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  :حياِةال شفراُت

 معنى اإلنسانيةو لفنا

 

 سامي عبد العال

 

 
 فن الحياة

 
 اعالماته تذوق مادونأي  ،درجة التالشيل الحياة   روح  و خب  تقد  دون االهتمام بالفنون         

 ك  شخص داخل المتنوعة حياةكثافَة ال ر  ط  الفن يستق  ف .أيها اإلنسان هي أنت   التيبداعية اال
 ،اذهكك كون   فن أصيل   كل   فترض  يس. لذاتك مغادرة   ةأي  ل يبق   معنى اذ ا  إنسانتبدو ف ،الم فرد
 الفائض هذا عبروالفنون إجماال  ترسم  .الال  وظ   ما  وس   روح  لا اهذل أصداء   مكعال   ألن  

الفنان التشكيلي  لوحات إن   .التفاصيل دقفي أ حتى وزخمه الحاضر العالم حدودَ  االبداعي
تنبض سحيث بالوجود. زاخرة ال هنيامع عاكسة   ،أنت" "ـالـ ذلك برزت (1)ي"س  لي  مرعي الت   "الليبي

 هوصخ  ش   .حيال الواقعب األطيافوالظالل و  مواقفالو  زياءاألو  األمكنة  و  التواريخ  الوجوه و 
وفي غير  ،واإلحساس أمام النظر داللية   بغزارة   دلقا   تدل قه ،األثير هافضاءم س  تر   التشكيلية
 .ايا تحعم   التعبير بالغة  ها ن  أ بيد ،البعض بعضهال هالشب   قريبةَ  ا  شخوصتكون  ربمالوحة ، 
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 ي(س  لي  )مرعي الت                                            
 ألحوالبصمات  هو الوج  تبدو ، الغائرة   أعماقهب ناضح   هو لدى التليسي وجه كل        

 .الحركة، التأمل، الفعل االبتسام، ، البساطة،، الكالمالجرأة ،صمت، الحزن، الالسعادة
محول ما ت ا  لوني ا  همس مفردات  ال سربت   وجميعها درجات مبهرة من المعاني الحرة، إذ  .رس 

 .التشكيلأغوار ضمن  عالماتال جدلو  الحياة انكشافمع  إنما تتجلى ،دانية   تهاليست أزمنف
 معيشانطولوجيا ال اللوحة  ف ،اإلدهاش ذروةإلى  نسانية  إ أجواءب الزمن الفني مشحون  دوما  
 ( بجوار الوجه الرئيس)  هناك أناسا  آخرين وكأن   .يةنساناإل معاني كثفت   جمالية   رؤيةعبر 

والمالمح  هيتضح ذلك مع نظر الوجو  تمتلئ بهم اللوحات رغم عدم وجودهم بشكل ملموس.
  بحكم أن اللوحات ال تستطيع نقل كافة جوانب الحياة. ،المعبرة عن الغائب
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 لوني ا  ضمني ا  هدف نقشت وهي لبالدي"، ةيمن  ر  ت   "ة لوح في كهذه معالم ثمة            
في  (التي أرهقتها األحداث واألزمنة ليبيا )للبالد، للوطن منشودالمل األ هو هاهدف ،تكوينها
وراء  ى الدالليعطالم  ن  إاللوحة؟ عناصر رغم تنوع  تحديدا   الحياة مَ ل   ،لكن أفضل. حياة  

 ألي لحن  الرمزي  امتوزيعهالحياة و النغم  شفراتحيث تتيح بسيط. النغم يتجاوز ال األشكال
 .متخيال   ا  معال  كان أم إنسانا ، أم  وطنا  ، آخر
في  مجموعة لوحات فنية   فيما أرى( ) تؤلف " الترنيمة"أن   إال   واحدة   ها لوحة  رغم كون  و      

مهما دقت وصغرت  الحياة ألن   ،فيها ال نبرة اإلفراد بارزة الجمع صيغة دوما   .إطار واحد
، للتلقيالصيغة آلية ثراء  غدوسيو  .ا  وتقاطع انفصاال  إنسانية  قصاصات بل، ا  مفرد حدا  ليست 

المتأملة  مشاهدة  ال ولح  تَ  نل ،حياةمثل المثلها  الفنون إن   .دون إبطاء  إلى داخلها  ناغويستبل 
الحي، النظر  فيما نعيش تلبية  إلغواء التشكيلي الفن   عرفنا. هكذا ييهاف غرقال دون من بعيد
، الحب، الحرية، رغبةفذ المتعة الجميل، أليست العين هي نواو  اإلمتاع اإلنسانيحيل 

