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  الملخص
ة             ادي معلوم دُّ  . حسب النظرية المعلوماتية فإن العمل الفني هو إشارة تشفر في شكلها الم ويع

  ).١(تحقيقهاتواصل هذا العمل مع المشاهد من أهم الشروط المبدئية التي يفترض 
ا     ي تختزنه ة الت اني والصورة الفني ل المع يلة لنق ة آوس إبراز دور الخام ادة البحث ب أطر م تت
 .المنحوتة بلغة تشكيلية بسيطة ومقروءة، محصنة بايديولوجية متينة تعيش في وجدان الشعوب

رة الدراسة في بو                       اء وجودي فت ا الوثائق المقدمة نفذتها بنفسي من خالل الترحال في أثن . لوني
ا   ة معالجته تخدمة وطريق ر المس اط العناص راث، وارتب ائل الت ى مس د عل ل التأآي ن أج وم

ة مارسيل ماوس        ه البحاث ا قدم ل بم  ..Mبالمخزون الثقافي اإلنساني، استعنت في عملية التحلي
MAUSS)ده  ). ٢ ه وتقالي ان وعادات ة اإلنس ي طبيع ال البحث ف ي مج ين  . ف ه أرف ا قدم ًا م أيض

كي  وغرافي ). ٣ (E.. PANOFSKYبانوفس ل االيقون ائل التحلي ي  . *بمس ى رؤيت افة إل إض
ن       ا م أس به ة ال ب ذت مجموع ث نف ة حي ي الميداني الل تجربت ن خ أهًال، وم ًا مت بوصفي نحات

  .األعمال النحتية بخامات مختلفة محليًا وعالميًا
  

  
  
  
  
  
ين  من اليونانية ويحمل هذا المصطلحICONO GRAPHY اإليقونوغرافيا * ى  .  داللت ة األول : الدالل

وانين   دت ق د ول ا، وق هد م ة تصوير شخصية أو مش دد آيفي كيلي يح ن التش ي الف ام صارم ف نظ
وس ة والطق ع الديان ديم م ن الق ة الف ا نتيجة عالق ي . االيقونوغرافي ام ف ه من مه ا وضع أمام وم

ل   تيسير التعرف على الشخص أو المشهد، ومواءمة مبادئ المحاآاة مع المنطلقا       ة مث ت الالهوتي



  الخامة ودورها في عملية التعبير النحتي

  ٢٥٨

وذي          (تصوير   ن الب لكن  ). أعياد العذراء والمسيح في الفن المسيحي، والمراسم االحتفالية في الف
داع               مع اغتناء الفن بمضامين جديدة شرعت هذه القوانين المفرضة تتبدل وأخذت شكًال في اإلب

دة أخف     الفردي حدد حرية التعامل مع فروض االيقونوغرافيا القديمة وظهور أطر ناظم              ة جدي
  .وطأة

وغرافي في                  نهج االيقون ة فتعني الم ارف الفني ى صعيد المع أما الداللة الثانية لهذا المصطلح عل
اء تصوير الشخصيات أو المشاهد                 ة في أثن د  . وصف وتصنيف العالئم والمخططات النمطي وق
ة    يلة لدراس ر آوس ع عش رن التاس ن الق ات م ا خالل األربعيني ي فرنس نهج ف ذا الم أ ه ون نش  فن

بها        ا ونس اني        . العصور الوسطى وفك رموزها وآناياته ة في النصف الث ذه الطرائقي ا أخذ به آم
ة                  د البيزنطي من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين آل من آونداآوف في دراسة التقالي

ن الروسي ي الف ا  . ف ي منهجه ا ورسخ ف ات االيقونوغرافي ذي وسع أطر وإمكاني وبانوفسكي ال
ي البح ذه    =ث ف ذ به ا، إن األخ ة م ياق ثقاف ي س ا ف ا ومغزاه د أهميته ة وتحدي ال اإلبداعي األعم

دُّ أحد                        ة، ويع ة والفني ة والجمالي ن االجتماعي ًا شاملة عن جوانب الف الطرائقيه يجمع آذلك بحوث
  . شروط االستيعاب الصائب للعمل الفني

يلة لتصوير شخصية م   ه وس ذا المصطلح أن ن ه ذلك م م آ ا يفه زة آم ا أو الموضوعات الممي
  .)١(لعصر ما أو اتجاه فني

ية»)  ١( ة الروس كو « الموسوعة الفني ؤلفين موس ن الم ة م دآتور هزي . ١٩٨٦مجموع نص ال ة ال ترجم
  .فيروز
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واهره    رتبط ظ انية، ت ردات ودالالت إنس ن مف ه م ا يحتوي اهم لم يلة للتف ون الشكل وس ن فن ره م النحت آغي
ة           الفعالة باإلنسان حصرًا،   ة والعملي احيتين الفكري د اإلنسان، وهو        .  ذلك لكونه نتاجًا إبداعيًا من الن صنعته ي

