البحوث التشكيلية

صــورة المرأة في أعمـال
الفنان ماهود احمد
ملخ�ص البحث

م����ن تتب����ع تاريخ ال�ص����ورة جند �أن امل����ر�أة متظهرت مبع����انٍ ورموز متباينة قدم����ت مو�ضوعات
�أ�سطوري����ة وديني����ة واجتماعية وتاريخية و�صوال �إىل الذاتية ،الت����ي ينتقي فيها الفنان �صورة
�أمنوذجي����ة تت�شكل يف هي�����أة �أو مو�ضوع .وت�ستند �إىل خلفية معرفية مع ما تو�صل اليه الفنان
م����ن خ��ب�رة للو�صول �إىل مقاربة بني ال�صورة الذهنية اخلا�صة بالفنان و�صورة الواقع لتعلن
ع����ن ذاتيت����ه التي تختبئ يف �صورة الأنثى �أو قد تك����ون تكثيف لثقافة ع�صر ب�أكمله .فجاء هذا
البح����ث «�ص����ورة املر�أة يف �أعمال الفنان ماهود احمد « .فقد ا�شتمل البحث على اربعة ف�صول.
اهت����م الف�ص����ل الأول من����ه بالإط����ار املنهج����ي للبح����ث ال����ذي متث����ل مب�شكل����ة البح����ث املتحددة
بالتعرف عن الت�سا�ؤالت الآتية:
.1مل����اذا ذه����ب الفنان (ماه����ود احمد) اىل اجلنوب للبحث عن ن�سائه .وم����ا املرجعيات امل�ؤ�س�سة
لل�صورة اجلمالية للفنان؟
ً
.2هل ميثل اجل�سد الأنثوي تعبريا عن دالالت رمزية �أم غرائزية لدى الفنان؟
.3هل حتقق املراة توازناً �سايكولوجي بني ذاتية الفنان وتقاليد املجتمع لدى الفنان؟
واخت�����ص الف�ص����ل الثاين بالإطار النظ����ري للبحث� .أما الف�صل الثالث فق����د مُثل بالإجراءات
املتبعة يف حتليل العينات على وفق �سياق الإطار النظري يف بناء �أداة البحث .وا�ستنادا �إىل ذلك
مت التو�ص����ل �إىل جمموع����ة م����ن النتائج الأ�سا�سي����ة متثلت بت�أ�سي�س الفن����ان �أ�سلوبا فنيا خا�صا
لإعادة ت�أهيل الأ�شكال داخل احلقل الفني فاعتمد الفنان (ماهود احمد)� ،إ�سلوب الت�سطيحي
اخلط����ي .ام����ا املو�ضوع فله �أهمية �أ�سا�سية يف حتديد �صورة املر�أة حيث اختار الفنان �صورتني
للم����ر�أة الأوىل ه����ي ال�صورة التي تنتم����ي �إىل جمتمع القرية حيث تظهر امل����ر�أة عارية �أو �شبه
عارية ،ونائمة وم�ستلقية يف �أغلب الأحيان مع ت�ضخيم منطقة البطن والورك� .أما ال�صورة
الثاني����ة فتظه����ر يف املو�ضوع����ات العامة الت����ي تتعلق بحكاي����ات �شعبية متداول����ة �أو مو�ضوعات
ديني����ة او �صوفي����ة �أو تتعل����ق مبهنة فكانت امل����ر�أة ر�شيقة وال حتوي �أي �إ�ش����ارات ح�سية غريزية
ب����ل ت�ستم����د �صورته����ا من واقع املو�ضوع الذي تنتمي �إليه ،ويعتم����د الفنان يف املو�ضوعني على
�إيجاد �صورة تعبريية للمر�أة وفق ما يعرف الفنان ولي�س على وفق ما يرى.
