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 المقدمة
دائمػػػا مػػػا يشػػػ ل الفنػػػاف ارػػػية مػػػا أو باراػػػة أو ومػػػيض يتػػػداخل فػػػي مكنونػػػو البشػػػر  و  

المطمق في المتاح وال ير متاح فال وجػود يستشعره غيره ويرجع ىذا دومًا الي فكرة الجديد والبحث 
لفناف أو باحث في سكوف وسبات ، ولكف الحركػة وا رىاصػات الدائمػة مػا ىػي إ  سػجل تػاريخي 
يسػػترجع بػػو ومػػف خاللػػو مفرداتػػو وأفكػػاره وأنماطػػو ومشػػاعره وأحاسيسػػو ، ولػػف يتػػأتي ذلػػؾ مػػف فػػراغ 

والػػػرد  ، الػػػوميض والعتمػػػة، إنيػػػا دوف شػػػؾ فالفنػػػاف فػػػي رحمػػػة البحػػػث والتنقيػػػ  يصػػػادؼ النفػػػيس 
 تنييدات وتأمالت ليستخمص مف خالليا المراد داخمو.

نعػػـ الفنػػاف دومػػًا يبحػػث عػػف ارػػايا فكريػػة تيمكػػو كمػػا يسػػتمتع بيػػا، تبيجػػو كمػػا تحزنػػو إذا 
خزلتػػو وىػػو ىنػػا فػػي إطارالتجريػػ  والتنقيػػ  داخػػل الػػنفس الذاتيػػة البشػػرية لػػو ولمبيئػػة بوجػػو عػػاـ   

نسػجاـ ، ليحقػق فػي النيايػة بعػدًا فكريػًا عمػي سػط  الموحػة أو إختػزاؿ و   نمػا اتسػاؽ وام بعػد عنيػا وام
العمػػل التصػػوير  ليحقػػق نوعػػًا مػػف العػػوالـ والنجػػوـ التػػي يحمػػق بيػػا ومعيػػا ، يصػػفيا وتصػػفو يرنػػوا 
إلييا فتتاغـ لو ليصب  لمفناف جدارًا يحميو وحائطا يتكئ عميو ليتآلف ويتوالف مع الحياة وليصػب  

 لو نيجًا وفيمًا وعمقًا فكريًا مثيرًا في ذاكرة إبداعاتو الفنية الخاصة.
ومف ىنػا يتشػكل البنػاا والعمػق ليتأصػل ويصػبوا إلػي األانػع واألدؽ وليشػكل رؤ  مختزلػة 
متحركة دومًا كالحمـ متداخل فييا اإلرىاصات بمالمحيا الخطية والمونية والحركية، كل مػا نتخيمػو 

خصػػػ  بػػديع ناصػػػع نارػػت وىػػػذا   يتػػأتي مػػػف فػػراغ ، بػػػال تخػػياًل وتحمػػػياًل  ولػػـ نتخيمػػو مػػػف عػػالـ
وتجربة ونماا كل ذلؾ إليجاد بصيرة ابل البصر لرؤية ما لـ ير  وتخيل ما   يتخيل ولتواجد مػا 

 لـ يوجد.
إنيا حالة مف الوجداف الصاعد الحق الصبور وحالة مػف الييػاـ والعشػق والحػ  السػرمد  

الػنفس والػذات الخاصػة داخػل الفنػاف وذكرياتػو الدفينػة ، فػدومًا مفػردات الفنػاف والذ  تتنامي داخل 
ىػػي ، تاريخػػو بيتػػو ، حواريػػو ، ألعابػػو ، حروبػػو ، م مػػو ، إنيػػا مرػػاميف تتمايػػل وتيفػػو أو تسػػطع 
داخػػل وجدانػػو البشػػر  الخػػاص ، إنػػو الرػػوا و الػػوىت السػػاطع الػػذ  يصػػبوا إليػػو و  يعرفػػو غيػػره 

 اتو وأشعاره المونية والخطية في تقنيف خاص بو ون ـ ىو يعرفو و يعيو جيدًا.ليخرج لنا بترجم
نعـ في رحـ الحنيف الدائـ يتمايل الفناف ليختمف ويتحاور مػع خصوصػيات ترنػوا وتيمػس 
لو في ظل ظروؼ خاصة مػف حنػيف  ورحػـ الحيػاة يتوالػف ويسػتعيد ذكرياتػو وأحالمػو وصػراعاتو، 

سػػػتقدميا الفنػػػاف كػػػل حسػػػ  رؤيػػػاه وا مػػػو ،   مػػػا يقػػػوؿ ويشػػػدوا بػػػو و نعػػػـ إنيػػػا التػػػأويالت والتػػػي ي
أوجاعو  إنيا حالة مف المخاض الوجداني والوميض الرباني لنور   يعرفة غيره وشعاع وبريق   
يسػػػتطيع سػػػواه مالمسػػػتو  إنػػػو يعنػػػي العػػػودة إلػػػي عبػػػق التػػػاريا والطبقػػػات المتراكمػػػة والمتزامنػػػة مػػػع 

 أيامو.



