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وسوي  غترب اياد ا حوار حتتضن معرض ا

يواصل معرض بغداد الدولي للكـتاب برنامجه الثقافي اليوم
الي) يحاضر االربعاء باقامة ندوة بعنوان (مفهوم الشمول ا
فيـها ضـحى عبـد الـكر ومـظهـر محـمـد صالح وعـلي طارق
وذلك في الساعة  12 ظهـرا كمـا يقيم في الـساعـة الرابعـة عصرا
ـنـفى) لـفـاطـمـة بـدر نـدوة بـعـنـوان (الـسـرد الـسـنـوي الـعــراقي في ا
وهدية حسـ وفي الساعة السـادسة مساء ندوة يـشارك فيها علي
الح وعلي حس عـن (الصحافة الثقافية). وضمن سعيد وايهاب ا
الـبرنـامج الـثقـافي لـلجـنـاح السـعـودي تقـام في الـساعـة الـرابعـة والـنصف

مساء امسية شعرية لهدى الدغفق وجاسم الصحيح.

رسالة بغداد
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فـي سـنـ الـغـربـة واالغـتـراب في شـمـال
امريكـا حلمـا جميال اسـتوحي منه االمل

والتفاؤل والطاقة االيجابية ).
ــوسـوي حــاصل عــلى مــنـحــة روسـو وا
وفـرمـيت  واقـام في مـركز بـانف بـالـبـرتا
بكندا كلية الفنون اجلميلة قسم الطباعة
شـارك فـي مـهـرجـان مـونــتـلـريـال كــنـدا  
الـفن والـثـقافـة بـاسـتـديـو الـفن بـاصـيـلة
ـغرب لـسنـوات عـدة  اقام اكـثر من 18 ا
مـعرضـا فنـيـا منـفردا في انـحاء الـعالم 
وقـــال عـــنه الـــبـــروفـــيـــســور االمـــريـــكي
ـعـروف جـون ديـشـمـان في مـقـالـة عـالم ا
فـولـبرايت ( لـقـد اعـترف خـبـراء الفن في
كل من الغرب والعالم العربي بتالق اياد
ـــوســـوي واعــــتـــبـــاره واحــــدا من اهم ا
االجــيــال اجلـديــدة من الــفــنــانــ الـذين
شـكلـوا االسـاس لـفصل جـديـد في تاريخ
ــــعـــــاصـــــر ). واشــــار عـــــدد من الـــــفـن ا
عرض الضيوف الذين حـضروا افتتاح ا
الى ضـرورة تـفـعـيـل مثـل هـكـذا مـعارض
تـشـكـيــلـيـة تــنـقل جتـارب الــتـشـكــيـلـيـ
الـعراقـيـ وعرضـها لـلـجمـهور والـنخب
ـدة لـيـست الـتـشـكـيـلــيـة الـتي انـقـطـعت 
بدع العراقي بالقصيرة عن جتارب ا
وهم يـقـدمـــــون اعـمـالـهم في شـتى بـقاع
ــبـادرة قـاعـة حـوار الـعـالم  مــشـيـدين 
والفنان قاسم سـبتي الحتضان مثل هذه

حرصت قاعة حوار للـفنون على تفعيل
احلركة التشكيلية في العراق من خالل
ــــعـــارض احـــتــــضــــانــــهــــا عـــدد مـن ا
الشخصيـة واجلماعية لـلفنان الرواد
ستـلزمات والشـباب وتوفـر لهم كافـة ا
وتوجه الـدعوة لـلتشـكيلـي العـراقي
مـركـزه عـلى طـلـبــة قـسم الـتـشـكـيل في
الصـقـة ـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة ا اكـاد
لـقاعـة حـوار في منـطقـة وزيـرية بـغداد
بــهـــدف اطالع الــطــلــبــة عــلى خــبــرات
ـــبـــدعــ الـــذين يـــقــيـــمــون الــرواد وا
مــعــارضــهـم بــشــكل دوري عــلى قــاعــة
حــــوار الــــتـي تــــعــــد مـن اهم قــــاعــــات
الـعاصـمة الـتي تـنشـر وتهـتم باجلـمال

