
M a a  a l s h a b a b   |  W i n t e r  2 0 1 8

مع الشباب
العدد 1 ـ شــتاء 2018

43

 يف أوروبا، ومع أّنها كانت ساحة حرٍب سنوات، إالَّ أّنها شهدت ظهور 

حيث  التشكيلّي،  الفّن  وخصوصًا  الفّن،  مسار  غرّيت  حركات  عّدة 

القصور.  أثاث  من  جزءًا  كان  أن  بعد  والثورة،  للتغرّي  منّصة  منه  جعلت 

على  معّلقة  ظّلت  أن  بعد  املجتمع،  وإىل  النور  إىل  اللوحات  فخرجت 

الفّنان،  أصبح  حيث  سنني.  والنب�الء  الربجوازّيني  صالونات  حيطان 

للوحاته اليت أصبحت تعرّب عن  البطل األّول  أو اإلنسان بوجه عاّم، هو 

غضبه وأحالمه.

عّدة،  اهات 
ّ

وِاجت مدارس  واملوت  الفّن  بني  الصراع  ذلك  أوجد  وقد   

ة الهاوية. وحياول بشىتَّ الطرائق 
َ
جعلت الفّنان كما لو أدرك أّنه على حاف

إضفاء املعىن حلياته. على عكس الفّنان العريّب، الذي ال تعرتف ثقافته 

أساسًا  تراهما  حدثني  بني  النّدّية  تلك  فيها  ُتوجد  ال  كما  الصراع.  بهذا 

من  حالة  يف  تسّبب  ما  هذا  ولعّل  واملوت.  احلياة  للوجود، 

أصّح،  وبمعىن  العربّي�ة،  الفنّي�ة  احلركة  يف  البطء  أو  الَتَعرثُّ 

الفّنان  نفس  يف  واالستقرار  الطمأنين�ة  من  حالة  رّسخت 

العريّب فأصبح مستهلكًا، ناقاًل ومقّلدًا لكّل املدارس الغربّي�ة. 

لكّنه أضفى عليها طابعه اخلاص، طابع تكوين�ه وبيئت�ه.

 من هنا ُندرك أّن الفّن احلقيقّي ينشأ من الصراع بني الفّنان 

وذاته. من القلق واخلوف الذي سيطر على الفنان الغريّب. من 

دمار ِاستشرى وهّدد وجوده، وهو مستمّر إىل اآلن، لكّنه بوجه 

حضارّي، فنجد تلك الزنعة اليت نشأت من قلق وجودّي هي 

املحّرك األّول والدافع األسايّس لكثري من الفنانني، للتساؤل 

اإليطايّل  التشكيلّي  الفّنان  هؤالء  أمثال  ومن  هم.  فنِّ عرب 

 .)Nicola Samori 1977( الُمعاصر

محمد مجدي

هامٌش 
للموت

مواجهة  يف  ِدرعًا  اإلبداع  يكون  الفّن،  يف 

العدم، كما احلياة، تستمّر ُمكايدًة يف املوت.

رحِم  من  خرجت  اليت  املعادلة  هي  تلك 

فنائه  احتمالّية  اإلنسان  فيه  واجه  قرٍن 

القنبلة  ظهور  بعد  األرض،  وجه  على  من 

النووّية، وحروب غرق فيها سنواٍت طويلة.
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الغياب  أو  املوت  حيتلُّ 
فائض  ساموري  لوحاِت  يف 
مساحات لونّي�ة، حيث تتحّول 
للقتال،  ساحة  إىل  لوحاته 
تقرتب  َكْي  تتصارع  أجساد 
من الوضوح، مالمح ضبابّي�ة، 
مخيف،  حدٍّ  إىل  مشّوهة 
تغّطيها طبقات من التخريب 

الُمتعّمد، كشّط، خدش...

اليت  األدوات  من  وغريها   
هوّية  عن  خاللها  من  يبحث 

حقيقّية لشخوصه، من دون أن تتحّول املالمح ملجّرد عنصر ُصوري ليكتمل 
تكوين�ه. إّنه يدعو العني لرتى وتبحث من خالل تلك احللقة املفرغة بني الكتلة 

والفراغ يف لوحاته. لذا كان التشويه بّواَبت�ه لتوريط الُمشاهد يف 
الكوابيس.  من  متعّددة  وطبقات  أعماٍق  يف  للدخول  رحلة 
األسئلُة اليت تتوارد يف ذهن الُمشاهد من دون َنَسق أو ترتيب.. 

