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     الكتابة القلقة واملوغZ يف اللغة واYات والوطن،
رؤية املبدع لقضاc خمتلفة شغلت فكره  لتعكس

بوصفها تشلك مصري إالنسان وخطِّ وجوده من 
sدة ٕاىل الفن عرب بطxاملوت والقتل واخلوف وإال    

  .))))cسنيcسنيcسنيcسني((((
تصويٌر غريٌب جتىل يف جتسـيد البطل  

جتاربه املأساوية يف متاثيل ٕابداعية منحوتة ملشاعره و 
، لتكون )اجلزائراجلزائراجلزائراجلزائر(من طينة فريدة من ٔاجزاء ب�ه 

ٔاحداث الرواية رح�Z البحث عن اجلديد يف الفن 
ؤاساليب التعبري فيه، خاصة فن النحت، لتدور 

xلتحديد، يف ،)اجلزائر ولندناجلزائر ولندناجلزائر ولندناجلزائر ولندن(ٔاحداُ�ا بني 
حلضور املعرض السـنوي للفنون  ))))ٔامسرتدامٔامسرتدامٔامسرتدامٔامسرتدام(
املرٔاة املرٔاة املرٔاة املرٔاة " " " "     برصية حيث عرض فهيا متثا� النحيتال 

  .""""الثالثية اجلسد، املقطوعة الرٔاسالثالثية اجلسد، املقطوعة الرٔاسالثالثية اجلسد، املقطوعة الرٔاسالثالثية اجلسد، املقطوعة الرٔاس

  

 

Abstract:    
The novel "North Sea Balconies" 

is the moment of writing that is 

confusing and pervasive in 

language, self and homeland, to 

reflect the creator's vision of various 

issues that occupied his thought as 

the destiny and line of his existence 

from death, murder, fear and 

annihilation to art through his hero 

Yasin. The events of the novel are 

the journey of the search for new art 

and its modes of expression, 

especially sculpture, to be organized 

between Algeria and London, 

specifically in Amsterdam, to attend 

the annual exhibition of visual arts 

where he exhibited his sculptural 

statue " Three-body woman, cut off 

the head." 
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        ::::متهيدمتهيدمتهيدمتهيد
تنفذ الرؤية إالبداعية من خالل اخلطاب الروايئ، وتؤسس لقمي ذوقية جديدة حياول املبدع 

واسيين "عربها ٕاعادة بلورة الوعي الثقايف مبفهوم الفن اجلسدي، يتجىل يف املنظور الثقايف اخلاص بـــ
 *عىل ٔاسلوب املواربة، بقميه التأسيسـية ملفهوم اجلسد وصورته وقميه عرب الفن، اYي يعمتد "أالعرج

الفنية املبنية عىل املضمرات اخلطابية تفكك داللهتا عرب فعل القراءة؛ فاملضمرات اخلطابية �نتقادية 
ظهرت يف لغة عالية التشفري والرتمزي ل�وال اللغوية احلامZ لقمي املنظومة الثقافية اليت يعمتدها املبدع 

  ".املرٔاة الثالثية اجلسد، املقطوعة الرٔاس"مز متثاليف صناعة صورة اجلسد الفين ا سدة يف ر 
فالمتثال املنحوت للجسد هنا خيزتل الكون يف تشكيالته الهندسـية بوصفه املعىن الثقايف اYي 
يعرب عن املتغري اYويق يف مفاهمي الفن والنسق العام لعالقة إالنـسان بواقعه احلضاري الراهن؛ فاملعىن 

ظهر  بتعاضد العنارص التشكيلية املكونة لصورة اجلسد يف تفاصيلها النحتية  الثقايف للجسد املنحوت
وهبذه الطريقة الرتكيبية . ا?قيقة بعالقة لك عنرص تشكييل xلعنرص االٓخر مضن السـياق اYي ركب فيه

  .1ينتج املعىن الثقايف املراد ٕاخراجه منه
نتاج القمي اYوقية ملفهوم املغايرة " ة الرٔاساملرٔاة الثالثية اجلسد، املقطوع"ٕان الرمز الفين لمتثال

و�ختالف ملا هو سائد يف عامل الفن، خاصة النحت، وهنا عكست هذه القمي املرشوع الثقايف **
اYي ركز عىل عامل الفن يف قميه التأسيسـية لعنارص الشلك والتصممي وامجلال، فهذه العنارص يف 

متعاضدة يف " واسيين أالعرج"هرت  به منحوتة املبدع اج�عها تشلك النسق الفين العام اYي ظ 
  .عالقاهتا �نسانية بواقعها احلضاري الراهن

فلك تفصيل شلكي يف املنحوتة يرصد نبض ا متع إالنساين اYي يتجسد يف بطل الرواية  
رب ع" واسيين أالعرج"كيف ترمج :  حبريته وتشاؤمه وشكه ووساوسه، والسؤال املطروح هو) cسني(

 sسني(بطc ( ا×زتل للكون يف تشكيالته الهندسـية؟ " املرٔاة الثالثية اجلسد، املقطوعة الرٔاس"ومتثا�
ملقاربة النقدية ٕاىل الكشف عن ٔابعاد احلوارية الفنية يف ارؤية إالنسان لوجوده وواقعه؟، تسعى هذه 

  .الرواية والقمي  الثقافية املنضوية فهيا
    ::::فنيةفنيةفنيةفنيةـ ـ ـ ـ لصناعة ال لصناعة ال لصناعة ال لصناعة ال املرتكز التصوري يف ااملرتكز التصوري يف ااملرتكز التصوري يف ااملرتكز التصوري يف ا    ----1