الباحثة  :نـدى عايـد يو�سـف
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The Summary
Through the track>s history, we find that women appeared
meanings and symbols of different topics were legendary,
religious, social, historical, which the artist selects a typical image formed in the body or subject. And are based on
knowledge background with the findings of the artist from
the experience to get to approach the mental image of the
artist and the image actually announces itself by hiding in the
form of a female or may be intensified for the entire culture
of the era. This research «the image of women in the work
of the artist Mahood Ahmed.» Search terms included four
chapters. Interested in the first chapter the methodological
framework of the research that the research problem is circumscribed to disclose the following questions:
1. Why (Mahood Ahmed) gone to the south to look for his
women. And What are the terms of reference establishing
the aesthetic image of the artist?
2. Is the female body expression of the symbolic or instinctive?
3. Do the women realize psychological equilibrium between
the artist and the tradition of the community?
The second chapter contains a theoretical framework for
research. The third chapter contains the procedures used
in the analysis of the samples according to the context of
the theoretical framework. Based on that was a basic set of
results was the establishment of a special artist>s style approach for the rehabilitation of the forms within the technical
field. Also the subject of fundamental importance in determining the image of women, where the artist chose two
images. the first image that belong to the village community
where women appear naked or nearly naked, and lying dormant and in most cases with amplification of abdominal and
hip. The second image appears in the subjects of public and
relating stories of popular topics, religious, mystical or relating to the profession were women graceful not contain any
sensory signals instinctive but derives its image from the
reality of the subject belongs to him and support the artist
in the two subjects to find a form expressive of women according to what is the artist known, not according to what
is seen.

12 األكاديمي

�صــورة املر�أة يف �أعمـال الفنان ماهود احمد

نـدى عايـد يو�سـف

الف�صل الأول :املقدمة
يوث���ق التاري���خ الفن���ي منذ ع�ص���ر الكهوف� ،أعم���ال فنية تنتم���ي �إىل ثنائيات حتقق �أه���داف الوجود
الإن�س���اين .و�أمام هذه الثنائيات كان ح�ض���ور الأنثى فاعال يف االعمال الفنية ت�سبقها �أهمية وجودها
كذات متج�سدة �إىل جانب الرجل داخل ثنائية الكون .وامام هذه االهمية ت�أرجح وجودها يف الأعمال
الب�صرية بني التمظهر الأ�سا�سي ،وبني غياب متظهرها �أمام ح�ضورها الرمزي.
وت�أ�سي�س���ا عل���ى هذا احل�ض���ور الفاعل كان���ت ثنائيات الدي���ن واحلياة ،واحلالل واحل���رام ،واحلرية
واالخالق ،هي ال�ض���اغط امل�ؤثر يف �أعمال الفنانني عرب الع�ص���ور ،ومن ثم على الأ�س���اليب املختلفة.
فتكون االنثى يف احيان كثرية داالً اىل �أ�سلوبية الفنان وخا�صيته من متو�ضع اجل�سد الأنثوي يف اغلب
�أعمال ذلك الفنان ،وتكون املر�أة �أداة تعبري فاعلة داخل املنجز الب�صري ،كخال�صة عن ان�صهار بني
ال�ص���ورة الذهنية للفنان وثقافة الواق���ع .التي يروم منها الفنان حتقي���ق رغباته وحريته داخل عامله
املتخيل بالتحايل على قيود الواقع ،ومتح�صنا ب�أعمال ت�صنف على �أ�سا�س �سموها داخل حقل الفنون
الت�شكيلية.