ــــشــــهـــد واالبـــداع وتــــدفـع عـــجــــلــــة ا
الـتـشـكـيـلـي الـعـراقي الى امـام  بـعـدمـا
شــهــد ركــودا بــعــد الــعــام  .2003وفي
صباح الثالثـاء اخلامس من شباط كان
جـمـهور الـقـاعـة على مـوعـد مع الـنخب
الـتــشــكــيـلــيــة الــعـراقــيــة وعـشــاقه من
ـعـرض الـتـشـكـيـلي 23 اجلـمـهـور مع ا
غترب اياد بغداد احالم الفجر للفنان ا
وسوي الذي عرض اكثر من  30عمال ا
ـخـتــلف الـقــيـاسـات وااللـوان  فـنــيـا 
ـعـرض افـتـتـحه وكـيـل وزارة الـثـقـافة ا
جابر اجلابري ورئيس جمعية الفنان
الـتشـكيـليـ العـراقيـ ومؤسس قـاعة
حـوار الــفـنــان قـاسـم سـبــتي وعـدد من

ــيـ . الــتــشـكــيــلـيــ الــرواد واالكـاد
ـعــرض ضم مـجـمــوعـة من الــلـوحـات ا
ــوســوي زيــنـت جــدران الــقــاعــة نــقل ا
مشـاهده اجلـميلـة عن بغـداد والتي قال
عـنهـا (وتـبـقى بـغـداد احالمـهـا جـمـيـلة
وسـوي ( اقدم عنـد الفـجر) . واضـاف ا
في مــعـرضي الــشــخـصي الــذي يــحـمل
الرقم  23جتـربـة تـشـكـيـلـيـة عـزيزة الى
ـــعـــرض قــــلـــبي حــــيث رســــمت هــــذا ا
خـصــيـصـا لـبــغـداد حـيث ولــدت بـبـيت
جدي في كرادة مر وعـلى ضفاف نهر
راكب التي دجلة ومشاهداتي الضواء ا
تسير بهدوء وانـعكاسات االضواء على
تراكض  اضافة الى منظر اء ا سطح ا

البيوت من الضفة االخرى  
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ـعـرض هـو ذكريـات الـطـفـولة في هـذا ا
بغـداد فـهي جـمـيلـة بـنـاسهـا وعـاداتـها
ـكن ان واحـيـاءهـا ومـنـاظـرهـا الـتي ال
ــعـرض من تـنــسى  واســتــقــيت اسم ا
عـنـوان شــعـر لـوالـدي الــراحل الـشـاعـر
وسـوي احالم الـفجر  عبـد الصـاحب ا
وتبقى بغداد احالم جميلة عند الفجر )
ــــعــــاجلـــة واشــــار الى( انـه انــــتـــهـج ا
الـتشـكـيـليـة بـتـلقـائـيـة حلدود الـطـفـولة
واسـتـقــيت الـوان الـطـبـيــعـة بـتـنـوعـهـا
وتـناقـضهـا ) ويخـتتم ( الزمـتني بـغداد

غـترب ـعارض لـلفـنانـ العـراقيـ ا ا
واليوم اطلعنا عـلى جتربة رائعة للفنان
ــوسـوي وهـو يــنـقل الــتـشــكـيـلـي ايـاد ا
جتـربـته االبـداعيـة ويـجـسد فـيـهـا الوان

وامل بــغـــداد في لــوحــات اضـــفت عــلى
مـعــرضه الـبــهـجـة واالمـل في ان بـغـداد
ورغم كل الـذي جـرى لـهـا تـبـقى تـتوشح
باالمل واالبداع والسالم وبـدورنا نبارك

وسـوي ولـقاعـة حـوار التي لـلـفنـان ا
قــدمـت لــنــا جتــربــة رائــعــة ابــدع في
ـــغـــتـــرب ايـــاد نـــقـــلــــهـــا الـــفـــنــــان ا

وســـــوي. ا
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قطوعة األدبية واللوحة تتناوبان على تلبية ميولي  فريال الصايغ: ا