  .حصيلة خالقة تستمد وجودها من الواقع، فمنذ بداياته آان وسيلة الستيعاب الوسط المحيط واالنسجام معه
م وأساسي، ب        تم    يفترض في ظهور العمل الفني إلى حيز الوجود أن تتشكل الفكرة، وذلك شرط مه ك ي د ذل ع

  .البحث عن الشكل المناسب إلظهار تلك الفكرة، وهذا البحث هو الذي يقودنا إلى اختيار المادة لتأدية الفكرة
ات     ى الخام ادًا عل ه اعتم ي وتمّثل ل الفن ويم العم ي تق ة ف عة تعطى األولوي رة بصورة واس اك آراء منتش هن

ن البح ر م د الكثي ذه، ويوج ي تنفي ات المستخدمة ف رين والتقان كيلية لمفك ون التش ات الفن تم بتقان ي ته وث الت
ادة               ذًا بم ان منف ة ترتقي وتتصاعد إذا آ ة الفني ه، وأن القيم دور األساسي في ؤدي ال أجمعوا على أن الخامة ت

ؤثرات، وتحريك العواطف    . ثمينة أو نادرة   ويقررون بأحكامهم أن زمن اإلنجاز وذهنية الفنان، وأسرار الم
ا      التي يوقظها العمل ادة وتقاناته ة      .  الفني ـ جميع هذه األمور ـ مصدرها الم ادة ومعرف ل الم ه يكفي تحلي وأن

انون      (آما تجمع الكثير من النظريات      ). ٤(تقاناتها للكشف عن أسرار الجمال ومجاهيله      بعض أصحابها الفن
ا                 : إذ تقول ) أنفسهم وم عليه ا    إنَّه بمساعدة األعداد والحسابات الرياضية للنسب التي يق العمل الفني بإمكانن

ة     ال الفني ثًال             . إبداع األعم دماء م ذه المسلمات الفالسفة الق د آمن به اغورثيون (وق دأ    ). الفيث ذا المب ويعتنق ه
  .بعض مؤرخي الفن حتى يومنا هذا وخاصة المهتمون بفن العمارة

ًا    ر اهتمام ي ال تعي ذه المواقف والت ة له ى اآلراء المخالف ن التطرق إل ا م د هن اوالب ادة وتقاناته ويجب . للم
اهد      ى المش رأي أصحابها أن العمل    . اعتماد القيم الشكلية في إقرار نجاح العمل الفني وإيصاله المعاني إل وب

ادة                        ذًا من م ًال منف النحتي قد يكون مصاغًا من الذهب وفي الوقت نفسه يظل تأثيره ضعيفًا، وقد نصادف عم
ن اإليطالي     . الصلصال يمتلك حضورًا وتأثيرًا رائعين   ا مؤرخ الف ره لن و  . وعلى سبيل المثال ما ذآ جيورجي

اري    فاس
G IORGIO VASARI    ين رة ب ي الفت اش ف ذي ع ه ) ١٥١١-١٥٧٤( وال ي آتاب اهير  « ف اة مش حي

يا    »المصورين والنحاتين والمعماريين ة       FRANCIA عن المصور فرانس ى خام ديح عل ذي أغدق الم  ال
و  البرونز التي نفذ بها تمثال يوليو ذا     M. ANGELLOس الثاني، فرد عليه ميكل أنجل ذي نحت ه  وهو ال

ا، وإذا               ذ به ة التي نف العمل مؤآدًا أن القيمة الفنية للعمل ال تعود إلى ممولها الذي أغدق المال من أجل الخام
ه  ا علي ك فم ر ذل ان غي ا -آ انون- أي فرانتش م الفن ألوانهم ه ه ب ذين يزودون ك ال دَّ أولئ استطرد و.  إال َأْن يع

  ).٥(»إنه مبتذل ال يفقه شيئًا عن الفن« :قائًال
ك            ى ذل د عل ا سوى التأآي ائج                    : ال ينقصنا هن ى نت وم من دور في الوصول إل ي الي ه الحاسب اآلل وم ب ا يق فم

ى                      ول عل د الغرافيكي المنق دمها في البع ددة التي يق ة من خالل االحتماالت المتع مذهلة إليجاد الحلول الفني
راغ من                الشاشة، يجعل  ة لنحت الحجوم المشكلة في الف ا في إيجاد صيغ عملي نا على ثقة بأنه لن يضن علين

  .خالل البرامج الموضوعة مسبقًا
دة فحسب                     ادة جدي . أرى أنه ليس الهدف من استخدام خامات وتقانات مختلفة في إنجاز بديل عن التصميم بم

ة   . تعبير عن طبيعة الموضوع الذي نعالجهإنما البحث عن القضايا األساسية والسامية التي تنشد ال   فلكل خام
ر        ا العمل النحتي تعكس              . مواصفاتها وإمكانياتها باإلضافة إلى خصوصيتها في التعبي ذ به ة التي ينف والخام

ه  ن طبيعت رًا ع ة   . تصورًا مباش ذه الخام ا ه ي تحتويه واص الت ن الخ ة م ى مجموع ك عل د ذل ا . يعتم غناه
  .»نمط المادة« و ما نسميه بـوالسمات اإليجابية فيها، وه

