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ذات  (المتوسطية والصحراوية واإلفريقية)يزخر الحقل التشكيمي الجزائري بثراء خاماتو المونية 
ويرجع ىذا االختالف إلى . الخصائص التركيبية المتمّيزة، وكذا بتعدد وسائطو المادية وبتباين تيماتو

لى معطيات  معطيات بيئية مناخية متعمقة بطبيعة المحيط الذي يعيش فيو الفنان الجزائري من جية، وا 
 .قْيمية ثقافية حضارية شكَّمت الواقع البصري ومخزون ذاكرتو الجْمِعية من جية أخرى

ُل إلى  ولعّمو من ىذه الروافد الحياتية والمعرفية َتَتَشَكُل الخبرة  الجمالية بالُمْدَركات اليومية التي تتحوَّ
ذلك أّن الذاكرة . موضوعات فنية تستقطب انتباه الفنان وتمتزُج بوعيو في فترات زمنية ُمْمتدة من حياتو
نيا وتشكُّميا تقنًيا وجمالًيا داخل ورشتو الفنية  .البصرية لمفنان تخضُع إلى اختبارات تكوُّ

كيف ُيدرك إذن الفنان الجزائري الحدث اليومي إستطيقًيا؟ وكيف تتحّول عنده الخبرة المعيشة إلى خبرة 
جمالية ُمتصمة بالمكان وبأبعاده الميتافيزيقية؟ ما ىي تجميات اليومي في ىذه الورشة الفنية؟ ىذه بعض 

سميمان  والفنان فاطمة هنيالتساؤالت التي نحاول مقاربتيا جمالًيا، من خالل بعض األعمال لمفنانة 
 .شريف

 الخبرة البصرية لميومي في أعمال سميمان شريف

 في معرض حديثو عن فن التصوير اليولندي في القرن السابع -تزفيطان تودوروف يتوصُل الناقد 
(1)"الجمال يكمن في اإليماءة الوضيعة جًدا"إلى أّن الفنانين اليولنديين ليذه الفترة قد اقتنعوا بأّن - عشر

. 
ذلك أّن االىتمام بالَمشاىد اليومية موضوًعا جمالًيا لموحة، لم يكن مألوًفا في أبجديات الفن الكالسيكي 

في ىذه - وىو األمر الذي َشكََّل خرًقا عمى مستوى الذائقة الفنية، من حيث إّن البحث الجمالي  . الغربي
يتجاوز المفيوم المثالي لمجمال وُيشرُِّع - الخريطة الجغرافية الفنية التي يحددىا الفن اليولندي عمى األقل

وىكذا انشغل الفنانون اليولنديون بتصوير . تقاليد جمالية أخرى في استيعاب الموضوع الكالسيكي لموحة
  Hooch  بيتر هوش (3)غرفة وJohannes  Vermeer  جوىانس فيرمر (2)لّبانةاليومي ، عمى شاكمة 

Pieter Deفرال  يعقوب ل(4)في النافذة امرأة  وJakob Verlوغيرىا كثير ،. 

من ىنا، تطرح خبرة اليومي المسافة الجمالية بين الواقعي والُمتخيل، قصد اكتشاف ماىية التمثيل 
ُق الحقيقة الجمالية لمتمثيل انطالًقا من منظور األشياء   .الكامنة وراء تصوير المشيد الطبيعي مّما ُيعمِّ
 عمى الخارج فيرميرفمم يكن باإلمكان أن ينفتح المشيد الطبيعي ل: التي يحددىا الفضاء التشكيمي لموحة
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ذلك أّن . (موضوعات اليومي تعرض نفسيا لمخارج من خالل الُبْعد الثالث)لوال انفتاحو عمى الداخل 
 . تودوروف عمى حد تعبير (5)،" "حديث" ُيَحيُِّد التمثيل بمقدرة التمثيل، وألجل ذلك ىو فيرمر"

تدخل في بناء  (بالجمع)وانطالًقا من ىذا التصّور، تستند خبرة اليومي إلى ما يؤسسيا من خبرات 
بعبارة أخرى، تنتيي خبرة اليومي موضوًعا جمالًيا يستنفذ . التأليف والتركيب بين الحجم والشكل والمون

وىو المجال الذي تنتقل . شكمو موضوعو، من حيث استثمار المعطيات البصرية والفنية لحقل الموضوع
فيو خبرة اليومي من مجرد خبرة بالمألوف، إلى عمل فني ُيْنِتج خبرة جمالية حين عرضو واستقبالو من قبل 

