
 
 

 الخزفية وليد رشيدفي نصوص 
 وأخرى قيد االنبثاق اأشكال تستنطق مخفياته

  
 عادل كامل 
 
 إشارة] 1[

، تقلص دور الدول�ة ف�ي دعمه�ا للفن�ون، وللثقاف�ة، باس�تثناءات ال عالق�ة له�ا بم�ا أنج�زه جي�ل ال�رواد، ف�ي 1990بعد العام 
طا ً ملحوظا ً للقاعات األهلية، شكل ظاهرة أتاح�ت لألس�اليب على أن نشا. سياق التحديث ـ والحداثة في التشكيل العراقي

كما كان لوجود األجانب، بالرغم . الشخصية، إلى جانب رسومات االستشراق، واالستنساخ، وتصوير الطبيعة، بالظهور
ع�ن هج�رة  إال، 2003، حت�ى بع�د ع�ام األخي�رفلم يثمر الحصار، ف�ي . الفن إنتاجمن بدء الحصار الكلي، أثره في عملية 

وع�ن تس�رب  والى دول الجوار األخرى، ومن ثم إلى أوروب�ا، ،األولىعمان بالدرجة  إلىعدد غير قليل من التشكيليين، 
 . النادرة والثمينة من ناحية ثانية لألعمالمن ناحية، والمنظم  وللرواد، غير المقيد، األوائلالفنية، للفنانين  األعمال

خارجي�ة (بفعل مؤثرات الحروب والحص�ارات المزدوج�ة  وإن كان قد تعثر، م يتوقف،ل) التحديث(مشروع  أنعلى      
) ولألسواق، أو للعثور على أساليب فنية جدي�دة للتعبي�ر أيض�ا ً تللخاما(في العثور على بدائل ) معا ً  ، أوداخليةكانت أو 

ي�ر ـ بالدرج�ة األول�ى ـ ع�ن مغ�امرات قد مهدت لظهور اتجاهات ونزعات فردي�ة ت�داخلت فيه�ا الم�ؤثرات والتقني�ات للتعب
 .وتجارب كان للخلخلة العامة أثره في مساراتها، وتحديد هويتها

االنطلوجي، بعد أن لم تعد لأليديولوجيات رهانات تذكر، ب�ل لموق�ف في هذا المناخ، ستتجدد أسئلة ال تخص الموقف      
ه نهاي�ة االختي�ار، ف�ان الهج�رة المتعاظم�ة للفن�انين، ستش�كل وأياً  س�تكون علي�. فالصدق لم يعزل عن كينونة الفنان. الفني

إزاء تص��ادمات ع�الم تخلخل�ت ثوابت�ه واض��طربت، ك�ي ال يغ�دو التنص��يص، .. م�ا المعن�ى .. م�ا الف��ن . مس�احة لالمتح�ان
ديكالي�ة، ب��ل والمحاك�اة، والت�زيين، والف�ن كأقنع��ة، وكس�لع باذخ�ة، ب�ديال ً لمغ��امرة الفن�ان، ال ف�ي اختي�ار أكث��ر المن�اهج را

هل المعنى قيد التداول، أم، على العكس، ال يخفي إال تالشيه؟  فأي اختيار ـ والصلة مع ): الحقيقية هكينونت(للتعرف على 
يخل�ق توازن�ا ً ب�ين ال�ذات والخ�ارج؟ ب�ين مش�روع  أن بإمكانهالخامات ليست عدائية أو لالطمئنان، بل للتحري والبحث ـ 

 ل؟غامض ومجهو، وما هو األمس
كيف ستتم سبل اإلمساك بما هو قيد المرور، والتبلور، ضمن مساحة تشهد حقبة : وليد رشيد، ال يتخلى عن المواجهة     

نادرة من التصدعات، والتصادمات، واالختبارات، حقبة ال آمل بالعثور على خاتمة لنهاية تحوالتها، وإنما ـ على العكس 
وق�د أدرك  ولي�د رش�يد ـ وربم�ا ح�دس أو . أي احتمال الستقرارها، أو تبين معالمه�ا ـ ال تترك إال انطباعا ً بالذهاب وراء