ٕالخراج كتابته الروائية من " أالعرج واسيين"اعمتدها صناعة ٕابداعية ***تعد احلوارية الفنية
القالب الثابت، ليجدد هبا روحه إالبداعية للولوج ٕاىل احلداثة الفنية، عرب مساءÚ مفاهمي الكتابة 

ر الفنون اYي يعد اخلط الالمح مع ظهر هذا يف حوا. الروائية يف التعددية الشلكية والقوالب الفنية
انفتحت هذه الرواية بفعل التجريب وتطور اخلطاب السمعي البرصي عىل عدة  متخيs الرسدي، ٕاذ

خمتلف تقنيات ؤاساليب " واسيين أالعرج"فنون تشكيلية من رمس وحنت، وتصوير، حيث اسـتعار 
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جاملية ٔاثرت عىل معامر اجلسد الفين يف مما ٔاضفى عىل الرواية رؤية  ،هذه الفنون ٕالظهار صورة اجلسد
  .ٔابعاده الرتكيبية  الشلكية وا?اللية

حبٌث عن ٔاساليب التعبري عن اYات   "رشفات حبر الشامل"لعل توظيف الفنون يف رواية 
للتعبري عن مفهوم الصورة " واسيين أالعرج"اYي راهن عليه ) cسني(قضية الفنان   املبدعة، تناولها
ومن äة ٔاخرى ٕالبراز تقنيات التعبري اليت فرضهتا متطلبات . سد يف املتخيل الثقايف العاموالشلك واجل 

رواية احلداثة ٔاو ما يعرف xلتجريب الروايئ اYي فتح ا ال واسعا ٔامام الرواية لتكون بذå ملتقى 
   ،2مجليع اخلطاxت والفنون

عىل جتربة رسدية حبىل بعوامل ختييلية يف ينفتح التلقي معها وهنا نقف عىل القمية امجلالية اليت 
ٔارىق صورها إالبداعية لمتثيل صورة اجلسد، وفق تشكيالت هندسـية تعكس متغًريا لونًيا يف نقش 

بوصفها نتاجا " واسيين أالعرج"اجلسد وحنته يف ٔاشاكل حققت الفرادة إالبداعية للمامرسة الفنية عند 
فاحلوارية ٕاذن، تعترب حدî انسانيا ميزج بني اYاتية  .نيةللعبقرية الفنية ا سدة يف أالصاÚ الف 

واملوضوعية يف تفعيل اشـتغاالهتا، متاشـيا مع اجلانب املعريف للمبدع واملتلقي xعتبارهام طرفا العملية 
  .التواصلية املبنية علهيا احلوارية معوما
يث يدفع ٕاىل متلقيه ومتزيه عن كتاب عرصه، حب " واسيين أالعرج"وهذه السمة إالبداعية ختص

تقنيات فنية جديدة تغذي روحه وفكره مبعارف فنية غنية بطابع قميي وجاميل ٔاصيل، هنا توُ? معها 
حداثة فنية تتعلق xٔالسلوب الرسدي تشد املتلقي ليكشف عن آليات اشـتغالها، لشحذ امجلالية 

ية مغايرة ملا ٔالفه، لتنشئ داخs اليت تالمس حواس القارئ العريب ومتده بأساليب فنية جامل ****الفنية
يك حتقق ما تصوبوا ٕاليه من تأثري وجناح، علهيا ٔان تتعمل " فالرواية  وعيًا حداثيًا xحلس الفين الرايق؛

xسـتخدام  من فنون النحت والتصوير واملوسـيقى كيف تصل ٕاىل الوجدان عن طريق احلواس،
  .يف خلق صورة اجلسد الفين 3" التشكيل واللون وغريها

ٕان تنوع املرجعيات �بداعية يف تصوير اجلسد الفين، يعد تأصيًال اسـتعراضيًا لتشكيالت  
هندسـية  � يف تغري الشلك وخروجه عن مساره أالصيل يف عامل الفن، وانبثاقًا للمحسوس يف ٔاحداث 

  .شلكية بوصفها ٔاثرًا فنيًا متخيالً 
ة لواقعها بصورة مطـلقٍة،ٔالن ٔاساس مفارقوهذا أالسلوب الفين يسعى لمتثيل صور جسـدية 

واسيين " انبعا�ا يف املتخيل هو احلواس اليت اكن لها دور كبري يف تفعيل احلواسـية يف خمتلف رواcت 
، xعتبار  احلواس يه اللبنة أالساسـية اليت تشلك مهنا متخيل اجلسد xمتياز، فلك جزئية "أالعرج 

النواة الرسدية للمتخيل الروايئ بصفته العامة، ٕاذ يه النواة منه اعمتدت عىل حاسة معينة تنطلق مهنا 
  .4ا?اللية أالساسـية اليت ينطلق مهنا تشلك عامل اجلسد الفين
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فاجلسد هنا يستمثر معطيات صورته من املتخيل الثقايف ومن املرجعيات الفنية العامة يف 
ث�ًال للخزان الفكري اYي تتداعى منه مفاهميها للصورة والشلك وامجلال، ٔالن الكتابة الروائية تعد مت 

العوامل التخييلية للجسد مشلكة معها بناًء هندسـيًا للمعىن المتثيل للجسد يف توليفات رسدية، 
 cتسـتعرض الواقع وما يدور فيه يف قوالب شلكية متعددة، تفيض مبا يف روح املبدع من رؤى وقضا

