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توفي الـفنان التـشكيلي اللـبناني أم الـباشا الثالثاء عن  87 عاما بـعد مشـواره طويل أثرى خالله السـاحت اللـبنانيـة والعربيـة بأعماله
ـتمـيزة.وقالت جـمعـية الفـنانـ اللـبنانـي لـلرسم والـنحت إن البـاشا الـذي كان عـضوا فيـها مـنذ عام  1957 مـثل الوجه الـفني احلديث ا
ـسؤول في مقدمـتهم رئيس الوزراء الـلبناني سعـد احلريري.وكتب احلريـري في تغريدة على لـلبنان “كما نعـاه عدد كبيـر من الفنان وا
ية لركن من أركان الثقافة والفنون في لبنان. بيروت ستفتقد ابنها الذي غزا تويتر (رحـيل الرسام أم الباشا خسارة وطنية وعربية وعا

ية اللبنانية للفنون اجلميلة (ألبا) قبل أن يكمل دراسته في فرنسا. العالم بريشته).ولد الباشا في  1932 وتخرج في األكاد
ائـية والزيـتيـة والبـاستيل واجلـواش إضافـة إلى ما قـدمه من أعمال وعلـى مدى ستـة عقـود دون يوميـات مديـنته بـيروت بكل تـفاصـيلـها باأللـوان ا
نطـقة الـعربـية وخارجـها حـتى أصبح مـعلـما من مـعالم فن الرسم ـعارض بـا نـحتيـة حتى الـتصق به لقب ”الـبيروتي.“أقام وشارك في عـشرات ا
احلديث في لبنـان واقتنت أعمـاله مؤسسات وهـيئات عديـدة منها مـتحف معـهد العالم الـعربي في باريس.وبجـانب الفن التشـكيلي صدرت لـلباشا

مؤلفات أدبية منها ثالث مجموعات قصصية هي (دقات الساعة) و(شمس الليل) و(زهراء األندلس) احتوى بعضها على رسومه.
قرر تشييع اجلنازة بعد صالة العصر يوم األربعاء. ومن ا
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سـنجـده مـكـان مهـم للـرصـد وطـاقة كـامـنة
لإلبداع اثـنـاء تنـفيـذ اللـوحة  عـنصـر مهم
لدي وهـو النـقطـة التي انـطلق مـنهـا عادة
عند البـداية في تخطـيط اللوحة ضف الى
ذلك وبــالـعـودة الـى الـروح فـاإلنــسـان ذلك
الـكـم الـهـائـل من االحـاســيس و اخلـبـرات
عـارف وكم مـن االحداث او والـتـجـارب وا
احلـــاالت الـــنـــفــــســـيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة
واالقتصادية والظـروف التي جتعله يأخذ
اشـكـال مـتـعـددة عـنـد الـتـعـبـيـر عن نـفـسه
وهي ســتــكـون مــادة مــهـمــة ألي رسـام او
فنـان وهـنا سـيـصبح او  يـكـاد يكـون جزء
مــني واعـبـر عــنه ويـعــبـر عـني وبــالـتـالي
ســـتــراني اضـــعه في امـــكــنــة مـــهــمــة من
الـلـوحة وأحـبه ان يـكـون مـشـرقـا وجـميال
وجـات الـغضب حتى في حـاالت مـروره 
واحلـزن او األلم  كـيف ال والـفـنـان انـسان
ـتــلك في وجـدانه حـب اخلـيـر وروح من

البهجة .
{ من يـتـعـب االخـر داخـلك .. الــتـخـطــيط لـعـمل

جديد أم اخلوف من النجاح ?
ـقـصود - اذا مـا اسـتـشـفـيت من سـؤالك ا
ــعـانـاة تـمـثل جـانب وأسـاس ـعـانـاة فـا ا
مـهم بـالـنـسـبـة لـلـفـنـان واإلبـداع يولـد من
عانـاة كما يـقال  وأنا هـنا ال اسقط رحم ا
أساوي فـقط لكني عانـاة على اجلـانب ا ا
اعـني به كل الـتـأثـيـر االيـجـابي والـسلـبي
الذي يتـعرض له االنسـان ومدى مالمسته
ومالصـقتـه وقربه وبـعـده عن هـذه احلـالة
ولو عـدت لعمـليـة التـخطـيط فهي او عادة
ــيالد او الـبــدايـة مــا تـكــون هي  حلــظـة ا
وكثيرا  ما اكون سعيدا ومزهوا بها ألنها
سـتــكـشف لي الـكــثـيـر من اجملــهـول وبـهـا
ســأســتــرسل في بــنــاء وتــكــوين مــفـردات
اللوحة وخاصـة عند القـبض على مفاتيح
الـنص الـتي سـتـشـكل االطـار الـعـام وعـنـد
ادي هذه اللحظة ستجدني خارج العالم ا
وأطــيـر واسـبـح بـ مـجــمـوعــة اخلـطـوط
والتكوينات اخملتلـفة وقد سافرت ابعد ما
ـــكن في اخلـــيـــال الى مـــنــاطـق وأمــاكن
اخـرى في اللـوحـة لم يـسـبق لي الـوصول
ـرور بــهـا  سـابــقـا . امـا عـن  مـسـألـة او ا
اخلـوف فلـم نصل بـعـيـدا في الـشـهرة ولم
نصـبح من مـشاهـيـر العـالم حتـى تنـتابـنا
هـواجس اخلـوف من الـنـجـاح الـسـافـر او
الـسـاحق وبالـتـالي الـعـمل يـسيـر بـوتـيرة
تــصــاعـديــة عــقالنــيـة ومــدروســة وضـمن
بـرمــجـة مـحـلــيـة وعـربـيــة ودولـيـة عـاديـة
لــيـــست مـــتـــســـارعــة أي مـــجـــمـــوعــة من
عارض الشخـصية واجلماعـية في ليبيا ا
ـشـاركــات الـعــربـيـة ـعــارض وا وبــعض ا
والدولية وبالتالي سيكون جانب اكتساب
الشهـرة صعب رغم تعـدد وسائل االتصال
والتواصل وعـليه يـبقى جانب اسـتثنـائيا

او بعيدا عن الواقع احلالي  .
{ من أين تولد االفكار عندك?