فثم�ة . وعالمات�ه الخزفي�ة ، لرس�م  حص�يلة مش�تركة ب�ين جس�دهراح يتنبأ ـ  أن كيانه، كخزاف، سيبقى في مواجهة الط�ين
فيه، والقبول  لإلقامة أو، لتأملهاره من الداخل، بصنعه، وليس لتعرف على وجود يتم اختبوحدة بينهما، تخفي جسورها، ل



ذل�ك الن ف�ن الخ�زف، م�ع ان�ه بعم�ر الن�ار المكتش�فة، وبعم�ر األص�ابع ف�ي عمله�ا . ي�تم تدش�ين مق�دماتها أنبالنهايات قبل 
فل�يس الغاي�ة أن تك�ون هن�اك . السحري، إال انه مكث لصيق ما يخفي من نبضات تحرك اليد وتتالعب بالنار والفضاءات

و عالمات باذخة، بل العمل على تعرية الثوابت التي أفضت بالوجود إل�ى اغتراب�ه، وال�ى م�ا يش�هده م�ن غايات، وآثار، أ
قهر، واستالب للكينونة، والى تالعب بخلع األحالم أو ال�تحكم به�ا، أو جعله�ا س�لعا ً، وأقنع�ة للت�داول، ك�ل ه�ذا دفع�ه إل�ى 

أو بص�فته كن�زا ً، أو الرض�ا ب�المنجز الخزف�ي كج�وهر وحي�د،  التمسك بالمغامرة ـ بمعناها الوجودي ـ  بعيدا ً عن مفه�وم
م�ا ال�ذي تخفي�ه األش�كال، إن كان�ت ال تعل�ن إال ع�ن : مكسباً  لل�ربح، ولك�ن بالتوغ�ل في�ه، ك�ي يأخ�ذه إل�ى المن�اطق النائي�ة

ذل�ك ألن األدوات  ..لغزها، وأي لغز معاصر، بفعل تركيبة العصر، عدا زواله أو إنهاكه باالستخدام، له جاذبية االختي�ار
لم تعد وسائل لصنع أدوات، بل لتدميرها، في ما تبحث عنه وهي قيد المعالجة، أي ليس ألنها قيد الغياب فحسب، ب�ل ألن 

 . بذور الخلق مازالت تمتلك غوايتها، مع، وضد من يتبناها
أس�اتذته أو م�ن زمالئ�ه ـ تخ�ص عمل�ه  بهذا الهاجس، يّدون إشارة ـ بتلقائية لم أجدها بهذا العمق عند خزاف آخر، من     

كخزاف ال يناور بالصدق، إال إذا كان األخير يخفي دينامية ال يتكرر فيها القهر فحسب، ب�ل األم�ل، ولك�ن لجع�ل المعن�ى 
 :اقل وضوحا ً، وإنما أكثر سحرا ً أو جاذبية

 : شهادة يدّونها الخزاف] 2[
فف�ي ك�ل . أو باألحرى لدي الرغبة في إمساك كل ما يدخل إلي من العين والجل�د, ينيإني بحاجة ألن أشعر و أقبض على الحياة أمام ع [ 

, وكيفي�ة ترويض�ها لتص�بح فك�رة قائم�ة عل�ى عالق�ة الش�يء الش�كل والش�كل الش�يء. لحظة تتعين فكرة وكل فكرة قابل�ة للعب�ور إل�ى الف�ن
 .الخراب والخراب نفسه دائماً هناك عالقة بين المفردات المتواجدة في. ضمن نسق بصري و بنائي

هو التجربة الحسية بالنسبة لي والحيوية التي تدفعني نحو اتجاهات مختلفة وم�ن هن�ا يط�رح مفه�وم اس�تخدام المفه�وم للتعبي�ر , الخراب
 .والتكرار للدخول في نظام الفكرة, واالختزال لتنفيذ الفكرة, والمواد لبناء الفكرة, عن الفكرة

لذلك العمل الفني عندي ال ينمو من خالل خط�ة ذهني�ة مس�بقة لكن�ه ينم�و بفع�ل ق�رارات لحظي�ة . ود في اللحظةكلها ترصد اإليقاع الموج 
عفوية تتمثل في عمل عدد هائل من القطع الفنية التي تكتمل خالل فترة طويلة من التطور والنضج الذي يس�مح بح�دوث التغي�رات بش�كل 