  ؟الحنين، االندهاش
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 ( ) ترنيمة لبالدي

 .في التاريخ األخيلة والنوافذ جميع وفتح لتجسيدحية  جمالية أكبر حيلة هو الوطنإن        
 ؟المأمول واقعوال واألشكال أللوانلهل الترنيمة تراتيل  الفني؟ هذا التجسيد شفرات   فككيف ن

ذلك مع  جريكيف ي فيثاغورث؟ اليونانيالفيلسوف  بإشارة(  ا  ونغم ا  عدد) العالم وسيبد هل
 ؟وفي غيرها المشار إليها توا   الهدف الضمني للوحة

وهذا  .األكثر تعقيدا  وغنى الجمال عن قيم جدا   ة  أولي   رموزيعبر ب أنه الفنخطورة  لعل     
اإلعجاز  حد   في الحقيقة ما يميز الفن األصيل: أن تكون بساطة األشكال معاني غائرة  

داللي  إيقاع ليسيلدى الت   بفحواها الغنائي نيمة  التر  ف لإلطاللة على المستحيل والعجيب.
النغم بينما يسري  ال يفتأ متجاوزا   الذي زمنال رتم خالل العدد   ظهري لمقولة العدد والنغم.

 التشكيل عالقاتيتماهيان ويخلعان على  )الزمن والحياة ( االثنان إيقاع الحياة داخله. عبر



 معنى اإلنسانيةو الفنُحياةُ الُشفراتُ  سامي عبد العال
 

5        www.couua.com  Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document. |  

 

فهذه اللوحة البسيطة تحكي وتسرد تاريخا  من التحوالت في الثقافة الليبية  ما.ما  وش   الفني
 وتستحضر الغائب ولو كان مأموال .

المعيش  الواقع قتحمتآخر  ومن جانب   ،من جانب   حياةبأسرار ال تعلقتلترنيمة ل أصداء   هناك 
 الثقافيالجانب  أطيافَ  ( ) ليبيا للبالد ها المأمولفي حلم تختزل الترنيمة إن   فاقه.آل اصدة  ر 

هي ترنيمة لطقس الحياة الذي  .الدنيوي والالهوتي والوجودي(جد ل ت  ) أي والكوني والمقدس
ويبدو أنه سيستمر في االحتفال به حتى  ،يحتفل به اإلنسان منذ حفرياته األولى في الوجود

 قوله بأية وسيلة   يتعذرما  سياسيا  ومعرفيا   هذا النوع كل ترنيمة منقول لهذا ست النهاية.
ورمزية  عارية) ستكون مفرداته ألن  العالم، سمج يحجب   بإمكانه أن تاريخي ال شيءغيرها. 

ن   رجعي بأثر   التشكيلية في الفنون (   الراهن.زمن ال خاللقابلتنا  وا 
 ما يعجز سواه  ح عفص  ه ي  ن  أل ،في السرد الرمزي لعوالم اإلنسان ا  ز ممي  يعد  حقيقي فن كل        

نفاد طرائق التجلي استستحالة النظرا   ،طابق  تال لفنون أن تتماثل لدرجةيستحيل ل عن كشفه.
 ولويةَ أ التليسي اتفي لوح ( حياةال مخاضـ) ل أعطى ما هذاو  .إزاء موضوع واحد   ابينه
في الفنون متفردا   دورا   األلوان ؤديت طالما ،اللوني الفعل بكلمات أخرى أساسية ، اللون

 .كذلك ا  صمت ثائرة  ال هاضامينم بل، فقط ترنيمة لوحة تكوينليس  نتباهالل الالفتو  .التشكيلية
 ؟.ثوريا   وصدى اللون غناء   يعد   بأي اسلوب ومن ثم  على المتذوق أن يتساءل:

 بين العصور المختلفة حياةالتجارب ن لالو عزف األهي  كمعنى في اللوحة الترنيمة      
 اعالماته باينتذلك ب مرس  تس هي دقاألبو  .) ليبيا في المستقبل(رنتظ  الم   الوطن ىاتصاال  برؤ 

، جدال  حوارا   ( ترنيمة )لوحة. إذا انتبهنا سنجد ت اللونيةطيات وجغرافيا التشكيال داخل
 مضمرا   انتقاال   تعد ، بلبين اإلطالة والمعاصرة، بين القديم والحديث صامتا  يقدم نفسه بقوة