  :تقسم المواد التي ينفذ بها العمل النحتي حسب طبيعتها إلى قسمين
از التصميم أو   – أ  ي إنج اعدة ف ة المس ك مهم ي تمتل واد الت ع الم ا جمي يطة تنضوي تحته ات وس  خام

  .الخ… والجبس، والمعجونة والشمع) الصلصال(آالطين : النموذج األساسي
د               . اسية طويلة الديمومة   الخامات الق  –ب   اريخ المدي ر الت . وهي األساس الستمرارية العمل النحتي عب

دائن      : ونذآر منها على سبيل المثال  ادن المشكلة، الل ادن المصهورة والمع الحجر والبرونز، والمع
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ام الصناعي   ر الصناعي والرخ رة الحج ة المبتك ي  . الكيميائي ل النحت ي حضور العم ا ف وألهميته
  .ضها بالوصف والتحليل تباعًاسنتناول بع

ة                 ة من الطبيع ى استخدامات بعض العناصر الحي ار       : آما سنتطرق إل واء والن اء واله فاستخدامها  … آالم
داعي                              اني للعمل اإلب م األساليب في تحصين المع دُّ من أه ي يع ا في العمل النحت بمعنى مجازي، وتوظيفه

  . وسنورد على ذلك األمثلة الموثقةوربطه بأعرق التقاليد الرمزية بالفنون التشكيلية

  الحجر الطبيعي
ى سطح األرض نتيجة               ة عل الحجر الطبيعي ويتمثل بالصخور الرسوبية التي تشكلت في األحواض المائي

دد                .  آيميائية –الرواسب في ظروف فيزيا      ا الحجر الكلسي وهو متع ددة ومنه ة متع وعبر مراحل جيولوجي
  ).األبيض واألصفر والوردي(األلوان 

ة   ل بالصخور الناري ا يتمث ة(آم ا    ) االندفاعي طح ومنه ى الس ه عل هرة المتدفق م المنص رد الحم كل بتب وتتش
اتح  اتم والف ين الق راوح ب ه يت ز بصالبته ولون ذي يتمي ت ال ارة . البازل ي العم ار ف عة االنتش تخداماته واس اس

ومن الجدير بالذآر أنه    . )حمص وحماه (وفي المنطقة الوسطى    ) حوران(والنحت خاصة في جنوب سورية      
ة واستخدامها في           درة الحراري ة الق ران عالي بإمكاننا إعادة هذه الخامة إلى منشئها عن طريق الصهر في أف

  .صب التماثيل
تحالية   اك الصخور االس ة(وهن وان ) التحولي دد األل و متع ام وه ميات  . آالرخ ورية تحت تس ي س د ف ويوج

  ).الكلسي والرحيباني والبدروسي(مختلفة 
ة   خور الباطني ذلك الص ة(آ ة      ) الدسيس ألوان مختلف د ب خور ويوج لب الص ن أص دُّ م ت ويع ا الغراني ومنه

  .*وقد استخدمه المصريون القدماء بكثرة في أعمالهم النحتية..). آاألحمر والرمادي الغامق والفاتح(
آثير من المآثر الفنية، تصلنا     . يعدُّ الحجر الطبيعي من أقدم وأنبل الخامات استخدامًا للنحت وأطولها ديمومة          

  . بالماضي وتمتع أبصارنا بفضل استمرارية هذه الخامة وحضورها
ة        . ففي الوقت الذي يصدأ فيه المعدن ويتفتت الطين المشوي ويهترئ الخشب           ة العملي يظل الحجر من الناحي

الح            . (ال يتغير  ة ب وث البيئ . موض واألبخرة الصناعية    إن جميع المؤثرات الكيميائية من الوسط المحيط، وتل
ى            . تعمل على تفكك عناصر المادة الطبيعية بشكل واضح        إال أن هذا التأثير في خامة الحجر ظل ضئيًال عل

  ).مرور الزمن بالمقارنة مع المواد التي تعود إلى مصادر معدنية أخرى
اريخ   تمتلك خامة الحجر آمادة نحتية ودون أدنى شك معنى سيميائيًا، لها حضور في مخيل     ر الت ة اإلنسان عب

ة        . القديم والمعاصر  ر      ). ٦(فالمضامين التي تحتويها تمتلك طاقات سحرية طقوسية وديني رافقت اإلنسان عب
ة                   . تاريخه الطويل  ة ومجازي ا أشكاًال واقعي ل من خالله أوته في أحضانها، حمته من الشرور المحيطة، ومث

  .ك والكروملخآالدولمن وأهرامات المكسي. أغنت الحضارة البشرية
ه، وبصورة خاصة النحاتون        انية والرمزي ة الحجر اإلنس ري مور   . أآد األدباء وعلماء الجمال قيم  .Hهن