ال تـختـلف ب مـصور أو رسـام فكالهـما
شهد بحذافيره متذوّق ولكن طبعا نقل ا
ال يعطيه طابع خاص أو صفة خاصة أو
تـفــرّد. رغم ظـهـور الـفن الـرقـمي .... تـرى
ـارسـة الفـن التـشـكـيـلي الـتـقـلـيدي في 
ن يـصـبـو إلى اخلـلود: مـذاق كـالـتـرياق 
غـزت الـتكـنـولوجـيـا كل ما حـولـنا بـرمّته
ـا فـيـه فن الـرسم فــظـهـر الــفن الـرقـمي
بـطـبـيعـة احلـال الـذي يعـتـبـر اآلن أحدث
هارة أنواع الفنون لسهولة التطبيق وا
الـعالـية واإلبداع فـي التـصميـم وإضافة
ـــؤثــــرات واخـــتـــزال الـــوقت.... ولـــكن ا
أصالـة الفن التشـكيلي تـكمن في التـقليد
ُــتّــبـع ولــفن الــرسم طــقــوس عــنــد من ا
ـارســته لــهـا نــكــهـة خــاصـة يــزاوله و
ن وشــعـور مــخـتــلف ومــذاق الـتــريـاق 
يـصبـو لألبـدية. إنه رفع يـدك إلى خـشبه
ـهـارتـهـا وحـرفـيـتـها اخلـالص واخللـود 
والتي هي على الدوام في خدمة مخيلتك
اخلامة الصافيـة الروافد. تتابع في هذا
ـنحى وتـشـبه الفن الـتـقلـيدي بـاألسرة ا
الواحدة وتضرب مـثالًا: الفنان وأدواته
أسـرة واحــدة مـتــمــاسـكــة األفـراد كلّ له
مـكــانـته اخلـاصــة ودوره الـفـعّــال: نـوبـة
فـنيّـة ريشـة لـون وقمـاش. فيـولد الـعمل
الـــفــني وإن كــان مــخــاضـه عــســيــر لــكن
ولـود "ذَكر" وال أريـد أن أُفهم خـطأ هـنا ا
ـسـاواة بـ اجلـنـسـ ولـكـنه فـأنـا مع ا
تـعــبـيــر مـجـازي قــد يـؤخـذ به عــنـدمـا

عاشت طفولة مرحة هادئة وترعرعت
في أسـرة مــعــظم أفــرادهــا من اإلنـاث
من أب وأم يـتـقـنـون الـتـربـيـة الـواعـية
الــصــحــيــحـة فــنــشــأت عــلـى االلــتـزام
والـشـعور بـاآلخر. انـتـقلت إلـى مرحـلة
الـبـلـوغ وهي تـتــمـتع بـالـثـقـة واإلرادة
القويـة وفي نفس وقت مفـعمة بـعفوية
التعبيـر والصدق في التعامل ومن ثم
أكملت بـرفقة زوج متـفهّم داعم وتقول
ــا أجـمل مــا أنـا في هـذا الــســيـاق: ر
علـيه اآلن أنـني أم لثالثـة أوالد لهم كل
ـؤمـنة االهـتـمـام والـتفـانـي. روحـهـا ا
هـائـمـة في فـضـاء اآلتي ولـكن احلـن
يـــكــبّل مـــشـــاعــرهـــا ويُـــعــيـق انــطالق
صـرخــاتـهــا. رسـامـة بــالـفــطـرة كـانت
ــراحل الـــدراســيــة األولى تــرسم فـي ا
بــأقالم الــتــلــويـن والــطــبــاشــيــر عــلى
األوراق والـدفـاتـر ومـحيـطـهـا الـبـيئي
ـد نـهر اخلـضـراء كـان كـالرافـد الـذي 
مــوهـبـتـهــا فـفـاضـت ريـشـتــهـا بـألـوان
زاهية ولوحاتهـا اليوم تؤكد على ذلك.
حترص على إضـافة وتوزيع الـعناصر
في جــسـد الــلـوحـة لــتـمــنـحــهـا الـروح
ــتـلـقـي عـنـد مـروره وحتـاكي وجـدان ا
أمـــامــهـــا وإن اضـــطـــرت وتـــزاحـــمت
واضيع وتشابكت اخلطوط واأللوان ا
فـي اللـوحـة تـضـيف الـعـنـوان لـيـرشد
ــكــان الــصـحــيح حــيث الــنــاظــر إلى ا
الـعـبق يـتـطـايـر من مـنـحـنـيـات ونـقاط
مــزركــشـة الــتي تــقع خـلــفــهـا اجلــمـال
واإلبداع. وترى أصالة الـفن التشكيلي
ـارسـته ُـتّـبع و تـكمـن في الـتـقـلـيد ا
تعني األبدية وتربط احلرف مع اللون
بطريقـتها اخلاصة ألن لـلوحة تصريح
عــبــور أســرع وأكــثــر أمــنًــا وتــأثــيــرًا
ومـهــمــا يــكن فــالــريـشــة والــقــلم هــمـا
ــثـابـة فــلـذتــا الـكـبــد عـنـدهــا. فـريـال
الصايغ فنانة تشكيلية من بلدة صوفر
الــلــبــنــانـيــة شــاركت في الــكــثــيـر من
ـعـارض اجلـمـاعـية سـمـپـوزيـومـات وا
احملـلـيـة والـعـربـيـة والـدولـيـة تـمـيّزت
أعــمـــالـــهـــا من خالل الـــرسـم الــزيـــتي
واالكـريلـيك ولـهـا خبـرة في فن احلـفر
عــلـى اخلــشب وتـــشـــكــيـل الــبـــاطــون
وتـدرّس حـاليًـا مـادة الـرسم واألشـغال
الـــيـــدويـــة لــلـــطالب وهـي عــضـــو في
العـديد من اجلـمعـيات األدبيـة والفـنية
واالجـتـمـاعيـة. وقـد أصـدرت مجـمـوعة
شــعــريــة لـهــا حتت عــنــوان "قــمــيـصه
األبـيض" إضــافــة إلى كـتــابــة قـصص

