننجرديينلأمحمومةءلى-يلسمثلالتكمييبين

.واكمون

الاسماءبمخنلفتتسصمىمضتلفةفنية1كخحاد.-جمداتداخلويوجد

"الذبنالرساببنأمنجماعةوهم،(!*وشمم)صابوعة.ف!دفب!ينما

نجد2،لفنيا!،لهامهم!درالجرائرية"لألشعبيسة؟الزخارففيأيرون

افنبوناجمأعبةمرسمخريجيمنأومأح!وعه(الاولىالمجموعة)جماعة

وجماهـكأ(4.جمأوءسة)صما!سةمن-كلفبمنأصد3كماالجميلة

.(الثأمابه)+لالرس!م

للضائريةالحومةفانللفنونوالوطني،الافحادمرجمرططى!وة

اسستقدالشعببكألجماهيراهـناك!فمهسثربغرورةلألؤمشة

الثعافصةووزارتيالحزبمنلكل:تابخة!ثقافيةونواديمراكز

.ابلاداانحاءكافةفيمنتشرةوهيوالرياضةبيبوووالش

:رئيسيانمصلر/انلهالجزائريالرسمفنان.القول2وخلاصة

والفنالبربريلفنواالتاسيليفنمنكليتعلىفي!محليمدر

المعارهمددستنافطالمينياتورفنعنأهنتجالذي،الاسنلاميالعربي

متاثرانشاالذياورخدي؟الرسمفيو.يتبمعربيخارجيومصصر

ضصنويوجدالرسمفننرا!امرةا"العاهـةالحزكةباساليب

فنبأدلفنيةاوالاهـاأيبالاتجاهاتمنالعديدالمماعرةمدرستسا

والفطسريالتكعبيبيوا!دجاهالتعبيريوا+دجاه،الوافعيا+دجاه

وغيرأسا.والتجريمدي

كصامعالمهاتت!جددلمابرسمفننجيالجزائربةوالمدرسة

ظهورهاعدمفطوالسبب،الولن!الاستقلكلبصدالااسلفنا

3-،نالتيالصعبةالحالةاىايرجعالفرنسي*حتلالىاثناءءتبلورها

ايىالفرنسبيألاستمعاراعمأدكىفقيدالفترةتلكائناءشعبنايحياها

.الجزائريالشعبعلىوالتفقيروالتجوبعالتجهبلسيالسةتطبيق

ذلكسبيلفيواستمملحقوكلهكلشأعف؟المسيتعمرسلبلقد
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الاجاف-بالمعمرينالىهديةليأطيهاالارضوسلبالوسائلكل

نورمنالشعب!رم،اوروللاجنوبمنمكانكلمنالواردبن

العلإاالمدارسمنحمكلافمنع،التجهيلسي؟!سةعليماوطبقإتعليما

فحاربالجزانرية،الشخصيةطمسالىععد.يينالجزائرعنوالكببات

هذهعنبالرغمومنه،العربيةل!لمداهـسوأغلقالوفىءبكأالل!-ت

يستكنطوالولميلىنلمالجزائرياتشعبفانالجهنميةالوسائل

ثوراتبعدةوفام6291سنةالى0182منالممتدظالاحتلالفترة

فورة-"هرانيثورة-عبدالقاثرالاعيرمقاومةمثلمسلحهـة

ذلكعر!!وةوقام،وغي!هـاالشيخسيهـياولادثورة-الزعاطشة

الاسلابةالعربيةلمدارسافاتشطالاستعماريالفكريالذزوبمقاومة

اجلها.مندخل،آلاسلاميةالعربيةاتنخسأعلىحفارأ

فك!الشهباضطرمى؟عنيفكأءومعاركداماتءفيالمستعمرين

4مزاولتف-يوالسريةالحذرجانبالتزامالىالاحيانمنحمير

وطنيةحرةص!حاف-ةواقىثت،قىالعربوالادابآلمظهالتدريس

-(ماروالرايامامالاستأمارإقىالاساليبوفضم!حاثعصلتبصير

.للاستعو،رمناهضةالبلادفيلىياسيةحركاتعم!وفامت،العالمي

السياسبةالحركاتهذهوكلالمسلحهالثوراتهذهجميعولكن

الاستع!ارمكنتومأنفرقةجهويةكانتلانهاآلنجا"لهايكنبلم

نوفأمضراولثورة،فامتانالىالاخرىتلوآواحدظااضطهادهامن

امتازتوةدالوضة!!تحريراجبهةحبزب7فياثقتحت4ء91سنة

لعععبيوشملتاامرادكافةح!توفقد،والشهولوالرابطبالوحمه

.اقصاهالىاقصاههنالوطنارجاء

أتوازرطويلكفاحلجعدحريتهااسترجاعمنالحررائرتمكنتو

تعملالاستقلالصنذوبد؟ت،الشعي"اثديمقراطهتجمهوريتور

الوطنبةشخصيتهاباستر*"عالسياسياستقلاررلتدبهبمجاهدة

التعليمتوإبفيكرفشر!تانمثبإفرارركافةبتالثقافةوتعميم

وهرأثأرا،اقتصاديباستيقأرالسياصاستقلالهاود!مممتوالادارة

فأنشات،للاجنيينهباكانتالتيخيراتهااسترجاعمنالجزائرتمكنت

هـصذابرذءتالخارجيةوالتجارةالبنوكوا!مت،ألمفتلفةالمصانع

لم!وع!91الأفبراير(2يومالبترولةقيمببم*قتصلدبم!الاستقص

للحقيقيينالمميرينحنوالفلاالعمإلالىلجزائربكأاالثورةحكومة

"دالاقتصتسبيرفعالبدورالاهـطلاعمنفمتتهمالوطنيةإلمثورةأ

الوطن!،-..

