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الممخص :
الفف التشكيمى كغيره مف الفنوف األدبية والحركية والصوتية وغيرىا ترجمة صادقة
ألحاسيس النحات وأفكاره وثقافتو ومعتقداتو  ،وما يحيطو مف ظروؼ مادية ومعنوية  ،وقد
شيد النحت فى القرف العشريف كأحد أىـ مجاالت الفف التشكيمي عدة تغيرات  ،أدت إلى
تطور مفيوـ النحت الحديث  ،حيث خرجت صياغاتو التشكيمية عف المفيوـ التقميدى ،
وتحولت إلى تشكيالت تبتعد عف الظواىر المحسوسة والمدركة فى الطبيعة  ،اتجو فييا
النحات إلى األشكاؿ المجردة والتعبير عف المضاميف والمفاىيـ وتقمص ظيور أعماؿ النحت
بشكميا العادى أال فيما ندر ،ونتيجة لمتطور العممى والتكنولوجى والتقدـ الصناعى اليائؿ
الذى حدث فى القرف العشريف  ،ظيرت التجارب المتنوعة لمفناف الحديث مع الخامات
والتقنيات المستحدثة والتى أوجد بيا قيماً جمالية متنوعة  ،فقد أصبح متاحاً لمنحات العمؿ

بخامات تشكيمية غير تقميدية كالخيوط والمواسير والخامات الجاىزة الصنع إلى جانب
إستخدامو لموسائط المخمقة كيماويا .
وفى مجاؿ البحث الحالى " النحت البارز" نالحظ أثر التطور الذى حدث فى مجاؿ
الخامات واألدوات عمى الصياغات التشكيمية لمنحت البارز  ،فالتطور الصناعى والتكنولوجى
الذى حدث ساىـ فى إيجاد العديد مف الخامات والمخمفات الصناعية التى استغميا الفناف
الحديث فى صياغة أعمالو مف النحت البارز  ،والتى كونت مفاىيـ تشكيمية جديدة أدت إلى
تخطى حدود التفكير التقميدى .
ويرى الباحث أف الخامة تظير طبيعة الشكؿ وعالقتو بالفراغ وحركة السطح  ،كما
يعتبر الشكؿ والخامة كياف واحد مستقؿ ال يمكف فصمو  ،ولمشكؿ والخامة وظيفة تتمخص
أىميتيا فى ترتيب عناصر العمؿ الفني بصورة مف شأنيا أف تظير قيمتيا الحسية
والتعبيرية والجمالية .
ومف خالؿ ما سبؽ حاوؿ الباحث مف خالؿ ىذا البحث التعامؿ مع تمؾ الثنائية التى
تتعمؽ بالتعبير عف الجانب العضوى والروحى "النفسى" مف ناحية  ،ومع الخامة وايحائاتيا
مف ناحية أخرى  ..وذلؾ فيما يتصؿ بالتعبير الذى يرتسـ عمى العمؿ الفنى فيما يكشؼ
عنو ما يعتمؿ فى نفوس المتمقى مف مشاعر وانفعاالت  ،أو أف يكوف التعبير بالحركة
الجسمانية أو بكمييما معاً  ،فيى رؤية داخمية لمباحث تيتـ بالمشاعر اإلنسانية أكثر مف
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تجسيد مظاىر الواقع المرئى  ،فاألعماؿ فى حد ذاتيا ال قدر ليا إال بما تحممو مف مشاعر
وقيـ تعبيرية ناتجة عف الموضوع أو الخامة  ،فيتجو الباحث ىنا إلى المبالغة والحذؼ
واإلضافة والتشويو فى األشكاؿ كمعالجات تشكيمية تؤكد األبعاد التعبيرية النفسية وذلؾ جنبا
إلى جنب وقع الخامة واسموب تناوليا .
فقد تناوؿ الباحث لترجمة أفكاره وانفعاالتو أحد عناصر الطبيعة "الحصاف"  ،وليذا
العنصر دور ىاـ فى الفنوف التشكيمية منذ القدـ  ،والذي اتصؼ بمظيره المتناسؽ البديع
والذي يجمع بيف كؿ مف الرشاقة والقوة  ،والحصاف مفردة تشكيمية رئيسية فى أعماؿ الباحث
 ،حاوؿ فييا تقديـ الكثير مف القيـ الجمالية منيا االنطالؽ والنشاط والجماؿ واألصالة
والحركة  ،وذلؾ في قالب جديد ومتنوع  ،مف خالؿ حركة رأس ورقبة الحصاف التى ال تنـ
عف الجماؿ بعينو أو الرشاقة أو القوة كما ىو معيود عف الحصاف  ،بؿ تبمغ عف أحاسيس