األطفال.
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أشـارت األســتــاذة فـريــال الــصـايغ في
بــدايـة حــوارنـا مــعـهــا بـأنــهـا رســامـة
ـرحـلـة الـتـكـوين بـالـفـطـرة ولم تـمـر 
ـتـعـارف عـلـيه:  أنـا رسامـة بـالـفـطرة ا
لذا لم يكن هناك تمهيد أو تخطيط كي

أكـون تـشـكيـلـيـة فـمـنـذ نـعـومـة أظـافري
ومن حـ بــدأت قــدرتي عــلى اإلمــسـاك
بــالـقـلم كـنـت ارسم اخلـطـوط والـزهـور
والفراشات والشمس الصفراء الكبيرة
كــانـت تـــتــصـــدّر كل كـــتـــبي ودفـــاتــري
ـدرسـيـة. وكـانت األلـوان تأخـذني إلى ا
ــزركش وتـعــيـدني ـهــا الـســحـري ا عــا
مـأخوذة. وألنـها رسـامة بـالفـطرة ظـهر
شـغـفـهـا بـالرسم فـي مرحـلـة مـبـكرة من

عمرها:
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في صـــغــري كـــنت أحــتـــفظ وبــحــرص
بـأقالم الـتـلـويـن والـطـبـاشـيـر واألوراق
الـبيـضاء وكل مـا يـخدم شـغفي لـلرسم
ومن بــــعــــدهـــا بــــدأ اطالعـي وعـــمّــــقت
مـعـرفـتـي وأصـبـحت أجــيـد مـا أقـوم به

بالوسائل الذي يتطلبها العمل
أمــا بـــالــنـــســبــة لـــلــروافـــد الــتي غــذّت