فالكتابة الروائية  يف ٔاساسها تفعيل للواقعة الوجودية  .ومفاهمي يقارب هبا كونه يف معطياته ومالبساته
بلك معاملها املترشبة ملناخها الثقايف اYي انبثقت عنه، وتأصيٌل لبعد ثقايف آخر ظهر يف عالقة جدلية 

  .بني متثيل اجلسد، واملساءÚ النقدية للواقع والفن من خال�
ة العامة من املسقطات التشبهيية من يعمتد عىل املقومات الفني -يف حيثيات بنائه- فاجلسد 

فيسـتحرض ش� جسدc ما يف وضعية ) cسني(عالقات الشـبه اليت تظهر يف عنرص ما يتفاعل معه 
وهكذا متيض . حمددة تشـبه الوضعية التفصيلية ٔالي عنرص يريد متثيs فيسـتغs ٔاثناء صناعة المتثال

بنائية ٔاساسـية يف معامر صورة اجلسد الفين، ٕاىل البعد العملية مع xيق العالقات ال�ثلية بوصفها دعامئ 
�سـتعاري يف حضور العالقات �سـتداللية الرابطة بني الصور اجلسدية ا×تلفة، واملوزعة عرب منت 

sالرواية يف  وحدات تصويرية صغرى لصورة اجلسد العام، يتشلك مهنا معامر اجلسد الفين يف مجم.  
: " يقول الراوي. من متعدد فين خمتلف يف خامته البنائية) فُْتنَة( وهذا ما ظهر يف بناء جسد 

ٔاحد الصحفيني وهو يكتب يف مرة من املرات عن املرٔاة ذات الرٔاس املقطوع اليت ٔاجنزهتا ؤا ٔارى 
املوت xلقرب مين يسخر من بعض عنايئ، ذكرت قصة ٔابرت املوجود عند إالنسان والقادمة من بعيد 

ٔاذن فان غوخ يف ٔاعاميق، حضكت ما مارسـته ٔا يف الفن اكن خوفا من احلياة وما  وشـبه احلاÚ بقطع
  5 ."الفارق غري معلن ولكنه معيق جدا. مارسه فان كوخ اكن حتدc للحياة ذاهتا

فالتجديد الفين يف متثيل صورة اجلسد يعكس معه ملسة جاملية للجسد تسعى ٕاىل طرح 
اكنت ): " cسني(سد الفين ٕاىل صعيد جاميل آخر، يقول مقومات تشكيلية جاملية محلت صورة اجل 

مهنماك يف الطني . الساعة الثانية ليال ؤا بصدد وضع اللمسات أالخرية عىل متثال املرٔاة اليت ال رٔاس لها
وهذه الرؤية إالبداعية ٔاخذ معها اجلسد شً� فنيًا جديدًا؛ ٔاي جمسامً جسدcً . 6"والعجائن الغريبة
ٕاذن، حيول ) cسني(يف صنعه، فالتشكيل امجلايل اYي اعمتده ) cسني(بدعه الفنانخيضع لهوس م 

املضمون المتثييل لصورة اجلسد ٕاىل بعد فين آخر متثل يف الصخب اجلنوين ضد الواقع، Yا انتظمت 
وحداته التشكيلية بطريقة خمتلفة عن منطقها أالصيل لتخضع لوحدة انتظامية جديدة متثل يف قطع 

وثالثية أالجساد املشابكة بعضها بعض،  لتخضع أالشاكل اجلسدية املنتجة يف مجملها لنشاط  الرٔاس
  ،7التشكيل الفين اYي  خيتار ش� جديدًا يبث فيه املعىن؛ ٔاي املنحو�ت اجلسدية

فعملية التشكيل امجلايل  للجسد يشرتك يف حيثياهتا التفصيلية لك من املؤلف ومتلقيه يف 
مجلايل للمجسم اجلسدي املطلوب، xع�د  املوقف النقدي اYي يتخذه املتلقي حلظة ٕابداع الشلك ا
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لبعض  ٔاعضاء جلنه التحكمي ) cسني(تفاعs مع ما يراه من منحو�ت جسدية، ليظهر هذا يف حماورة 
ة ، ٕازاء منحو�ته اجلسدية اليت شارك هبا يف معرض امسرتدام للفنون البرصي)ماريتا(رفقة املرتمجة 

sوالمتثيلية، حول املقومات الفنية اليت دخلت يف بناء منحو�ته اجلسدية ومنطلقه الفين يف حنت متاثي .
ميكنك رؤية التارخي الهولندي يف الطابق أالريض واملنحو�ت اليت تشلك جزءا �ام " :)ماريتا(تقول 

شكيالت من فنون القرون وكذå الـتحـف الصـغيـرة والفنون الزتيينية وت . من مادة الريشمكيوزم
  8."الوسطى

ظهرت كذå يف الرواية مقومات فنية متعددة تعيد بلورة صورة الشلك الفين للجسد بصورة 
مسـمترة ٔاثناء تقيميهم العام للك ما عرض علهيم من منحو�ت جسدية ٔاخرى دخلت يف بناء الصورة 

يقول . معىن امجلايل املراد تصويرهالفنية للجسد مبقوماهتا الشلكية اخلاصة للعنارص املسـتوعبة لل
ٔاجد نفيس ٔاقرب ٕاىل احلضارات البدائية يف حضارة أالزتيك واملاc هؤالء الناس اكنوا ):" cسني(