ـكـان او يكـاد يـستـحيل - من الـصعـوبة 
حتـديـد اليـة تـولـيـد او توالـد االفـكـار عـند
الـفنـان اي من اين سـتـولـد االفكـار .كـثـيرا
ما تـولد االفـكار نـتيـجة احـداث او مواقف
او مشـاهد بـسيـطة وعـادية جـدا فقط ألنك
شاهد عندما نضرت من داخلك لكل هذه ا
او احلـاالت كــانت درجـة الـوعـي او الـفـهم
او احلـســاسـيـة عــالـيـة جـدا لــدرجـة يـجـد
الـبـعض اجلـمـال في جـنـاح فـراشـة وقد ال
زين لـلتو . يجده في عـروس خرجت من ا
قـد تـولـد الـفــكـرة من احلـلم وتـتـحـول الى
لــوحــة او عــمل فــني تــمــثــال او قــصـة او
قــصــيــدة او مــسـرحــيــة وحــتى مــعــزوفـة
مــوســيــقــيــة وكــثــيــرا مــا تــكــون االفــراح
رح بأشكـالهـا اخملتلـفة وحاالت الـلعب وا
وحــــــاالت الــــــرقـص وحــــــاالت االزدحــــــام
والتـراكم مصـدر الهـام مهم جـدا بالـنسـبة
لي وبالـتالي سـتجـدني منـتشيـا برسم كل
هــذا الـتــراكم واحلــشـد فـي حـاالت الــفـرح
واالحـــتــفــال .ويــبـــقى االثــر الـــبــاقي لــكل
ـعمـارية احلضـارات اللـيـبيـة والشـواهد ا
شغوالت قتنيات وا وروث الشعبي وا وا
الـليـبيـة و االزيـاء والصـناعـات الـتقـليـدية
كـلـهــا مـصـدر مـهم لإللـهــام  بـالـنـسـبـة لي
وألغلب الفنان تـقريبا .كذلك وفي احيان
كثيـرة تولـد الفكـرة في مكان او زمـان غير
ـرسم قد تـكون في منـاسب اقـصد خـارج ا
الــعـمل او الــسـوق او حــتى في الـســيـارة

ـــبــــروك ابـــوراس من رمـــضــــان نـــصــــر ا
مـــواليد   1956 مقيم بصـبراتة وحاصل
عــلى اجــازة الــتــدريـس اخلــاصــة شــعــبـة
الــتـربــيـة الـفــنـيــة من مـعــهـد ابن مــنـظـور
للمعلم سنة  1976 بطرابلس وحاصل
علـى ليـسانس جـغـرافيـا بـكلـية االداب من
جامـعة بـنغـازي  عام 1983. اقام وشارك
ـــعــارض الــشــخــصــيــة فـى الــعــديــد من ا
واجلمـاعـية وصـمم العـديـد من الشـعارات
ـلـصـقــات واألعـمـال الـفـنـيـة لـكـثـيـر من وا
اجلـــهـــات الـــعـــامـــة واخلـــاصـــة. مـــنـــهـــا
اجلــداريـات لــوزارة الــسـيــاحـة جــداريـات
بــكـلــيـة الــهـنــدسـة  بــصـبــراتـة  . مــجـسم
ــدخل مــديــنــة صــبـراتــة مع مــجــمــوعـة
فـنــانـ . و جـداريـة اشــراقـة بـطـول 103
امتار وعرض 2. 25متر ومجسم السالم .
ـعــهـد له  مـجــمــوعـة اعــمـال مــقــتـنــاة بــا
االفــريـــقى لـألورام  بــصـــبـــراتــة وكـــلـــيــة
الــهـنــدســة  ووزارة الـثــقــافـة  . له اعــمـال

مقتناة بكل من سويسرا .ايطاليا .النمسا
انيا . غرب .تركـيا .االرجنت .ا .مالطا .ا
بــلــجــيــكــا . فــرنــســا وفــنــزويال وهــو من
ـؤسسـيـ جلمـعيـة الـفنـون الـتشـكـيلـية ا
بــالـزاويـة  وجـمـعــيـة الـفـنـون الــتـشـكـيـلـة
واخلط الـــعـــربى بـــصـــبـــراتـــة . وعـــضــو
بــاجلـمـعـيـة الـلـيـبـيـة لــلـفـنـون الـتـشـكـيـلـة
وعـضـو بـجــمـاعـة رؤى الـدولـيـة  لـلـفـنـون
بــتـونس .نــال جــائـزة الــتــرتـيب األول في
الرسم والـتـصويـر  باحملـفل األول لـلفـنون
ـديـنة مـصـراتة  2005اقام الـتشـكـيـليـة 
وشارك في  الـعديـد من الورش الـفنـية في
تقنيـات الرسم والرسم اجلداري في لـيبيا
وتونس والـيمـن واقام الـعديـد من الورش
الفـنـية في تـقـنيـات رسوم الـطـفل لتالمـيذ
وطالب مــدارس صـبــراتـة  بــاحث ومــهـتم
بـجـمــالـيـات الـعـمــارة وله عـدة اعـمـال في
بـاني وتـنـفـيذ الـتـرميم وإعـادة صـيـاغـة ا
ـكـمالت الـنـصب و اجملـســمـات و بـعض ا
ـيادين الـعامة اجلمالـية  في الـساحات وا
سـعـيـنـا لــلـقـائه وإجـراء حـوار مـعه فـكـان
احلوار عميقا بحجم عطائه وإبداعه ولكن
لئ يحتاج الى حوارات ولقاءات تاريخه ا
ام بكافة جوانبه طويلة حتى نستطيع اال