عالمػػػو وأبجدياتػػػو ومرػػػامينو ومفرداتػػػو تجسػػػيدًا عمػػػي سػػػط  العمػػػل فيشػػػكل ىنػػػا المصػػػور 
ليحقق نوعًا مف ا تصاؿ وا تساؽ مع الحياة وعالمو، ولتكوف لو المفيوـ الفكر  والذات الخاصػة 
المبدعة في سرمدية متنامية ومتأممة ومتطورة ، فيو موجػود ىنػا بمالمحػو وأحالمػو وأااربػو وممالػو 

عف خواطره ونبض امبو وتأوىاتو إنو عالمو البصر  الحقيقي الذ  يسػطع وأسمحتو إنو يعبر اآلف 
 بو ومعو ليحقق تاريخًا ومرمارًا جامحًا لفكره وتأويمو وخطوطو وألوانو بل لمحياة جميعيا.

إف ىػػذا ىػػو الجػػدار الحقيقػػي لمفنػػاف ميمػػا اختمفػػت أشػػكالو ول ػػة التعبيػػر داخػػل إحداثياتػػو 
ة  والتػػي يتميػػز بيػػا كػػل فنػػاف   عمػػي شػػاكمتو، ومػػف الجػػائز أيرػػًا أف وتعبيراتػػو إ  أنػػو ل ػػة تعبيريػػ

يكػػوف تعػػدد العػػوالـ  والمنحنيػػات ليػػو طريػػق إلػػي إبػػداع متعػػدد ، فػػذلؾ الػػوميض الػػذ  يسػػطع عمػػي 
الفنػػاف ربمػػا يت يػػر بت يػػر الفكػػر والمػػذى  وبالتػػالي العػػرض أو ا نتػػاج الفنػػي ، فيػػو مخػػاض دايػػق 

ثػػائر داخمػػو ألف الفػػف ل ػػة تعبيريػػة مت يػػرة رمزيػػة يتميػػز بيػػا كػػل يحمػػل فػػي كػػل مػػرة معنػػي مختمػػف 
فنػػاف عػػف اآلخػػر بػػل وكػػل منػػػتت لمفنػػاف ذاتػػو عػػف منػػتت مخػػػر ، يتفاعػػل مػػع الحيػػاة التػػي يعيشػػػيا 
بظواىرىػػا وارػػاياىا وأشػػكاليا الواتيػػة بػػل والممحػػة التػػي تفػػرض عميػػو نفسػػيا ، فيػػو التػػأثير والتػػأثر 

التػػاريا الفنػػي لكػػل مدرسػػة أو لكػػل فنػػاف فػػي حػػد ذاتػػو مػػف النشػػأة وىػػذا مػػا يحػػدث دومػػًا عمػػي مػػدار 
 حتى الممات.
 

 فكرة وفمسفة المعرض:
إف بزوغ فكرة ليي في األصل فمسفة ونيت ومنياج بسيطر عمي الفناف وىذا ىو ما حدث 
مػػع الباحػػث فكثيػػرا مػػا شػػ مو عديػػد مػػف األفكػػار والتػػي سػػواا تػػأتي مػػف خػػالؿ بػػزوغ رؤيػػة وامعطائيػػا 

والمساحة في التفكير، أو بشػكل جانػ  فمسػفي ىػي متداخمػة داخػل الفنػاف بشػكل عػاـ تسػكف الحق 
داخػػل طياتػػو وليػػا مػػدلوليا النفسػػي والعطػػائي المثمػػر والتػػي يتػػزاحـ الفنػػاف معيػػا وينااشػػيا وتنااشػػو 
رىاصػػاتو  فيػػي بػػاكثر داػػة و تعبيػػر عػػف مشػػاعر وأحاسػػيس وتطمعػػات وأحػػالـ مسػػتعينا بأحالمػػو وام

التػػي مػػف الجػػائز أف تتكػػوف مػػف خػػالؿ فكػػر صػػوفي يبحػػث مػػف خاللػػو الباحػػث أو الفنػػاف الحياتيػة و 
رثاا إشكالية وعرريا وورع خطوط عريرة ليا.  بوجو عاـ عف إثبات رؤية وام

وعمػػػي ىػػػذا فمقػػػد تعػػػايش الباحػػػث مػػػع مجموعػػػة مػػػف اإلرىاصػػػات والتػػػي اسػػػتحوذت عمػػػي 
ة الرجل أو الكياف اإلنساني أو القائػد مرموف فكر  داخمو متزامف مع خبرات سابقة لو وىي ماىي

الفارس بشكل عاـ ، إف ىذا المنطق ىو الباعث دومػًا إلػي خمػق ىػذا العػالـ والػذ  يػر  ويستشػعر 
مف خاللو الباحث كثيرًا عف ىذا المفيوـ والذ  تتداخل المعاني داخمػو، فػالفكرة بشػكل خػاص ىػي 

ائػػد والفػػارس البطػػل والػػذ  مػػا ينيػػي كثيػػرًا البحػػث عػػف الكيانػػات او الكيػػاف المسػػيطر والمخمػػص والق
مف الصراعات بل والذ  يحدد أيرًا بكونو بوتقة لتشكيل العالـ مف حولو بل أف كثيرًا مػف البمػداف 

 يسطع داخميا عناصر ورموز فردية تسيطر عمي الكيانات بشكل عاـ في ىذه البيئة.