  9." اكئنات مهنم وفهيم. ينحتون عىل الشجر ٔاو الصخر
الفين للفنون البرصية حول ) ٔامسرتدام(مع القامئ مبعرض ) cسني(ظهر هذا يف حوار البطل  

فية ٕاجنازه ملنحوتته اجلسدية، فمتلكته ا?هشة مما يشاهده، فارتسمت يف ذهنه صورُة جسٍد مشٍلك كي 
هنا يصبح املتلقي عنرصًا مكوً "من متازج ثالثة ٔاجساد ملتصقة بعضها ببعض، لكن مقطوعة الرٔاس، 

روح امرٔاة مل ٔارها فيه من (..) ال�ثيل ٔاحيا تشـبه ٔاحصاهبا )" cسني(يقول . 10"للشلك الفين اجلديد
ٔابدا يف حيايت، اكنت تقتحم عَيل هدويئ يف آخر الليل من خالل املذcع الصغري اكن ذكيا ٔالن جيعلين 
ٔاشـتعل يف لك مساء ومرتبطا هبا ومدينا لها xلكثري، مما حصل يل ف! بعد من ٔاشـياء مجيZ، وفيه من 

انطفأت . ا ٔالحهبا ٔا بدوري مل ٔاجدهاامرٔاة ٔاحبتين لليZ واحدة بشلك جنوين، وعندما حبثت عهن
وفيه من ٔاخيت اليت علمتين كيف ٔاكشف رس أالصابع وقدراهتا عىل صناعة . اكلنزيك الهارب

  11."ا?هشة
ٕاىل تشكيل شفرة خاصة برتكيبة جمسمه ) cسني(فهذا �مزتاج ا?اخيل هو اYي قاد 

النحتية ا×تلفة عنه يف املتحف الفين  يف  النحيت، ليأَيت الشلك حرًا ال يتطابق مع أالنواع الشلكية
) cسني(بريطانيا، بل خاضع للشفرة �نتاجية اليت تعكس الشلك ا?ينايم للشعور املوجود بداخل 

حول واقعه وجتاربه فيه مع النساء اللوايت اكن لهن ٔاثر كبري فيه، فا سم النحيت للمرٔاة الثالثية يعرب عن 
  12.ملتبسة حبسه امجلايل) cسني( عاشها الشلك الرمزي للتجربة اليت

        ::::الوسائط إالرفادية يف صناعة املتجدد الفين لصورة اجلسدالوسائط إالرفادية يف صناعة املتجدد الفين لصورة اجلسدالوسائط إالرفادية يف صناعة املتجدد الفين لصورة اجلسدالوسائط إالرفادية يف صناعة املتجدد الفين لصورة اجلسد ----2222
نقصد xلوسائط إالرفادية مجZ الوسائل التصويرية املعمتدة يف التأثيث لصورة اجلسد  املمتثل 

ام ملعامر صورة المتثال ،  لتكون جزءا من البناء الع"املرٔاة الثالثية اجلسد، املقطوعة الرٔاس" يف متثال 
اجلسدي يف بعض من تفاصيs النحتية صغرية اكنت ٔام كبرية، هذه الوسائط إالرفادية، متثلت يف 
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الرمس واللوحات والصور، عكست معها فنًا جديدًا متثل يف التصوير؛ الفن اYي جيسل أالحداث 
Yا قلنا حوارية الفنون . يف اYاكرةواللحظات مبا حتمs من حشنات عاطفية يف صورة ليبقى ٔاثُرها معيقا 

  . املتعاضدة مع بعضها البعض يف تقنياهتا لبناء اجلسد الفين
ٕاذا تفحصنا الرواية جيدا نالحظ ٔاهنا يه املنطلق أالساس يف التشكيل املعامري لصورة 
 اجلسد عرب إالحسساس إالستشعاري، واملراد به هنا هو النشاط العايل للحواس حلظة تفاعلها مع

فتنشط هنا ا×يZ لتبحث عن التفاصيل الغائب عن صورة اجلسد ف! يشـهبها عرب ما   13موضوع اYاكرة
يقدم لها من وسائط ٕارفادية، فميكن ٔان نقول  ٔانه النواة ا?اللية أالساسـية يف بناء املعامر الفين 

  .الرسدي) واسيين أالعرج(للمسـهتام اجلسدي داخل متخيل 
) cسني(ئط إالرفادية املسامهة يف صناعة الصورة اجلسدية ٕاحساس ظهر من خالل الوسا   

الفين وشغفه حنو التجديد يف معيار القالب الشلكي ٔاو ا سم النحيت اYي اختاره ملنحوته، فالتشكيل 
الفين هنا اعمتد عىل تأجيج ذاكرة املتلقي بوسائل ٕارفاد اYاكرة وتقويهتا، املنبعثة من متخيs الروايئ، من 
خالل اللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية اليت اسـتخد�ا لتكون رافدا ل)اكرة الفنية، ومساعدة عىل 

ىم، من صور  ة(تذكر املقومات املسـتخدمة يف حنت ال�ثيل وصناعة ا?� بوصفهن ) زليخة ومرمي وف�ْتنَ
  14.وسائط ٕارفادية يف تشكيل الصورة الفنية للجسد