) تشاهد من حيث أنت ؛ أيبعيدا   التحليق ألجل(  ) المعلقة يمينا  وشماال  ر الفرعية  لصو ا بين
أشياء  هناكف ،ا  يفور  طقسا   متخيل  ال هاليس عالم .المضمونوتحول إلى حيث االنطالق  فقط (
 تاريخي سيناريوه لكن ،بالمثل ا  فراغليس كما أن هذا العالم  ، قباكما عساك أن تر  أخرى

. بين مفردات اللوحة حركةو  ا  سكون دول  ت   الوظيفة الفنية للتشكيل ألن   .الدالة الفنية تعبيراتلل
في  الجسدي، المرئي والمتخيل، الوهمي والمتعينو الشعوري  رتباطاالنوع ت  س تاليبالو 

 . الخاص هام  عال   لفاصال  ال تحدد و  ،ا  نتهي إحساستالصور الفرعية ال  باعتبار ،التفاصيل



 معنى اإلنسانيةو الفنُحياةُ الُشفراتُ  سامي عبد العال
 

6        www.couua.com  Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document. |  

 

 
ككل  إحداهما في ذاتها .ناركتح في تلك اللوحة الترنيمة ورصل كونستعلى اختالفها ف    

التي تجسدها الترنيمة  الصورة  ر ع  ش  , حين ت  )وبخاصة إذا نظرانا إلى اللوحة في تكوينها العام(
الحركة ا م  أ فني.ال األداء ضمن منجزة  لونية عامة  فهي شريحة ،المتلقي باستقاللها مأما

) المجاورة رسومالو  قطعينلم  حوار  ل واسعة النطاق نقرات تالية ؛ أي األخرى فتضعه في لقطة  
أي  نعزللن ي ،ثم  من و  .حين ندقق النظر في أزمنة وماهية الصور داخل هذه اللوحة العامة(

ليس  داخل الصورة الواحدة ا  صور  يالمس   ما ألن   .من أحاسيس سواهعن  واحد إحساس
، أي الصدى المتقاطع مع وغيرها فرعية   ةبين صور  حلالم تر   الزمني التجاور إنما الصدى

 . خرىأل مرحلةمن  (بالبالد الحلم ورةث )يسير ناحية االنعتاق فالصدى ،الوعي المشاهد
 .ككلنغم ( وال مستقلة صور ) الواحدة نغمةلل جدليا   ا  توليف داخل الترنيمة تابعسنبالطبع     
 عاماليقاع اإلبو  صرهاابعن ا  صغرىصور  نرىالتوزيع إليقاع داخلي حين  يتضحس وعليه

األفق  حيث ر  س   :للمتلقي تقول ،" خارج هذا الداخل " إلى رحلة   الفنية الترنيمة كأن   .رسملل
وهنا سيعلن  .أخرلن تت جديدة   حياة  إلى  عصورا   قطعت أن   بإمكانكو  ،المعنى مترن  ي إذ المفتوح

 .والحضارة العصر بالفنان التليسي عن حلم دول ليبا مرحلة الحداثة وبناء المجتمع بما يواك
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هناك فخار قديم معبر عن مرحلة غابره لها  كما يلي: كل هذا نراه في مفردات لوحة ترنيمة 
هذا  وأن   ما زال يحمل بقايا عصرهلكنه و  حثياتها التاريخية، وقد تهشم الفخار عن بكرة أبيه

 محط رغباته سواء أكانتكان ألنه من صنع اإلنسان و  .الماضية الفخار  أحد شفرات الحياة
ثم هناك  حسية أم غير ذلك. وكان الفخار يرتبط بنمط من العيش البدائي إلى حد بعيد.

قدرات أخرى وفرتها الحياة من خالل األطر الملقة في يسار اللوحة لكن المضمون المفترض 
... وهكذا يكون وجوده لم يقبل التأطير المحدد له. لقد سقط آمال أن ينفتح على شيء مغاير

وهو النغم كما قلت بخصوص ترنيمة خارج  .على الصعيد الزمني والفنيالجدل فاعال  
 .كما سأحلل تباعا   اإلطار وغير تقليدية وتنقل معها البالد ) ليبيا( إلى آفاق أخرى

   أنثى حياةال 
 دفَ ستن  ال ت   زمنية مطوية هاأن  سيكتشف  ،بارز  س م و ب حة  لو ه حيات   أن   يظن المرء   ربما      
 المواقع تأسيسا  على ارتباطهماليس مصادفة بالتالي اللوحة والحياة كلمتان مؤنثتان،  .هاأشكال  

؟ بين تلك المفردات فرقيوجد ... هل الحياة، الجمال، الطبيعة، المرأة هناك .لداللةل األنثوية
، الحريةثورة، ، السماءالالبالد، الدنيا، الرغبة، هناك  :جديد ستسمح بأي دال  بينها اإلحالة 