الـشـخصـيـة واإلبـداعـيـة وبـدأ احلوار من
كان واالنطالق ... حيث يقيم ويعمل ا
كان عليك كفنان تشكيلي? { ما هو تأثير ا

ادي مساحة فهومهـا ا - تأخذ االمكنـة 
كــبــيـرة مـن تـفــكــيـري واعــشق تــفــاصـيل
ـا حتويـه من غنى تـعـددة  جـمالـيـاتـهـا ا
وثـراء ثــقـافي وحـضـاري وانـعــكـاسـاتـهـا
االجتماعـية والثقافـية والفنـية على حياة
الــنـاس ومن هــنـاء ســتـجــدني انـســجـهـا
بروح من التنـاغم ب عناصرهـا البشرية
( الـــنـــاس من رجـــال ونــســـاء وأطـــفــال )
ـاديـة ابواب نـوافـذ اقواس وعنـاصـرها ا
صاطب قباب وقبو تـركم وتعدد االدوار ا
ــنــاســيب وتــعــدد زوايــا والــركـــابــات . ا
مـنــظــورهــا جــبـهــاتــهــا ومــقـرنــصــاتــهـا
ونـهـايــاتـهـا الـعـالـيــة في شـكل بـانـورامـا
قدس واقـصد به الـعمارة يتداخـل فيهـا ا
الـديـنـية والـزوايـا واألضـرحـة مع غـيـرها
من  بـيـوت الـتـسـاكن وتـبـرز هـناء امـامي
دن اذجها في ا بعضا من 
ــة كـــغــدامس وغــات الــقـــد
وطرابلس وبنـغازي وعمارة
مــــدن اجلـــبل فـي الـــقـــلـــعـــة
ويفرن والرياينة وحتى بني
وليد وقـرزة  او في القصور
كــــقـــصـــر احلــــاج و كـــابـــاو
ونــالــوت وتــفــلــفت والــقالع
كـــقـــلـــعــــة ســـبـــهـــا ومـــرزق
وسوكنة  والسرايا احلمراء
ــدن االثــريــة االغــريــقــيـة وا
والرومـانـية ومـا تـمثـله هذه
االمكنة من ثراء الـفسيفساء
فــــيــــهــــا واالفــــرسـك مـــرورا
بـشــواهـد الـرسم الــصـخـري
في اكــــاكـــوس ومـــا حتـــويه
رسومـات الـكـهوف فـيـها من
جـمـاليـات  عـمـرهـا اكـثر من
عــشــرة االف سـنــة فــيــتـأثث
ــشـــهــد الــبــصــري عــنــدي ا
ـادي ويــتـراكـم بـهــذا الــكم ا
احملــــســــوس مع االمــــكــــنـــة
الـــوجـــدانــيـــة ومـــا حتـــمــله
الـنفـس من مـواقف وأحداث
وتـفــاعالت مـخــتـلــفـة مع مـا
يـحـيط بــهـا لـتـحـول احلـالـة
الى شــعـورك بــان اصــبـحت
جــــزء من الــــنـص حتـــاكــــيه
وحتــدثـه ويــحـــدثـك تــنـــاغـــيه كـــمـــولــود
وحتضنه كطفل في شـكل بهيج من الفرح
تتراقص عندي وفيه كل هذه الكائنات ان
صح الــتــعــبــيــر وســتــجــدني اجتــول في
ـعـنــويـة عـبـر كل مـا يـعـلق في شـوارعه ا
الـذاكـرة من مشـاهـد وحـوارات وجـلـسات
وأحــاديث الـتــنـاجي والــهـمس والــتـغـني
واقف وأشـاهـد بل وأذوب في كل جـزئـيـة
ادي كـان بـشكـله ا فيـه وبالـتالي يـأخـذ ا
ـاثل امـامـي وبـطـبـيـعـته الـطـبـوغـرافـيـة ا
وبـتـنـوع تـكــويـنـاته وبـشـكـله احلـسي او
التأثيري والوجداني ما تملكه النفس من
احساس وما ترصده الع من رؤية  وما
يــفـهــمه ويـفــسـره الـعــقل اهـمــيـة كــبـيـرة

بالنسبة لي . 
{ كــيف تـقـرأ االنـسـان في لـوحـاتك ? وإلى أي

حد يعبر عنك ويكون جزء منك?
ـفـعـمـة - االنـسـان ذلك اجلــسـد والـروح ا
بـعـديـد االنـفـعـاالت عـنـد الـفـرح او احلزن
عــنــد الــطــرب واالنــســجــام او عــنــد االلم
والغضب وبأشكال تـعبيرية مخـتلفة عند
الـرجــال والـنـســاء واألطـفـال مــتـمـثال في
حركـية الـتـعبـير وبـالتـالي سيـكون لي او

ـشهد عندهـا اقف واخذ ورقـة وقلم واكتب ا
بــشــكـل صــور وتــخـــطــيط لـــفــظي لـــلــوحــة
ــجـرد وصـولي واســتـعـيــد هـذه الـلــوحـة  
لـلـمـرسم ووضـع الـلـوحـة عـلى احلـامل ومن
خالل هـذه الـقـصـاصـة فـأعـود بـالذاكـرة الى
ـعني مـكانـهـا االول وابدءا بـرسم الـلوحـة 
ان الـفـكـرة ســأرسم كـذا وكـذا وسـأضع هـذا
هـنـاء وهـذا هـنـاك بـشـكل شـريط او مـنـشور
مـكتـوب سـيتـحـول فـيمـا بـعد الى مـشـهد او

بانورما العمل الفني .
{ هل لإلبداع شروط لديك?