فاالستقبال لعمل فني ىو ُمركَّب من االنتباه حيث تمتقي فيو العالقات بمختمف األنواع . "جميور المتمقين
جمااًل، بحيث يستثمر كل ما يحدث ويستعمل جميع الوسائل  .(6)"في رأي معيش يكون إستطيقًيا أخيًرا وا 

 عمى تمثيل خبرة اليومي من خالل حضور سميمان شريفوعمى ىذا النحو، يشتغُل الفنان التشكيمي 
 . المرأة في كل أعمالو تقريًبا، وىو ما نحاول الوقوف عند بعض النماذج من لوحاتو

، يتناغم جموس القرفصاء مع حركة اليد التي ُتصفف Femmes assises  امرأتان جالستانففي لوحة 
حيث ُيظير تقابل المرأتْين، ليونة الخط في تحديد الجسد  األنثوي،  من خالل تشكيل الوجو : الصوف

وعمى الرغم من أّن مالمح المرأتين محايدتان . والوشاح وامتداد العنق واستقامة الذراع وقوس الجمسة
 .، فإّن الكيفية التي تحدُد وضعية الوجو في فضاء الموحة، ُتْضِمُر خالف ذلك(غياب تام لتفاصيل الوجو)

، ال يعني تماًما  االنقطاع (من خالل حركة ذراعييما المتوازيتْين)  وكأّن انشغال المرأتْين بعمل الصو ف
عن االىتمام بما يجري في الداخل والخارج عمى حد سواء، عمى اعتبار أّن وضعية الجموس عمى األرض 

 إلى جانب احتكاكيما في نقطة تماس الجسدْين والفستانْين، ُيشكُل امتداًدا لمغرفة من الخمف، وىو ،لممرأتْين
ما يتناسب والتضاد الموني الموجود في المستوى العموي لمفستانْين بفعل التدرج في الخامات المونية لألحمر 

 .واألزرق
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وعمى ىذا النحو، ُتعبر خبرة الجموس عن ألفة الحركة االنسيابية ما بين الحضور اليدوي لميد في 
ولعّل . تصفيفيا لمصوف، والحضور الفينومينولوجي لمجسد األنثوي الذي يشغل الفضاء التشكيمي لموحة

االىتمام بالنسق التقميدي لمباس والحرص عمى صبغو بالذوق الموني المتعارف عميو في الذاكرة البصرية 
المحمية، ُيظيُر األفق الجمالي الذي تقوم عميو العالقات التشكيمية في ىذه الموحة، حيث يتجمى معنى 

الخبرة الصباغية في تشكيل مالمح خبرة اليومي انطالًقا من حجم ىندسي تشكيمي تتحرك عميو 
 .الموضوعات

، حيث تظير في المستوى Murmure الهمسةوباإلمكان أن نعاين الفضاء التشكيمي نفسو في لوحة 
غير أّن االختالف واضح في توزيع الحدود . األمامي امرأتان شابتان جالستان تتجاذبان أطراف الحديث

. اليندسية ألشكال الرأس والذراع والخصر وكذا الخامات المونية التي تنصبغ بيا ىذه األشكال عموًما
وىو . وكأّن خبرة الجموس بذاتيا دال تشكيمي ُيحيل عمى عدد من العالقات االجتماعية والثقافية المتباينة

إلى ما يجري ما بين الشابتْين، بالنظر إلى - في لوحة اليمسة- األمر الذي من أجمو يتطمُع الرائي 
 . العنفوان الموني الذي ينتشر في نسيج الموحة

ومنو، يمكن القول إن خبرة اليومي متصمة بالوظيفة الفنية التي يتركب منيا السياق التشكيمي، عمى 
(7)"الوظيفة الفنية ىي موضع التفاعل ما بين الجمالي والتقني"اعتبار أن 

 مّما يجعُل ىذه الخبرة ذات .
، عمى (8)"العالم ىو ما نراه"تكوين تشكيمي تتقاطُع فيو رؤية الفنان مع الوسيط المادي المستعمل، مادام 

 بيد أّنو ال يكفي أن نفكر حتى . ال يوجد رؤية من دون تفكير"إذ  .مرلو بونتيحد تعبير 

Femmes assises, 70 × 70 cm, technique 

mixte, 2006. 
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عمى التفكير من " ُمَحرََّضةٌ "مع ما يحدث في الجسد، فيي " مع الحاجة"فالرؤية تفكير مشروط، تولُد : نرى
 .(9)"خاللو

 