موهبتها فهي:
بـالـدرجـة األولى هي مـحـيـطي الـبـيـئي
كــوني ابــنــة بــيــئــة غــنــيــة ومــتــنــوعــة
وتــتــبــاهى بــاخـــضــرار لــونــهــا وعــبق
عـطـرهـا وعلـيل مـنـاخهـا كل هـذا وأكـثر
تـــرك فيّ جـمّ األثـــر. تــعـــد الـــصـــايغ كل
إجنـاز فــني مـهـمــا كـان حـجــمه خـطـوة
مـهـمـة وانطالقـة جـديـدة لهـا وال بـداية
مـحددة للـنجـاح والشـهرة: بـالنـسبة لي
البداية تكون دائماً من حيث تقف. وكل
مـحـطـة هي بدايـة جـديـدة. ال شك هـناك
أوقـات ال تـنـسى ولـهــا وقـعـهـا وعـزيـزة
عــلى الــنـــفس ورفــعت من مــعــنــويــاتي
وأشعـرتني أني علـى الطريق الـصحيح
ولــكن ال أريــد أن أُخـفـف من أهـمــيـة أي
ـجـهـود فني حلـظـة أخـرى قـمت فـيهـا 
وقـــــدّمـت عـــــمـل أعـــــطـــــيـــــته كـل احلب
فاخلـطوة وأن تـعثّـرت يلحـقهـا خطوات
إلكمال الطريق. فـقد عرضت أعمالي في
ربــوع وطـــني وفـي اخلــارج وحـــصــلت
عـلى التـنويه وحـصدت الـرضى لكـنني
مــا زلت أشـعــر بــأنـني أحــبــو وأنـتــظـر
االنــطالقــة اجلــديــدة. أمــا أهم الــنــقـاط
التي ينبـغي توافرها في اللـوحة لتلفت
شاهد فهي: التشكيلية الـصايغ عناية ا
ـنــظـور الــضـوء ـوضــوع الـعــمق ا ا
الـلـون اخلطـوط تـوزيع العـنـاصر ....
كلها نقاط قوة تخدم العمل وترفعه إلى
مــــصــــاف الــــرقي واإلبــــداع ولــــكن في
الـنـهــايـة الـلـوحــة يـجب أن تـكـون أنت
ــا هي تـنــتــمي لــعـصــمــتك وحتـمل طــا
هـــويـــتـك ولـــهـــا بـــصـــمـــتك. تـــضـــيف:
شـاعر في فـالتشـكيل هـو بحب وبـعث ا
األلوان ونقل لسان احلال على القماش
ثـابة جـسور العـبور بـ العمل وهي 
ــتــلـقي وتــلِجْ روحه الـفــني ووجــدان ا
بـســهـولـة كـعــبـور الـنـسـيـم عـبـر حـريـر
الـســتـائـر في لــيـالي الـصــيف الـدافـئـة.
ــا كـانـت أغـلب األعــمـال الــفـنــيـة ولــطـا

ـشـاهـد ويـشـعـر أنـهـا جتـسـد مـعـانـاة ا
تـــخــاطـب مــشـــاعــره وحتـــاكي جتــاربه
وتــمـثّـل واقـعه. تــضع أحــيــانًـا أســمـاء
تلـقي من الدخول للـوحاتـها لتـتجنـب ا
واضيع في تاهة: نظـراً لتزاحم ا إلى ا
لـوحـاتي أحـيانًـا وألهـمـية الـفـكـرة التي
أريـد تـوصـيـلـهـا بـأمـانه فـأطـلق عـلـيـها
ـتلـقي كمن يـحاول أسـماء كي ال يـتوه ا
ا بـعبارة الـتي قد اخـتصـار الطريـق ر
تكون دليله السياحي في أزقّة خطوطي
وعــجـقــة ألــواني أو كــأني أرشــده إلى
كان العنوان وأترك له سـر استكشاف ا
وعــبـقـه أو كـمن يــوصــلك بِــيـخــته إلى
شـواطئ اجلـزيــرة ويـطـلب مــنك إيـجـاد
مــكــان الــكــنــز. حتــوالت في اســتــخـدام
األلـوان حـسب مـراحـل الـعـمـريـة فـماذا
اسـتـخـدمت? ومـاذا تسـتـخـدم اآلن: كـما
كل فــنــان مـوهــوب مــنـذ الــصــغـر يــبـدأ
ــا يــتـاح لـه بـدأتُ بــخــطـوطـه األولى 
أيضًـا باستخـدام األقالم اخلشـبية وأنا
ا فيها من سهولة على مقاعد الدراسـة 
في التطبيق وقـليلة التكـلفة في حينها
ومن ثم عـمـلت فـتـرة طـويـلـة بـالـتـلـوين
لكي  _استعـماله فيـه متعة الزيتي  _ا
ال تضـاهيهـا أخرى وانسـيابيـة ومرونة
حـتى أن الـريشـة تـعشـقه كـذلك القـماش
والـلون يتـداخل مع اآلخـر بكل طـبيـعية
وسالسة. انـطلـقت بعـد ذلك على الـعمل
بـــاالكــريــلـــيك الــذي أصــبـح له مــؤخــراً