جياشة وتعبيرات وجدانية مف خالؿ الشكؿ وحركتو ومممسو بؿ مف خالؿ الخامة التى تناوؿ
الباحث مف خالليا التشكيؿ .
ومف ما سبؽ يمكف تمخصت مشكمة البحث فى التساؤؿ التالى :
ما إمكانية اإلفادة من التشكيل بعنصر الحصان -الرأس والرقبة فقط -والتجريب
بخامة مستحدثة فى التعبير واكساب الشكل النحتى قيم جمالية متعددة ؟
المنطمق الفكرى لمتجربة :
لقد صاحب فف النحت البارز الحديث العديد مف الصياغات المبتكرة والتى تنوعت
مفاىيميا وأوحت بالعديد مف التعبيرات القيـ الجمالية  ،فقد تبنت كؿ حركة أو إتجاه لمنحت
البارز فكرة أو قضية اشترؾ فى تحقيقيا العديد مف الفنانييف لتصؿ إلى المشاىد فى صورة
حموؿ تشكي مية  ،وىذا التنوع فى صياغات النحت البارز يعطى الفرصة لتحقيؽ أىـ أىداؼ
الفف والتربية الفنية  ،فاالستخداـ غير المحدود والذى يخرج عف اإلطار التقميدى لمنحت
البارز مف حيث الموضوع والتعبير والخامة يتيح لمدارس أف تنطمؽ أفكاره وانفعاالتو  ،ومف
ىذا المنطمؽ فكر الباحث فى محاولة البحث عف خامة لمشكؿ النحتى مستحدثة لترجمة
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األفكار والتعبيرات  ،حيث عمد الفناف إلى البحث عف خامة لمتشكيؿ تعاونو عمى التعبير مف
جية  ،وتكوف متوفرة فى السوؽ المحمية مف جية  ،وتكوف يسيرة فى التعامؿ إلفادة دارسي
الفف مف جية أخرى  ،وبالبحث والتجريب استطاع الباحث التوصؿ لخامة مستحدثة إلخراج
العمؿ الفنى  ،وكاف الباحث متعمد أف تكوف شبيية بالحجر  ،وتمؾ الخامة تتركب مف خامة
الػ "بوليستر" مع خامة الػ "كيماستوف" بمونى األبيض والبيج والمعروفة بالسوؽ المحمية
بإسـ"جرانيوليت" وذلؾ بنسبة ، 5.5/2/1حيث1بوليستر2+كيماستوف أبيض5.5+كيماستوف
بيج  ،ويصب ذلؾ الخميط بقالب العمؿ الفنى .
كما اتجو إلى محاولة اإلفادة مف مفردة تشكيمية متعارؼ عمييا  ،ولكف بتناوؿ جديد
غير متعارؼ عميو  ،والتعبير بيا عف مضاميف تعبيرية مختمفة  ،وذلؾ بمعاونة الخامة
المستحدثة  ،وبناء عمى ىذا المنطمؽ الفكرى فقد وجد الباحث اف لمفردة الحصاف قيمة
وجدانية كبيرة فى نفسو  ،وقد تناوليا الكثير مف الفنانييف  ،فكاف التفكير فى استخداـ مفردة
الحصاف فى التعبير عف بعض المضاميف التعبيرية المختمفة عف ما عبر عنيا الكثير مف
الفنانييف إلبراز نواحي تعبيرية أخرى بالحصاف  ،فقد عبر الكثير عف قوة الحصاف وعف
جمالو وعف رشاقتو ولـ نتطرؽ إلى التعبيرات األخرى التى حباىا المولى ليذا المخموؽ مف
حزف وألـ وفرحة وانطالؽ وزىو وتفاخر وغيرىا مف األحاسيس الجياشة ليذا المخموؽ الرائع ،
كما حاوؿ الباحث التعبير عف تمؾ المضاميف التعبيرية الناتجة مف مالمح الحصاف وحركتو
مف خالؿ التعبير برأس ورقبة الحصاف فقط دوف التطرؽ لباقى الجسد فى محاولة منو تناوؿ
المفردة بشكؿ جديد والتعبير عف المضموف والحركة مف خالؿ ىذيف الجزئيتيف فقط مف جسد
الحصاف  ،مع التأكيد مف خالؿ حركة الرقبة والرأس عمى الحركة الضمنية لجسد الحصاف
المحذوؼ مف التكويف  ،كما عمد الباحث لمحاولة التأكيد عمى أنو بتكرار مفردة
الحصاف – بنفس الرؤية والمعالجة التشكيمية – يمكف تغيير المضموف التعبيرى لمعمؿ الفنى
 ،مما يثرى الرؤى التشكيمية والتعبيرية ويزيد مف القيـ الجمالية .
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العمؿ رقـ ()1
الحجـ  65 :سـ ×  65سـ