MOORE . د ادة   « أآ ع الم ة م ة العالق ادة الحجر  ). ٧(»حقيق ة    . خاصة م ة نفسها تحدثت النحات في الرؤي
وفا     ارا سترينكيفيتش ة برب ت ). ٨(B.STRYNKIEWICZOWAالبولوني ابر   إذ« :فقال ى غ دنا إل ا ع

ة                             األخص الحجري ه وب ة مرتبطة بالكتل ان أن المنحوت ًا وفي آل مك اريخ النحت نالحظ دائم العصور في ت
األرض واإلنسان                       ًا، وبشكل طبيعي مرتبطة ب ة فيزيائي ا ديموم واد وأآثره دم الم ادة من أق . »منها، هذه الم

ة ت قائل ظ « :وتابع ة نالح تمرارية الفيزيائي ا االس ة   إذا تجاوزن ى المنحوت ر أعط كل واضح أن الحج  وبش
 

  .١٩٨٦-١٩٨٥الدآتور الخوري يوسف منشورات جامعة دمشق « علم الصخور »*
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رمدي ال الس ام    . المصرية الجم ع نظ ة م وانين الطبيع اد ق ى اتح ك إل ود ذل ا يع يس بالمصادفة وإنم ذا ل وه
  .»األشياء الراقية

ا في                            ة لصعوبة تطويعه ال النحتي قد يعود التردد في استخدام خامة الحجر الطبيعي بشكل واسع في األعم
اريخ النحت       .  تعدُّ من أصعب المواد المسخرة للنحت   فخامة الحجر . التشكيل اًال من ت وسوف نستعرض مث

ي      ا ف ة، ونفوذه تخدمة بالمعالج ة المس ى الطريق دين عل ة مؤآ ذه الخام تخدام ه ي الس اهد واقع المي آش الع
  .التعبير عن الموضوع

ى أرضي         اد عل ذآاري المش ال   من األمثلة الناجعة الستخدامات خامة الحجر في النصب الت ة معسكر االعتق
ا  اك     TREBLINKAتريبلينك واف نوف ت تشيس ينكو، آدم هاؤوب يك دوش ين فرانتشيش اتين والمهندس  للنح

درها       ) المقالع(حيث جلبت الصخور من منابعها   ). ١٩٦٤( / ١٤/ووزعت بصيغة مدروسة على مساحة ق
م     كل رق ارًا ش ر هكت ة عش خرية    ). ٢-١(أربع ل الص ن الكت اء م عبة اإلحص ة ص ة  مجموع ر المعالج  غي

ذي              والمتفاوتة األحجام واألشكال، الوسط المحيط بالمشاهد ال يتطلب الكثير من الجدل في تحقيق الغرض ال
ا              . قدمت من أجله هذه الشارات التشكيلية المبسطة       ان زواياه ذا المك فالصخور المفجرة التي وضعت في ه

ل مضامين تعبر عن األلم والتعذيب والموت       الحادة، وسطوحها غير المشذبة باألدوات النحتية أصبحت تحم       
أثير في الشعور                 ة الت المأساوي، إنها ملحمة شعرية قصائدها متنوعة قدمت بطريقة مشحونة باالنفعال، بالغ

  .االنساني تبعث رؤيتها في الوجدان جل متطلبات اإلثارة

  
 بولونيا للنحاتين والمهندسين »تریبلينكا« النصب التذآاري لضحایا الفاشية: ١شكل 

  ١٩٦٤فرانتشيشيك دوشينكو، آدم هاؤوبت، تشيسواف نوفاك حجر طبيعي 
  

ل الصخرية           ذه الكت ادًا     – والتي إذا استطعنا إحصاءها تتجاوز عشرات األلوف               –آل آتلة من ه ل أبع  تمث
تالزم          . إنسانية، تذآرنا بأولئك الذين قضوا في سبيل قضاياهم اإلنسانية         رة لل ر عب باعثة في نفس المشاهد خي
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  .مع قدسية اإلنسان
 شكل  *»أوشفنتشيم « صورة أخرى منفذة من خامة الحجر الطبيعي تختلف عن سابقتها في طريقة المعالجة 

وين أفقي               ). ٣(رقم   راً   (صف طويل من الكتل الغرانيتية الرمادية اللون والمتفاوتة الحجوم بتك ) خمسون مت
ة             تتداخل ببعضها،   هيئاتها قريبة من األضرحة، عولجت سطوحها بصيغة متجانسة بواسطة األدوات النحتي

ة     . موشحة بالقساوة ) خاصة األزاميل المدببة النهايات   ( وين بمرآزي تتوسطها آتلة معمارية تشد عناصر التك
ميزة من التضاد   المصقول إلى درجة اللمعان لتخلق نقلة مت    ) لون الحداد (مهيمنة منفذة من الغرانيت األسود      

  .مع العناصر المرافقة بلونها وطريقة معالجتها
  

  

 بولونيا للنحاتين والمهندسين »تریبلينكا« النصب التذآاري لضحایا الفاشية: ٢شكل 
  ١٩٦٤فرانتشيشيك دوشينكو، آدم هاؤوبت، تشيسواف نوفاك حجر طبيعي 