  .الخروج من اإلطار
 مختلف كعالمة   تشكلو  الثورية تأويالته أعطته في التاريخ، دالمتجد   الفن نبع   األنثى       

حول، هي اللون التهي الكثرة حين الوحدة، هي الطبيعي عند األنوثة  .والوطن أقنعة الحياة
 .جنبا  إلى جنب   هي االلتقاء واالفتراق ح،سط  األ مرايافي  طيافهي األ الجوهر، انغالقفي 

امتزجت األنوثة  إنساني عالم جدمنذ أن  و  ف .لكونلأصالة المواد األولية  ة  أصيل عماقاأل تلكو 
 .والتواريخ واالقدار واألرض والموطن للحياة مصدرحواء كانت ال ا ،باألشياء جميع
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 ،منها المنتصف األنثى في نقطةإن ه ، ترنيمة لوحةفي  مهم ثمة مكون على هذا الغرار      
 كثرةال ؟الملقاة ءشيامن األ مام كثرة  أ مرأةاتطل  بأي مغزىإذن  .التشكيل الفني عمقهي ف

 طبيعيبال نابض  عناصر أولية لعالم إنها  ،السماء ظاللتحت والرملي والهوائي  طينيتجمع ال
 ،هذا تم   ولئن. ى بإهاب سميك  غط  ي   شيء رتوش والالهناك وراء يقف ال شيء لقائي. والت
يمثل  البارز في القلب من اللوحة طينعنصر ال. حيثما كانت عائدة   الدوال جانبا   طرحهست

الهوتي  بامتياز   من الخلق(  -قيل  خَ ال)  الترابي عنصرال هو ؛ أيثباتا  على أرض أفقية
 التدرج المجاور   ينتأ ثم. زراعةإلى ال نسبة   والتطور النماءالخير و إلى  يرمز  فوق ذلك  وبشري،

والطين هو األصل  .فيما وراء هذه العناصر أخرىو   ة  وهدبين  منسابة   رماال   الصحراء لنرى
 كما أنه عالمة تحول الرمال إلى أراض زراعية ثابتة تنبئ بمستقبل زاهر.



 معنى اإلنسانيةو الفنُحياةُ الُشفراتُ  سامي عبد العال
 

9        www.couua.com  Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document. |  

 

، السماء اتيمغنحو  رشقنا، يبعيدا  عما مضى إلى فوق   بنا يقفز ا  عمق السير كأن        
بين ليلة  صدفة   يتم ناألفقي إلى الرأسي لرمز ال االنتقال من . ألن  المرتجى رألوان القد  
) وهنا رمزية الطائرة في ستبقى عالقة   هائمة   ؤيةكر  طائرةالمقصور بتحليق  هو. وضحاها
 ن  أما و . الوسطتجاوز  عقب، حياة سارية هواءقيد ال فكرة   فنيالطائرة بكيانها الف .اللوحة(

وحظا   فر مجاال  و األ وضعال كي يتسق النظر مع ،عاليا  تشده ينظر الرائي إلى أسفل حتى 
من  زرقاء أقل لونية   خفيفان أزرقان انبابن حافته باط  ي   الرؤية الذي انفتاح  ه لعل   .بالمثل

أما  .في النهاية ن إليهاين على السماء ومؤدييعن مشر  يظل اللوحةبيتركان  انالفضاء. والباب
، ألن الزرقة رمز فسيحا  يعطيهما عمقا  فمع الفضاء  األزرق(في اللون  )اشتراك لون البابين

 فارق ر أي  ه  ظ  البصرية ال ت   المادةَ  إن  . الغموض سواء في السماء أو البحر أو اآلفاق البعيدة
 هما في حالة انفتاح  ألن   ،نطالقلال حار  ليس صعبا  معرفة كون البابين ط  هنا  في الدرجة. إال  
أيها اإلنسان  ك بعيدا  يق  ل  ن تح  فليك   ...ق أبدا  غل  أحدا ، هي ال ت   ال تنتظر   السماء   دان:رد  ي ،دائم  

 .وأال  تقف عند مرحلة دون أخرى
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تشي  التي لسحباتل ك   أمامذلك  .مباغتة   أنثوية بإطاللة أعينناتمس  اجواء هناكإذن        
 ؛ أي الماءخرواألزرق يضم الصفاء وداللة البحر وهو العنصر اآل السماء القريبة. رةابكب

عين  أيضا   هيو  ،طائرةال نفثهات حينالحركة  . أما النار فهي طاقة  والهواء   إلى التراب   إضافة  
لن  ساطع   وجهبو  اةيحال وه روح  على افتراض ارتباطهما بهذا  ابتسامة براقة.األنثى إذ تعكس 