 ]2008ـ  الدوحة [.عفوي و طبيعي
  
 نةللمقار ]3[
عندما كان وليد رشيد منهمكاً  في التحري عن عالقة ما، ال بينه وبين الطين، وال بينه وبين ت�اريخ الخ�زف، وال بين�ه  

ببغ�داد، ) 1985(الفن�ون الجميل�ة  نفسه، وه�و  م�ازال طالب�ا ً ي�درسوبين ما سينتج من خزفيات فحسب، بل بينه وبين 
تحرير ذاكرتها من التابوات، واألقنعة، وقد تخلت عن مفه�وم ص�ناعة  عندما كانت واحدة من أهم الخزافات تعمل على

وفيم�ا بع�د، بع�د . الخزف، كمهارة، واستبدلتها بمنهج يجعل من الفن حياة غي�ر فائض�ة وال تعم�ل بمع�زل ع�ن ديناميته�ا
م�ى يوح�دها حنينه�ا وحي�وات ود وأف�رادرمزياً، لقبائل وكيان�ات / شعبيا ً / هى الراضي استعراضاً  خزفيا ً ن أقامتعقد، 

كان حنينها للمجهول، قد جعلها تؤدي دور الساحر، لالمساك بم�ا ال . لم يختف في ماضيه لزمن أولزمن لم يدشن بعد، 
هن�ا، يّخي�ل إل�يّ  أن المقارن�ة ب�ين خزفي�ات ولي�د رش�يد، . وجود له، عدا أن أحداً  لم يشك بمروره كطي�ف، أو كومض�ة

إنه�ا . ن كل تجربة لها لوعته�ا، وله�ا م�ا تخفيه�ا، وم�ا تعل�ن ع�ن اس�تحالة إعالن�هوخزفيات الراضي، ليست مجحفة،  أل
تماثي�ل  وألش�كال، األم لآلله�ةال�دمى الطيني�ة  أح�داقالهالك�ة، وف�ي  األجن�ةذات المخفيات الت�ي تش�كلت ف�ي ج�رار حف�ظ 

فقبائل نهى الراضي، . األثرر غائبا ً، إنما في حضو إالالعراقية القديمة، حيث مكث الخزف يحكي الذي لم يعد  األسس
ق�د أس�رت بص�ر،  حداثة بدائيتها البك�ر، غي�ر الملوث�ة، كله�ا، وأسراروخرزها، وصناديقها، ودماها، وحصاها الملون، 

وقلب، أو عاطفة وليد رشيد، حيث أصبحت قبائله�ا مس�احات لع�الم مغ�اير، يتس�م بواقعي�ة س�حرية، مش�بعة ب�المرارات، 
 .والكدمات الرمزية وبجماليات مثخنة بالجراح،

على أن الحدود ستتسع بينهما، إنما ليس لصالح منح الخزف جماليات أحادية، أو تركه يغدو تحفا ً لتزيين القصور،      
ب��ل للعم��ل ف��ي تقص��ي  إمكان��ات الخام��ات، والتك��وين، وف��ن الت��زجيج، ف��ي ص��ياغة لغ��ة متجانس��ة م��ع ح��داثات الرس��م، 

. تحت الوالء األيديولوجي، أو المتعارف عليه الى  الفن الخالص، بعيدا ًعن انضوائهوالنحت، وباقي الفنون في ذهابها إ
فالحرية ـ هنا ـ ال تتبنى العشوائية، بل تتقصى قوانين البناء، والمعالجات، ذات األبعاد المكتشفة، بفعل التطور العلم�ي، 

 . في القطيعة معه زاف، وليسخمع ال) ما(لكن في حدود الحفاظ على عالقة 
عن ) هيغل(لم تنتجها الشكوك العميقة التي صاغتها الحداثة األوروبية، في اعقد مآزقها، بعد أن تحدث ) ما(عالقة      

الف�ن ) ص�لة(ف�إذا كان�ت . موت الفن فحسب، بل في مفهوم مواجهة المجهول الذي انتهت إليه الحداث�ة، ف�ي ه�ذا الم�أزق
وليد رشيد، لم يعد يحفل بالمشهد الجمالي، أو .   دو عالقة ذات أهداف محددةعضوية بالفنان،  فإنها ـ في الحداثة ـ ستغ