املرٔاة الثالثية "بني النحت والرمس بدمج تقنياهتام يف حنت متثال " واسيين أالعرج"لقد زاوج 
xللغة عرب دوالها اللغوية، لريتفع مقامه ٕاىل مصاف كتاب الرواية العربية " اجلسد، املقطوعة الرٔاس

إالطار، اخللفية، املشهد، (للوحة   ميارسون الرمس xللكامت مسـتخدمني اجلانب التقين"اجلديدة اYين 
فرواcهتم تطفح هبذه العالقة بني ) ٕاخل...وم داخل اللوحة، الكوالج، أاللوان املعربة واملوحيةاملرس

الصورة واللغة، مما جيعلها لوحات رسدية تتفاعل فهيا اللكمة والصورة واللوحة تتشارك يف بلورة وعي 
رمغ اختالف لقد اقرتن التشكيل والرمس xلرسد وعانقه ليحرره من سلطة �نغالق . برصي جديد

 جسدت تالحق الفنون وتشابك آلياهتم من" رشفات حبر الشامل"، فاجلدير Yxكر ٔان رواية 15"لغهتام
  .الرمس xللكامت والفرشاة ٕاىل النحت

ٔانزع للمــــرة أالخيــــــــرة من عىل احلائط ": يف الوسـيط إالرفادي املوايل) cسني(يقول 
طار عزيز ذهيب املذهب اYي كدت ٔانساه يف الزاوية ت/ املتآلك صور الوا? وزليخة ؤايم، وإ 

، فالصور 16"�لتفافة غري احملسوبة واللوحتني اليتميتني لفان غوخ اللتني ٔاهداهام يل صديقي العيش
ظهرت هنا مبثابة حمفزا ٔاساسـيا يف التشلك الفين اجلديد للجسد، حامال معه مقومات فنية جديدة 

ٔاما إالرفاد فقد ظهر هنا يف . حيث برزت حلظة بنائه) cسني(ٔام البطل تعود لصورة الوا? وزليخة و 
حشناته العاطفية، ٔالهنا مستمثر يف البناء  ملا فيه من بعد عاطفي معيق أالثر يف اYاكرة من جشن 

  .17وحنني
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  ::::قيقيقيقيــــاحلوارية احلواسـية بني املبدع واملتلاحلوارية احلواسـية بني املبدع واملتلاحلوارية احلواسـية بني املبدع واملتلاحلوارية احلواسـية بني املبدع واملتل    ----3
ه متوالياته الرسدية xتفاقية مسـبقة بينه من" واسيين أالعرج"تعد الرواية كو عالماتيا ينسج 

وبني متلقيه يف الفعل التواصيل، حمددا � املعامل اليت يكشف فهيا عن الرؤى الثقافية اليت تتحمك يف 
رسدية العالية املسـتوى واملعينات النسقية اليت  تعد املوäات السـياقية لفعل التلقي، -متخيs، عرب املتا

كيل اجلسد الفين اليت اعمتدت يف جزء آخر يف بناهئا عىل احلوارية الفنية وتتبلور معها مقومات تش 
العالية املسـتوى بني املبدع ومتلقية، ويه تقنية متكّن املتلقي من تتبع إالشارات التدليلية املساعدة عىل 

يدا وسط اكن متثال املرٔاة ال رٔاس � يبدو وح ):" cسني(يقول . متثيـل املعىن اجلسدي املراد تصويره
اYي وضع لك هذه التدرجات . هذا العامل املتنوع، حتت ٕاضاءة جتعل من مالحمه العميقة تظهر بتدرج

فقد ٔاعطى من وقته الكثري لتوليف . اكن مي/ قدرا من الصرب واحلب لينجز معال بلك هذه الروحية
تجانس مع احمليط اYي كـــــل �نعاكسات أالرضية والعلوية وال (..) إالضاءة حبسب لك مادة فنية،

  18."يبدو ٔالول وهZ متنافرًا ولكنه رسعان ما يدفع xلبرص ٕاىل ٕاعادة تركيبه
متثال، ال : (لتشـتغل بعض الوحدات اللغوية داخل املشاهد الرسدية، يتجىل ذå يف قو�

نسقية ، بوصفها مؤرشات )رٔاس لها، العامل املتنوع، ٕاضاءة التدرجات، �نعاكسات أالرضية والعلوية
ِم ما يوجد من عالقات و  تساعد عىل هتيئة جو المتثيل ُلك وفَهْ مؤرشات اشـ�لية تبسط آلية تَش�

داخلية بني الصور أالوىل والصور اجلديدة، تعمل مبثابة وسـيط يعدل آلية تلقي الصور الفنية للجسد، 
وختيلها من جديد، بتحفزي ما يوجد داخل وعيه من خمزون صوري متشابه مع ما يقدم � من ممثالت 

  .املعىن الصوري
هنا ا×زون الثقايف ?ى املتلقي ليكون مقومًا تشـيلكيًا للصورة ) واسيين أالعرج(يسـتغل و 

فينتج لنا السريورة التدليلية للمعىن المتثييل، ليـبقى يف جتدد دامئ وجاهز . اليت يريد من متلقيه انتاäا
أالشاكل اجلسدية  املنتجة يف  عرب) واسيين أالعرج(لعملية متثل جديدّةٍ يف العملية احلوارية اليت يقميها

يف قالب ) واسيين أالعرج(متخيs، فالتجدد الشلكي عرب الفن هو اللمسة امجلالية اجلديدة اليت ٔاقا�ا 
فالعملية إالبداعية تداعب دائرة وعي التلقي . شلكي جديد للجسد بوصفه الرؤية املعاد صياغهتا فنيا