  

  :الحجر الصناعي
مسلحة بالقضبان الحديدية قوامها االسمنت والصخور المطحونة والمكسرة        ) بيتونية(بنية  : ناعيالحجر الص 

  .وهناك اجتهادات متعددة قابلة للمد والجزر في ترآيب هذا المزيج. والرمل والماء
 

  . النصب التذآاري العالمي لضحايا الفاشية*
ذ مجمو يمونتيني،   تنفي و س يال، جورجي رو آاس ونيين بيت اليين والبول اتين االيط ن النح ة م ع

ا        ة      ». توماسوفاله، ماوريزو فيتاله، ييجي يارنوشكيفيتش، يوليان باوآ ل النصب التذآاري دلي
  .١٩٧٠مجموعة من المؤلفين وارسو « بعد الحرب العالمية الثانية في بولونيا
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  :وتتألف على النحو التالي) ناجحة(على سبيل المثال وليس الحصر أعرض تجربتي التي اعتبرها 
  %.٢٠بنسبة ) األبيض أو األسود حسب الحاجة الختيار اللون(األسمنت  
  %.١٥بنسبة ) وهو ما يسمى محليًا برمل المزار أو النبكي(الرمل  
  %.٢٠بودرة الرخام بنسبة  
  %.٢٥بنسبة ) حجم حبة القمح(آسرة الرخام  
  %.٢٠طحين الصخور الرسوبية بنسبة  

ة (PURISTSنظر الصفائيون  لح و) أنصار الصفائية الفني ى االسمنت واالسمنت المس ال إل اء الجم علم
ازدراء الل  . ب ن خ رة م اة المعاص ي الحي ادة ف ذه الم ور ه ى حض ارة إل دفعنا لإلش وعية ت ن الموض لك

د   ة عن ة هام ع بمكان ي مجال النحت، وتتمت ية ف ادة أساس ار، بحيث أصبحت م عة االنتش استخداماتها الواس
وافر في آل            . والنصبيةمعظم النحاتين في تنفيذ أعمالهم الصغيرة        ادة اقتصادية، تت ا م يس فقط لكونه ك ل ذل

دة     ة، إضافة            . زمان ومكان وبأسعار زهي ا للظروف الطبيعي ا للتشكيل ومواجهته ا وقابليته ا لمطواعيته وإنم
  .إلى إمكانية التحكم بتلوينها

ت مصداقية هذه المادة من  إنما الوصول إلى الحقيقة التي أآد ) شاعرية البيتون (ليس هدفنا لفت االنتباه على      
ة  ارة الحديث ع العم جامها م الل انس ارات   . خ ع االبتك ق م ي تتواف ة الت ة والجمالي ا التعبيري ى قيمه إضافة إل

يارة       . والتقانات الجديدة  ينما، آالس ا استخدامه آواحد    … فاألسمنت المسلح آخليطة البالستيك، آالس بإمكانن
ارات    من العناصر المشكلة لحضارة القرن العشرين      المتالآها صفات االبتكار، ودورها في استمرارية التي

  .الفنية والحضارية
ال           د مدخل معسكر االعتق اد عن ذآاري المش  نتعرف عن آثب على خامة الحجر الصناعي في النصب الت

دانك « م        . MAIDANEK »مي ة شكل رق وبلين البولوني ة ل ى مشارف مدين وآين    ) ٤(عل ور ت للنحات فيكت
W. TOLKIN ة         هذا ذه الخام ر من عمل واحد في ه ذ أآث ه النحتي     . النحات الذي نف د حصن تكوين  -وق

ة، المصير   . المعماري، بأبعاد رمزية تعكس ثالث مراحل في حياة المعتقلين       ق، البواب ة مأساوية   . الطري آتل
تقيمة             ق مس ا طري ود إليه في مظهرها الضخم، مشحونة بالصور، تشكل في جسدها بوابة عبور عريضة، تق

ا      ى جانبه رئبة عل ة والمش ة المزروع ل الصخور الطبيعي بب حضور آت ة بس ة بالرهب يرة، مليئ ذه . قص ه
  .العناصر تعكس صورًا صادقة عن المآسي التي مر بها أولئك الذين أجبروا على الوداع بعد قنوط األمل
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 تنفيذ مجموعة من النحاتين »أوشفينتشيم« النصب التذآاري لضحایا الفاشية: ٣شكل 

منهم بيترو آاسيال، جورجيو سيمونتيني، ماوریزو فيتاله، یيجي . االیطاليين والبولونيين
  .یوليان باوآا. یارنوشكيفيتش

  
آذلك في  . »آوميديته اإللهية« في. DANTEنراها عند دانته . صور الطريق المجازية واضحة في الشعر

ديانات السماوية      في طقوس (المعتقدات الدينية وتطبيق شعارها منذ قديم األزل    وثنيين وفي ال د ال دفن عن :  ال
  ). طريق االنبعاث والحج إلى األراضي المقدسة عند المسيحيين والمسلمين