. النفعي، أو في استخدامات الخزف في الصناعات، وإنما عمل على خلق صلة ـ ول�يس عالق�ة ـ م�ع مش�روعه الخزف�ي
وكل ما ) المخبأةاكرة الذ(فلم  يعد الماضي . الخامات والخطاب: بيد انه ال يمتلك إال أدوات، ومدارس، وتقنيات عصره

: م�ا يتوج�ب اكتش�افه، ف�ي ض�وء إال، األخ�رىسيشكل الموروث المتنوع لحضارة بالد م�ا ب�ين النه�رين، والحض�ارات 
فلم يعد الفنان يمتلك إال وعيا ً قلقاً، مصّدعا ً، لن يسمح له بأكثر من خوض مغامرته في مواجهة . الزواالت ـ المجهول

مى األولى، بما تمثله من عالمات ألفعال سحرية، وبما تمتلكه م�ن ص�لة بص�انعها، ض�من فحتى الد. عالم ال يعد بشيء
الموت ـ الوالدة، لم يعد للحداثة، هذا السحرـ بوالدة ما أكثر من مأزق خلفتها الحروب الشاملة، ول�يس أكث�ر م�ن : دورة

فن ليس محض س�لعة، قي�د الت�داول، ب�ل س�لعة فال. فيها يعمل إال بلغز هيمنته على المصائر) الميتافيزيقي(أنظمة لم يعد 
 .اوديمومته ةفأي معنى للفن يسمح باكر من مهارات، وأكثر من دمج الفن في آليات الحيا. لها ثمنها

شخصيته لن تتوارى، ولكنه�ا، س�تعمل  أن إال. وليد رشيد، في مجموعاته الخزفية، لم يفقد هاجسه بالتفكير الجمعي     
فه��وم مفالفن��ان يح��افظ عل��ى مفه��وم البنائي��ة، بص��فتها ت��رث . ، مكون��ات المش��هد الكل��يج��زاءاألعم��ل الطي��ف، ف��ي م��نح 

وم�ا بع�دها ـ إل�ى  فان�ه ينح�در م�ن الحاض�ر ـ حاض�ر الحداث�ة ـ)  م�ا(وبمعن�ى . ف�ي مواجه�ة التفكي�ك ـ اله�دم) اإلنب�ات(
ات بلغ�ت ذروته��ا  ف��ي اقتص��اد الخل�ف، مّحم��ال ً برم��وز، وعين�ات، وأش��الء م��ا أنتجت��ه تص�ادمات ـ اغتراب��ات، مجتمع��

 .السوق، وتطبيقات العولمة في بناء خرائط بشرية جديدة
/ هندسية غير منتظم�ة وأشكالصناديق / أبواب/ أشكال عضوية نباتية وحيوانية/ كسر/ لقى: ففي نماذجه المتنوعة     

خ�زف / نص�ف هندس�ية وأخ�رىة نماذج مك�رر/ تكعيبية أجساد/ محورة أواني/ مخلفات تالفة/ وأقواسمربعات ودوائر 
الخ تتجمع هذه العالم�ات لمخلف�ات حض�ارة ل�م تتع�رض ..صناعية  أشياء/ علب/ مزخرف بعفوية/ عتيق/ تقليدي مهشم

هنا، تكمن لغة الخزف، كلغة . عن لغزه أفصحاالستهالك ـ المعنى العميق للجوهر وقد : لمحو، بل للرفاهية في ذروتها
( فالمدن الحديثة، تكونها عناصر انتظمت بمشروع كل�ي، حت�ى أن . حف، أو الصاالتتعرض في المتا أنيومية، كفت 

فالفلس�فة . أو فلس�فة الحي�اةالمعن�ى،  ف، ول�يس باس�تئنالحري�ة مقي�دة بالت�داو إالل�يس ) األمه�رالحرفي / اإلنسان/ الصنع
كلي�ة،  تعالقات خاضعة لبرمجياللشروع بتدشينات جعلت ال) الحداثة(إال عن استكمال دورة ) الذات(ستكمن في تخلي 

 . ال يعمل فيها الفن، إال كعمل التخصصات األخرى، في بلوغ النهاية
نها انفصلت عنه، وليس كأنه ـ هو ـ الذي ابتعد الخزاف، وليد رشيد، في المشهد الجمعي، يجمع أشالء خاماته، وكأ     