اكمل النشاط الفين الشلكي لفسـيفساء اجلسد؛ فلك لكوهنا منطلقة من ا?ائرة اليت يصدر مهنا 
ل آلية التفكري ) واسيين أالعرج(رواcت  تعد لبنة ممهدة ومساعدة يف صناعة الصورة المتثيلية، فتفّعِ

  .19املسـبق ?ى املتلقي
فاحلوارية هنا تسـهتدف رد فعل املتلقي ٕازاء املضمون الفين املشلك لصورة اجلسد، xعتبارها 

Zمرس Úسني(يقول . ٕاليه بوصفها ُمدَرًاك حسـيا يُمث�ل بغري صورته الطبيعية رساc ":( فهل سـيكون
لك أالعامل اليت مت اختيارها . لهذا اجلسد املبتور حظ الفوز بأول تكرمي مينحه رواق الريشكسبتور؟

s يف ، ليظهر رد فع20"ال ٔادري ما حسر اYي قاد الناس حنو قصة هذه املرٔاة. تتوفر عىل هذا احلظ
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ٔاحد الفنانني املشاركني يف معرض  "Pedro"/"بيدرو"معلية التذوق الفين، وهذا ما ٔاكد عليه 
علينا ٔان نقنع مجهور اYي ينتظر منا ما : "  بلندن للفنـــــون البرصية والتشلكية، بقو�) ٔامسـرتدام(

  21."هو اسـتثنايئ
اسـهتدف حاسة برص ) املقطوعة الرٔاساملرٔاة الثالثية اجلسد (Yا فالتشكيل الفين ملنحوتة 

املتلقي لكوهنا معروضة ٔامامه يف صاÚ املتحف الربيطاين، xرزة � بتشلكها الهنديس املغاير ملقومات 
فقد ٔاجاد الراوي متثيل هذه التقنية، . التشكيل املعروفة الختالفه مع التشكيل الفين اYي اعتاد عليه

اكن " :)cسني(يقول . اقية، ؤ@نه يشاهد هذه الصور حقيقةحبيث نقل للمتلقي الصور بلغة فنية ر 
املقصود من وراء ذå كام ذكرت يل . الفنانون مثل احلرس الوطين لك واحد يقف ٔامام منتوجه واجنازه

  22."ماريتا، هو توفري فرصة اللقاء بني الفنانني وساكن املدينة وعشاق الفن
ل حركة تلقي المتثيل البنايئ ملنحوتته يف بعض حمطات النحت عىل تفعي) cسني(يشـتغل 

، من خالل اسـتخدام  ٔارضية فنية مرتكزة يف مقا�ا عىل مجZ من الصور ملنحو�ت جسدية )ا سمة(
"  املرٔاة الثالثية اجلسد،املقطوعة الرٔاس"ومتاثيل تقارب ما يألفه املتلقي يف عامل الفن، وهنا ٔاخضع  متثا� 

ماريتا (تقول . الفين والنقدي الرايق املمتثل يف مجهور زوار املتحفالمتحان حقيقي مبعيار اYوق 
سـنفتح بعد قليل ٔابواب الرواق لـلزوار وسرتى حب الناس . ها قد وصلنا لمتثاå):" لياسني

  23."مجهور ثقايف من ذهب. لالكتشاف
م  د مقطوع أالجسا" منحوتته) cسني(يظهر الفقز عىل املقومات الفنية العامة حيA قد�

، لتعترب رصخة فنية جديدة تؤسس ملدرسة فنية قامئة حبد ذاهتا، لتتحول ٕاىل وسـيط تفاعيل "الرٔاس
واملتلقي، يف عالقة تأمل ملا مت ٕاجنازه وملا مت متثيs من ) cسني/الرواي( للمدراكت احلسـية بني املبدع 

نا حنيك شوي عن الفن وننىس خلي ):" cسني(يقول . مقومات فنية، ممتلثة يف هذا المنوذج اجلسدي
لن يكون ٕاال . احلديث املتداول عن تكرميك. شد ٕاليه ٔانظار الزوار. مع/ اكن رائعا. اهلم ولو حلظة

  24."اعرتافا بقدرة الظفة االٓخرى عىل إالجناب
        ::::التذويب المتثييل للوسـيط إالرفاديالتذويب المتثييل للوسـيط إالرفاديالتذويب المتثييل للوسـيط إالرفاديالتذويب المتثييل للوسـيط إالرفادي ----4444

ييل للصور املنجزة واملدجمة نشري هنا ٕاىل الوسائط احلوارية املعمتدة عىل عالقة إالسقاط المتث 
يف عالقة التشابه بني العنارص اليت ٔاجنزت هبا املنحوتة اجلسدية، مستندة يف ٔاساسها عىل الوسـيط 

؛ ٔاي املعادل املوضوعي اخلارH بينه وبني متلقيه؛ ٔاي ما يألفه املتلقي من مقومات 25)املاكG اYهين(
املاكG للصور اجلسدية املألوفة؛ ٔاي املنحو�ت  فنية وجاملية يف اجلسد، فصاÚ العرض يه الوسـيط