وبهذا تكون �صورة اجل�سد لغة وثقافة جمتمع ،تطرح الت�سا�ؤالت وجتد احللول التي توثّق داخل اعمال
فنية كانت �ش���اهداً على جمتمع وفنان .على وفق افكار ومعاجلات ت�ش���كيلية و�صياغات قد تقرتب من
متظهراتها اجلمالية امل�ش���وبة بالت�أويل التي قد تعرب عن انا الفنان وذاتيته ،لتج�س���د �ص���ورة تتال�شى
امامها احل�س���يات امام �إ�ش���كالية ذات الفنان ،م�شكلة مقرتبا تعبرييا جمالياً ناجتا عن جدل العالقة
ب�ي�ن ثنائي���ة الرجل واملر�أة .ومن خ�ل�ال تتبع تاريخ ال�ص���ورة جند �أن املر�أة متظه���رت مبعاين ورموز
متباينة قدمت موا�ض���وعات �أ�س���طورية ودينية واجتماعية وتاريخية و�ص���وال �إىل الذاتية ،التي ينتقي
فيها الفنان �صورة امنوذجية تت�شكل يف هيئة �أو مو�ضوع .وت�ستند �إىل خلفية معرفية مع ما تو�صل اليه
الفنان من خربة للو�صول �إىل مقاربة بني ال�صورة الذهنية اخلا�صة بالفنان ،و�صورة الواقع لتعلن عن
ذاتيته التي تختبئ يف �صورة الأنثى �أو قد تكون تكثيف لثقافة ع�صر ب�أكمله .و�إزاء هذا املنظور تظهر
الأنثى ك�س���مة ت�ش�ي�ر �إىل جتربة الفنان العراقي (ماهود احمد) ،فجاء هذا البحث «�ص���ورة املر�أة يف
�أعمال الفنان ماهود احمد» .الجراء التحليل ل�صورة املر�أة يف املتمثلة ب�أعمال هذا الفنان.
وت�أ�سي�سا على ما تقدم تبنى �إ�شكالية البحث على الت�سا�ؤالت الآتية:
ملاذا ذهب الفنان (ماهود احمد) �إىل اجلنوب للبحث عن ن�س���ائه؟ وما املرجعيات امل�ؤ�س�س���ة ل�صورة
املر�أة لدى الفنان؟
ما الأبعاد الت�أويلية ل�ص���ورة املر�أة يف �أعمال الفنان؟ و هل عرب اجل�س���د الأنثوي عن دالالت رمزية �أم
غرائزية لديه؟
هل حتقق املر�أة متوازناً �سايكولوجياً بني ذاتية الفنان وتقاليد املجتمع لدى الفنان ماهود احمد؟
�أهميــة البحث:
تكمن �أهمية البحث يف:
البحث يف املنظومات ال�شكلية وعالقتها يف تطابق خمرجات ال�صورة الفنية.
ميثل البحث توثيقا للدرا�سات البحثية الفنية ،وت�أثرياتها ومقاربتها ال�ساليب الفنانني العراقيني.
ميثل �إ�سهاما معرفيا يف الت�شكيل الفني بو�صفه درا�سة رائدة يف هذا املو�ضوع.
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هــدف البحث :يهدف البحث احلايل اىل:
تعرّف املرجعيات امل�ؤثرة يف �صورة املر�أة عند الفنان (ماهود احمد)
حــدود البحث:
تتحدد حدود البحث للفنان (ماهود احمد) باالتي:
1 .1احلدود املو�ضوعية� :أعمال الفنان التي تتناول �صورة املر�أة.
2 .2احلدود الزمانية :املتمثلة باملدة من ( )1972ولغاية (.)2009
3 .3احل���دود املكاني���ة :الأعم���ال املوج���ودة يف امل�ص���ادر املطبوع���ة واملواق���ع املوج���ودة عل���ى �شبك���ة
االنرتنيت.
حتديد امل�صطلحات:
ال�صورةimage :
 -1التعريف اللغوي:
ورد التعريف يف (الغني) مبعنى «تَم ت�ص ِوير �شَكْ ِل ِه وهيئت ِه� .أو خَيَالُه� .أو ن�سخة مطَا ِبقَة ِللأَ�ص ِْل� .أو مَا
1
خ�شب ،لَوْحة زَيْ ِتيَّة».
يَر�سمه الر�سام ِبفرْ�شَاته عَلَى قُما�ش �أَو ٍ
�أما يف (املحيط) فجاء مبعنى «كل ما يُ�ص���َوَّر؛ �ص���ورة ال�ش���جرة ،والوجه ،والنوع؛ هذه امل�س����ألة على
�صورتني .و�شرح الفكرة ب�صورة وا�ضحة .خياله يف الذهن والعقل؛ �صورةُ احلقيقة ،ن�سخة منه؛ �صورة
2
الهُ ِويَّة ال�شخ�صيّة».