فثمة ـ بفعل استحالة دف�ن الب�ذرة ح�د الم�وت ـ اض�طراب ف�ي المعالج�ة، وف�ي األش�كال، . عنها، أو راح يراقبها عن بعد
وفي األلوان، وفي التكوين، ينتظم برؤية تجعل أعماله الخزفية وكأنها في حلم؛ حل�م يص�عب تأويل�ه، وإع�ادة بن�اءه، إال 

على أن تأويالً  آخر يستحق اإلشارة، هنا، غير معني بالوثيقة، أو المرآة، يكم�ن ف�ي . بصفته يستكمل انهدامه، وتالشيه
القهرية، حيث الواقعية، في هذا السياق، ال  وأنظمته، معقوليتهالموقف النقدي، للفنون في توازنها داخل عصر تكونه ال 

المركب�ة  األج�زاء: الك�امن ف�ي المرئي�ات يالال مرئ�، راديكالية، تحرى عن ، بل تجعل منها لغة معارضةاألشكالتمجد 
 .تضبطه خلخالته، وفجواته، بما يتمتع فيه من عقالنية، وقسوة، وانضباط لمشهد

  الجسد] 4[
ه��ذا  .تك��اد تقط�ع ص��لتها م�ع الماض��ي إنه�ا إالخزفي��ات ولي�د رش��يد تتمي�ز بالرهاف��ة، وتن�وع الموض��وعات،  أنم�ع      

كأق��دم عالم��ة تض��منت لغ��ز (، لك��ن لموض��وعات ل��م يغ��ب عنه��ا الجس��د ةب��اع مت��أت م��ن معالج��ات الخ��زاف الحديث��االنط
ب�ل / الحرك�ة / هنا ال يتداخل المكان ب�الزمن. ، أو االنتساب الى تاريخ يصعب رؤيته ساكنا ً)االنشغاالت غير الوظيفية

ف�االغتراب س�يقترن بض�رب م�ن االنخ�الع . ض وعمله�ايسكن الزمن المكان ليمنحه زمناً  مغايراً ، يمتل�ك س�مات االر
موروث�ات مج�اورة، أو  إل�ىانح�ازوا  وف�ريش كانيكني�ان ،مث�ل مقب�ل الزه�اويوهناك أمثلة لخ�زافين ع�راقيين (المكاني 

كم�ا س�يفعل محم�ود عجم�ي م�ع ال�دمى (ب�أي اث�ر رجع�ي لألس�اليب القديم�ة ) يبني(فالخزاف لم ينسج ). نائية، أو حديثة
عل�ى . خ�ارج ال�زمن كأنه�ا، وإنما، عبر ال شعور سحيق في عمله، لن يجعل من الحداة حارة، أو )األم العراقيةواآللهة 

الع�ام، إنم�ا بالحف�اظ عل�ى رؤي�ة ال  إل�ىم�ن الخ�اص  اختياره المبكر، والمتكرر للجس�د، س�يرتقي بمعالج�ات الخ�زف أن
، والحف�اظ عل�ى س�ماته، ب�ل باألس�لوب يخ�ص وعي�ه حذر الخزاف، ال. تذوب داخل طغيا العالمات المعاصرة أوتعمم، 

األش�كال (ي ض�غ�ب المايوفي هذا السياق لم . عن منجزه الفني ـ العملي لم تعد تفصل وعيه الفلسفي فالخزاألن رؤية 
محف�زة لسلس�لة  كإش�كاليةكحقيقة زمنية، كي يواجهن�ا ) ما تعلنه، في مختلف الحضارات البشرية المقترنة بما تخفيه، أو

إن . بص�فته قي�د المعالج�ة إالكنف�ي للم�وت، فان�ه ل�ن يغ�دو خالص�ا ً  في دوافعه البكر، ول�د كان الفن، فإذا. التأمالت من
. ليس الذكرى اإلشكاليةتعزز بحثه في موضوعات الجسد،  إقامة، هنا، هو حضور الخزاف، وقد وجد )الفكر(حضور 

أن ) الماضي(فالمعالجة التركيبية منحت مفهوم  . محدد أون فالموت يتستر داخل خامة الطين، يسكنها، بال حضور معل