مػػف  حػػق وىػػو مػػد  لػػذلؾ فػػاحتالؿ ىػػذا الفكػػر ىػػو صػػياغة تعػػايش معيػػا الباحػػث مػػف ز 
اسػػتيعابو لفكػػرة البطولػػة واإلاػػػداـ والخػػالص والقػػوة والفروسػػػية وربمػػا سػػيطر عمػػػي ذلػػؾ مػػف خػػػالؿ 
ثقافػػات القػػرااة الحياتيػػة القديمػػة ألسػػاطيف الحكايػػات الشػػعبية والبطولػػة وا نتصػػارات ، فصػػي  لػػد  

مرػاميف فمسػفية  البطل عمي أنو صاح  الييمنة فالفكرة لد  الباحث ىي شديدة الخصوصية ليػا
أحاوؿ صياغتيا وبمورة مالمحيا وشاكمتيا فيي فكرة نبتت داخل الباحث   تتجزأ عنو نحػو رؤيتػو 
عمي الوااع التشكيمي ، أو عمي سط  العمل بشكل أو بآخر ، لذلؾ كانػت عػدة تسػاؤ ت كثيػرا مػا 

 ش مت الباحث لترجمتيا مثل:
 مف ىو بصفتو ىذا الكياف.  -
 جسدية أو التشريحية.ما مواصفاتو ال -
 ما ىي العوالـ والعناصر المتتبعو معو ولو داخل العمل. -
 ما ىي شاكمتو أو مالمحو التي يتخيميا الباحث ولو بشكل رمز . -

إف مػف أكثػر مػػا كػاف يشػ ل الباحػػث فػي ىػذا البنػػاا ىػو الجمػع مػػا بػيف المرػموف الفكػػر  
داخل فيػػو الرؤيػػة الفنيػػة لمباحػػث وجماليػػة داخمػػو والمنفػػذ بيػػذا ا نطبػػاع وبشػػكل محػػدث معاصػػر تتػػ

 التشكيل ليذا العصر بشكل ابتكار  البناا بممم  بطولي يشعر بو الباحث.
لػػذلؾ فػػالتراب  مػػا بػػيف الباحػػث ورؤيتػػو وفمسػػفتو وصػػياغاتو وىػػذا المعنػػي المتػػداخل داخمػػو 

ت التشخيصػػية أو كانػا معػادلتيف متجػاورتيف حػػاوؿ مػف خالليمػا البنػػاا بػل والحػوار مػػا بػيف المفػردا
البطػػل أو تمػػؾ التكوينػػات بشػػكل عػػاـ وبػػالمعني المترػػمف بشػػكل خػػاص مػػع إرثػػاا القػػيـ التشػػكيمية 
وا سػػػس الفنيػػػة وعناصػػػر التشػػػكيل الفنػػػي مػػػف نقػػػ  وخطػػػوط ومسػػػاحات او المفػػػردات وا ررػػػيات 

فمسػػفيًا وذاتيػػًا وا لػػواف والكتمػػة البنائيػػة والفراغػػات والشػػفافيات وذلػػؾ لتحقيػػق بنائيػػة تشػػكيمة  مقنعػػة 
لمباحث ولممشاىد بوجػو عػاـ لتنظػيـ طبيعػة العالاػات بشػكل مثمػر وثػر  لتمػؾ العناصػر التشػكيمية 
بوجػػو عػػاـ كالنسػػ  والتناسػػ  واإليقػػاع والوحػػدة والسػػيادة وا تػػزاف لتحقيػػق الجمػػاؿ بشػػكل متعػػارؼ 

 ومحسوس.
بالمػػػألوؼ أو  ورغػػـ أف ذلػػػؾ ىػػي رؤيػػػة الباحػػػث إ  أف الباحػػث كػػػاف مرتبطػػػا بشػػكل كبيػػػر

المفيوـ دوف خروج عف النص أو الشاذ في التكويف أو الرؤية ممتزمًا داخمو بالثقافة والبيئة ومتأثرًا 
بالحركػػػة الفنيػػػة التشػػػكيمية بشػػػكل عػػػاـ كونػػػو محتكػػػا بيػػػا وباألسػػػالي  والػػػرؤ  والتقنيػػػات   رغػػػـ أف 

نو الفمسفية البنائية   كونو الباحث كاف حريصًا عمي بزوغ فكرتو ومفيومو الفمسفي والفني ومرامي
صػػػاح  الفكػػػرة والرؤيػػػة الفمسػػػفية كأطروحػػػة متكاممػػػة اائمػػػة عمػػػي الم ػػػة البصػػػرية والفمسػػػفة بشػػػكل 
خاص في تواصل واتصاؿ فعػاؿ جمػع فييػا الباحػث بػيف الرمزيػة والتجريػد لموااػع والمبال ػة المقننػة 

 داخمو وجموح الخياؿ والتصريفات في مفرداتو.