التصوير التأميل، "اجلسدية أالخرى املعروضة ٔامامه، اخلاضعة لعملية  التأمل املبين يف ٔاساسه عىل 
  26."مرتبطني ببعضهام البعض عرب الوسـيط احليس املشرتك بني اYات الناصية واالٓخر
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امت النحتية يمت بوجود تشابه بني املثري ورد فعs؛ ٕان تتّحقُق احلوارية هنا بني املتلقي وا س 
ٔاي أالثر التشلكي للصورة املنجزة، من تدفق ا×زون الصوري ?ى املتلقي، لينتقي هذا أالخري ما 

) cسني(هنا تنشأ لنا املسافة الفنية اليت يريدها . يتالءم مع ما يقدم � يف ٕاطار املعامرية الفنية العامة
حسسها جامليا، فاستشعار �غرتاب يف وجه املتلقي يف صاÚ العرض تسبب يف خلق من متلقيه ٔان يت 

  .27ٕالهيا يف منحوتته اجلسدية الغريبة) cسني(اللمسة امجلالية اليت يسعى 
يف قلب احللبة رجل مطرز اللباس يرفع يده ) "  بيدرو(مع ) cسني(يتجىل هذا يف حوار 

دم عىل . ن السـيف ؤاذين البقر املنكرس عىل ركبتيه أالوليتنيالميىن امللطخة x?م اليت اكنت حتتض
ال ٔادري xلضبط ما اYي قادين يف . وسامء صافية مل يكن يعنيه ما اكن حيدث عىل أالرض. أالرضية

حلظة من اللحظات ٕاىل نسـيان اللوحة ورؤية فان غوخ وهو يقبض عىل ٔاذنه بقوة مث يرصخ رصخة 
، فالوسـيط 28"وىس حناسـية حادة مث يضعها يف طبق مغلف xملنديلسفة بأعىل صوته ويقطعها مب

إالرفادي املوجود يف املشهد متثل يف الوسـيط الشـهبـي يف حاÚ البرت، مما ٔانتج صورة اجلسد الفين يف 
والرجل املوجود يف اللوحة ) فان غوخ(تركيبة جسدية جديدة، كشفت عن نظري جاميل  آخر متثل يف 

 .29 ممثل هيئة وٕاحساساالفنية يف خلق تشكييل
فاملتجدد الفين هنا جتىل يف طريقة حنت ا سم يف هيئة ثالثة ٔاجساد ملتصقة مع بعضها، 

، ٕاىل واقع متثييل ملموس، )cسني( بتشلكها الغريب ترمجت ما هو متخيل شلكي يف ذهن املبدع 
ته يف النحت فرتمجت هاضام معه لك مقومات الفن اليت تعرف علهيا بوصفها خربات فنية صقلت موهب 

من خالل ) cسني(ٕاىل ٕابداع فين راٍق يف الفن التشكييل، عكس حقيقة التجربة احلسـية اليت مر هبا 
النحت، بوصفه ٔاسلوxً يف التعبري عن معاته، وعن ذاته الفنية املتجددة، الرافضة ملا اعتاد عليه من 

ثا� هنا يعرب عن التحرر الفين اYي يعكس ٔاساليب ابداعية فنية عرفت يف الفن التشكييل، بيA مت 
  .املوجة الفنية اليت ظهرت يف ت/ الفرتة وسـبغت احلداثة الفنية مبجملها
عىل تشكيل معامله عرب ) cسني(معلت الهندسة الشلكية، عىل عكس املنظور، الفين للمبدع 

ما ورد من مشاهد رسدية التقاطعات الهندسـية للمجسم النحيت املتظافر مع إالضاءة، ويظهر هذا يف 
، سعت لكها ٕاىل حتقيق املعىن امجلايل املراد تصويره من خالل ا سم، املرتمج للمعىن )املستشهد هبا(

، وهذا اYي حرص عليه الفنان "املرٔاة الثالثية اجلسد، املقطوعة الرٔاس"امجلايل املبثوث يف املنحوتة 
ن خمتلف مركبات ا سامت النحتية عرضت بطريقة ، ٕاذ إ )cسني(يف حماورته مع ) بيدرو(التشكييل 

مقصودة، تسـتقيص معلية إالدراك البرصي ملا هو معروض ٔامام احلواس لتتذوق جام� وتستشعر ما 
  .30فيه من روح فنية ٔاو ترمجة ملعاته ٔاو تعبري عن رؤية ما

سد، الثالثية متثال املرٔاة اجل (فاحلوارية تعمتد عىل احلواس ٕالدراك خصائص ا سم املنحوت 
، Yا اعمتد املبدع لتفعيل الرؤية البرصية عرب ما قدمه للعني املبرصة واملتأمZ للوحته )املقطوع الرٔاس
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التشكيلية البرصية لتفهم ما فهيا من جتريدية عالية التخييل؛ لهيمت املتلقي هنا xستيعاب الشلك اYي 
اس حلوار حواسه؛ فا سم هو جتسـيد مريئ للمخزون تَمث�ل فيه املعىن امجلايل بوصفه ابداعًا من احلو 

xلشلك الفين املوجود ٔامام املتلقي، فالشلك هنا يصبح منطا برصc  يقود ) cسني(احليس عند املبدع 
  ).cسني(حواس املتلقي حيO اتفق تشلكه حسب حواسـية املبدع 

وائتالفها مع بعضها فاملتلقي هنا ينصب جل اه�مه عىل الشلك يف طريقة تشلك عنارصه 
فالشلك هنا . البعض؛ ٔاي املظهر الفين وليس الشلك يف ذاته عندما يكون هو املقصود يف حد ذاته