يأخذ حضوراً  لم يستعر أش�كاله م�ن الموروث�ات، ب�ل م�ن العملي�ة البنائي�ة وق�د فرض�ت ض�ربا ً م�ن الحرك�ة، والتت�ابع، 
، في سياق وليد رشيد.  والتصادم، كما سعت المستقبلية االيطالية في تصوير العالم كثورة متأججة،  مغايرة لكل سكينة

ف�إذا ك�ان ـ عل�ى ح�د كلمات�ه ـ يص�دم الكتل�ة، . جس�ده: أش�كاله) هدم ـ وبن�اء(آخر، يسمح لحواسه مجتمعة أن تعمل على 
 ألش�كال فل�يس ثم�ة م�اض ٍ. الحض�ور: فهو، عملياً ، يتركها تمثل صراعها حد إعالنه، ككائن ال يمتلك إال هذا اإلعالن

ذات شأن، بل الجسد عنده يكاد يسرد بصمت ناء ٍ م�أزق العناص�ر وق�د اخف�ت  أونموذجية، أو نمطية، أو جمالية، ممجدة 
نموذج�ا ً ف�ي مواجه�ة فراغ�ات ـ  اإلنس�انفالطين غدا كتلة، ذات شكل، وقد اتخذت من . أسطوريأي مسار  إلىانحيازها 

ـ الكتل�ة، ك�ي ال الجس�د ان�ه ض�رب م�ن الكتل�ة غي�ر المرئي�ة، يخت�رق . فضاءات، مشغولة بالحدود، ف�الفراغ امت�داد لف�راغ
 .يستقر فيهـ إال بترك الجسد عالمة متحركة، أو قيد المشاهدة

ل��م يك��ن الخ��زف التقلي��دي، ف��ي معظ��م الحض��ارات، ليس��تبدل دور النح��ت، ف��ي زج مج��االت م��ن غي��ر اختصاص��ه،      
ذكر ـ واألنث�ى، ك�ان ف�ن ومنفصلة عنه، إال أن الموروثات األقدم، عن�دما ل�م تك�ن ثم�ة جنس�انية ق�د فرض�ت قطيع�ة ب�ين ال�

عالمة تتمت�ع بعم�ل الالش�عور، ف�ي تقص�ي العالق�ات ب�ين اإلنس�ان والك�ون، وب�ين اإلنس�ان واإلنس�ان، وم�ن ث�م، ) الطين(
كانت اآللة األم جسدا ً يعمل بلغز موته المتت�ابع، فثم�ة والدة بمثاب�ة هيمن�ة لق�وى م�ا جعل�ت . الغوص في فضاءات الداخل

مقسماً ، إنما يعمل كوحدة سابقة على تقسيم العمل، وسابقة على ) جسدا ً (فالجسد ليس . من المحيطمركزاً  خالٍ   األممن 
عم�ل الب�ذرة،  إالولي�د رش�يد، ال يتمث�ل . العدوانية، التي ميزت نشوء المدن، وبدء تاريخ التوسع، وفنون القسوة والت�دمير

تواجه اندماجها ـ  أنهابال مركز، عدا  )األفكار(و ) األشياء(و ) األجساد(كبنية مستقلة، تجاور بحثه في عصر تتجمع فيه 
تعي�د للجس�د ) األفك�ار(تت�رك خدوش�اً  غ�ائرة  تص�بح منطقي�ة، طالم�ا  أنه�اوتالشيها، كصراع غ�دا ظ�اهرة ال تقه�ر، ع�دا 

 .يكون منتصراً  أننشوته، وهو يكف 
 متجاورات ووحدة] 5[

العربي خاصة، للحداثة األوروبية، ش�كالنية؛ بمعن�ى أنه�ا ل�م تمتل�ك إال وان كانت استجابة الفنان الشرقي، عامة، و     
أن تش�كل سلس�لة م�ن الص�دمات البص�رية،  وأخ�رى عل�ى ص�عيد ت�ذوق الفن�ون ومكانته�ا ف�ي المجتم�ع، إال أن عملي��ات 

له�ا  التولي�ف، وال�دمج، والتح�وير، والتركي�ب، والتنص�يص، أس�همت ـ ض�من مش�روع التح�ديث الع�ام ـ ببل�ورة أس�اليب
 .نماذجها في الموروثات القديمة، وفي الذاكرة البصرية الشعبية