ث داخمػػو إلػػي كيػػاف وكتمػػة ومفيػػـو ا سػػطورة والفروسػػية والبطػػل داخمػػو لقػػد اسػػترجع الباحػػ
ليذه المفردة التشخيصية لمفيوـ الرجل البطل الم وار الحػائز عمػي الوجػود اليػاـ لمحيػاة ول خػريف 
بتواجده معيـ ، فاإلحساس ىنا في البناا ىو إحساس خالػد متنػامي أصػيل الجػذور داخػل الباحػث 

مػًا مػا التػـز بيػا ومعيػا اإلنسػاف منػذ نشػأتو ومازالػت ترافقػو واألسػطورة تمثػل ربما ألف ا سػطورة دائ
العقائد والمثل والعادات والكياف والقوة، كما تعطي األسطورة أيرا بناا تاـ لفكرة تواجدىا الػذكور  

 وارتباطيا بو بفمسفة وحياة.
ية عػف تمػؾ كما أنػو أيرػًا داخػل الباحػث يمثػل ذلػؾ الشػخص أو تمػؾ المفػردات التشخيصػ

الروح المتأصمة في الشع  والتي ابػدعتيا بتعػدد مسػمياتيا وظػروؼ تواجػدىا عػف إيجػاد مػا يحقػق 
الحرية واألمػاف والخيػرو السػالـ وىػذا مػا أخػذه واسػتميمو الباحػث فػي أحيػاف كثيػرة عنػد بنائػو لفكػرة 

اف إ  وليػػا المعػػرض  ا لتػػي احتػػؾ مػػف خالليػػا بػػالفكر ا سػػطور  فمػػا مػػف أمػػة ارتفػػع شػػأنيا أو ىػػ
أساطيرىا وأبطاليا وىي في كل تواجدىا وألوانيا سػواا أف كانػت أسػاطير مليػة أو بطولػة  إ  أنيػا 
تمثل جزا كبيرًا مف التراث القومي الداخمي عند كل فناف بشكل خػاص فيػي معايشػة وتأويػل لفكػر 

ف اختمػػف والػػذ  تتمقػػاه األجيػػاؿ جػػيال بعػػد جيػػل ويمتػػزج بنفوسػػيـ حتػػى يصػػب  جا نبػػًا حيويػػًا فػػي وام
تكوينػػػاتيـ وحيػػػاتيـ، ومػػػف خالليػػػا ربػػػ  الباحػػػث مػػػا بػػػيف عنصػػػره بشػػػكل تفصػػػيمي وىػػػو الرجػػػل أو 
اإلنساف بتشخيصيو مفرطة نحو األماف في إيجاد حياة أفرل وىي محاو ت نشػأت  مػع اإلنسػاف 
ت يفسر ويطمئف  نفسػو بيػا ، يجتػاز الباحػث مػف خاللػو مخاوفػو مػف الوااػع ال ػامض وا رػطرابا

التي تحي  بالوااع ويحاوؿ أف يجتاز مف خاللو ذلؾ األرؽ الوجػود  ومشػاكل الحيػاة نحػو اجتيػاز 
ذلػػػؾ ال مػػػوض الكػػػوني الػػػذ  نعػػػيش فػػػي مشػػػاكمو ويحػػػاوؿ الوصػػػوؿ إلػػػي لمػػػاذا يقػػػع الشػػػر وكيػػػف 

 ينتصر الخير.
ومػػف ىػػذا المنطمػػق والفمسػػفة الخاصػػة بالباحػػث فقػػد عشػػق ىػػذا التواجػػد التشخيصػػي والػػذ  

ه وأثػػار وىػػي القرػػية التػػي شػػ متو حياتيػػًا وأسػػطوريًا نحػػو ىػػذا الكيػػاف ووجػػوده وماىيتػػو التػػي أوجػػد
عمييا وتخيالتو وعشقو وىيامو بالتفكير في تمؾ الشخوص ليحقق نوعًا مف عالـ خػاص بػو يحمػل 
فكره ورؤيتػو وليحقػق معيػا ومػف خالليػًا نوعػًا مػف ا تسػاؽ والتواصػل مػع عالمػو المحػي  بعصػرية 

 دة.متواج
فمقػػد أوجػػد ذلػػؾ مػػف خػػالؿ اختزالػػو واستحرػػاره لتفاصػػيل وعالمػػًا يحػػي  بػػو وبداخمػػو ولكنػػو 
غير مدرؾ أو مرئي بشكل محسوس فمـ يمتمس الوااعية كونيا غير ممحة وغير ممزمة لو بإيصاؿ 
رسالتو التشكيمية وبخطوطو المعبرة أو المترجمة ليذه المعاني وأيرػا لكونيػا الوااعيػة غيػر مدرجػة 