-مسيرةاشتراي-"أفلاحشةتعاونياتاطارفطالهلرحيننطمت

لملوطني3حادااطاربتنطيمهمأ-ضمنل!ممال3-حقكلوأوأضمنتذاتميا

!وهكذاتمكنالاشتراكية:المؤلسمصلتقاذونبانثساء.الجزائريي!نللعمال

الجزائريمنعوكمرلتعبررفي").لكاملدورهاكلذمنو%لفلاخالعاجمل

كبما!داءخارجعلى.الانفتاحءئاللااخلي،كياني.بنناءالى3ء!ملتلتبما

العللمفيالتحرير.يةالحريهاتوأقس!متمعلطفدوها"9لجز!ئركانت

رأظالاصدقاءمناأعانرر؟و!مممبفضيلتمكنتالتيالفيتناممثل

فلسطبنوكت!لكطأع!ثرجمبنللقبرنعرفصامبرياليةقوةاعظم

وطنهالاسشرجابمه!واررةدونتكادسأتحزاللاأتياالمجاهدةالعربية

.والمعنويالماد!بالسمعد!(عنالجزائرتنفكلم،لسليبا

لأمواقفالسرد+هـذابعد3الاذهإنإلىيتبابراونتسابلوقد

؟هذاكلمنالجزائريالرسامموقفعنالجزائرية

بعدأتىالتحرير،يئالثورةمنأذتفاعلقدالجزائريالرسامان

وفيالسنوات،1"كفاح.اثناءفنجره،الوطنيةالاحداثفعالاستقلال

المسلحةبالبورةللامأب،دةانتاجهجليحصمي6291سف"بصدالاولى

لثلاثالجزائراثوراتمعتفاكللهعنذلكبمسدوعبرالوطنيوبالكفاح

ووهـم،عيةالزر3والثورةالطشاعيةلثورةوا،3زرالثقافيالثورة

الفنببة.المعارشمنالعديدذلنسبيلفي

مربوخابراهبيمائرلجزا



الفنية-العركةواقع

الديمقراطيسةاليلمنفي

غدافعلي،فلم

للواهـءالمو!وسالدرسعلىتفسهاحطرحهامةاشارةئمة

الديمقراطياليمنانهي..التاريحخيةواآفقوميةاب،دهبكلاليىي

البريطانيالا-تعمارنيرتحتعآهـا9201عاش،ومتخلفنامبلد

حجبتوفد.&ربجرز،البلادشقيقاتهعنتامةعزلةفي،السلاطينط

خالتبر/ـقالاللغآلميظ!رفلىم،اليمنيةالحياةكلالعزلةهذه

.نحورمن

اليهنكنوزيشكشفانعربيباحثاودارسافيلأحاولماواذا

الانسانية،مهمتهفيالبالغةاتصعوبةيبدفانهانعريقةالحضارية

لسببين،والجغرافبقىشهاالتاريخيةالاصيلةالمصالرلةلع!نظرا

رئيسييض:

يمنيمؤلفايمنخأنيةت!فىنتكادالعرميةالمكتباتا!ن،اولا

من(فلة)سمهااتءالادبية)والنتاجاتا(ؤلفئتنلكعدا

الانسان7موا!مالىهـنتعبروالتي،المهـجرمياليمنادباء

ادمني.

وعربهاالاجانبالمششرقينبعضفممهاآتىالمولفاتأن:ثانيا

مفصودهللحضارةتشويهمحاولاتالاتجبستاتعربلمؤرخينمننفر

تاىلأرخهاعبراليم!ناجيالصتمتهالذيالانسانيوللتراث،اليمنية

المستشرقينبانزفول11رراجازاذاشعم*فيغرابةولا..الطويل

م!نه،والاستفادةتراثه،لى(لئتلصصاايىمنألىص،ءشاالاجانب

لندية.والصوالايطاليةوالفرنسيةلبريطانيةاالمناحفلىاونقله

وامص،درأيةا&ربياواليمنيالدارساطمتوجدلاهناومن

مافنياكانسمواء،اليمنيادوآقعهـنتاريخيةمراجع

.جغرافياأمسياسيااما!تصادشا

التشكيلط،الغئيالواقع)ستتناولهذهدراستتافانوادا

ناسنحاولواكننا..4طلوبااترضيباتؤ!لاوربطمحمودةبصورة

القضايا:هذ.حولالخاضفةواءالا!بعضنسلط

منمثلتهوما،الما.فميةالاجيالءبراليمنىشعب:،حضارة*،

القديمالتشكيكلافناعالمؤطالربر"دةل"كانتشكيليفنطتطور

وال!ديعث.