احلصـة الـكبـيرة في
أعـمـالي كونـه سريع
الـــنــتـــيــجـــة ويــجف
بــســـرعــة ولـه نــفس
تـــأثـــيــــر الـــتــــلـــوين
الــــــــزيـــــــــتي الـــــــــفن
الـــــواقــــعـي أســــاس
الــفـن وال تـــخــتـــلف
ع الـفنـان الواقعي
ـــــصــــور عن عـــــ ا
الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافي:
الواقعية أساس لكل
فـــنـــان فــهـي تُــغـــني
مـــــخــــزونه الـــــفــــني
وتـــــشـــــحن ذاكـــــرته
وتـــمــــدّه بـــاخلـــبـــرة
وهذا ما يفسّر النقل
الواقعي للمجسمات
ـوديالت واحمليط وا
ــبــتــدئـ كي عـنــد ا
ـــهــارة يـــكـــســبـــوا ا
ــــطـــلـــوبــــة. أنـــهـــا ا
ــراحل األولى ومن ا
ثـم يــــشق الــــفــــنــــان
طـــــريـــــقه ويـــــأخـــــذ
ـنـحى الـذي يـرتاح ا
ـــدرســـة الـــتي لـه وا
يــــحب أن يــــنـــتــــمي
إلـــيــهــا وال أريــد أن
أنــكــر هــنــا مــوهــبـة
ــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــور ا
الـــــفــــــوتـــــوغــــــرافي
والــزوايـــا الـــتي قــد
يــأخــذهــا بــعــدســته
والـتـرصــد لـلـمــنـظـر
وســرقــة الـــلــقــطــات
ــمــيــزة والــنــادرة. ا
فع الفنان اجلميلة

يكـون اإلجناز على قـدر (التـعب). تشرح
ـنــحـوتــات اخلــشـبــيـة: مــراحل صـنـع ا
بالـطبع حفـر النـقوش والرسـومات على
اخلــشب يــتــطـلّـب مـهــارة وصــبــر ودقـة
عالـية وحذر بـاإلضافـة إلى خيال وذوق
رفيع واالهتمـام بالتفـاصيل. نبدأ برسم
ــطـلــوب وتــخــطــيـطـه عـلى ــوضــوع ا ا
الــقــطــعـة اخلــشــبــيـة ونــحــدد األطـراف
اخلـارجـيـة ومن ثـم نـبـدأ بـاحلـفـر رويداً
رويْـداً وبــكل تــأنٍ وبــعـدهــا نــدخل عـلى
الــعــمل األكــثـر دقّــة فـتــبــدأ الـتــفــاصـيل
بـالــظـهـور وعـنــد الـوصـول إلـى الـغـايـة
ـرجـوة نــحـصل عــلى مُـجــسّم خـشـبي ا
كــامل مــتــكـامـل. تـظـن الـصــايغ بــأن فن
احلـفـر عـلى اخلـشـب هـو األكـثـر نـبـضًـا
ـــا هـــذا الـــعـــمل احلـــرفي وأنـــاقـــة:  ر
الـنـحــتي هـو األكـثـر نــبـضـاً وأنـاقـة من
كـافــة الــفــنــون. تــبــ بــأن فن تــشـكــيل
الـباطـون هو مـحاولـة لتـخفـيف الكـارثة
اإلسمنتية على حساب البيئة وذلك من
خالل:  أظن بعـد سيـطرة اإلسـمنت على
مـساحـاتـنا اخلـضراء بـشـكل فظـيع هذا
ــكن فــعـلـه نـحن كــفــنــانـ أفــضل مــا 
للتخفيف من وطأة هـذه الكارثة البيئية
بــتــجــمـيل جــدران الــبــاطـون الــرمــاديـة
الـبــاردة وحتـويـلـهــا إلى لـوحــات فـنـيّـة
تــبـــهج الـــنــظـــر. أمــا مـــراحل تــشـــكــيل
الــبــاطـون تــكــون عـلى الــشــكل الــتـالي:
تــشـكــيل الــبــاطـون هــو نــوع من أنـواع

الــنـحت اإلســمــنـتي يــعـتــمــد عـلى صب
ـادة الـلـزجـة في إطـار مـعـيّن له قـاعدة ا
حـديـديـة أو أي مادة أخـرى وانـتـظـارها
حتى جتفّ ومن ثم احلـفر عـليـها وهذا
يتـطلّب مجـهود وسـواعد قويـة. والعمل
بعدها على التفاصيل باستخدام أدوات
مــعــدنــيه حــادة مُــسـنــنــة تــتـنــاسب مع

طبيعة اإلسمنت الصلبة.
وعن اجلص تقول:

 أمــا اجلص أو مـا يُـعــرف بـاجلـفـصـ
هــو عــبـــارة عن مــادة بـــيــضـــاء الــلــون
ويـــســتــخــدم في أعـــمــال الــديــكــور وله
قـــوالب خـــاصــة ذات أشـــكــال مـــحــددة.
وأخــــيــــرًا فـي هــــذا الـــــســــيـــــاق يــــأتي
الصـلـصـال أو الـطـ الـسـهل الـتـشـكيل
رن والـذي يدخل في صـناعـة التحف وا
وأدوات الــزيــنــة. تـــصف الــتــرابط بــ
الــلــوحــة والــقـصــيــدة بــالــوثــيـق جـدًا
وتُعرف التشكيل والـقصيدة على النحو
التالي: الـتشكيل: هـو وسيلة تـعبير عن
مـــكــــنـــونـــات الـــنــــفس إنه تــــفـــريغ كل
هواجسنا وأفكـارنا على بساط القماش
فيـزهر ألوانـا محوالً مـعاناتـنا إلى عمل
ـتـلـقي فـني جـمـيل يـســتـرعي انـتـبـاه ا

فيُحيك حوار من التخاطب الراقي.
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هي وجه أدبي إيـقـاعي آخر لـلـبوح عـما
يــخـتـلج فـيـنـا من أحـاسـيس هي صـور
ومشاهد ووصف دقيق عابقة بالتشكيل
واأللوان إن جاز التعـبير. والترابط ب

اللوحة والقصيدة جداً وثيق.
أما الفرق ب الفن والقصيدة:

الـــفـن هـــو وســـيــــله تـــخــــاطب بـــ كل
الـشــعـوب ولــكن الـرسم طــريـقه مُــعـبّـدة
والـفـكـرة مـن خالله لـهـا تــصـريح مـرور
أسـرع لكل الـناس بـينـما الـقصـيدة لـها
مصـطـلـحاتـهـا اخلـاصـة بكل لـغـة وهـنا
ا تـتعـذّر الوصـول دون خوض غـمار ر

اللغة والترجمة.
شاعر قـد يكون مـشروع تشـكيلي وليس

العكس لهذه األسباب:
ــا الــعــكس قــد يــكــون أكــثــر صــحّــة ر
وشـيـوعًـا. كالـقـول إن الـشاعـر قـد يـكون
وال أجــزم مــشــروع تــشــكــيــلي كــونه أو
مطـلق أي إنسـان يسـتطـيع تعـلّم قواعد
الــرسم وبـــإمــكــانه أن يُــقــدّم عــمل فــني
طلوبة. خاضع للمواصفات والشروط ا
ولـكن الرسـام قد يـجد صـعوبـة التـعبـير
ا ألـفاظه األدبية باحلرف والـعبارة ور
واإلنشـائية غـير مـطواعة وقـد ال تخدمه
بـبـنـاء هــيـكل لـلـقــصـيـدة وحـبك اجلُـمل
ـرادفات فـيـكـتـفي بـالـتـعـبـير وجتـمـيع ا
بـصــمت بـاسـتــخـدام اإلبــداع في الـلـون
ـشـاهد الـصـوريـة وتُقـتـصر مـوهـبته وا
على فن الرسم دون خوض غمار الشعر

الشعر والرسم صُنوان ال يفترقان:  
أشــعـاري لــوحــات وخــيــاالت من أحالم
هـربت من هزيع الـليل فـحاصـرها قـلمي
ــتـرقّب وسـجـنـهـا في ديـوان صـبـاحي ا
بـــعــنـــوان قـــمـــيــصـه األبــيـض". قــلـــمي
وريـــشـــتـي طـــوع أفـــكـــاري يـــخـــدمـــان
مشاعري إنهما وسيلتان لنفس الغاية
وجـهـان لـعـمـلـة ثـقـافـيـة فـكـريـة واحـدة.
قطـوعة األدبيـة واللـوحة التـشكيـلية فـا
تـتـنـاوبـان عـلى تـلـبـيـة مـيـولي الـفـنـيّـة
فـمـتى يتـعب الـقلم يُـسـلّم الدفّـة لـلريـشة