ه             ة في ة ناري ى سطحه نتيجة اصطدام طلق ور عل ر المحف : يرينا النحات في النصب الصدع في الجدار واألث
مها الفنان بشكل مقصود وهادف لينقلنا إلى    هذه الشارات والرموز استخد   . خطوط فاصلة بين الحياة والموت    

  .عالم الحدث ومعايشة الظروف من آل جوانبها

  :اللدائن الصنعية
تير     ة البولس ى خام رق إل ن التط ا م د لن ة الب ات النحتي ن الخام ديث ع ياق الح ي س ماغ (ف د األص أح

ى  ). ياف الزجاجيةالقابلة للتجمد والصالبة بإضافة مفاعل إليها وتسليحها باألل   ) البتروآيميائية هذه الخامة عل
انية المعاصرة، وأآدت          ) النقية الشفافة وريزين الصب   (اختالف أنواعها    اة اإلنس اجتاحت آل مكان في الحي

ديًال            . حضورها آبديل لجميع الخامات التقليدية     داخلي، وب بحيث أضحت بديًال للرخام في صناعة اإلآساء ال
فن     ل الس ناعة هياآ ي ص ذ ف فيح المفول يارات للص ائرات والس انون   .  والط ا الفن ن وجوده تفاد م ا اس آم
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ة                     ة الطبيعي المواد األولي ا ب ق مزجه طحين  (التشكيليون وال سيَّما النحاتين في تنفيذ أعمالهم النحتية عن طري
  .فتحقق إنجازات سريعة وبأسعار منافسة. على سبيل المثال) الرخام الطبيعي

  طاوع، الفونت الستانلس ستيلالحدید المفولذ، الحدید الم: الحدید
ق      بيل تعمي ي س ة  ف ال النحتي ي األعم والذ ف د والف ادتي الحدي عة لم تخدامات واس ى اس احثون إل توصل الب

  . استخدامات المادة في مجال التعبير، والسعي لتوظيف مواد أصيلة وطويلة الديمومة
وهذه الخواص ترجع إلى طبيعة     . عد الحدود األحكام الرائجة عن ماهية الحديد تصفه بالمتانة والقساوة إلى أب         

  .الفلزات المكونة لهذه الخامة
فهي بالنسبة لبعضهم     : ينظر الباحثون في أدبيات الفن التشكيلي إلى خامة الحديد آعمل نحتي بصور مختلفة            

ك خواصَّ سحرية             وى الشر الدنسة              ). ٩(تعدُّ من المعادن المقدسة التي تمتل رتبط بق د بعضهم اآلخر ت وعن
نكا           ). ١٠(والشيطانية   رن العشرين يربطه أنجي أوس ات الق ة وحضورها في منحوت ذه الخام ألق ه  .Aت
OSEKA١١( بالنـزعات الفنية الحديثة.(  

وني  . استخدم الحديد في األعمال النحتية بصورة متفاوتة وحسب الضرورة        إال أننا نالحظ تأآيد النحات البول
ة   على استخدامW.HASIORفوادسواف هاشور   ه النحتي ى سبيل    .  هذه  الخامة بغزارة في أعمال ل عل نحل
م  »األورغ الحديدية« األول يحمل تسمية محلية: المثال عملين منها ذين     ) 5( شكل رق د للشهداء ال وهو تخلي

وطني       م ال تمرارية الحك ل اس ن أج هدوا م لوا واستش وزنا    . ناض ل س ى جب اد عل رب  SOZNAوالمش  ق
  .CZORSZTYNتشورشتين 
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 بولونيا للنحاتين والمهندسين فيكتور »ميدانك« النصب التذآاري لضحایا الفاشية/ ٤/شكل 

  .١٩٦٧حجر طبيعي + توآين، یا نوش دیمبيك حجر صناعي 
  

ل  ة ضخمة ب ة(آتل كيلها) بطولي ة تش ا وطريق ي هيأته ردة ف ر عن االنتصار، متف ة . تعب الج النحات خام ع
وين يستدعي                . لمفولذ بطريقة مثيرة للمشاعر    الحديد ا  رار في العناصر المشكلة للتك فالنظام الهندسي والتك

د                ا يؤآ ة مم األسى إلى المنظر الطبيعي المحيط ليعيد ذاآرة المشاهد إلى واقع األحداث التي مرت به المنطق
  .الدوافع التي أشيد من أجلها هذا العمل
ة   توضعت الكتلة المعدنية على أرضية      اسمنتية، نحت عليها ثالث هيئات إنسانية مستلقية تمثل شهداء الحري

  .وقد نفذوا بلغة واقعية فائقة الدقة
ر وهو                      ة التعبي ة في عملي الشيء الطريف والجديد في هذا العمل مشارآة عنصر طبيعي ساهم بصورة فعال