أتشيىبراالفنخضمهاخاضاتنيالحتميةالصراععوامل!ه!

المستعمرين.منالاجا.بالغزاةوجهفيعنيفةمعارضةبهاومثل

لهمهـ--دجاءتالتيالمرحلةوهي،الثورةقبلمامرحلة،"

اررجاسطالتنطيمبفيادةالمجيدةاكتوبرمنعشرابعالرائورةلاندلاع

الديمقراطية.الوطنيةوالفصائلالقوميةللجبهة

انطلأفسةحيث،الر(اهوالتشكيليةالففةاصكةواقع**

مصلااعيهعلىالب!ابوفغ،العزلةطوقوكسرالثورياليمنيالانسان

اليمنيةالحضارةمعرفةللعالمليتسنىامائلةاالبشريةالطاقاتكافة

التشكيلي!ةا-فنونجودتهفييضاهيالذيالاصيلوالفنالمدفونة

والاوربية.العربية

المئديمةاليمنيهالحضارات

العكليمة،اليمنيةالحضاراتالىالسريعةالاشارةمنلنابدلا

واسهمت،القديمةالاوربيةالحضاراتمن!ميرمنطلقاكانتالتي

ولا..ما!ا-فينيةلافاوالتجاربالضاراتا!"ءكلفعلااسهد4

التاريخكتب3وتي!نهـا.ا!ضاراتهذهبروزالتحديدوجهعلىيعرف

السابعاكرناقبلمااوآلا!!لاممبل.ماءهدفياازدهرتانيالقديمة

الفنيةا(مملويةالاثارمنالبافب"الاظلذلكفيوتدلنا.الميلادبعد

الهندسياشكلواوالابدآعذوقواالمهارةعلىتدلالتط،لخالدةا

ازدهاراثاءالقديما.الاندلسيالفنبرودتهؤطيضاهيالذيالفريد

ا!وقةتطرزانجميلةالنقوشتزالولا..حينذآكالاسلابة،رةالحض

ايمناءزارواالذينولعل..القدمةاليمنيةالقصوروابوابالمساجدا

يفوقانطباءاآخذواوربماالاثارهذهستبهرهم،مثلامأرب،الشمالي

تم.تصورا

الحزيرةمنطنجرتالنىالموجاتان:ألقولىمنمندوحةولا

الثمسمالبلادالى،العظببمماربسدانهيارعقب،ايىلملادقبيلالعربية

حف،راتبجاؤب-صشكيليةفنيةحض،راتاسستفدواس!؟وا!ريقيا

ولا..آلاصلةوءبقريتهاليمنىنالانسآسماتفيهاتلمح-ماخرى

والهإداتالتقاليدمنوانااكهرةصمعواؤءشاهدنااداذلكؤءعجب

مرتمهمامو-ودالاصالةفروح،ءاليمنيةعاداتناكيرحدالىتشبه

.اررضوات

عنشهنايعرمونلاواصدقا!،1اثقاءناانالهقينعلمنعلمونحن

معرفتهمانأءصقادنا/يمءو..جداوالقليلاليسيرالنتيءالاالاثارهذه

وحميمروسبابل!ىارضرمن(نهبآالمأخوذة)الاتارفي(محصورة

الاوربية.المتاحففيحالياوالموجودة

الصيقةوحضارتهآلاصبلوفنهبتراتهالعربيالانمساننعرفولكي

لاثارنا:نماذجالسريعةفالدراسهذهفيتتاول

صنعتاشياءىالاوبالم!،فن!-(الصيريء)متحففينجدك!

حميريةوكتاباتوالنقوشالثميتةالاحجارمثلودكيقامتقناصنعا

الدفيقة.ألهندس!ةوأالجيدةالصنعةءلمىتملاحجارفيمحفورة

القرنقبلم،الىتعوداننيالرائعةالفنيةالادواتبعض**

السارسالقرنذبل"!ااةى2تعودالقطعبعضوكذلكالميلادبعدالثالث

.الميلادقبل

الرابعةالمحانجفيةفيو"دتالقإبمهللا)هةالتمالبلبهش**.

.(1المرمر)منمصومةوهيالحميريةالدولةعهدالىتاريخهلويرجع

..فمينىاوتنقسمالصفيرة(الرخامية)القطعبعض**

معرولى.لحيواناو..يمنيلانسان

ؤشطاًرمنيينقهماءيرلديهاالتيالمزركأ"الملابسبعض**

السحيقة.الارمنة

..عجيبا؟ةشاالمنقوثمةميةالرحآ"خزقيالادواتبعض**

نايحننملاصياالخف!فهالاوانيوبعض(الجرر)لالواتهذهومن

فطالهندمعنتعا.لكانتاليمنفبلاد...التوابللحفظ.خبأتكون

بلاد)عليهااطةتالمسننثر!يناحدانحنى،والتوابلبخوراةتجارة

.(والبخورالتوابل

عليهاوتب!دوحضرموتفطوجدتالتنىالرخاميةألقطعبعض*،

وزينتهاالمرأةجمالالىوتركزجوانبهافطا!نتشرةوالزخارفالنقوش

.اضةعنعفيثورااليمنيةللمرأةانيدلناوهذا..