- االبـداع ليس له شـروط ولـكن قـد يـكون له
ســمــات هــو اوال نــعــمــة من الــلـه ومــوهــبـة
يعطـيها لعـباده وليس له شـروط بقدر ما له
ــوهـــبـــة والــوعي والـــذكــاء ســـمـــات  هي  ا
ـرهف او الـراقي والـقـدرة عل واإلحـسـاس ا
استـنبـاط االفكار واالبـتكـار وإيجـاد احللول
للـمـشاكل الـفنـيـة فالـعمل الـفـني يتـعامل مع
ادي وهو الفضاء الكوني او فضاء الفراغ ا
الــلـوحــة اقـصـد مــكـان اجملــسم او الـقــطـعـة
النـحتيـة واللـوحة تشـمل القـماش او الورق
ـراد رســمه وبـالــتــالي شـروطه او اجلــدار ا
الـــتـــنـــاسـق والـــتـــكـــامـل وقـــوة الـــتـــكـــوين
والـســيـطــرة عــلى الـتــقــنـيــة وقــوة الـفــكـرة
ـكـان ـنـاسـب لـتـنـفـيـذ الـعـمل  وا والـزمـان ا
ـعـد او اخملصـص له . الحـظت ان لـوحاتك ا
شاعر تضج بالشخوص وحركـية مزدحمة ا
واألحــاسـيـس هل هـو تــركــيـز عــلى احلــيـاة
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جـــزء واسع من االجـــابــة مـــوجـــود في هــذا
السؤال واجلزء االخر سأذهب بك بعيدا فيه
ليـشمل جـمالـيات بالدي او جـمالـيات لـيبـيا
او اجلــمــالــيـــات الــنــفــســيـــة واإلنــســانــيــة
وتأثـيراتهـا اخملتـلفـة علي ومـنعكس كل ذلك
بــحــركــيــة مــزدحــمــة وحــشــد وتــراكم هــذه
الشخوص  وفـق بنية مـحلية فـيما ارى وقد
حتمل شكل ونـص اخر لدى الـغير . فـالعمل
التشكيلي او النص البصري يجب ان يكون
مـفتـوحـا على كل الـتـأويالت وقابال لـلـزيادة
ـتلـقي فهـو للـجـميع وبـالتـالي هو من عنـد ا
خـطــاب وجـداني وإنـســاني يـرسـلـه الـفـنـان
للـعالم  لـيتـلقـفه اجلمـيع  كل حسـب ما يرى
فـــــيه مـن جتـــــاوب او تـــــفـــــاعـل او حس او
مالمــســة او مـقــاربــة لـكن الــكــثـيــر من هـذه
ـظاهـر االجـتـماعـيـة يتـنـاولـها الـنص فـانا ا
ابن هـذه االرض وبـالــتـالي رضـيت او ابـيت
ــعـنى لن لن اســتـطــيع ان اكـون غــيـر ذلك 
اكـون امـريـكــيـا او يـابـانـيـا او كـوريـا فـهـمـا
فـــعـــلت وحـــتـى ال اكـــون مـــكـــررا  وصـــورة
مشـوهة سـيئـة لهم البد لـي ان اكون انا ابن
هذا الـتراب الـزاخر بالـعطـاء والثـراء ووليد
حـضارات ضـاربـة في عـمق الـتاريخ كل ذلك
ســتــجــده مـنــعــكـســا في جتــربــتي ويــشـكل
صـورتي وصورة عـمـلي والـلـوحـة حتمل كم
واد واألشكال هائل من احلشد للكـائنات وا
اخملتلفة تتناغم في روح وجسد واحد لعمل
او لـــوحـــة  حتـــمل دالئـل ومالمح الـــبـــيـــئــة
احملــلـــيـــة وهـــذا مـــا اســعـى الى حتـــقــيـــقه
والـوصـول الـيه فـي الـيـة من الـبـحث الـدائم
تـسـعى الى تـطـويـره واالرتـقـاء به في شـكل

عاصرة . من ا
ــوسـيـقى ..الــقـصـيـدة { فـيـمــا تـلـتــقي الـلـوحـة وا

..السينما?
وسيـقى ...والقصيدة - تلتقي الـلوحة مع ا
.....واخلــيــالـة أي الــســيــنـمــا في كــثــيـر من
االشـيـاء بل اكـاد اجــزم بـأنك قـد جتـدهم في
لوحة او شكل واحد وخـاصة في هذا العالم
ـتعدد الوسـائط فقد ادمجت هذه تجدد وا ا
االشــيــاء واســتـطــاعــوا من خاللــهــا انــتـاج
ـعنى نصـوص بصـرية في غـاية اجلـمال و
اخــر يـــقــال فـي عــالم الـــنـــقــد هـــذه االلــوان
ـفـردة قـادمـة من جـمـالـية مـتـنـاغـمـة وهـذه ا
ـوسيـقى او التـنـاغم أي الهـارموني النـغم ا
ــوسـيـقى ويـقــال ايـضـا بـان وهـذه بــابـهـا ا
الـقـصيـدة جـمـيلـة لـكن اجلـمال هـنـاء جـمال
عـبرة وجمال حـساسية الصورة الشـعرية ا
الشاعر وقدرته عـلى توليد الصـور الشعرية
واجلـــمــالــيــة في شـــعــره وهــذا تــرابط بــ
اللوحة او اللـون والقصيدة وكـذلك السينما
لها عالقة قوية بالـتشكيل سواء في الديكور
ــؤثــرات الـســيــنـمــائـيــة او اخلــلـفــيـات او ا
الـسيـنمـائـية ويـعـتمـد الكـثـير من اخملـرج
على فنان تشكيلي في تصميم مشاهدهم

حوار مع التشكيلي الليبي رمضان أبو راس:

اخملـتـلـفـة وهـذا تـرابط وتـكـامل وانـسـجـام
كـمـا ال نـنـسـى اهم فـيـلم مـصـري هـو فـيـلم
ـومـيـاء لـعـب فـيه الـتـشـكـيل في الـصـورة ا
ــيـز وأخــيـرا وحــديـثــا يـتم دمج كل دور 
واد عـند كتـابة السـيناريـو ألي فيلم هذه ا
او مسلـسل في شكل خطـاب بصري حسي
واد في جمالي وبالـتالي تشـترك كل هذه ا
التكامل فـيما بيـنها وبالتـالي تغني النص
ـتـلـقى وهـذا هـو دور وتـقـويه وتـؤثـر في ا
الـفــنـون جـمـيـعــهـا .كـذلك كـثــيـرا مـا يـلـقى
الـــشــاعــر قـــصــيــدته مـع عــازف الــعــود او
اجلــيـــتـــار او الــبـــيــانـــو وكـــذلك تـــضــيف
ــوســيــقى  الــكـثــيــر من اجلــمـال عــنــدمـا ا
ـــعــارض الــفــنــون تــضــاف  كــخـــلــفــيــات 

التشكيلية .
{ هل تـتـرجم لــوحـتك احـاسـيس يـصـعب الـبـوح

بها بنوع آخر من التعابير?
- في اعـتـقـادي ال لــكـني احـيل اجـابـة هـذا
الـسؤال لك ولـلـمتـلـقى او النـاقـد فقـد يـجد
فيهـا تعابـير او احاسـيس تعبـر عنه وهذا
مـشروع  وجـائـز عنـد الـتـعامل مع الـلـوحة
ليعطيها االمتداد بـناءا على قدرة قابليتها

للتأويل . 
{ اين تــصل حــدود خــيـالـك في الــلـوحــة ? وهل

تتحكم بها ?
- تــصـل حــدود اخلــيــال فـي الــلــوحــة الى
مـنـاطـق بـعـيـدة جـدا ســواء عـلى مـسـتـوى
التـفكـيـر او اثنـاء التـنفـيذ فـمثال تـولد اوال
الــفـكــرة ونـبــدأ بـتــخـطــيط الــلـوحــة وهـنـا
سـتــتــكــاثــر وتــتــوالــد الــصــور واألشــكـال
ويــشـتـغل الــعـقل ويــعـمل عـلى اســتـرجـاع
الـذاكـرة البـصـريـة للـفـنـان ويحـشـد طـاقته
ويــســتــنــفــر كل حــواسه في حلــظــة اشــبه
بــصـراع او مـعــركـة او تــنـظـيـم هـجـوم من
االفـكـار والـتداعـيـات عـلى الـفـنـان لـيـحوله
ـعـاني والدالالت الى مـشهـديـة غنـيـة بكل ا
وهذا ما اسميه االستغراق  في اللوحة أي
انـــصــهـــار الــفـــنــان مـع ذاته ومع لـــوحــته
ا ليـصـبح هو جـزء منـهـا وهي جزء مـنه 
يشـبه االنغـماس بـداية من  الـتكـوين العام
ــشــاهـد اخملــتـلــفـة لــلــوحـة من تــخــطـيط ا
رسوم كـان ا ووضع الشـخوص وتأثـيث ا
ـراد تــلــويـنــهــا  في حلــظـات ــفــردات ا بــا
تـزامن بـ احلــذف واالضـافه او الـتـعـديل
كـذلك تـصل عـملـيـة الـبـحث والـتـجريب في
اللـون الى منـاطق ودرجـات لونـية  جـديدة
يــضـعــهـا في مــنـاطق جــديـدة من الــلـوحـة
تــكــون مــخـتــلــفــة عـن لــوحـاتـه الــســابــقـة
ـزيــد من الــدرجـات ويــغـوص لــيـكــتــشف ا
بـعـيـدا في عالـم ومنـاطق الـلـون .ويـسـتـمر
هــذا احلـوار حــتى تـاتي حلــظـة اســمـيــهـا
التشبع او االمتالء عنده فقط تترك الفرشة
مــعـتــقـدا بــان الـعــمل قـد  االنــتـهــاء مـنه
ويحـتـاج فقط الـى التـوقيـع وحتى هـذه قد
تـخــضع لــلــمـراجــعــة في احــيــانـا كــثــيـرة
ـا فـنـظـرتك لـلـعـمل الـيـوم غـيـر االمس ور
غـيـر السـنـوات الـتي خـلت وبـالـتالـي ليس
هـنـاك في قـامــوس الـلـوحـة الـعـمل الـكـامل
لـكن نـسـبـة الـرضى كـثـيـرا مـا تـكـون احلـد
الــفــاصل بــ االسـتــمــرار في الــلــوحـة او
ـا وصلت الـيه اليـوم وكثـيرا ما االكتـفاء 
نـعــود لـدراسـة او اعـادة الــقـراءة لألعـمـال
السـابقـة فنـكتـشف او نقـول لو عـملـنا هـنا
سـة خفـيفـة سيـكون الـعمل افـضل او هذا
الــعــمل يــحــتـاج الى كــذا وكــذا . تــخــتـلف
القـراءات من شـخصـا لى آخـر للـوحة ومن
ـثـقف نـاقـد إلـى آخـر ..من هـو الـنــاقـد أو ا
الـذي استـطـاع قـراءة لوحـتك كـمـا خـططت

لها انت وخرجت الى النور ?
ـستـوى احمللي كـانت قراءة االسـتاذ على ا
قـرحي لـلوحـة اشـراقة اكـثر ناصـر سـالم ا
اقتـرابـا مني وكـذلك دراسـة وقـراءة الفـنان
الدكتور عمـران بشنة جملـموعة من اعمالي
مثل تراكم وحـشد ولوحـة انعكـاس وبحكم
معاصرته لتجربتي منذ البداية وتواصلنا
الـدائم فـكـان االكـثـر قـربـا وأكـثـر الـتـصـاقـا
ـعــانــيــهــا  وتــكـويــنــهــا الــعــام ودراسـة
خـطـوطـهـا وألوانـهـا وتـكـويـنـهـا الـعام في
ح كانت قراءة الدكتـور سامي عبد العال
من جـمــهـوريـة مـصـر الـعــربـيـة الـذي عـمل
دراسة نقدية مستفيضة سلط فيها الضوء
والبـحث داخل عـناصـر وجـزئيـات وأجواء
كان وبـحث في  التراكم والمس وأضواء ا
فـردات فكـان  اكثر دالالت ومعـاني جمـال ا