 خبرة معيشة تقتاُت من أنطولوجية الذات المنتشرة في فضاء الهمسة ومن ثّمة، ُندرك كيف ُتصبح 
ذلك أّن حيثيات الكالم في فضاء داخمي يعجُّ بالحركة غير ميسورة إاّل من خالل التحايل المجازي : الموحة

 .عمى المعنى
ُر الفنان   َمشاىد لوحاتو من  تفاصيل الحياة اليومية، حيث يقتبُس منيا سميمان شريفىكذا ُيصوِّ
ففي جميع ىذه الموحات، . النتظار واالغيرة واالكتظاظومثل ذلك ما نراه في لوحات . موضوعاتو وُمسمياتو

 .  الشكلمكتممة شبوينبني الفضاء التشكيمي عمى التوزيع العمودي لألحجام ُيبرُز نساًء في ىيئة قائمة و
إّن الخامات المونية كثيفة من حيث التعبير، ولمسة الفنان ذات حساسية فنية في ُمقاربة المعنى الذي 

وتجدر المالحظة ىنا أّن الفضاء التشكيمي في ىذه الموحات يستمد تكوينو من . ُيحيط بنسيج الموحة
شباعو باألبيض وىي  العالقات القائمة بين األشكال وأصباغيا، حيث يتألق التركيب الموني بفعل الضوء وا 

. آثار تعكس مشاىد طبيعية محمّية

 
 

 

 
 
 

 
 

Murmure, 70 × 50 cm, technique mixte, 2006. 

 



48 

 
 
 
 
 
 

La foule, 34× 33 cm, technique mixte, 2006. 

 
تنفتُح خبرة المشاىدة إذن عمى خبرة المرئي، حين االستئناس بعوالم الممكنات الداخمية التي تحتضن 

ومنو تحيل لوحات . المعطى التشكيمي من منظور نفسي، وتجعل منو طبقة لونية عمى شاكمة االنطباعيين
 عمى خبرة التعايش مع المكان، من خالل التضايف مع محتوياتو الغيرة واالنتظار واالكتظاظمن قبيل 

وكأّن الجانب التعبيري في كل ىذه الموحات، ُيفضل تصوير المشيد في عالقتو . وسياقاتو النسوية
وألجل ذلك، ال ينقل . فاالكتظاظ تممؤه األنثى، واالنتظار حكي األنثى، والغيرة معيش أنثوي أيًضا: بالحدث

بعبارة أخرى، يمكن القول إّن حقيقة . المشيد واقعيتو المونية إاّل عمى سبيل اإلحالة عمى ممكناتو الاّلمرئية
وىو ما . االكتظاظ تؤول في آخر المطاف إلى عالقة الذات بالفضاء ومستويات إدراكيا ألبعاده الواقعية

 .سميمان شريفنعتقد حصولو في الخبرة البصرية لميومي في أعمال الفنان 

 
 

 

 

 ؟فاطمة هنيماذا عن أعمال الفنانة 
 خبرة الواقع في أعمال الفنانة فطمة هني

L’attente (Tristesse), 34 × 33 cm, technique mixte, 

2006. 
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 مختمف نسبًيا، بالمقارنة مع زميميا الفنان فاطمة هنيالشك أّن المسار الفني الذي عرفتو الفنانة 
 تنخرط أكثر في االتجاه الرمزي الذي يعمل عمى فاطمة هنيذلك أّن أعمال الفنانة . سميمان شريف

ومن جممة أعماليا، سنتوقف عند ثالثة . تحوير المتخيل وتضمين عدد من الرؤى في موضوع واحد
 .لوحات لمقاربة خبرة الواقع في ىذه األعمال

، يشغُل الرأس منيا حجما أكبر نصف امرأة ُمَمددة عمى يمين الموحة  Sérénité الصفاءُتظير لوحة 
بالقياس إلى بقية الجسد، حيث تحطُّ عميو الفراشات والحمامة كالتاج، والمرأة تحمم وتسمع في اليقظة، 

وترى من حوالييا عوالم عجيبة عمى أرض ممتدة، تقف عمييا امرأة تبدو من مسافة بعيدة وىي تحمل في 
 . كفْييا ىالاًل وبجوارىا شكل بيضاوي مزين باألصداف البحرية

 
 

 

 في حالة من السكينة كما يدل عمييا عنوانيا، حيث تغتني الرؤية البصرية الصفاءىكذا تبدو لوحة 
وال شك أّن ما يتشكَُّل عبر ىذه الرؤية ُيترجم العالقة القائمة . لمفضاء التشكيمي بمستويات تخّيمية متباينة