وليد رشيد، لم يستغن عن النحت، وال عن الرسم، وال عن المنج�ز الري�ادي ـ والس�تيني ف�ي التجرب�ة العراقي�ة، ف�ي      
، العش�وائية ف�ي ج�هنتائ، يماث�ل، ف�ي )رؤي�ة(نظري�ة  إل�ىان البح�ث ال�ذي ال يس�تند : شرعية قائمة عل�ى) التجريب(منح 

بتحرر الفنان من الصيغ الراسخة، وسمح له بقلب المفاهيم، والتنقل  أفضىفالتجريب، كمنهج،  .تكون خالقة أنتوخيها 
 .الخبرة البشرية أعماقبين الفنون، والغوص في 

كرار نماذج استنفدت في انبثاق مسارات منحته ـ كخزاف ـ تجنب ت أثرهلقد كان لحياة الخزاف، بعيدا ً عن الوطن،      
لم تغب ع�ن رواد التش�كيل ف�ي الع�راق،  أسئلة إزاءالذي جعله  األمر. ، ال في التعبير، بل في الوجودوأشكالهاطاقاتها، 

بقل�ب  أس�همتالمتغي�رات الدولي�ة، والمحلي�ة،  أنعل�ى . سعيد، أو محمود ص�بري آلشاكر حسن  أوال عن جواد سليم، 
ال�زمن ـ ف�ي  إبداعاته الذي وّحد التجربة، ومنحها ركائز فلسفية ـ جمالية ـ لم تتقاطع فيها في االتجا وإنما، األسئلةتلك 

إزاء ) م�ا بع�د الحداث�ة(ستتطرق تج�ارب لم يدشن، كما ] لم[فثمة ما . عبر حركته أولغزه ـ وليس في تدفقه، أو وقفاته، 
   .الجمود، والمآزق، التي بلغتها الحداثة األوروبية

تنطبق عل�ى  إنها. ترفض عمومية اتجاهات الفلسفة ألنهاالغربية  ةللفلسفنقدا ً راديكاليا ً : " الحداثة سعت لـ فما بعد     
التفكيكية والتعددية الثقافية والنسبية الجديدة والماركسية الجديدة ودراسات الجنس ركات التي تشمل ما بعد البنيوية والح

ف��ي بن��اء الحقيق��ة  وأهميته��اى دور ق��وة العالق��ات والتش��خيص والخط��اب ل��عتؤك��د "  :إنه��ا.."   األدبالبش��ري ونظري��ة 
 " *ورؤية العالم

/ طوية  ألزمنةومع تراثات البلدان المستعمرة (، والعالمي األوروبيتتناص مع المنجز  ،ةالنحتيوليد رشيد  فأشكال     
) أرتالب�وب (مفهوم الموروث الشعبي الحديث ال في ) األقنعةأي البلدان عديمة الهوية، والتي مازالت تشتغل في لعبة 

فم�ا بع�د الحداث�ة، ف�ي ذوبانه�ا بتي�ارات وموج�ات . فحسب، ب�ل ف�ي النح�ت وه�و يمض�ي عميق�اً  باتجاه�ات غي�ر مح�ددة
درجات التجري�ب، ح�د الخلخل�ة،  أقصى) الحرية(وُستمنح . المعنى إزاءالهوية ـ الذات ـ  مآزقالعولمة، تستعيد معالجة 

، ومخلف��ات، ورم��وز وآث��ارالنح��ت بص��فته ج��دران، : باألش��كالوولي��د رش��يد، ض��من ه��ذا كل��ه، سيتمس��ك . واالض�طراب
فهو . فثمة عزلة، وفراغات، وقسوة، وتلقائية، سيستخدمها الخزاف في  المعالجة. تتعكز بتراثها أن إالبشرية، ال تمتلك 

      .يهدم، وأحيانا ال يوثق سوى انهدامه ـ  ًأحياناـ 



إنه�ا ال تص�مت، ب�ل تخت�رع جس�ورا ً ب�ين ال�ذات والع�الم، والمتلق�ي والخام�ات، ال تمت�د ب�ل . كف عن النط�قفاألشكال ت
ـ والمنطقية،  ةوالال معنى الكامن في خاتمة كل المقدمات الال منطقي. باليا ً: فالمعنى ذاته غدا عتيقاً؛ أي. تميل، وتتقطع