السنوات على حـساب تطوير وتـنمية هذه
الـدول واالرتقـاء بـشـعـوبهـا نـحـو االفضل.
ليلـقى االبداع  عـموما من سـينمـا ومسرح
وأدب وشـعـر وتـشـكـيل االهـمـال  كـمـا يـقع
حتت  دائرة االلغاء والتـهميش و التحر
وفي هـذه االثنـاء يـتراجع الـعـمل االبداعي
وقد يـقف او يبقى ضـعيـفا بعـدها بـفترات
طويلة وتتجسد او تنطبق هذه احلالة في
 فـتــرة من الـفـتــرات عـلى الـعـراق ولــيـبـيـا
وســوريـــا والــيــمن ومــصـــر وتــونس لــكن
االسـتـفـاقــة االخـيـرة في اغـلب هـذه الـدول
سيـكون لـهـا ارتدادات قـوية عـلى مسـتوى
انـتـاج الـعـمـل الـفـني واإلبـداعي بـالـعـمـوم
والـتـشكـيل بـاخلـصـوص وتمـر لـيـبـيا االن
ـــرحــلـــة انــتـــعــاش وعــودة احلـــيــاة في
شــرايــ اخلــطــاب الــتـشــكــيــلي من خالل
ـــلــــتـــقـــيـــات ــــعـــارض وا الـــعــــديـــد من ا
شاركات احمللية والدولية  كما  شهدت وا
عواصم هذه الـدول نشـاطا قويـا في بغداد
والـــقــاهـــرة ودمــشـق وبــيـــروت  وآخــرهــا
بـتــونس افـتـتـاح مــديـنـة الـثــقـافـة وإقـامـة
الـدورة االولى أليـام قـرطـاج لـلـفن احلـديث
ـــعـــاصــر  2018والـــتي كـــان الـــشــرف وا
شاركة فيها مع  12فنان تشكيلي ليبي با
ضمن اجلناح اللـيبى برعاية رواق احلارة
ومــديــره احـمــد جــومــة  وزارات الـثــقــافـة
الـعربـيـة?مـاذا قدمت لك وزارة الـثـقـافة في
بــلـدك وهـل من اضـافــة? يــنـطــبق عــلي مـا
يـنطـبق عـلى اغـلب الفـنـانـ التـشـكيـلـي
الــعــرب من حـيـث عالقــة وزارات الـثــقــافـة
العربـية فعبـر مسيـرة طويلة ألربـع سنة
تـقريـبـا لم تـقـدم وزارت الثـقـافـة في الدول
العـربيـة أي شي للـفن التـشكـيلي إال الـنذر
اليسـير مـقارنة بـنظيـرها في بلـدان العالم
فـالـفـن سـوقه غـيـر رائـجــة في هـذا الـعـالم
الـثـالث وبـالـتالـي معـنـيـة وزارات الـثـقـافة
بـتـمـويـلـه ورعـايـته وفـتح قـاعـات الـعـرض
ـتـاحف ـدن وإقـامـة ا اخلـاصـة له في كل ا
واقـتـنى لـوحـات وأعـمـال الـفـنـانـ ونـشر
الكتب والدوريات واجملالت الفنية كل هذا
اصـــيل عــمل وزارات وهــيـــئــات الــثــقــافــة
وإيفـاد الفـنان لـلدراسـة باخلـارج وإقامة
هـرجـانـات الفـنـيـة كل هذا الـبـينـالـيـات وا
العـمل يصب لصـالح الفـنان والـتعريف به
ويـرتـقـى بـالـذائـقـة الـعــامـة لـلـشـعـوب الى
تذوق اجلمال فهذه احلالة العربية تنطبق
تمامـا علي وعلى كل الـفنان الـتشكـيلي
الـلـيـبيـ الـذين الى هـذه الـسـاعـة لم تـقام
لـهم قـاعــة عـرض  واحـدة لـلـدولـة  خـاصـة
ـعرض عـارض الـشـخـصـيـة او ا بـإقـامـة ا
ـدن الـلـيـبيـة ولم الـعـام وغـيـابـهـا في كل ا
يقام متـحف وطني يضم جتارب  الـفنان
او اعــمـال رواد احلــركــة الـتــشـكــيـلــيـة وال

عاصرين منهم .  ا
ونــحن كــفــانــ نــقـيـم مـعــارضــنــا بــشـكل
شخصي وندفع ثمنها من  قوت اسرنا
وأبنـائنـا وعلى حـساب صـحتـنا
ونــــنـــفق لــــشـــراء االلـــوان
ـواد الـفـنـيـة الـغـالـية وا
هـذا هـو احلـال بـكـمـاله
ــنــاســبــة وهــنـــاء وبــا
ســأكــرر الــدعــوة  الى
هيئاتـنا اخملتصة ان
تـــنــظــر بـــعــ اجلــد
واحلــــرص لـــتــــاريخ
الـــفـن الـــتـــشـــكـــيـــلي
الــــلـــيــــبي وتــــســـارع
إلقامة متحف يضم ما
تـبـقى من لـوحـات قـبل
ان تسافـر خارج الوطن
كمـا ضاع غـيرها دون ان

يدري احد بذلك .
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يتنـاول معـرض فني أقيم في بـيروت هذا
ـؤثرة واحلـقـيقـية في األسبـوع الـعالقة ا
تـقلـباتـهـا وعمـقـها وحـنانـهـا ب شـاعرة
ونـاقدة فـنيـة ورسـامة بـصريـة ثـمانـينـية
ـتـداخـلة ـنمـنـمـات واألشـكال ا تـتـميـز بـا
ـتـخصص في وابـنهـا الـفنـان الـبـصري ا