تسمح للهواء في المرور من خالل   فقد قدم الفنان حلوًال . مشارآة حاسة السمع في التواصل مع العمل الفني       
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ائزي              ا هو      . فتحات في جسم العمل الفني، وبتنوع موجات الهواء يتولد لحن موسيقي جن يس آم ذا اللحن ل ه
افر األصوات                    يٌء بالصرير والصفير وتن ًا    . الحال في اآلالت الموسيقية المألوفة بل هو صوت مل دم لحن يق

  .دراميًا معبرًا عن طبيعة الموضوع
ي العم ة      ف لوبية المعالج ابقتها بأس ن س ف ع كيلية تختل يم تش د بق ة الحدي دمت خام ه ق ات نفس اني للنح ل الث
  . والتنفيذ

فقد جاءت مقطعة، مطروقة ومثبتة باللحام تمثل موآبًا من الطيور الخيالية والقريبة في هيئاتها من الصقور                 
األرض        تتقدم مثبتة على عجالت مسننة تعبيراً     . المسلحة بالبنادق والحراب   اط ب شكل  .  عن السرعة واالرتب

  ).٧-٦(رقم 
ة                    كلية والتكويني ه الش ألوف في بنيت ه تجاوز الم د توضعت عناصر      . من خصوصيات هذا العمل الفني أن فق

دو للمشاهد من                     رًا بحيث تب انين مت د عن الثم العمل على هضبة مصطنعة بصورة متدرجة على مسافة تزي
وآما استخدم هذا الفنان الهواء في العمل       . مكان آأنها قافلة من آلة الحرب     مسافة يستطيع فيها الهيمنة على ال     

ار       . السابق آأداة للتعبير   ى استخدام الن ذاة              . لجأ هنا إل ة مغ وي أوعي ا تحت فالعناصر المشكلة للتكوين جميعه
  .ًا بالحيويةبالمواد البترولية، يتم إشعالها في المناسبات القومية تضفي على العمل طقسًا احتفاليًا مليئ

  النار
ة بشكل واسع                  ة الثاني د الحرب العالمي ة بع فجاءت  . انتشر استخدام النار آمادة للتشكيل في النصب التذآاري

ذآيرًا    هداء وت ارًا للش ام إجالًال وإآب وين الع ق عناصر التك ة، تراف وم مختلف كال وحج علة بأش ة ش ى هيئ عل
  .بالحوادث التاريخية

وآما هي الشمس  « ).١٢(»الخير والشر: ة في عملية الجمع بين القيم المتناقضةمن العناصر المتفرد« النار
من خالل أشعتها، النار من خالل شعلتها ترمز إلى الفعاليات المعطاءة المضيئة والمطهرة، في الوقت نفسه                

ا قاضية                : تمتلك معاني سلبية   دمر، غضبها شديد وحروبه ع وت دخانها، تحرق، تبتل ب ). ١٣(»تخنق ب ت اآتس
انية         زل    . خصائص رمزية لكونها واحدًا من عناصر التكوين البدئية منذ انبعاث الحضارة اإلنس م ت آانت ول

ان ًا لإلنس اعي . صديقًا حميم ائلي واجتم م ع كل أول تالح ي حضورها تش تاء . ف ام الش ا أي الجلوس قربه وب
  .الباردة، ترعرعت أولى أحالم اليقظة في بناء المستقبل الفاضل

رة                  إن استدراج  ى  توسيع دائ ة تسعى إل ى بحوث معمق ة للتشكيل يرجع إل ة آخام  عناصر أولية من الطبيع
  .المعاني والصور لربط المنحوتة المعاصرة في سلسلة التقاليد الموروثة
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 أولئك الذین استشهدوا في النضال من أجل استمراریة الحكم« النصب التذآاري: ٥شكل 
  )١٩٦٦بيتون + حدید مفولذ ( بولونيا للنحات فوادیسواث هاشور – جبل سوزنا »الشعبي

  اللون والضوء
ر     ة التعبي ي عملي ام ف ة وآعنصر ه ون آخام ألة الل ى مس ا أن نتطرق إل ًا هن اريخ  . وأرى لزام إذا تصفحنا ت ف

ذه       ة، ه ة هام انَي حياتي ديم مع ذ الق ك من ة امتل ون آخام تمس أن الل ارات، نل ا  الحض ت روابطه اني توثق  المع
ا لحاضر                     اريخ،  ويستمر حتى وقتن ر الت على  . بالمعتقدات وأضحت مخزونًا ثقافيًا يقبع في وجدان الشعوب عب

ال بيل المث ق . س د اإلغري ود عن ون األس ة والظل . MELANالل د العتم آن واح ي ب ور . يعن اه مضاد للن ومعن
يمة نفسها حتى يومنا هذا آرمز للموت والحداد، خاصة             وقد احتفظ بصورته وبالق   ). ١٤(والوضوح، أي الحياة  

  .عند شعوب حوض البحر األبيض المتوسط
ؤثرة في ردة        . يوجد اللون في آل مكان يحيط بنا، يؤثر بفعاليته في المشاعر والحالة النفسية             درة م ويمتلك ق