الطبجمةتابوعليهاويلاحظ..ا!تلفةوماتالرسبمض**

والنباتثتحيواناتارسومفيجلياظهرماوهذا.اليمنيالفنانعلى

والبحر.

مختلفةافكارعنتعبرانهانجدالفنيةلنمادجاهذهتعمقناماوادا

لاسميناهاثةحدف!يةمدارسكانتولو..وتجريدية،..كلاسيكية

رائداكاناليونطالفنفىاننقولفهل(اكجريديةالتشكجليةبالفنون)

.؟اوربامدارسق!بلالتجريديالفنفي

الريفمنفنيةانطلاقة

ءليهاوسيطرتوجفاصابعقساوتهاالريففيالانسانحياةتميزت



الرحلالبمومنارفياسكانفاغلب..القديمالبدأئيالانسانحياة

معيشتهملمحيونيعتمد..والماءواًلكؤجم!4لآلوتبعالاخرمكانمنمتنقلون

.الالطشم!ابلهمتدره!ماالح!واناتعهمدعلى

وف!ى-لوة،ثسالع!لفظ!منيعانونالسضينمئاتعاثواوقد

!الاكثررقى.ؤقطاس!،،الاالاشسانحضارةمنيعرفونلاالطبي!ة

الإويانزءد4"المؤاقىسه؟ةهذهوهـغمفقراءامببونمنهمالساحقة

يلي:فبماز*لملاهانبامكاتا..جميلاتشكيليا!!لنااوجدقدالمتنقل

تضمت!وااريفيآتااصش!تد*هاالمتبم؟أثمبيةالازياء،*

فيتنتثرحيث..بالاروة(اقتطريز)يوا-طةدقيقةتصاهـؤشية

.لمثلالنبالذهبةالنقوشوسطهوفيالطويىالاسودالثوبجوانب

معا.والمفتوسةالاليفةللحيواناتاشكالا

نقوشالريفيةالقتاةوءيه،قالاسمفلءالجفىعلىيلاحظ**

كل"نا!االخاوجها!دآعلىونضفي(الوشام)تسمىرائعة

الريفي.جمالهالىجمالاوالمكياجارواحيق

(ب،لحناء)ايديهااضرافزواجهـاائناءالريفيةالفتاةتخضبص

المختلفة.بالرسوماتالاطراوط!دهنقثرفيوقتفنن

مصنوعةا!نزليهالادواتمنبعضاالريفين!العاللةتصتعمل*2

زخرفهةاشكالاجوانبهياعلىلابيضءلتظهـرا(الكلس)بالخزفهـالليةمن

رائعة.

ونادرا..مناز!مجدراننقعتىفيالريفيونالمعماريونيتفنن**

..منزلايمنتخلوآنقوشاهذهتجدما

المهجر:فياليمنيون

.والتجارةللعيشصباوطنهخارج،بالهجرةبشغفهاليمنيعرف

والفلبيينواندونيسياافريقياتذرفيالىالهجرةادمنيوناستطاعفقد

وةنون!3وتقايى!همعادآتهممعهمينقلونوكانوا..والهندوالصين

ءددافاصدرواوالادبيةثقافيةاالحركأتفياصهمواوقد.وئقافاتهم

والدينيةالثقافيةالمؤسهاتمنسداوانشاوا.والصحفالمجلاتمن

نبغكما.نطاقاوسءعلىلملامهـيةالاسالرسالةنشرفيساهمتالتي

":اصبالاخرالبعضوتوتى.والادابوالعلوملفس!فةافيمنهمعدد

الثرقالىلتاريخيةاالابعادهذهتهـهلتمنلهيوسفومما.كبيرة

نجصدبتماالمعامريناقعربادبائناجانبمنافريقياوثرقيالاقصى

امريكا.الى1العربالمهجرلإادباءعنوالمحاضراتا)دراسات

الثقافية:للثورةالتمهيد

عك!تج!اطيبةتمردوداالطلملعوا!ايمنيةللهجرةكان

.ا!ص-صواءعلىوالمديضةالريففيليمنياالمواطنحهـياةعلىنغصها

درالسانصماكملواالذينلمحاولعك.التهجاربمنهـجموءواكبة

بروحعادواقدندونشباواوالهندوبغدأدمصرفيالعربيةالالجامهات

والشقاءابؤسواالتخلفحماةمنرأوهماوهالهمحماسا.متقمهجديدة

وانتشرواايالدينهـةابناءلتعل!مالتطوعهوفعلوهشيءواول.والحرمان

منالمجلوبةلاموالابواس!طةالاهاليأنشماهاالتيالمدارسمنعددفي

العراقتلووضعالثقافيةالبدالمةل!دهالمسننورالحصارورغم..الخارج

لحفاظاباسماخرىوتارةألدينباسمتارةالخريسئالمموسينأمام

ببطءالثقافيالتطورعجلةوتحركت..والقيموالعاداتتقاليد2اغلى

نطوهمفيالفتاةلان،فقطالبنينعرالمقتصرةالمدارسخلالومن

الوكل!()صهاسم!جدتدشي7الجماوو-رصفوفبينانتشر(عار"