محاواًل جتاوَز تلك النظرِة السائدة، اليت ترى ريشة الرّسام بأّنها 
َلها إىل مطرقٍة للهدم، ثّم ُتعيد  ُمجّرَد أداٍة إلمتاع العني، لذا حوَّ

ُسس التشكيل.    
ُ
العنُي بن�اَء التكوين، وفق رؤية ُحّرة ال تلزتم أ

الكالسيكّية  اللوحات  من  أعماله  نمط  ساموري  يستويح 
أو  التشويه  ذلك  عليها  ُيضفي  لكّنه  النهضة.  عصر  لسادة 
د يف سؤال  الّدمار الُمتعمَّ
عن  ى  نتخلَّ لماذا  هاّم: 
ُيمكنن�ا  عندما  المايض 
إعادة تصّوره كما ُنريد؟

استكشاف  كان  لذا   
هو  الّسطح  حتت  ما 
َغَرُض الفّنان. فبداًل من 
مقّدمًا  العالُم  يكون  أن 
ُتصبح  لوحة،  داخَل 
جزءًا  نفَسها  اللوحُة 
ُمكتملة،  غري  قّصة  من 
للبحث  العني  تدعو 
والتنقيب. هذا ألّن التاريخ هنا ال ُيقدم نفَسه بشكل ُمتسلسل 
وَسلٍس، تستطيع العني استيعاَبه وحفَظه، بل إّنه بّوابة زمنّي�ٌة 

»خرج الفن التشكيلي من 
أثاث القصور وصالونات 

الربجوازيني إىل العامة من 
الناس، بعدما ظهرت عدة 
حركات جعلت منه منصة 

للتغرّي والثورة.«

أدب وفن بقعة
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وقد  بها  ضنين�ًا  حلظة  لكّل  الداخلّية.  العوالم  على  تنفتُح 
خذت مّنا. إّنه حتّلٌل وسقوٌط لكّل ذريعٍة لوجوِدنا، لنكتِشف 

ُ
أ

جحيم  إّنه  يشء،  الال  الُمبهم،  ُنواجه  أّنن�ا 
فشيئ�ًا،  شيئ�ًا  يتمّلُكنا  ضياٍع  على  يتغّذى 

وأسئلٍة ترتاكم من دون أجوبة.؟!

N I C O L A  S A M O R I

الفنان نيقوال ساموري

محمد مجدي

ـ خريج كلية الفنون من جامعة القاهرة ـ عني شمس.

»منهجية ساموري اليت 
يتخذها يف لوحاته هي محاولة 

وضع الالوعي يف إطار التجربة، 
النقاش والتحليل. فرنى 

أعماله تتمزي بمزيج من العنف 
والوساوس والهالوس واملوت 

والتحلل«

هي  لوحاته،  يف  يــــــعتِمُدها  الـــــيت  ساموري  منهجّيـــــة 
النقــــــاش،  التـــجربة،  إطار  يف  الالوعي  لوضع  محاولٌة 
َته واطالَعه على 

َ
التحلـــــيل. األمــــــــــر الذي يعكــُس معرف

أعماله.  يف  توليفها  يف  وجناحه  النفّس،  التحليل  نظرّياِت 
فرنى أعماله تتمزّي بمزيج من العنف والوساوس والهالوس، 
واملوت والتحّلل، وماهّية كّل تلك املصائر احلتمّية، أو ما ُيطلق 

عليها: األسئلة الُكربى..؟!

البحث  من  مجهوٍد  إىل  تسَتن�ُد  أجوبًة  ُيقّدم  ال  هنا  وهو   
والتنظري، بل إّنه ُيقّدمها كـــــما هــــي، كحالة تستوجب التأّمل 
من كّل شخص. فُكْتلُته ال تملك احلزّي الكامل للوجود. وجوٌه 
غري ُمكتملة أو ذائب�ة يف اخللفّية السوداء وحسب، حتاول دومًا 
إجياد لغة بصرّية ملشاهِدها. تتيح له املساحَة الالزمة لتكتمَل 
يف مخّيلِته، واخلروَج بأفضِل تمثي�ٍل بصرّي لما يدور يف نفسه..

أدب وفن