جذب المتلقي إلشعال و  النظر عليقلى ترميان إياألنثى  وعين   . فالفضاء  مغايرةَ ال هت  دالل خلفي
، نسانبهجة اإلفأغاني الحياة،  .إلى المستقبل لبالدبا االقالعها . إن  السماء صوب هأنفاس

يدها  رشقاألنثى ت . كما أن  نهايةبال  كون األفق مفتوحا   يعضدها ،غوايات الرؤية أكثر أثرا  
  سوى العمق نفسه؟ ثراألماذا سيكون ، إذن العمق بالداخل تاركة  
في غد  البالد حلمصحيح  . متصل لغوي فني دال "ترنيمة لبالدي"اللوحة  عنوانو       

تمثله  حينو . في التفاصيل كالعصافير يرفرف أمال   سيظل ، لكنهظهر بجالء  يال  أفضل
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الرغبة في داللة  شكيل الفني. المرأة تحمل داللتين:الت لمدلوالت نتجا  م  غدو داال  ي المرأة  
ناهيك  ،(شرقةم  بمعانيها الليبيا  المستقبل  )وداللة البالد (األخرى شتقاتها اإلنسانيةوم)الحياة

امرأة  في لوحة ترنيمة لبالدي هو الدال الرئيس  بهذا القصد كانَ عن داللتها الكونية كأنثى. 
ه إن  األخرى.  الفنية الدوال نتاجَ  صوغيعالم  األنثوي الدالف . وعليهعن الوطن ا  تعبير عصرية 

المرأة أصل  اء الذي لن يتوقف عن قول ما لم ندركه.الحك  الرتم الغريزي السردي،  معجمال
 الحياةَ  بالدال تهبكما  ،، إنسانية  ، مجتمعا  الحياة، تهب الحياة لآلخرين أطفاال ، رجاال  

 قوةب البالدمستقبل  ؛ أيالحياة -ق المرأةاعمأمع  عينال شراقةفإ االبتسامةا أم  . ألبنائها
  ؟!ماذا ستسرد األنثى، ماذا ستحكي اللوحة   .نفسه البصر
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  سرد حياةال

طاللة المرأة صورة  ""الترنيمة   تبدواللوحة  في واجهة        ، ثم كبرى تضم األفق والعتبة وا 
تظهر إنها  .كمفتاح السرد ة، شفر يد المرأة هي يد الزمن المحكيإذن  بالجانبين.لوحات 

 ظاهرة   اليد .واالجتماعي والسياسي بالتساوي قات التشكيل الفنيعال ضمن سيميائي ط  يخك
على  لوحاتال نقلنا بينت ح لدينا فاصلة فنية  بصتس هابو  ،خارجل والداخمع الرمز يربطنا ك

نالحظ وفي هذا لعلنا   ألنها يد اإلنسانية فينا رغم كونها يد أنثى بالتحديد. .وسعأ مساحة
التاريخية عوالم إشارة إلى االتصال بالوهي  ،الوسطى ةو  الف  )الباب(كمعطى خارج  أتيت أناملها
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في  صورتفسر سيناريو ال  التي لحياةاهي يد  المرأة يد  بالتالي، فالمرسومة شماال  ويمينا . 
 ىعل أو ما شابه( )ذلك المعنى ذيل طائر دعمي .من القديم إلى الحديث تاريخالمسلسل 
  العمق.في  هو اآلخر ، منعكسا  الفخار جوارب مقابلة  ال الضفة  

، اآلتي كذلك بالزمن رهصوت   ا .فني   وسومتشعرنا بأوجه االختالف الم حية فاصلة  ك واليد     
 وشيكا   الذي ينتظره الفنان لبالده ريبدو التغي  هنا  لوحة.جميع وجه الالظالل على  بترس   وهو

 والجها ك  كأن   هامعاني يسم   )الفنان(الفاعل الفني بفعل فاعل. غير أن   مع لوحة جانبية ملصوقة  
collage  .ن يك   لمما و  ،ا  رمزي ا  عدنرى الصقا  ندرك وراءه ب   إذونحن له بصماته التعبيرية
على ما يبدو في التفاصيل  تاريخلصق المن  إذن ال مفر زمن.فاللصق يعني بقايا ال ،واضحا  
 تراثيلوضع  إيماءةغزال كلو  (كذلكامرأة  )نسان  إل ينتمثال اللوحة  ب وال سيما أن   ،الصغيرة