 ي كثير مف األحياف  يصاؿ مفاىيـ جديدة أو بمورة نم  تشكيمي ما.ف
لذلؾ أوجد مفردات التشخيصية ىذه والرموز والمعالجات والتصاريف عمي سط  الموحة معبرًا عف 

الوجود اإلنساني ذات المعني المراد ببناا منشود أيرا عند الباحث يقصد خطوطو ومساحاتو 



نفرادات الصدفو  ويقرأىا وتتداخل معو وداخمو أيرًا كثير مف الحشوات والمزمات وتعبيراتو وام
 الرمزية فالباحث ىنا يعبر بطريقتو عف مفيـو ما داخمو وذلؾ عي عدة مستويات فمسفية

 سيكولوجية الوجود:
ىو البحث واليرو  الدائـ لمبحث عف الذات اإلنسانية األصيمة الثابتػة فػي ظػل مػا يحػي  

إنػػو ىػػرو    شػػعور  إليجػػاد الخػػالص واألمػػاف والحكمػػة التشخيصػػية بنػػا مػػف أىػػواؿ وميػػاترات، 
 لبطل م وار أو منقذ لبشرية جميعيا ، والبحث الدائـ عف ىويتنا وايمنا وتقاليدنا وثوابتنا الدائمة.

وعمػي مػا سػبق فمقػد تعامػل البحػث مػع مفػردات معررػو ىػذا بخصوصػية وتحديػد اإلنسػاف كمفػردة 
إف تمؾ الشخوص أو المفردات التشخيصية التي تعامل وسب  معيػا  تشكيمية وكمدخل لمبناا حيث

الباحػث ليػي فػػي حقيقتيػا فعػل مجػػرد لمتمسػؾ بالحيػاة ببطولػػة وفروسػية والبحػث عػػف بوتقػة األمػػاف 
 بيا وداخميا ورفرو التاـ لما يجر  إذا ربطنا تمؾ األعماؿ بالوااع.
فػي الػوطف وذلػؾ القائػد المميػـ  لذلؾ فالباحث ىنػا مػف الجػائز أف يػرتب  بأحاسػيس األمػاف

الممـ لشتات ىذا الػوطف بعػدما شػاىدتو مػف معػارؾ واختالفػات ، فيػو يعبػر عػف ذلػؾ بعػد اسػتقرار 
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كمػػا أنػػو مػػف الجػػائز أيرػػًا معايشػػتو واسػػتقطابو لػػزمف األسػػطورة واسػػترجاع ليػػا ومعيػػا فػػي 
اع أو المميػػػـ والمنقػػػذ أنيػػػا معػػػاني لسػػػيكولوجية ظػػػل البحػػػث عػػػف البطػػػل الم ػػػوار أو الفػػػارس الشػػػج

الوجػػود المرىػػف لمػػوطف والمػػواطف الباحػػث عػػف زمنػػو المفقػػود داخػػل جػػدراف الحيػػاة وحػػوار  أوطانػػو 
 ومقتص مأثوراتو وأبطاؿ حكاياتو وفروسية تواجدىـ حيث الخالص واألماف مف الخوؼ.

واألماف عند الباحث ، فالمستقبل  إنيا فمسفة الوجود وفمسفة اإلنقاذ والتواجد السو  واألمف
كثيػػرًا مػػا يشػػ ل األفػػراد فػػي الحيػػاة، ميمػػا اختمػػف شػػاكمتو إ  أف األمػػف واألمػػاف ىمػػا أساسػػياف فػػي 
الحياة ولمحياة إنيا أيرًا البحث عػف التفاصػيل مػف المارػي والسػحيق وعبػق التػاريا والػذ  دائمػًا 

 ي الشر.ما نستجد  منو النتائت في أف الخير ينتصر دومًا عم
لػػذلؾ فمقػػد بػػرزت أشػػخاص الباحػػث بشػػكل وارػػ  المعػػالـ تظيػػر فيػػو وتترػػ  التفاصػػيل 
والخطػػػوط يسػػػيطر عمػػػي عنصػػػره اإلنسػػػاني الرػػػخامة والبالغػػػة فػػػي التواجػػػد عمػػػي سػػػط  العمػػػل ، 
يختػػزؿ الباحػػث كثيػػرًا مػػف التفاصػػيل معبػػرًا بػػذلؾ عػػف مػػراده ومبت ػػاه وىػػو اإلتيػػاف بػػالقوة مػػف الكتمػػة 

نيما ، تتداخل في كثير منيا عدة أشخاص فػي حػوار مػا ، غيػر طػاعنيف عمػي المشػيد واإليقاع بي
مسػػػاىموف فػػػي التواجػػػد والنسػػػ  واإليقػػػاع المتبػػػايف فػػػي العمػػػل إ  أف البطػػػل طػػػاغي مػػػتالمس مػػػع 
الحقيقة ، جمي في المشيد مسيطر عمي األحداث واألمور والتفاصػيل بخطوطػو ولونػو ومشػاعرة ، 

