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خالل الحرب والتقلبات الثقافية وليد يقوده . القيسي خزاف رائد وشجاع يعيش في العراق وليد رشيد
. يفهم من النقد الذاتي ضمنيا على انه  مستقل بذاته في عمله.  واألصالة, التمييز,  صموده نحو الفن

ة ان يكون استطاع وليد ببراع, ورغم العادات والتقاليد  ,وفي وسط روح عامة الشعب والفن العراقي 
انه , ارفع مسار في مجتمع الخزافين العالميين يوازي الفني  الذي مساره ، والمستكشف , منارة للضوء 

فنان ماهر اجتاز سلسلة من , العالم  -في -فنضاله من اجل ان يفهم  وجوده , ثوري في عصر الثورة 
 .التجديدات الشكلية والبحث في التقنيات

وتحديد موقع وليد ضمن شريعة وتحت عدسة المجتمع الغربي فانه , الصحيحفي السياق , عند التقييم 
فانه ال توجد له سابقة ما بين الخزف  ,لكن كيفما كان  ,يكون قد خالف على نحو واسع المركزية اإلثنية 

يوجد فقط , ال يوجد قوانين " ان تجسيد القول الفصل للخزاف الحداثوي   .التزيني التقليدي للعرب
ويجتاز  على نحو واسع , فان عمل وليد يعبر اساليب من التعبيري المجرد الى ما بعد الحداثة, " ءمبادى

 .وتجميعي  وبحافز اساسي -اسلوبين فنين اثنين مركبين ببراعة في الخداع 

مهمة للسيراميك  تمثل مجموعة اعمال تغطي هذا الكتاب شهادة على انجازاته ووثيقة وطنية وعالمية 
 .او الخطأ أة في األسلوب  وغير مرتبط بالصحهنته في الطين  مسحورا وبجرامتداد م

  وبدون عنوان learn to question 2008 ""تعلم ليسأل   فان وليد  , مثل الكثير  من اعماله 
untitled 2009" " الفنيه تمثل فكرة ان المادة هي  مرات اهذه المغ. هي ذات جوهر تعبيري مجرد

دارة من قبل الناقد األمريكي هارولد روزنبرغ في مقالته فرضية وصفت بج,  معنى وان المعنى هو مادة
فان الرسام لم يعد يقترب من لوح الرسم وفي ذهنه " بناء على روزنبرغ ". حركة الرسم األمريكي" 

ة تكون الصور. يء لقطعة المادة تلك التي امامهبل يذهب لها ومعه مواد في يديه ليفعل ش ;صورة 
 "do one thing at a time 2009عمل شيء في وقت واحد "وليد في     1".النتيجة لتلك المواجهه

 .ولحظة االبداع بالضبط, الطين, سجيل للمواجهه بين وليدهو ت, برهن على وجودية هذا الهدف هو ي

ليس له شكل محدد صارم وايضا " do one thing at a time 2009اعمل شيء في وقت واحد "  
, تزيين, وظيفة,  سرد .  على كل من حركة اليد ووجودها خالل الموادانيق وصامت حيث أسر 

هذا العمل الفني يعكس بعمق .  وتشكيل كلها شطبت للتاكد على انه ال يوجد معيقات تعيق خبرة المشاهد
 هذا االندفاعروزنبرغ يشخص . لسيراميك  بشكل دائم صورة شخص الفنان وهو يعمل وقد اسرت في ا

فلم يتم تجاهل , بما ان قذف األشياء لم يكن من اجل الجمالية ) نقيا( الرسم االمريكي الحديث ليس فنا "  
انما كان يجب ازالتها حتى , لة من اجل عمل مكان لعالقات كاملة بين الفراغ واللون التفاحات عن الطاو

 .ان نوايا وليد توازي  مثل وجهه النظر هذه . " مشهد الرسم ال تقع في طريق

الطين ال , باليد  تحضر وتشكل. وليس هناك مادة اكثر من الطين, المعاصرة في الفن تشدد على المادة
باتجاه ما بعد وان تطور وليد الثابت نحو المعاصرة . يحتاج بالضرورة اي ادوات وسيطة لتسهيل الخلق

   2010بدأً منذ  .مشاعره واهتمامته النفسيهوصيل من اجل  ت ور فلسفة اكثر اعمالهالمعاصرة شمل تط



واستمرارا من خالل العمل الحديث  inside outside 2010 "  الداخل والخارج"  مع العمل المركب
االعمال المركبة هي . متعددة الوسائل مثيرة فقد قدم وليد اعماال "diminishing 2015 التقليل  " جدا 

وليد يوظف اسلوب العدة طبقات ليسأل عن المعنى . نسبة لهوسع بالتجبر الحوارات االثالية لاالرضية الم
 .من خالل وضع اشياء ومواد غير متشابهه بجانب بعضها البعض,التواصل , بناء الثقافات , اللغة, 

   "clay with cartoon 2014الطين مع الكرتون " المسمى  الشيء األكثر اثارة للفضول العملربما 

هذا " الطين مع الكرتون" ان.  فهو األكثر تعبيرا عن ماضي وليد بصورة مقتضبة وينبىء عن مستقبله
يبشر بتعبير شخصي حيث يعكس خبرته في الحياة وماذا , العمل هو جزءا  متعمدا من ماضيه التعبيري 

و يعانق الفرح ,  العمل يجسد االحباط حيث يسعى جاهدا لفهم الوجود.  العالم  -في -يعيش –يعني ان 
 المماثلة يخلق عالقة مع االزاحات"  الطين مع الكرتون" . المأساة واألمل , السخرية والصراحة, واأللم 

 . أليامنا هذه ويسلط  الضوء على التحديات عبر الثقافات , للحياة  المعاصرة 

روزنبرغ يجادل على ان الفنان يستطيع . فهو يشكل تعبير عن حقيقة نفسه , عودة اكثر لنقطة المفهوم بال
الرسم هو مثل مادة تجريدية كما هو وجود  -فعل  "  ان يعين الحدود لكينونته وتأكيد حضوره ألن 

ان ايجاد هوية من خالل  ".الرسم الحديث قد كسر كل العالمات الفارقة ما بين الحياة والفن. الفنان نفسه 
والتحرك لما هو ابعد من التعبير الفني يمكنه من التحاور مع . المادة كما فعل وليد يؤسس لوجود الفرد 

معنا بالمعنى المجازي والواقعي في هذا العالم ذو اساس المعنى والقيم من اجل ان يخلق عالما حسيا 
 .انجميع

 وال هو يخضع ألي قوانين, كامل او غير كامل, انه كذلك العالم ال يسعى ألن يكون كما نحن نفكر 
ان فن وليد يرفض المعرفة . انه فقط هكذا, العالم ال يسعى ان يكون اي شيء . نحاول ان نفرضها عليه

هي " الحقائق" هذه .  انه يؤمن بقدرته  على التعبير عن القيمة والحقيقة, وبالرغم من ذلك  ;المطلقة
حتى  ,مخطط لمقطع موسيقي وطباق, وابداعاته تشكل نوعا من خارطة مفاهيمية   ;كيف يحاور العالم 

 .يستطيع المشاهد ان يفهم ايضا هذه الحقائق

 .مسلح بيديه ومخيلته , وليد ثائر بين الثائرين 

 محاضر في جامعة برنكتون . نيويورك  –جرينوتش هاوس بوتري  رأدام ويلش مدي
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