  ن.هما ال يتحركان بموجب نحتهما البرونزي البي  كما أن   ،ض  ام
إن ف ،نالتمثاالال يتحرك  فمثلماينقل سكونا  فوق سكون،  للصور الجانبية الواضح واللصق  

مع  الماضي، ألنهما أصبحا من تراث .من أول وهلة التأثير فتيلزع عنهما تن  الورقية  تهمالوح
) عصر اللوحة الكبرى عمقَ  قابلنمر خالله حتى ن تاريخ  في  اقيمة لهم كل  ذلك تكمن 

) األنثى الحية من لحم والمقارنة بين امرأة التمثال البرونزي وامرأة السماء .الحداثة والتطور(
للعيان. ولن  مع أناقة بادية   الزاهر ، وتعيش عصرهااألخيرة أكثر حداثة   توضح: أن   ودم(

غوائل من  ) هو صدر الوطن(ا  صدر تقي سها ترتديها كأن   عمل   ترةَ س   أن هناك العين ئخطت  
هو البالد  ا  حلم اعتبار أن  ب. بتقدم الحياة حلمالمن  ا  جزءنفسه في الوقت  تعد  و  ،األيام

وهو كل ما يرجوه الفنان إلنسان ليبيا  المتطورة ال الحجرية التي تحمل قدرها متجمدا .
 ومجتمعها الواعد. وال يجب الكف عن الحلم في هذا االتجاه مهما تكن اإلحباطات.
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نها لك ليست مكتملة   ،فخار   كسرة( )ق شقفة  عل  ت  في الترنيمة  التمثالين  فوق لوحة  و         
 بداية كانتكما  ليبيا( )خلفية البالد ستدعيتالفخار ه. أداة قد ولى أوان   إلى عصر   ترمز  
في  ا  كان سائد اإلنسانية الحياةمن نمط  على . واألداة تدل أيضا  بسيطة  كمادة  ا  طين الثقافة

الباقي على الزمن أتي بينما  ،لفخارامن  تحتفظ بجزء  تحرص اللوحة على أن و  .زمنها الفائت
مادة خلق  دينيا   هو ،الصلصال مادة مشتركة بين الفخار واإلنسان  ف .أناسه القدماءأبلى كما 
  ثنين.لال

 ، كذلك تآكلتاألشياء  على ي ليترك آثاره ضينق ا  زمن أن   مثلما: تحكيف لفخار  اشذرة   ما أ     
في  إلى ظاهرة  ، ، الحقائق، الناساتدئي لتحول المجتمعه العامل المبإن  . ولىاأل   اإلنسان مادة  

 .المأمولو  المتطور عصرليحل ال تذهب تكون مرحلة   وهي ال تعدو أن   عمر الفناء المؤقت.
 مجتمعال تاريخب ا  تذكير  تتدلى أخذت إنما في ردهات اللوحة، )الكسرة(الشقفة   لهم  ت   ملفنيا  و 

وأن مما  .وأنه يجب عدم االنفصال عن التراث مهما أوغلنا في الحداثة وما بعدها الليبي
  يبقى منا سيظل مؤثرا  طوال التاريخ وليس فقط زمنا يج ب  ما كان قبله دون رجعة.
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 اللوحة  و . الخارجي هاإطار   سقطَ  ورقية   لوحة   نرى من لوحة ترنيمة، سرعلى الجانب األي     
ت في لوحة لم تثب   هي .االهتراء، التحرر، التمرديعني داللة  ا  سقوط غير أن   ،لتفاصيال نائية  

. ليس يسندها تتسق معه وظلت غائمة   لم كذلك هيو  ،خارج اإلطار نفلتتا، المعلق مكانها
 أتهتر اها مرحلة ن  إ :الداللةب وح تسإذ ذاك  لوحة الكبرى.متن الل سوي عالقتها باألفق الرحب

 طار  اإل انفصلكما في عمر المجتمع الليبي سواء أكانت مرحلة سياسية أو اجتماعية تماما  
الصلب رمز الخطيئة والخالص كما في ألن  على جدار الزمن. ق كرمز مصلوبل  وع  

 المسيحية.
 ريعا .ن اإلطار م  مها فيبدو سقوط   بحيث لم نر محتواها، الساقطة اللوحة  غامت لئن و       

 علىو . البارة في الخلفية ، هو منظر السماء والطائرةجالء  كثر األالوسط  إلىلينتقل المعنى 
 أما واضحان تمام الوضوح. هماأن   إال   خيرينعنصرين األمقارنة بالالصورة الساقطة  قرب
 عراه ستنفصم  ا  إطار قيد يمثل دعوة العتبار كل  ف ،بإطار فارغ   بال مضمون اللوحة حتأرج  