يقفز من كونه سلسZ من العالمات الهندسـية ٕاىل كونه تنوعا مظهرc حرفيا يُربز اللمسة الفنية للمبدع 
أالحسن ٔان : "كيفية تذوق الفن الرايق يف توضيحه ٕالحدى املعجبات بمتثا�،) cسني(يقول ). cسني(

. تقريئ الرسومات واملنحو�ت xللغة اليت تشائني، ولست جمربة عىل السري يف قصدية الفنان
الرتاجيدc ليست يف شلك أالشـياء، ولكن يف معق . الرتاجيدc ٕاحساس قبل ٔان تكون ٔالوا فاقعة

  31."مدلوالهتا إالنسانية
خاضعة لشعوره يف ت/ اللحظة، ) cسني(عة من وجدان املبدع Yا فا سم صورة فنية ُمبدَ 

حيث تشلكت معامل ا سم يف خيا� ال عقs، فهـي رمس عبقري للعاطفة حنتت يف معق نفسه املبدعة 
بوصفها ) متثال املرٔاة الثالثية اجلسد، املقطوع الرٔاس(املبتكرة للشلك اجلسدي اجلديد، املتجيل يف 

القادر عىل ٕاجياد وحدة بني خمتلف املركبات انطالقا من )  cسني(، من خيال املبدع ٕابداعًا فنيًا جديداً 
  .32قدرته عىل هدم احلدود الفاصZ بيهنا

، وهذا ما )cسني(يصبح المتثال يف العملية ٕادرااكً جامليًا حلقيقة الشعور ا×زتن داخل املبدع 
c سني مبا يفكر به، فالقمية الفنية للجسد املتجدد يف جعل قميته الفنية عالية نتيجة اختالط ما يشعر به

هندسـته الشلكية ظهرت يف تاكمل وحداته التشكيلية املنطلقة من املنظور الفين xعتباره النواه 
يف تكوينه، ليكون منطلقه ) cسني(ا?اللية لتشلكه الهنديس،  بطواعية اخلامات اليت اسـتخد�ا 

م النحيت، جتمع حمزون ذاكرات ثالثة صور جسدية للنساء اللوايت التخيييل للشلك اYي ٔاجنزه للمجس
  .33تعامل معهن مكوت يف اج�عهن وحدة ختيلية لمنوذجه اجلسدي

        :   :   :   :   اخلامتةاخلامتةاخلامتةاخلامتة
  :خنلص يف هذا املقال ٕاىل عدة مالحظات جنملها يف االٓيت

/ cسني(بدع ٕان الرؤية الفنية للجسد بصورهتا اجلديدة اعمتدت عىل مهنج فين حر ارتكز فيه امل  �
عىل مقومات فنية متعددة  املراجع واخللفيات xلنسـبة ملنظورها للشلك التعبريى عن ) واسيين أالعرج

 .التجربة احلسـية والوجودية للمبدع



  اميان توهايم / د  -ط                .لواسيين أالعرج" رشفات حبر الشامل"رواية " قراءة يف -اجلسد واحلوارية الفنية

 2020جانفي                                337                              - بسكرة-جامعة محمد خيرض

هو تشلك حيس قبل ٔان يكون تشً� مادcً " املرٔاة الثالثية اجلسد، املقطوعة الرٔاس"متثال  �
يسـتثري احلس امجلايل عند املتلقي يف خطاب احلواس  جمسام حنيت ينبض xحلياة حلظة عرضه،

 .للحواس، وحافزية قوية عىل تفعيل اخلطاب البرصي قصد لفت ادراكه للشلك اجلديد املقدم �

عىل تفعيل الثقافة البرصية ?ى املتلقي ) cسني( ارتاكز املنطلق الفين عند املبدع واسيين أالعرج  �
املرٔاة الثالثية (ف! يتعلق xملدرك امجلايل املوظف يف منحوتته متثال  لتحقيق إالدراك الفين ?يه، خاصة

لتمنية إالحساس برصc من خالل تتبع موطن امجلال املوجود فيه، ما يمني ) اجلسد، املقطوعة الرٔاس
السلوك الفين ?ي املتلقي يف التعامل مع امجلاليات البرصية خاصة يف التعامل مع الفن الرايق ذي 

 .الروQ الطابع

وفقًا للبناء التشكييل للجسد   "رشفات حبر الشامل"تنوعت اشـتغاالت احلوارية الفنية يف رواية  �
الروايئ يف بعده الفين املطلق، أالمر اYي ٔاّدى ٕاىل التنوع يف اشـتغاالهتا من مسـتوى ٕاىل آخر المتثيل 

 –الوجدانية  –احلسـية ( قوى ظهر هذا يف تفاعل خمتلف ال. والتفصيل ٕاىل البناء والتشكيل الهنايئ
 ،بطابعها) املرٔاة الثالثية اجلسد، املقطوعة الرٔاس(اليت طبعت متثال ) احلدسـية –العقلية 
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لعربية حسن لشكر، الرواية العربية والفنون السمعية البرصية، دط، جمZ العربية، الرcض، اململكة ا -3
  .108، ص 1431السعودية،

ينظر، حسن أالشمل، الشخصية الروائية عند خليفة حسن مصطفى، النارش جملس الثقافة العام،  - 4
  .419، ص 2006ليبيا، ط 

  .67، ص 2001، 1، دار االٓداب، بريوت، لبنان، ط"رشفات حبر الشامل" واسيين أالعرج، رواية  -5
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  .116واسيين أالعرج،  املصدر نفسه، ص  -22
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