كلمنالمؤلموبالحرمان،الوطنيةوبالقضهثةالموقفبتد!وروالاحسالس

الانسابة.الحياةمقومات

اتخنت1كلمااثمبجماهيرلدىالوعيازدادكلماوهكذا

الاغراءبمعاولاتتارة..جديد"تدابيرالرجعيةالاستعماريةالسلطات

مناصبلتوا!امامهمالمجالبافيساحاخرىوتارة..للمثقفينالمأدي

السلطة.فيكبيرة

القسانواعاشديعانونفكانواالريففنىوالفلاحورالعمالاما

لاضعهمةكمخلوقاتاليهمفينظر..الاستفلالالوانوابشعوالتعذيب

القبائلفىجالاتءنألاقطاعلخدمةتسحرانيجب..لهاقوةولاحول

الحضسارةعامعنعزلةفيوظلوا.والصادةوالشائحواهـلملامن

فياررءمسويلتححفونو-نتجونيكدحون..للافطعخداما،والتقمم

نزوإتهسبيمافيالطائلةالا!والبفقالذيالارفىمالكسعادةسبيل

.جدابدابلآفهطالانتاجوسائلاًما..وملذاته

اب،ءأستطأعفقدوالريفالمدينةفيالص"ئةالحآلةهلاهورعم

..هذهالبؤسحالةءنيعبروانمثقفينومصرلسصنطلبةمنالمدينة

والمعارضوا،تقفلمبداتالمسرحياتمنعدداوالاخراح!ينابنفقدموا

بصثقءبرالعفويالتشكيليالفنمنلونافيهالم!ناوربما.الفنية

دافل"نصارععميقة!إمنعنوكثفايىوءجمةالصماهيرمعا.،ةاعن

فشاهمنها..الجبارةلملانطلاقهالمتحمسالجيلذاكصهدور،الصدور

واذاالمختلفةوالنقوشازخارف؟االجميلةالرسوماتالمعارضهده!ي

من9إاحداثمنالهامالحمدثهداوءررقبئمانةنسجلانضاكان

ادواتفعنيفمةمراعحالةعاش..باكهلمهصليمعاناةنسجملفاننا

.والا!اعوالسلاطينالاستعمار

مانشئشتاخرىنطوراتالبلادشهتاقتانيةالن،حيةومن

--،عاليهوغلبللشبابالصغيرةالجماهيري"والمؤلسساتالمنننديات

رويداايهبقظفقدالثقافيالرانباءلا.ضيةالرقيبالتن!ونالاهننمام

..العربيةالبلادبهضؤءاقصيالسيةللتطورأتوولردةوكان.دويدا

بالمسرحاليمنىالشباباهتمامات!كانتانجوراتيعابيعتفجرتحيث

الثقافيالتيارهذانلاحظوهناالفنيةو(لمعارضروالاحتفالاتوالغناء

هـنعندهاماوالمؤسساتالافديةفاعطتايىمنىجاوطإجتاحاالذي

الصطحعلىفظهرموسميةودينيةقوميةمناسباتؤي..افنوناالوان

فكانت.والتصوءهـوالنحتالرسممجالفي4وخاصموهوبونفنانون

اليمنيللفنانجديدة.بانطلاقةبشرتفنية2ءقىثقالحركةالبدايةبداية

لدىالسياسيلوعياوايقطت،وصمودهنضانهابرازفيوساهمت

فوهـائل..احاسيسههاعنتعهـبرانتصنتلإءلاالتيالفقيرةالجماهير

محاواةوالمشائحل!لم!طيناخدمهـةفيترفيهيةا!واتوالصحافةالاعلام

والبرجوازية.ألافطاعيةافكارهاتعميق

:آلمجيدةاكتوبرا،ثورذؤيام

شرارةاولىانطلقتم6391عاممقاكتوبر.ن!شرالوابعفي

رجعةغيرالىسقطانبعد.الشماءردفانجبالقممعلىمنللثورة

جذننتصيرالثو!ةلقيامفكان.الوطنشماللمحيلا!اعواالامامةحكم

:وجعهعونومدينة.والمدينةالريففيألصماهيرحركةمصارفي

البريطايصةالقاعدعةتعتبرالتيلبريطانيةاالمقاعدةكانتحيثخاص

اليمب-بصنالفنانينحركةجسمدتوقد.ألاوسطالشرقيفياركبيرة

فاغا--ة..ختلفة4اادمالهافيآلمسلحةالثور،اهدافاقنشكيلي!بن

فعبرت..صغيرةوبرجوازيةوكاررحةف!رةطبقاتالىينتمونمنانينا

يئوالمضطهدوالصيادينوالفلاحينال!المنالفقراءمعاناةعننتاجاز!م

امهراواثواتالرهيعبوالتخلفالقاسيةألطبيعةمعصراءهموابرزت

هذاوتوج..انتصرتحتىالثورةالفنانينحركةوواكبت.والعسف

.ام679عامنوفمبر03فيال!ناجزإبالالستقلالالازتصار

ايىهيصلآالقياداتالسلطةعلىسيطرتمباشرةالاستقلالبعد