 ( على رقاب العباد مهما كان مهيمنا   )كل نظام سياسي واجتماعي يكونس. آجال  أم عاجال  
في  طاراإل من أن   على ذلك ليس أدل   .حفري إال كتذكار  نفسه  عن علن، ولن يأثرا  بعد عين  

 اإلطار غير أن   ،غامضة ةطالساق صورةالحقا  و . كيفما شاء لريحا يتالعب به خاو   اللوحة
ه عما دون انفصال   أو سياسيا   اجتماعيا   طار  تصل ب إلن يإذن . بال محتوى حتى االهمال

وهو ما يدعمه الفنان بكل  .تاريخي تحولكذا هعلى فضاء اللوحة الكبرى يؤكد ل ،له يؤطر
ما أو تي من دفق أبداعي في أسرار اللوحة من االسم الخاص بها) ترنيمة ( حتى التفاصيل 

 البسيطة.
 الحياة هامش على الترنيمة لتعليقهمابأفق  فقد آن األوان   ،أزمنة  كلو تخيلنا الجانبين و     

 ال ي نسى. هلكن هما العصر الحاضرز اوَ جَ ت  قد ي   ،فائت  . تعليقهما كآثار من زمن دون المركز
 .بأي محتوى ايديولوجي أو غيره مع اإلطار قديم بمعانيه البدائية فخاركل  يستوى  في هذا

ما فتئت لصيقة باألرض. أيضا  ليس  "ذهنية فخارية" وبالنسبة لألمل لم يعد ممكنا  اتباع
ومواكبة  ليس قادرا  على احتوائهاهو ف .الصور تنوعَ  يعاندإطار ضمن محتمال  االنحشار 

 .حداثة   أكثر عالمإلى و تخط   أن   البالدعلى و  الطائرة بسرعة   تتطور ياة  فالح ،تعقدها
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 حّرة آفاقحياة لا
نفسه  هألن  . وال بتوزيع الفضاء اللوني بالتجاور صور  لم تنته الفي لوحة ترنيمة        

 قطع  تها فإن   ،صور   على نطوية  م الكبرى اللوحة   نتاإذا ك. يقاعاإل عزفي الذي التشكيل الفني
 طاراالو  فخارال ت  من حاال الليبية بالبالد ر الخروج ف  هي س   ترنيمة لوحةنحو الخروج.  اطريق  

وكأن الفنان كان يبشر بعصر من الثورة لمجتمعه واألخذ بأسباب  .إلى عصر االنفتاح
  التطور على طول الخط.

ا  حي ا  حتى نسيا  واقع كدنا نفقد اتزاننا، ،اللونية بين المفردات الرؤية تجولمع لكننا و       
 تضعه كموضوع لداللتهاس بل ،يفن اللوحة إلى المتلقي عن قصد   داللةد ترت  س ههنا. نحن فيه
) بأنه ال أمل في تغيير السابق حتى يفقد يقينه الخارجي ا  تمويه تمارس  لعل ها .المباشرة

، المتلقي فهل يتقدم الحياة، قآفا يمثل أن   وعليه ،لوحةال بمثابةه ذات  ، معتبرا  أوضاع المجتمع(
في العمق  اللوحة، وتبعا  إلحاالت األنثى مركزنظرا  النفتاح  إنه  كما تدعوه؟ يسيرسهل 
 والتذوق  التلقي أتي، سيوالحداثة ا إلى الزمنمرة إلى الحياة وأخرى إلى البالد وغيرهم ،منها
وسيكون  لمرور القادم إليه. دربا   عمق ه فتحي . كل تكوين داخليرسممنيا  مع فضاء الاضت فعال  

الوعي بالثورة على التقاليد اآلسنة حاضرا  حضور التحريض على التقدم والسبق نحو 
 المستقبل.
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 -تقف اللوحة عني أن  ألمتلقي إزاءها. ل راصدة   ترنيمة لبالدي لوحة  تبدو سإذ ذاك       
 و المتلقيدع  ها تالنظر. كأن  ق بينها وبين أف   مسافة أمامية   رسمفت (حامل داخلي )على -فعال  

بنفسك وبملء  إحدى قدميك كي تتأكد مما ترى ع  ض   :من حضورها إلى الداخل خطوة  ليأخذ 
رب المسافة ق   التشكيلي أنها نداء لالقتراب. في الفن إال   ا  عدب   اعتبارهاوالمسافة رغم  .!!عينيك