 .ونظرتو واوتو وأطرافو
يستخرج في كثير مف األحياف عالاة تبادليػة تتواجػد مػا بػيف القػوة والراػة والػدؼا والحنػاف 
الشػػاعر  فػػي العمػػل بفعػػل النسػػ  مػػا بػػيف الكبيػػر والصػػ ير قالبطػػل والكيػػاف وبػػااي العناصػػرق فػػي 



رسػػػالة وارػػػحة نحػػػو اختػػػزاؿ واصػػػد المفػػػاىيـ المػػػراد إيصػػػاليا بشػػػكل مباشػػػر وبشػػػاعرية متوىجػػػة 
 موف في كثير مف األحياف.يالزميا ال

فالموف والخطوط ىنػا دايقػة المالمػ  تسػاند بعرػيا الػبعض تتنااػل بػيف جنبػات العمػل إنػو 
تعبيػػر مػػا بػػيف الحػػدس والتواجػػد الخطػػي والمػػوني ومػػا بػػيف تقنػػيف التواجػػد الفعمػػي فػػي إنسػػيابية وفػػي 

ف في التنفيذ ىػي حالػة نفسػية أحياف أخر  استقاللية شديدة فالحالة ا نفعالية ىنا في األداا والتقني
يسيطر عمييا المعني الػدائـ لرؤيػة الفنػاف وبػزوغ الفكػرة فػي أوليػا واإلمسػاؾ بيػا ومػف ثػـ مسػايرتيا 

 والتحكـ بيا في أحياف كثيرة بما يمزمو العمل.
فالطااة ا نفعالية ىي التي يستشعر مف خالليا الباحث العمل ومػف ثػـ إدراكػو والتطبيقػات المنفػذة 

بمػػا يػػراه الباحػػث وبمػػا يحقػػق ورػػعية وتواجػػد ا بتكػػار فػػي العمػػل ، حيػػث الػػرؤ  ا سػػتقرائية عميػػو 
والتحميميػػػة لمبنػػػاا بشػػػكل خػػػاص حيػػػث حػػػرص الباحػػػث أيرػػػا عمػػػي التواجػػػد الجمػػػالي المتػػػزامف مػػػع 
المشاعر الوجدانية واستحرار الروح والتزامف التاريخي لممػاثورات واألسػطورة داخمػو والتػي تعػايش 

لشخوص ىنا جسدًا وروحًا وتاريخًا وحاررًا ىي رؤية يجسػدىا الباحػث بالالشػعورية الحقػة معيا فا
في صورة وبمورة وتواجد ذىني مرئي بشعور تشػكيمي وليػد لحظػة التواجػد والتأويػل بشػكل داخػل أو 
عمػػي سػػط  العمػػل الفنػػي يكشػػف مػػا بػػداخل الباحػػث مػػف تواجػػدات ومفػػردات وأرواح ومفػػاىيـ يراىػػا 

 ل وأاو  مما نتعايش معو.الباحث أجم
اف اسػػػت الؿ تمػػػؾ المفػػػردة البنائيػػػة ىػػػو تورػػػي  حقيقػػػي لمفيػػػـو البنيػػػة فػػػي العمػػػل الفنػػػي   
بشكل عاـ فالمفردة التشكيمية ىي صم  البناا مع تحديدىا عند كل فناف تشػكيمي ، والمقصػد ىنػا 

 ت ذاتيػػة فػػي ىػػذا المعػػرض ىػػو تخصػػيص اإلنسػػاف كمفػػردة ومعنػػي فػػي مف واحػػد لمػػا ليػػا مػػف د 
عند الباحث وبفمسفة خاصػة لػو ، ليػا مػف الخصوصػية والتػداوؿ داخػل مسػاحة كبيػرة مػف المعػاني 

 والرؤية.
كما أف الباحث ىنا ير    ىذا الكياف التشخيصي لبطمو أو أبطػاؿ عممػو كمفػردة تشػكيمية 

ج مػػدلو ت الممونػػة بػػدخميا طااػػات كامنػػة تسػػتحق التعامػػل معيػػا وتأمميػػا والبحػػث خالليػػا  سػػتخرا
وايـ جمالية بصرية مف داخميا فيي تستحق التعامل معيا بمنيجية خاصة لجعميا أكثر وأمتع في 
التفػاؤؿ والقػرااة ومػف ثػـ التراكيػ  والتكامػل كمػا أف أخػذ المػدلوؿ أو المفػردة التشخيصػية ليػػو ذات 

اؿ الحرػػار  صػػمة دائمػػة بالمشػػاىديف أينمػػا كػػاف مػػواعيـ وثقػػافتيـ ورؤيػػتيـ بشػػكل عػػاـ، فا تصػػ
باإلنساف كمفردة تشكيمية متزامف مع حاررات متعاابة ومتزامنػة مػع الوجػود البشػر  بشػكل متعػدد 