وال يتض�من إال آث�ار ف�المتحف ذاك�رة ممح�وة، . ود حض�ورهاف�ي ح�د إالال يصمد إزاء عص�ر ال تص�مد في�ه األس�اليب 
إن ولي��د رش��يد، . عف��ن، وأش��الء متن��اثرة، وحي��وات تخترعه��ا وتص��نعها برمجي��ات ومحرك��ات مجم��وع الق��وى البش��رية

 فإذا كان ـ في هذا المنحى ـ ينتقل من النح�ت إل�ى. عمليا ً، يتمتع برهافة، لكنه ال يتجنب أساليب السوق، وعمله الشائك
الفخ��ار ت��ارة، وم��ن الفخ��ار إل��ى النح��ت ت��ارة أخ��رى، فان��ه ل��ن يبع��د الرس��م، كس��طوح متداخل��ة ب��دراجات الق��يم اللوني��ة، 

إال أن دخول�ه ف�ي ص�خب . ورمزيتها، وبخلوها من المعنى عدا موقعها في النص، يشترك في االندماج، ك�ي ال ينمح�ي
سلبيتها التنافسية ـ باستنشاق ما يكفي للتمتع بانجاز نصوص الفن ـ كحياة خالصة ـ سيسمح له ـ في عشوائية األساليب و

 هندس�ية، ويل�ّون، ك�ي يقت�رب م�ن  ًأش�كاالف�التلوين الخزف�ي يه�دم، ك�ي يغ�دو نحت�ا ً، والنح�ت، يتخ�ذ . تنعدم فيها األبعاد
ل، أو األش��كا فل��م تع��د نصوص��ه تمج��د. بحس��ب اس��تثمار العالم��ات أوالخ��زف، إنم��ا الخ��زف المض��اد للخ��زف، جمالي��ا ً 

المضامين، ولكنها ال تنفصل عن حدوس جمالية لم تدمرها العولمة، ولم يدمرها السوق بعد، تعمل كالبذرة وقد اكتنزت 
ش�واخص، وعل�ب س�كنية ـ  إل�ىالنحتية، والخزفية  األشكالتحولت  أنهنا، يدخل الرسم ـ بعد . واإلفاقةالتستر ـ : بنظام

 آتي�ةاشراقات ال تخفي ومض�ات : الصريحة بعملها لأللوانرماد، تسمح لوا الوحل، وألوانفالشخابيط، : كبهجة غامضة
. ف�ي األعم�ال الجداري�ة، ي�تم اختزاله�ا ح�د الص�فاءالمس�تخدمة،  ةاللوني، فالعوائل والتآكلمن البعيد، أو، بفعل التصادم، 

تنحدر إلى ) إنسانية(عبير، تعبيرا ً عن إنها ال تنتمي إلى التجريد، بل إلى ما بعده، وكأن الفنان يتوخى الال تعبير، في الت
ف�الخزاف ولي�د رش�يد، يغ�دو رس�اما ً مس�تقال ً ت�ارة، مثلم�ا يل�ّون . عفن عن�د الس�واحل، أو رم�اد ف�ي المغ�ارات: ماضيها

مجسماته، وجدارياته النحتية، تارة أخرى، كي تندمج األجناس في جنس ثالث، كبعد يوثق اشتباكه م�ع مص�يره، كفن�ان 
ث خدوشاً  في جدرانه، من الخارج، وحفرا ً في العمق، في الزمن، لعل للومضات لغ�ة ال تم�نح ال�زمن إال ال يكف يحد

 معناه غير المحتمل؟
 178دائرة الشؤون الثقافية العامة ـ بغداد ص. ناطق خلوصي: ترجمة وإعداد] قراءات في المصطلح* [
 سيرة* 

أقام عددا ً من المع�ارض الشخص�ية ف�ي قط�ر ولن�دن واألردن، . 1985جميلة ببغداد ـ الفنون ال درس فن الخزف في. 1963بغداد ـ ولد في 
وحص��ل عل��ى ع��دد م��ن الج��وائز . وال��دنيمارك نوش��ارك ف��ي ورش عم��ل ف��ي ايطالي��ا والمغ��رب والياب��ا. عالمي��ة تك ف��ي بينالي��اركم��ا ش��ا

 .روبيةوله مقتنيات في عدد من المتاحف والقاعات العربية واألو. والشهادات لتقديرية
 

  
 