وسيقى. صورة وا الرسوم ا
ومــعــرض (لــور ومــازن : بــيــني وبــيــنك)
ــســتـمــر في مــتــحف سـرسـق حـتى 26 ا
أغــســطس آب هــو خالصــة عالقــة فــنــيـة
مـستـمـرة مـنـذ عام  2006ب لـور غريب
( 87عــامــا) وجنــلــهــا مــازن كــربــاج (43

عاما).
ــعـــرض يــظـــهــر تـــداخل الـــعالقــة وفـي ا
بــيـــنــهـــمــا بـــحــيـث تــنـــصــهـــر األشــكــال
والــــرســــومــــات واألفــــكــــار واحلــــوارات
ـصــنـوعـة بــواسـطــة احلـبـر الــبـصـريــة ا
ـلـونـة عـلى مـخـتـلف الـصـيـني واألقـالم ا

أنـواع الـورق فال يـعـرف الـزائـر من الـذي
أجنزها األم أم ابنها?.

ــعــرض مـؤلف مـن لـوحــات فــرديــة لـكل ا
منهما معلقـة على الشق العلوي للجدران
وتنـضم إلـيهـا في الـقسم الـسـفلي لـفائف
ورق عـمالقـة تنـتـشـر عـلى نـحو  50مـترا
في الـــقــاعـــة اخملـــصـــصــة لـــهـــذ احلــدث

أجنزتها لور وكرباج معا.
وهــذه الـلـفــائف الــورقـيــة هي في الـواقع
نــتـيـجــة مـراسالت طــويـلــة بـ الـفــنـانـة
وجنلـها بدأت فـي صيف عام  2006إبان
الـهجـوم اإلسـرائـيلـي على لـبـنـان. واتفق
االثـنـان أن يـرسم كل مـنـهـمـا عـلى انـفراد
في منـزله رد فعله نـتيـجة الـعنف في تلك
الــسـنـة عــلى دفـتــر شـخــصي فـيــتـبـادالن
بعدها الـدفاتر لـيضيف كل منـهما جوابه
لــرسـمـة اآلخــر ويـعــودان مـجــددا لـلـرسم

وهكذا دواليك.
ـراسالت بــعـد انـتـقـال واسـتــمـرت هـذه ا

نحة مازن إلى برل قبل سنوات قـليلة 
سنوية مع عـائلته الصغـيرة وبدأ االثنان
الـــعــمل عـــلى هــذه الـــلــفــائـف مــنــذ ثالث
سـنـوات عـرضـا قـسـمـا مـنـهـا في مـتـحف
رومـا وهـا هي تـعـرض كـامـلة فـي متـحف

سرسق األثري.
WO —Ë nzUH

ــعــروضـة وتــعــالج الــلـفــائف الــورقــيـة ا
ــيـة أحــاســيس شــخـصــيــة وحـوادث عــا
وأخـرى عـائـلـيـة ومـوضـوعـات سـيـاسـيـة
وأخرى اجتماعية وبعض أفكار حميمية.
ــعــرض لـوحــة جــداريـة كــمــا يــتـضــمن ا
ـنـصـرم أجنـزتـهـا لـور ومـازن في الـعـام ا
وهي تنـطـوي على الـعشـاق عـبر الـتاريخ
شحونة لبدة باألحاسيس ا وقصصهم ا

آسي. واخليبات وا
وأكدت لـور لرويـترز أن عالقـتهـا بنـجلـها
متيـنة بحـيث يعرف عـنهمـا مواجهـاتهما
العـنـيفـة الـتي ال يسـتـطيع أحـد من أفراد

الـعـائلـة أن يـتـدخل فـيـها عـنـدمـا يـعمالن
معـا عـلى مشـروع فني وغـالـبا مـا تنـتهي
بـالـدمـوع والـكـلـمـات احلـنـونـة ويـعـودان
مجددا إلى االحـترام والتـهذيب والتـقدير

لوجهة نظر اآلخر.
وقـدم مـازن إلى أمه مــفـاجـأة أثـرت فـيـهـا
مثل كثيرا وهي لوحة تصورها ووالده ا
ـــســـرحي اخملـــضـــرم أنــطـــوان كـــربــاج ا
ويـــعــــالج االبن من خـاللـــهـــا قـــصـــة حب

ستمرة منذ أكثر من  50عاما. والديه ا
ومـازن كــربـاج الـذي يــصـفه الـنــقـاد بـأنه
(عازف الترومبيت السحرية) الذي يعزف
ــتـآلـفـة في بـطــريـقـة ارجتـالــيـة أو غـيـر ا
سردها الـنغـمي استلـهم معـظم رسوماته
وخــصــوصـا الــكـاريــكــاتـيــريــة مـنــهـا من
معـايشـته للـحرب األهـليـة التي دارت ب

واألحــداث الــتي تــلــتــهــا. 1990و 1975
ويــعـــبـــر مـــازن بـــرســومـــاته عـن أحــوال

اجملتمع بطريقة أقرب إلى السخرية.

أما لـور فعلى مـدى عشـرات السـن ظلت
تــنــقش عــلى صــفــحــات جــريــدة الــنــهـار
الـلـبـنـانـيـة نقـدهـا ألعـمـال أبـرز الـفـنـان
الـلـبـنــانـيـ بـطـريـقـة صـادقـة بـعـيـدا عن

النقد اجلارح.
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عـرض ليل اجلـمعـة إقباال شهـد افتـتاح ا
كـــبــيـــرا من فــنـــانــ وهــواة عـــبــروا عن
. إعجابهم بالفكرة والتناغم ب اجليل

وقــــالت ايـــزابـــيل فـــبـــيـــيـــر ( 29عـــامــا)
ــقـيـمـة في لـبــنـان لـرويـتـرز الــفـرنـسـيـة ا
أتابع أعمال مازن كرباج منذ سنوات”
ـا بــرسـومـاته اخلــارجـة عن الــتـقـالــيـد 
عـرض لـيلـة االفتـتاح دفعـني إلى زيـارة ا
لــلـــتـــعـــرف إلـــيه والـــتــحـــدث مـــعه. وفي
احلقيـقة تـفاعلت كـثيرا مع أعـمال والدته
عـنــدمـا شـاهــدتـهـا لـلــمـرة األولى كـمـا أن
الـعالقة بـيـنهـمـا رائعـة شـاهدته يـقـبلـها

على رأسها بحنان مرات عدة.