 ومتناال بل ومتنامي أيرًا.
وكاف مف أىـ ما اختص بػو الباحػث رؤيتػو لتنفيػذ أعمالػو تمػؾ ا بتعػاد عػف التفػاؤؿ بشػكل 

نػػاا راسػػا داخػػل الباحػػث يػػر  فيػػو ااتباسػػي بػػل ارتبػػاط المفػػردة التشخيصػػية عنػػده كعنصػػر فمسػػفي ب
معػػػاف واطاعػػػات ورؤ  بشػػػكل مت يػػػر ، يتخيمػػػو الباحػػػث ويتعػػػايش معػػػو ويترػػػمنو مفػػػاىيـ فمسػػػفية 



داخيمة تتداخل في نسيت العمل  فميست المفػردة جوفػاا ولكنيػا داخػل إطػار فمسػفي داخمػي لمباحػث 
صيميا والتواصل بيػا مػع يعبر بو ومف خاللو عف فكرة واداا خاص ، وخالص لو ، المراد منيا تو 

المتمقي مف خالؿ العمل الفني وذلؾ بعد أف تـ تطويعيػا فػي إطػار مػف اإلتسػاؽ والتناسػق لمتعبيػر 
عػػػف حػػػدود الباحػػػػث البنائيػػػة الداخميػػػػة والخارجيػػػة حيػػػث تواصػػػػل أيرػػػًا الباحػػػػث  سػػػتخداميا بعػػػػد 

بػػراز مجموعػػة مػػف الوصػػوؿ بيػػا إلػػي مرحمػػة الررػػا التػػاـ عػػف مالمػػ  المفػػردة الشػػكمية والتشػػكيم ية وام
الػػد  ت والمفػػاىيـ التػػي يرغػػ  الباحػػث فػػي توصػػيميا لممتمقػػي مػػف خػػالؿ العمػػل الفنػػي بشػػكل عػػاـ 

 وفي أعماؿ المعرض بشكل عمومي يتصل بمعني إجمالي.
كمػا أف الباحػث تواصػػل مػع مفردتػػو التشخيصػية لكيانػػات الرجػل كبطولػػة خاصػة بالباحػػث 

ق وتعميػػػق ا تصػػػاؿ بيػػػا اعتمػػػادا عمػػػي التركيػػػز البصػػػر  كمعنػػػي ومبنػػػي وفمسػػػفة مػػػف خػػػالؿ توثيػػػ
الشامل والمباشر لمكنوناتيا وحدودىا المختمفة واحتما ت تواجدىا وراحتػو مػع ىػذا التواجػد ، فيػذه 
األعمػػاؿ لمباحػػث ىػػي نابعػػة مػػف خػػالؿ التشػػكيل والتوظيػػف وا لخصػػائص وذاتيػػة الباحػػث وفكرتػػو 

ني المترػػخـ والمتصػػف بالكيػػاف والييكميػػة المتعاظمػػة وصػػياغتو ليػػا إلحػػداث ىػػذا التواجػػد اإلنسػػا
المحورة مع إيجاد خصائص ود  ت ذاتية استوحاىا الباحػث وأنشػأىا ووظفيػا فػي ىػذا الكيػاف أو 

 األعماؿ الفنية.
والتػػي حػػػرص الباحػػػث عمػػػي إيجػػػاد معانيػػػو ود  تػػػو التعبيريػػػة التػػػي تعتمػػػد فػػػي تواجػػػدىا عمػػػي اػػػوة 

في حسف اختياره وتقنينػو وتناولػو لممفػردة التشخيصػية اإلنسػانية كنػواة ورسوخ فكر الباحث وأسموبو 
 أو الوميض الرئيسي لبناا األعماؿ.

فكثيرًا ما رب  الفف بالوحي أو اإلليػاـ ويقصػد الباحػث ىنػا الرؤيػا والحػدس وا بتكػار ومػف 
دثػػة ليػػذا ثػػـ التواجػػد اإلبػػداعي عمػػي سػػط  العمػػل والػػروح عنػػد الباحػػث ىنػػا ىػػي المميمػػة لػػو والمح

التواجػػد الخيػػالي لمفرداتػػو التشخيصػػية والفمسػػفة لمػػا وراا التنفيػػذ إلػػي خػػارج عػػوالـ الوااػػع والطبيعػػة 
لتأصيل واستحداث الفكرة بل لتواجػد فػوؽ فرػااات الفكػر وا دراؾ بصػوفية شػديدة وشػفافية بعيػدة 

ثيػػرة مػػا يكػػوف العمػػل عػػف الوااػػع والطبيعػػة لمفػػردات خياليػػة وفكػػرة خاصػػة يشػػوبيا المعنػػي فأحيانػػًا ك
الفنػػي قمحاولػػةق مػػف الفنػػاف لمتعبيػػر عػػف لحظػػة استشػػراؽ أو إشػػراؽ يخطػػو عمػػي سػػط  العمػػل أو 