ايةتحدفلم..العسهـريةالجديدالاسننعمارواحتياطيلتقليديةا

سياسيكمكسببالاستقلالفاكتفت،الدولةلمؤلسص،تجلريةتغييرات

الفصائلوعاشت.للمجننمعالشاملالتغييرفيواحدةلمحلةتفكروام

التصحيح!وةا!نحننىالتقليديةالمناصرمععنيفاصرا،ءاالتقعص!ة

ئلالفصابص!اتولتالىالمجيديونيومنوالعثرينالئافيلمجط



التغييراتفوراوحدثت.والمول!ةالتنظيمفيالسلطةالديمقراطية

الفقيرةالجماهـررطموحاتومثلتواثقاؤيةوالاقتصاديةالسياسية

الاساسىيالثورلهاكانالتج،الثورةفيالحقيقيةالمصلحةصاحبة

المسلح.الكفاحفي

المفاهيموتسودهاخانقةازمةتعببترالثقافيةالحركةانوحيث

والسياحةللثقاههوزارةالثورةحكومةاست!ندثت..التقليديةالخاطئة

المدفونةاحضارةعنوالتنقيبالبحثمهمةعاتقهاعلىتحملت

هذه؟لمىللحفاظالوطنيهتاحفمنعددافانشأتالممبعثرةوالمواهب

لضالاتعلىلعالميواالمحلميالعامالرايولاطلاع.الحضاريةالكنوز1

اهىمتكذنك..اورضينم!ئاتعبروصمودهوحياتهاليمنيشعبنا

-!داتوبدوالتشكيليينمنهمالموسيقيينالييمنيينبال!نانينالوزارة

والاتكاليةالتفككمنبدلاواحدةبحيرةكينتاجاتهمتصبآنفيكبيرة

يتحمىلانعلىتشكيلميفنيتجمعقيامألىفدممتالننركيزوعدم

ورةللفاقنرفةالعووضتقديمالفنيالتراث!لىالحفاظمسئولية

ا)ريف.فيالجماهيرمبادراتومهـتابعةالمستمرةولحركتها

للفنالي!نالثورةحكومةأولتهاالتيالثقةهدهمنوانطلاقا

ديسمبرفيالتشكيليينايىمنيينللفنانينالاتحادتأسسالتشكيليين

ذوكعمنالفنبقضاياا"هتمينمنتنفيذي!هيثةانتخابوتمام729

النشطة.والطاقاتااخبرات

اليمنيللفنالصورة-عا!لتانديمقراص!ةاليمنفيالاتحادوبقيام

اليمنيةتالتجمطتوحدعندصااكثرالصورةوستهـبرز..التشكيلي

.والهـجنوبالشمالفي

اؤجزهلماسردانقممانالىالدراسةههذهفيحاجةفيولسنا

فييحموناالاملانالااخرمجالفهذاالانوحتىممنذصكلوينهالالحاد

وسنداالعربيةالفنيةللاتحاداتجديدادفعاالاتحادمساهماتتكونان

الهربية.لجزروةواخليحافيلثورةواالفلسطين!ةللقضيةقويا

غلافعلي

التشكيليهنالفنانينا:حادرئيس

الشعبيةالديمقراكليةاليمنجيمهوريةفي

..المؤتمرعلىجانيةملاحظات

السملارائيماجدبقلم

الماضيالعامنيسانفيببغدادعقدالذي"الوا-طيمهرجان"في

التثكيدنللفنانينالعامللاتحهادالاولالمؤتمرعقدفيكرةالعرافىتبنى

فنيقجمعلانشاءملحةضرورةءنتعبيرا!،مهكانالذي،إعربا

صيعةوفق،العربيةالتجمهإتكافةاطارهفييفسم،عربيتشكيلي

القطريالصع!علىلا،للهملافضلظروفالمألتجمعاتلهذهتكفل

الفنانونءاشهماءحققا..أيضاالهقومي*لدص!اعلىوانما،حسب

وعامة.خاصةتطلعاتمنالعهـبالثكيليون

،اخرىلقاءاًتوتلته"الواسطيمهرجان"فياللقاءسبقتوقد

يمكنالذيالاموروطبيع4،الاتحادقيامبصددالافكارمنالكثبربلورت

..المعامرالعربيالتشكيليالفنحركةواقعفيبهينهضان

الفنوننقا)بةمنبدكلوةا)عربالفنانينمنلعددلقاءاولىتم!قد

المؤتمراللقا،ذلكاعتبرحيث..7191الاولكانونفيب!مشقالجميلة

المرتحادالمؤسسةالهيئةتشكلتالبدايةوفي.لاتحاد9الاولالظسشي

ليبا،،تونسةوهي،اللقاءذلكفيالمشاركةاًلوفوددؤساءمن

فيمااليهااًنضمت..والكويت،سوريآ،لبنان،فلسطين،مصر

..اتنعبيةالديرمقراضيةواليمن،الجزائر،المغرب،العراقي:بعد

العربهيآلملتقىتلاه،ببعداد"واسطيامهرجان"كانثم..