الخامة  :مركب مف (البوليستر+كيماستوف)

العمؿ رقـ ()2
الحجـ  65 :سـ ×  65سـ

الخامة  :مركب مف (البوليستر+كيماستوف)
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العمؿ رقـ ()3
الحجـ  65 :سـ ×  65سـ

الخامة  :مركب مف (البوليستر+كيماستوف)

العمؿ رقـ ()4
الحجـ  65 :سـ ×  65سـ

الخامة  :مركب مف (البوليستر+كيماستوف)
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العمؿ رقـ ()5
الحجـ  65 :سـ ×  65سـ

الخامة  :مركب مف (البوليستر+كيماستوف)

العمؿ رقـ ()6
الحجـ  65 :سـ ×  65سـ

الخامة  :مركب مف (البوليستر+كيماستوف)
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العمؿ رقـ ()7
الحجـ  65 :سـ ×  65سـ

الخامة  :مركب مف (البوليستر+كيماستوف)

العمؿ رقـ ()8
الحجـ  65 :سـ ×  65سـ

الخامة  :مركب مف (البوليستر+كيماستوف)
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العمؿ رقـ ()9
الحجـ  65 :سـ ×  65سـ

الخامة  :مركب مف (البوليستر+كيماستوف)

العمؿ رقـ ()15
الحجـ  65 :سـ ×  65سـ

الخامة  :مركب مف (البوليستر+كيماستوف)
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العمؿ رقـ ()11
الحجـ  65 :سـ ×  65سـ

الخامة  :مركب مف (البوليستر+كيماستوف)

العمؿ رقـ ()12
الحجـ  65 :سـ ×  65سـ

الخامة  :مركب مف (البوليستر+كيماستوف)
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العمؿ رقـ ()13
الحجـ  65 :سـ ×  65سـ

الخامة  :مركب مف (البوليستر+كيماستوف)

العمؿ رقـ ()14
الحجـ  65 :سـ ×  65سـ

الخامة  :مركب مف (البوليستر+كيماستوف)
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العمؿ رقـ ()15
الحجـ  65 :سـ ×  65سـ

الخامة  :مركب مف (البوليستر+كيماستوف)
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