اضـاءة وقـربـا من الــنص بـتـسـلـيـطه  ضـوء
اجملـهـر  عــلى مـنـاطق عــديـدة في الـلـوحـات
وبـالـتـالي المـس روح الـعـمل . امـا الـدكـتـور
العراقي عبداجلبار العتاب في مجلة شؤون
ثـقافـيـة الـتي كانت تـصـدرهـا وزارة الثـقـافة
فقد بـحث في اخلفاء والـتجلي من مـجموعة
ـائيـات واقـتـرب كـثـيرا مـن روح النص في ا
لوحات تـناغم والـقافلـة ومشـهد من غدامس

وبنية .
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ـكن حتـديـد هـويـة الـلوحـة ?وهل { فـي رأيك هل 
ترتبط هذه الهوية بصاحبها أم انها تنفصل عنه?
كن جدا حتـديد هويـة اللوحـة او العمل  -
الفني الـتشـكيلي حـسب وجهة نـضري التي
قد تختلف عـلى االخرين فمن خالل دراستنا
ــدارس الــفـنــيــة  نــتــلـمس لــتــاريخ الــفن وا
وجـود اخلـصـوصـيـة وبـروز الـهـويـة بـشـكل
واضح لتـسـتطـيع من خاللـها وبـكل بسـاطة
ان تــتـــعــرف عـــلى هـــذا االســـلــوب وغـــيــره
فالـواقعـيـة االشتـراكيـة تظـهر بـشكل واضح
من خالل تـعبـيـرها عـلى وقت مـعـ وتاريخ
ـثل الـفن مـعـ في حـ فن الـبـاو هـاوس 
االمريكي وانعـكاس لذلك الواقع في ح ان
كسيك او درسة االمـريكية الالتـينيـة في ا ا
كــوبــا  والــدول الـنــاطــقــة بـاالســبــانــيـة  او
الـبـرتـغـالـيـة تـمـثل نـهـجـا واضـحـا في حـ
جتــد الــهــويـــة في الــفن االوربي ومــدارســة
الـفـنـيـة من جتـريـد وتـكـعـيـبـيـة وانـطـبـاعـية
كن لنا وغيرها وبالتالي من خالل اللوحة 
حتــديــد الــهــويــة او االقـتــراب مــنــهــا اكــثـر
فــنــجـــدهــا  تــرتــبـط او تــقــتـــرب من هــويــة
صـاحبـهـا او من هـوية اجملـتـمع الـذي عاش
فــيه الـفــنـان انــذاك .لـيــبـقـى الـفن االسالمي
ـســلم احـد الـشـواهـد عـلى جتـدر والـفـنـان ا
هـويـته في الـعـمل الـفـني وعـنـد اسـتـخـدامه
لـــلـــزخـــرفـــة واخلط الــــعـــربي وفي اعـــمـــال
االرابيسك ونقش اخلـشب او تلوين الزجاج
وحـتى في بـاقـي مـشـغـوالته اخملـتـلـفـة .كـمـا
يـتـفـرد الـفـن االفـريـقي بـخـصـوصـيـة الـوانه
الصريـحة وخـطوطه القـوية وجمـال تزويقه
ـثـال كانـت وال تزال فـاألقـنـعـة عـلى سـبـيل ا
مـكامن بـحث وجـمـال استـطـاع بيـكـاسو في
فتـرة من الفـتـرات الى االستـلهـام منـها ومن
الـفن االفريـقي كـمـا اسـتلـهم كـانـدسكي روح
جتــريــده من الــشــرق وكــذلك جــســد هــنـري
غـرب واجلزائـر وشمال ماتـيس جمـاليـات ا
افــريــقـــيــا في لـــوحــاته الـــرائــعـــة والــعــالم
االسالمي فـي الـشــرق وكـثــيــرا مـا ارتــبـطت
الـهــويـة بـصـاحـبـهــا وفي احـيـان اخـرى قـد

تنفصل عنه .
{ أال ترى ان احلـداثة تـتراجع بـشكل مـفجع امام

انتشار وسيطرة التطرف في اجملتمعات العربية?
ـفجع - ال اتـفق مـعك تـمامـا في تـراجـعـهـا ا
لــكـني اقــول بـان هــذا الــتـراجع او الــتـوقف
احلالي وخالل الثمـاني سنوات االخيرة في

الـدول الـتي  تـتـعرض الـى احلروب
واخلـــــــراب والــــــدمـــــــار في

مـــشـــروع تـــدمـــيــري
مــــبــــرمج لــــطــــمس
الـهــويـة الــعـربــيـة
واإلسـالمــــــــيــــــــة
بــشــتى الــطــرق
ومـن ثم فـــــــتح
اجملـــــــــــــــــــــال
النـــــتــــشــــار
وســـيــــطـــرة
الــــتــــطــــرف
ومــــــــن ثــــــــم
تـــــــــــراجـع كـل
ـــــــــــشــــــــــاريـع ا
الـــــثــــــقـــــافــــــيـــــة
واإلبـــــــداعــــــيــــــة و
تــوقـفــهــا خالل هـذه

من اعمال الفنان رمضان ابو راس 

رمضان ابو راس

عرض الذي اشتركت به االم وابنها  جانب من ا