 الوعي كوميض البرؽ اائـ عمي المشاعر والمدارؾ والتعاطف ليفص  عما يناط  بو الكممات.
لػػذلؾ وممػػا سػػبق كانػػػت أعمػػاؿ ىػػذا المعػػػرض وتواجػػدىا بعػػد عػػرض مػػػا سػػبق سػػواا مػػػف 

فمسفة أو رؤية الباحػث كمػدخل لتواجػد ىػذه األعمػا وعمػي ىػذا ايرػًا تحػددت العديػد مػف  مقدمة أو
 النقاط الخاصة بأىداؼ المعرض وىي كما يمي طبقا لرؤية الباحث:

 
 



 أواًل: المصدر الفني:
اسػػتند الباحػػػث أثنػػاا تنفيػػػذه ألعمػػاؿ ىػػػذا المعػػػرض لمفيػػـو البطػػػل بشػػكل عػػػاـ واسػػػطورية 

و صػػياغات جديػػدة لػػو مػػع ا عتباريػػة الفمسػػفية ليػػذا المفيػػـو وكونيػػا تكوينػػو وخيػػا ت الباحػػث نحػػ
باحثػػا عػػف ايمػػة البطػػل أو الرجػػل أو ا سػػطورة بشػػكل عػػاـ نحػػو إيجػػاد األمػػف واألمػػاف وفكػػرة بػػث 
الخيػػػر ووأد الشػػػر وا سػػػتقرار الػػػذ  تػػػنعـ بػػػو األمػػػـ جػػػراا تواجػػػد مفيػػػـو البطػػػل أو القائػػػد بزعامتػػػو 

مكاناتو الحياتية  والخيالية ألماف وطنو. وسطوتو وام
والباحػػػث ىنػػػا يصػػػي  ذلػػػؾ فػػػي تكوينػػػات رمزيػػػة مجػػػردة تشخيصػػػية تتميػػػز بيػػػا الشػػػخوص 
بػػػاإلنفراد والسػػػيطرة عمػػػي سػػػط  العمػػػل وبعػػػث ا تػػػزاف ، واألمػػػاف وا حتػػػواا وىػػػو اختػػػزاؿ اسػػػتقراؤه 

مجػر  الباحث لموااع الذ  تعيش بو أوطاننا وبحثنا الدائـ عف بطل اسطور  خػارؽ يسػيطر عمػي 
 األمور.

 ثانيًا: الجانب التقني:
 استخدـ في تنفيذ ىذه األعماؿ خامات:

 soft – faber castell Aquarell pencilا االـ الممونة  -
 water – colour inkأحبار مائية  -

 ثالثًا: الجانب الجمالي:
 لقد تحقق الجان  الجمالي في األعماؿ الفنية مف خالؿ ما يمي:

 : التشكيميةالعناصر  -
حيث استخداـ الخطوط والكتػل واإليقػاع المت يػر لممسػاحات والفراغػات وتواجػدىا، وأيرػا  

 إيجاد مفردات تشخيصية عف طريق تمؾ الخطوط.
 :القيمة التشكيمية -

مػػف تجػػاور وتالمػػس وشػػفافيات وتواجػػد العناصػػر بأبعػػاد ومنظػػور مت يػػر ومبال ػػات فػػي  
 المفردات وا ختزاؿ في التفاصيل.

 : القيمة الجمالية -
حيث ظير في إحداث كثيرًا مف اإليقاع وا تػزاف واليػارموني المػوني والتنػااالت وا ختػزاؿ 
يقاعػات بػيف المفػردات بشػكل عػاـ عمػي سػط   والتداخل الموني بدرجات متعػددة وتواجػد عالاػات وام

 العمل.
 رابعًا: أهداف المعرض:

يجػاد مف أىػـ أىػداؼ المعػرض بشػكل حقيقػي ووااعػي  - ىػو إحػداث نقمػة مػا بػيف الخيػاؿ والوااػع وام
 تزامف فكر  وار  ليذا التواجد في تآلف كبير.



ثراا الخياؿ بتواجد عمي أرض الوااع التعبير  عمي سػط  العمػل بشػكل وااعػي مػرتب   - إحداث وام
 باألحاسيس واألىداؼ والرؤ  في درامية األداا والشعور وأحاسيس متزامنة عند الباحث.

فكرة المنقذ والبطل في ىذا التواجد التشكيمي والمرتب  بالبيئة الحالية والقديمة بشكل مجػرد  بمورة -
 وتكويف مبتكر.

 خامسا: العائد التربوي:
إتاحة الفرصة لمخياؿ وربطو بالوااع فػي التصػوير نحػو األداا ومػف ثػـ ثػراا األداا والرؤيػة عنػد  -

 الفناف والباحث بشكل خاص.
ل البطولػة والتكوينػات المميمػة الجديػدة واسػتحداثيا وربطيػا بالقػديـ الممتػد مػػف تػزامف فكػرة تواصػ -

 فكرة األسطورة بشكل عاـ وصياغاتيا.
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 