تجسدها هي اكتشاف إلى الداخل من  التي مساحةال الباطن. ألن  تفاصيل  من  لوغ  ت  لجل األ
 وراءلقي الت رغبةَ  رميسي داللي ه استدراجإن   ،العمل الفني. وهذا معناه االقتراب أكثر فأكثر

يتقاسمه الرائي والمرئي. وهو جانب  معنى األلوان إلى خيالرموز اللوحة. بحيث ينتقل 
 يرسم ما يريد. ريثمايغوص بنا في األعماق  كل فن   خاللتمثيلي 
 ىتجلي عندما بهركي  س دوما   لكنه ،ذك إلى حيث تعرفيأخ  قد األصيل عادة  الفن      

 إطارهلدى المتلقي يقف ربما  .ويثير لديك أسئلة أكثر من ذي قبل ما ال تعرف بواسطته
 مادام فعل ذلك لنو و إليها. يخط  س أكثر عمقا   جوانية   لوحة دركحين يه غير أن   البراني،
نحو  ييننادي كعينيفي الموج األزرق  عبد الحليم حافظ " صوتنزار قباني و  راشعأب يتوقف.

التليسي ينادي نحو  لوحةفي  الموج)السماء( لكن ".، أغرقإني أغرق، أغرق.األعمق..



 معنى اإلنسانيةو الفنُحياةُ الُشفراتُ  سامي عبد العال
 

18        www.couua.com  Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document. |  

 

السماء  بين زرقة   مماثلة  لاليست  .من القيود ومما يثقل خطى بالده نحو الحرية الخالص
ي ف تترك الترنيمة اسمها مع الحياة والرغبة أمال  هكذا . بجناح ترنيمة   طائر   حلمَ والبحر إال 
التحرر الحقيقي.  ألجل كئيبا  واقعا   ذاتهعن  المجتمع،وبالتالي ، و اإلنساننض  ي. لكسر القيود

الواقع  اهتراءبفضل   -كما االنجذاب الصوفي –االنجذاب  تفقدوداللة األلوان الغامقة ال 
  بال أجنحة.  اإلنسانية مغامرةالضرورة و 

 
للعدد  ا  تجسيدلهذا الحلم،  ا  ليقتخ   الطائرة   تفي كبد السماء من لوحة ترنيمة، جاء      
الجانبان الحمالن  ودعهي االباب إليهالرجاء.  موس   سامية  بياض األمل و  فهي بيضاء   ،والنغم

 ،خلفه )البالد(ل األنثىظتلالفضاء  قفليفس همال ا غالقلو كان ثمة و . يمينا وشماال  للوحات 
نظرة أنثوية ح يقدَ  إحساس ،الخيال فسحة فهناكن االجانبرغبة الحياة. أما وقد انفتح  خبووست

 األزرق. العمقبو  ملاأل بريقب
 حدة اللون اللوني بين تحفيف رتمال في تتابع هناك  التنوع الزمني للوحة، وعالوة عن    

على و شعر بالتخطي. نل لونية   كثافة  ب لهنسالاما أوغلنا، ثم كل   جةته المتدر  البدء ثم كثاف حال
 عصركتجرى  ا  ساسأالطائرة  . ألن  نفسه التلقي بمثابةه ه بالخارج، كأن  كأن   ذلك يرتد األفق  

ذو  ،للمجتمع والناس الهواء النقيب آتية، كحرية شرقم  ، كغد جديد   ش هم  ت  ق عن كثب تحل   ا 
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 السطح   إلىمضمون الب طف رت هذاعوضا  عن  لكنها ،األخرى للمكوناتتجاور اللوني ال
 بادرناي   ،ا  عمقاالنغمار  بدلف ،للمعنى ا  عكسي ها  توج  تؤكد  األمامية خطوتهاكما أن . الظاهر
  .القادم للوطن جديدة ة  حيا لترنيمةا بسطلي العمق  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليبي معاصر، اهتم بالتصوير الفوتوغرافي وتصميم  ي فنان تشكيليليس  مرعي الت    -1

على  " و"سمر" و"حنين". حصل التليسي الشهادة أو النصر اشهر أعماله لوحة " طائر الحلم" و" الجرافيك.
وجائزة الجروال دي أورو 1991جوائز محلية و دولية، جائزة لجنة التحكيم الخاصة ببينالي مالطا الدولي 

، جائزة معرض اتحاد حقوقي أفريقيا)للتضامن مع نيلسون 1991فينيسيا إيطاليا معرض البورتريهات 
نس والعديد من شهادات التقدير. كما مانديال(،  جوائز تقديرية من بينالي بغداد الدولي ومهرجان القيروان بتو 

 شارك في معارض على المستوى المحلي والعربي والدولي أيضًا. 
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