ومــتى أرادت الــريــشــة أخــذ قــيــلــولـة
يسـتأنف الـقلم نـشاطه وهـكذا دواليك
فـهــمـا عـلى تــواصل وانـســجـام. بـرق
ورعد مدّ وجَزر. وإن جاز التعبير أنا
ُـــنــجــبــة وأنـــا األُم احلــاضــنــة األُم ا
والــقــصـيــدة والـلــوحــة فـلــذتـا كــبـدي
ويتلقيان نفس الرعاية ويحمالن ذات
اجلينات. طرقت باب قصص األطفال
ـــزروع في وجــدانــهــا ال ألن الــطــفل ا
يـــكــبــر: في داخـل كل مــرء مـــنّــا طــفل
ا نحن من صغير يأبى أن يكبر أو ر
يــحــرص عــلى بــقــائه مــتــراقـصًــا في
حنايا الـوجدان فيمألنا حـن يعيدنا
ـــــاضي بـــــ احلـــــ واحلـــــ إلى ا
اجلميل حيث مالعب الطفولة اخلالية
ـزهرة من أي أعـباء أو مـسؤولـيات ا
بــالــفــرح والــبــراءة. فــمــنّــا مـن يــتـرك
ـثــقّل طــفــولــته تــشــيخ وراء ظــهــره ا
بـهـمــوم احلـيـاة ومـشـاغــلـهـا ويـطـمـر
أصــداءهـا ومــنّـا من يــبـقى مُــمـسّــكـا
ـيــزة الــتي تــمـدنــا بــالـطــاقـة بــهــذه ا

والعفوية واإليجابية.
وتضيف: أنا شخصيّاً لم أشعر يوماً
زروع رغم تـقـدم الـسـنـ أن الـطـفـل ا
في وجداني يكبر فـهو مُنزّه عن عبث
اإلنـــســـان الـــنـــاضج وكَـــدَره بل بـــقي
محافظ على زهوه وفطرته. أُخبره كل
مــســاء الــقـصص كـي يـغــفــو مـنــعــمـاً
وهبة شاعر لـذلك نَمَتْ هذه ا بدفء ا
عـندي مع الـوقت في حـ بقي الـطفل
دني بـاحلكايات التي قد فيّ صغير 
ال تــنــضب. الــتـشــكــيــلـيــة الــصـايغ ال
تــلــتــفت إلى أحــاديث ال طــائل مــنــهـا
ـنافـسة عـندها حـافز واحلـسد فعل فا
مكروه: ال شك أنني أشكو من الطيبة
رغم اعتزازي بها تـوقعني في مطبات
أحـاول جتــنـبـهـا وقـد أجنح مع مـرور
ـنـافـسـة الـشـريـفـة ضـرورية الـوقت. ا
فــهي حــافــز. أمــا احلــســد فــهــو فــعل
مكروه يُعـيق. وال شك هناك من يحكم
دائماً بالسوء أو ينتقد أو عنده مأخذ
وغـايـة وهذا مـا يـدعوني لالسـتـغراب
والــتـــســاؤل لـــيس أكـــثــر. ولـــكن أنــا
شـخـصيـاً أجد نـفـسي بعـيـدة عن هذا
التخبط ألن غايتي أولًا وأخيرًا عملي
وشغفي به فال أقف على أعتاب القيل
والــــقـــال. فـــنـــظــــري ال يـــذهب إال إلى
مـــصـــدر الـــضـــوء وروحي تـــهـــيم في
الـهواء الـنـظيف. فـاألُفق الـفني يـتّسع
لكل من يُـجيـد التحـليق ولـيس ساحة
قتال ومبـارزة بل منافسـة داعمة تزيد

من صالبة جناحيك.
لقب فنان ال يحمل الزغل وهو جوهر
بسيط ال يلتـصق به غبار وأنا أجاهد
. وتختم للحفـاظ على صفة الـفنان فيّ
الـفـنانـة التـشكـيـليـة والشـاعرة فـريال

الصايغ حوارنا معها بالقول:
 أريــد أن أقـول إن كل مـا ذكــرته فـيـمـا
ســبق رأيي الــشـخــصي بــكل عــفــويـة
وتــلــقــائـــيــة حــتى إنـي لم اســتــخــدم
مسودّة ولم تربكني الكلمة فكل ما مر
بالبال نثـرته على الورق ليرقص على
سجـيـته بال حتفّظ. كـما أريـد أن أنوه
عن نوعيـة األسئلـة وشموليـتها وهذا

دليل اهتمام ومهنية عالية
جـزيل الشـكـر لكم أسـتـاذ خالـد ديريك

ودمتم بخدمة الفن والثقافة.

جانب من معرض الفنان اياد السامرائي
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فريال الصايغ مع احدى لوحاتها