ار       . التنافرمهدئًا أو مثيرًا محزنًا أو مبهجًا، مؤلفًا لالنسجام أو          : الفعل عند اإلنسان   ال في إظه آما له دور فع
  .الهيئة الفنية بقدرته على التأثير باإلحساس بالبرودة أو الدفء، الخفة أو الثقل

ال التصوير            ى جانب ملمس          . خواص اللون هذه تستخدم بشكل واسع في أعم ا إل ا في مجال النحت فإنه أم
راغ ي الف ة ف ي حضور الكتل يًا ف ًا أساس دُّ رآن ة تع اني سطح المنحوت أطير المع ؤدي دور الوسيط في ت ، وت

  .والصور الرمزية
إن االستفادة من استخدامات اللون في العناصر المحيطة يساعد على استقطاب االنتباه على األشكال، وخلق               

ي،    . مزاج مبهج أو بطولي، راٍق أو متدٍن عند المشاهد        ة والعمل النحت تتعلق المسألة هنا بالحل اللوني للخلفي



                أحمد األحمد         ٢٠٠١مجلة جامعة دمشق ـ المجلد السابع عشر ـ العدد الثاني ـ 

  ٢٦٩

اين وحساب ق وني –يم التب داد فضائي  – التضاد الل ًا بامت ة يعطي انطباع ة معماري اتح لمجموع اللون الف  ف
دو ضيقًا ويعكس              - حتى لو آانت اإلضاءة ضعيفة       –واسع   اتم يب ون الق اني ذات الل ، في حين أن فضاء المب

ر عن فك                   . اإلحساس بالعتمة  ة التي تعب أن المنحوت ون، يصبح واضحًا ب ة أو   وبحساب خواص الل رة احتفالي
ة             ة قاتم ادة      . رسمية ال يمكنها نقل هذه الصورة إذا آان الناظر محاطًا بأبنية رمادي د إش في الوقت نفسه وعن

  .تكوين نحتي درامي حزين أو حدادي، يؤدي اللون الرمادي دورًا هامًا في حضور الفكرة
ى           تظهر األشكال قريبة بصريًا في حين األل          ) الحارة(األلوان الدافئة   « راغ، وعل دها في الف اردة تبع وان الب

اتم                    ون ق دلت بل ة نفسها إذا ب ى الخلفي ه عل ه في حين أن خلفية بيضاء يبدو التمثال األسود أصغر مما هو علي
  ).١٥(»تبدو الكتلة الفاتحة أآبر

ا                        في خالصة البحث   ؤدي أغراضها في البحث التشكيلي الفراغي، إذا م ع الخامات ت  يبدو واضحًا أن جمي
درامي الحزين، أو المشهد                   وضع ك المنظر ال ت في أنماط من التناغم أو التضاد، أو إذا ساهمت في خلق ذل

  .المتألق بروح الكبرياء والعظمة
ك               ة تغلف ذل ة الحجري ي أن الخام أت ل ي، هي آنت منساقًا للتفاعل مع خامة الحجر الطبيعي لرغبة في داخل

ك العشق      ى استنطاق الصخور، ليفضح ذلك السكون         العشق المدفون في أعماق البشرية، ذل وق إل ذي يت ال
  .الصامت في صيرورته

ن       كيالت م وحي بتش ة ت داميك الحجري ب والم ك التراآي ة وتل ة والمبهم ل الصخور المغفل ي أن آت ل ل يخي
ا،    ين آتله الق ب ل ع اقه، أو طف دفعني المتش داخلها ي كل ب ح يتش ة رم رة بهيئ ة، م الصور والمضامين الغني

  .نسانية، لتفكيك مستعمرات األسر التي تسحق ضلوعهيستنهض اإل
ون     تشدني وتأسرني تلك  الجموع المبعثرة من الصخور المتنوعة المصادر، وهي تنغرس في األآمات وجف
ع                        ة عن جمي ة اإلجاب ل، محاول ًا بشرية تتملم ا جموع ا وتعانقه الهضاب وبطون األودية، أتصور في تواآبه

  .يم الخنوع تنهزم أمام جحافل المنتصرينالتساؤالت، أتصور عبرها مراس
داع واسعة                ا مساحات اإلب ر، أرى فيه ك الحجارة البك اذج متنوعة من تل اط ونم في بالدنا التي تزخر بأنم
ى              وفسيحة، وأرى خاللها آفاق اإلبداع النحتي الميداني والحدائقي يتألق روعة وقد انتشر في الساحات وعل

  .القةالروابي والهضاب في ربوعنا الخ
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 »أولئك الذین ناضلوا  من أجل تحریر األراضي الساحلية« جزء من النصب التذآاري: ٦شكل 
  )١٩٨٠ / ٨١نار + معادن مختلفة (في مدینة آوشلين البولونيه للنحات فوادیسواف هاشور 
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للنحات فوادیسواف .  في مدینة آوشلين البولونية»أولئك الذین ناضلوا من أجل تحریر األراضي الساحلية« لتذآاريالنصب ا: ٧شكل 

  هاشور
  ١٩٨٠ / ٨١نار + معادن مختلفة 
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