فيدمشقفي؟خرلقاءثم،(7291)ذالهالعامميسبتوللفنانين

..اوعامهذااذارؤك!الكويتفيورابع،العامهذامطلع

الافكارمنالؤيربلورةفىكبيرةمساعدةساعدتاللقاءاتهذه

تنظيميلشكل،فيامهضرورظموكدة،ومهماته،وطبيعته،الانحادعن

فيالفنيةالحركةواقعاغناءفيو!ءلملاجادااسهامايسهمانيمكن

..العربجالوطن

الذي..ا/لؤتمرعقدالماضينيسان؟2الي02بين!الفترةوفي

ايهاامضاسا..،ليعبباستثظء،المذكورةالاقطاركافةفيهشاركت

.(.للاتحادسميا*انفمارو"ملآلع!دم،مراقببصفة)والاردن،السودان

علىبعضهمالعربآلفنابنتتعرفطيبةفرصة-الوتمرهذا-لمليهـون

فضات،منعديد"فينطرهموجهاتوتبدل،مشاكلهموتدارس،بعض

لتيحهاالتيبالحدود،الخبرةلتبادل،وبالتالي،وممارساتهمواقعهم

الاق!سارفي"ام!ن!يةالاتمجماهآتعلى9ءالتعر!لمن،كهذةلقاء

سيكونربما..سائدةمنيضلولاولكنه،جزنياتعرداولو،4شاركةا

..لذلكاكبرفرصباتاحةكفيلاالمستقبل

اسلوبمن!ريبآأسلوبا،هذهالاولىدورتهفي،المؤنمراعتمد

التقاريهـرالىفبالاضافة.!4خطأولهووهذا.الادبمؤتمرات

وما،قطارهم2فياتففكأ،الحركةواقععنالوفودر!ساءقدمهآالتي

هذا،الىلاضافةفي..دنانيهممنعددلاعمال((سلايدات))منعرضوه

مهختلفةفنيمةفضا؟وعن،البحوثمنقليلغيربعددنفسهإثتمراغرق

وتوريمها،الجلساتف!عنهاضغناءالايمكنكاى،ن!""ءهطمها

واقععنجادةبمنل،قشاتلالقائهاالمخصصالوالهـتليستغل،إلمقراءة

وافءتدارسوفي،عوو!قطركلفيلثهكيليتاالففكأالحركة

..يجابههاالهنيوالمعضلات،الههـبيأفنانا

تمدملمالبروثبعضفان،الواؤءهدامعخى..ولكن

مصاثلؤجرتقدمنهاالعد-دأعقبتاقيالمناقشاتولعل.الجموى

حننى،فهي،وبألتاليا.الاهمي!ةمنكبهـيرجانبعلىبعضها،كثيرة

شحصتقد،احياناقعمهـيماتومن،كثيرةسلبياتمنداخل!طفبم

رسممنهالقليلوا..العربيةالتشكيليهـةالفنيةاحركةامراضبعض

عانستالتيالمحةيةالا!ولعل.الفنهذاكببدانفيجديدتطلع11إق

مناليهاأست!مهواأاذنيالبحوتاغلبتحررهي،لكعيرلنانفوسفي

صفتين:

بعيدجوفيتدوربرغدها"4رسهصيغ)ةمنفيهاما:الاولى-

هذهمثلعنبعيدلعكلمنطلقايكونانبهيفننرضىكهذاصوتمرطبيعةعن

..ا(صيغ

..وتقريرية..مطلقةولعميمات،انشائيةمنفيهاماةوالثانية-

واقععنالتعبرهدفها!ند!ةدراهـات،ذلكبول6لتقدم..