ومن ثّمة تتجمى خبرة الواقع . وُمدركاتيا لألشياء المحيطة بيا (المرأة في حالة أحالم اليقظة)بين الذات 
من خالل الممكنات الموجودة لمحركة ذاتيا، وىو ما نالحظو في امتداد الشكل البيضوي وفي صغر حجم 

وكأّن الواقع التخّيمي الناتج عن رؤية الحالم، ىو واقع أيضا . األصداف البحرية ذات الخطوط المنحنية
وألجل ذلك، تستعيُن الخبرة ىنا من . لكونو يبدأ من نقطة صغيرة يتحرك عندىا اإلدراك الجمالي لمموضوع

. الجانب الزخرفي لمُحمي التقميدية وكذا طرز المباس، من أجل تبرير المادة الزخرفية لمواقع الُحمم من جية
ومن جية أخرى، من أجل تفسير أن خبرة الواقع تحمل جانًبا رمزًيا ترسُم فيو الذات تذاوتيتيا  

intersubjectivité تجاه التخوم الغامضة من الواقع  .  

Jalousie , 34× 33 cm, technique mixte, 2006. 

 



50 

 
 

 

 
  في التعبير عن المنحى الغامض لمواقع Regard perduالنظرة التائهة وفي الّسياق نفسو، تذىب لوحة 

ذلك أّن الحركة الحمزونية لمدائرة المرسوم بداخميا شكل الرأس بتقنية الكوالج، يبرُز عدد . داخل الذات
إّن التركيب اليندسي لألشياء المحيطة . االنشغاالت واليواجس التي تمأل الذات في كيفية إدراكيا لمواقع

بالذات، ال يتوافُق بالضرورة مع أحجاميا الواقعية، وىو ما ُتدركو عين الفنان في تصوير المسافة الموجودة 
  .بين العتبة اإلدراكية لمواقع  والعتبة التخّيمية لمواقع

Sérénité. 

Encre de chine sur papier canson.  Année : 1987 

Format : 0,32 x 0,50. 

 



51 

 
 

 

 

 

،  أّن التكوين التشكيمي قائم عمى حساسية فنية  L’Algérienne  الجزائرّيةفي المقابل، نجد في لوحة 
مّما يمنُح الُبْعد الرمزي لألشكال التي ُتزيُن رأس المرأة، . لمون تكاد تطغى عمى النسيج التصويري لموحة

ومنو، يتطّور الحّس اإلدراكي . قدًرا من الحيوية والعنفوان في استيعابيا لمواقع الرمزي المحيط حوالييا
 ما دام –لمواقع الموني، ُمَمَثاًل  بخاماتو المحمية المتباينة، إلى خبرة لونية أنثوية غير مفصولة عن الواقع 

 .أّن التشكيل الموني لمزينة ىو خبرة معيشة يومية تتعمق بالمعطى اإلدراكي لمحياة عموًما

Regard perdu. 

Collage, encre et acrylique sur papier canson 

Année : 1990. 

Format : 0,65m x 0,50m. 
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واتساًقا مع ىذه المعطيات، يمكن القول إّن اإلدراك الجمالي لتيمة اليومي، من خالل ما استندنا إليو 
فإذا . ، يستوعب المعيش اليومي بمختمف تصنيفاتوفاطمة هني والفنانة سميمان شريفمن نماذج لمفنان 

، وتنفتح عمى سميمان شريفكانت البنية الصباغية ذات منطمقات تعبيرية مشبعة بالضوء في أعمال 
العالقات االجتماعية والّنفسية لعالم المرأة في صمتيا بالمكان؛ فإّن الُبْعد الرمزي لمتمثيل ىو ما ُيشكُل 

وعميو، تنصبُغ الخبرة برؤية الفنان في كل ىذه األعمال، كونيا تنطمق . فاطمة هنيالبناء التشكيمي لمفنانة 
نما ىي خبرة . من رؤية جمالية تؤطرىا تشكيمًيا وبصرًيا ىذا ال يعني أن خبرة اليومي خبرة منتيية زمنًيا، وا 

- غادامير في نظر –ما ُيمّيز خبرة الفن "ذلك أّن . فنية تتعمُق بالفضاء التشكيمي الذي ترسُم فيو سياقاتيا
ىو كون العمل الفني يمتمك دوًما حاضره الخاص، وأنو يصون أصمو التاريخي بطريقة نسبية جدا، وأنو 

 . (10)"بوجو خاص، تعبير عن حقيقة ال تتطابق إطالًقا مع مقصد ُمبدعيا

 

 

 

L’Algérienne. 

Peinture à l’huile sur toile. 

Année :2007. 

Format : 1m  x 0,70m. 

(8اللوحة رقم )  
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