بعضها،كثيرةاختلاطاتمنلواقعاهدايعانيهماوتشخيص،قالم

لتياراتاكداخل)الفنهذاومستقبلحاضرعلىا!كبيرةخطورتهله

وبعضها..(ذلكوسوى..حرفيبشكلالفنهذاأقعوافيالغربلة

..قطرمناكئرفبملقلقاوبوفء،نف!4بظروهـالف!انيتعلقالاصر

منالمنافشاتمنالكبيرالجانبسلامماالرغموعلى..ولكن



فبمتقدفانها..اصه،ناجوفاءثرثرةومن..يماغوجيةوك،سطحية

ادنىدون،وهي..والدراسة،والظمل،بالمناقشةجديرةامورا

تهمكما..العربيةالفكيلإةالهـفنيةلحركةاواقعصميممن،شك

،وللاسف.ككل،الحركةمستتيقهمفهي،؟مبدءينانفسهـ3لهنازينا

يمكنوكان.الموتمراهتمامعنب!لههظلتالامورهذهالكفهـمنفان

دفتق،ءإصيبتوجيهحطيتانطلوجدوىاكثوتكونانالمناقشاتلهذه

احب!انفييقمعهااو،يختمرهالمالوقتانولو..وموضوعي

..كثيرة

ملاصظاتاعتبارهاي!مكنوالتي،آلملاحظاتهدهبجانب6انهالا

التك!هذهـ،واهييت"..الاهميةمننوعايكتسبالمؤتمرفآن،أساسية

..مسألةمناكثرمنإبعةنا،نراها

هـ،ملاتحاداكظيمياثكلاعنهانبثقاتدياللقاءاز5:4شأولا

باسمها،الناطقليكون..مربيةاالتكي!يةتفب"ا(تجوماتكافةيضم

..المشتركةننشاطاتهاوالمنظم،وجودهاعنالاكنروالمعنر

"ب!ثرة"يمنلالذي"التنظيمياوشكل"هذاخلالمن:وثانيا

العربللفنابنالفرصآكبرتتاحان!كن،عديدةتجمعاتفيهاتلتقبم

منيمكنء!وضعبهد!ط،الشتركةالمشاكلوتدأرس،آلخنرةلتبادل

هـشبعيدا..العربيالتتسكيليالفنيازواؤءكعفلاتنابر!عةحلول

..الالرديةاو،الاقليميةاننظرةمحموديئ

لمهماته،كاملوعيفىلمىتوأمرمااذا،للانحاديمكنانه:وثالهثا

دالمحعةط!افةيشكلآن،تهالمرسومالحقيقيبدوره،بجدية،واضطلع

الواقعاغناءفي،والفاعليةالجديةمنوبكثير،يساعد،خلاقلتتظيم

بناءد!ئموليرسي..هنالراظرفهافيآلعربيةللامةالحصاري

مننعانيماعربفاالتشكيليةاتفميةالحركةواقععنينفيمستقبلي

أرحب،انسانيأفقالىف!يخرجها..ازماتمنيداخلهاوما،تشتت

والابداعي،والانسانيالحضاريدورهيمارسانالفنانفيهيستطيع

عنحصدآنس

الض!فياال!سكريالجاذب.

العربب!ةالوحدظاجلمن

كيلانىهييثم.د

سابقركنطيارعميد

المعربر"ةالثورةومستمقبلبالعرائيلاًلاعتراف!م

انتارصلاح

واثمورةالتراث.

شخريغالي

وقهضايا*واقعاله:لبنهنجنوب"

صالحنفرحل

الطبقيواتصراعوالجمسالدين:المحرماًلثالوثم

ياسىجمنعليبو

.ص-/وتبير
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صيقةاقلي!كأاو،فرديةنزعاتاسيريظلفلا..واح!دورتوىعلى

..قاتلةحصارحالةتعهـيشتجارجمهمنالكثيرتجعل

وسعائل:عدةخلالمنيرءحققانلهذاويمكن

العربي؟ليالبيت"ولعل،ألمشتركةالعربهـيةالمعارضباقامة-

هذاالاولكانونمنالاولالاسبوعفيبغدادفيسيقامالذي"الاول

..الطريقهذافيالاولىا)خطوةهوالعام

اهـرزيالامر..الاتحادقآربنماالعربية/ألمعارضبتبادل-

صفزملائهمت!جاربعلىالاطلاعفطركلفيالهربللفنان!ين-يتيح

.الاخرىالاقالار

ال!هـبي،التشكيليبالفنخاصة*جلةاصدارد!مةالاتحادبقيام-

..ألعربوالفه،نينالفنءن،دو!"،اخرىمطبوعاتاليهامضاكا

و!بنكش،العرب!االفنانواقعاغناءهمركبيرةمساسةيساعدسمما

..راهنةاالعربيةاوضاعناض!منتجارأبهعلىالمفروضالاقليميالحصار

الا-لحادمنمطلوبهولماالعريرضةالخطو!هي،باعتقأدي،هذه

اكبرعملالىالانطلاقيمكنومنها..امعليةامهماتهيصرسوهوعمله

..ق!يامهمبررويخلق،وجودهللاتحاد،ؤكد..

حقيقية،قا+لهيةكلء!مجردتنظي!شكلالىاستحالادآما..

4مقرهـو،تهوك!-سنتينكلمرةالمؤتمراتتنطيمعلىعملهقاصرا

..العسربأللادباءالعامللاتحادنىابهاخرشكلالىسليستحيل

قناعةيفقدكط..هـارهاستهومنطق،وجودهمبررسيفقد،وأبالتالي

.استمرارهبجموىأعضائه

الفنانين.العامألا-يحادانالاعتبارفياضعلانني..هذااقول

هذامرتمرهفيالاولىالخطوةبدأ.!فنيا.نحاداقعربالتشكيليين

.يل.الالفمسافةإمامه-ذالوما..

ادبذد

الطلبعةدار

السامرائيصالحماجد

النفظمصادرعليالدائمةالس!بادةم

مغربيمحمد.د

الاسرائبل!-العرجمأالعراعسوسببو!جية.

ابراهيمسعدالدين.د

جديلهؤالسطيئبيةثورةذحوم

علوشىناجم!

ثااللة(طبعة)وال!جماهيرالثورة.

علوشناجى

وا!ثورةالثقافةعنموضوعات.

جاسمالسيدعزيز

ثانية(طبعة)ا)لنكبةفىالم!وربةاًل!فعالةم

البيطارنديم.د
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