 -2التعريف اال�صطالحي:
ال�ص���ورة «هي ذلك الكل املكتمل» .3وتتداخل ال�ص���ورة «مبعناها املادي ( )Pictureمع ال�ص���ورة
مبعناه���ا التخيلي الروح���ي ( )Imageتداخالً كبرياً ال فكاك فيه و تتبادالن االدوار يف ال�ص���دارة
اعتماداً على املنهج الفكري ،وم�صدر هذا الرتابط هو ا�شرتاكهما بال�صورة الذهنية الالزمة لبنائهما
والدراكهما ،فال�صورة يف فن الر�سم بقدر ما هي تنظيم مادي �شكلي فانها عر�ض تخيلي روحي”.4
وال�ص���ورة عن���د (ج���ان برتليم���ي) “(كمب���د�أ) هي م�ص���در جم���ال ال�ص���ورة ،فكلم���ة ()forma
الت���ي ترجمته���ا يف الالتيني���ة تعني(اجلم���ال)” .5وتعترب ال�ص���ورة «جمال تلتقي فيه اللغة واجل�س���م
النف�س���ي والع�ض���وي ،والذهني .انها تقع يف الفا�ص���ل والرابط ب�ي�ن املرئي والالمرئ���ي ،وبني املعقول
واملح�سو�س».6
7
و «ال�ص���ورة ن�ص �ص���ريح ،لكن ب�صري»  ،وهي �إما �أن ت�شري �إىل �شيء خارجي وحتاكي الواقع �أو ت�شري
�إىل م���ا بداخ���ل الفنان وتكون حينئ���ذ تعبرياً .ولل�ص���ورة «داللة نف�س���يّة ذهنيّة فوق داللته���ا اللغوية،
والرمزي���ة ،والبالغي���ة �أو الفنيّة ،من خالل قيامها على اليقظة احل�س���يّة من جهة ،واليقظة الباطنية
من جه ٍة �أخرى ،لأنّ الإدراك احل�س���ّي لل�ص���ورة مبعزل عن اال�شياء الداخلية ،يحولّها �إىل �صور ٍة نقليّ ٍة
 -1عبد الغني �أبو العزم ،الغني ،موقع عجيب لالنرتنيت ،من�شورات �شركة �صخر لربامج احلا�سوبwww.ajeeb.com ،2010-1998 ،
 -2اللجمي� ،أديب ،و�آخرون :معجم املحيط ،مراجعة :نبيلة الرزاز ،موقع عجيب لالنرتنيت ،من�ش���ورات �ش���ركة �ص���خر لربامج احلا�س���وب،
www.ajeeb.com ،2010-1998
 -3غيورغي ،غات�شوف :الوعي والفن ،ت :نوفل نيوف ،املجل�س الوطني للثقافة والفنون ،الكويت� ،1990 ،ص.11
 -4اجلياد� ،س�ل�ام جبار :جدل ال�ص���ورة بني الفكر املثايل والر�س���م احلديث� ،أطروحة دكتوراه غري من�ش���ورة ،كلية الفنون اجلميلة ،بغداد،
� ،2003ص.17
 -5برتلمي ،جان :بحث يف علم اجلمال ،تر:انور عبد العزيز ،دار نه�ضة م�صر ،القاهرة-نيويورك� 1970 ،ص. 177
 -6الزاهي ،فريد :فيما وراء املفاهيم ،قتنة ال�صورة و�سلطتها ،جملة عالمات ،املغرب ،العدد � ،2004 ،18ص.3
 -7البغدادي� ،شاكر العيبي :قراءات �سيميولوجية يف ال�صورة ،جريدة املدى الثقافيةwww.almadapaper.com .2008،
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تدلّ على �أ�سلوب الإن�سان البدائي يف التفكري ،التي تعك�س الظواهر اخلارجية بحدّ ذاتها».8
 -3التعريف الإجرائي:
ال�صورة :هي الكل الناجت عن العالقات بني معنى ال�صورة املادي والتخيلي ،للمراة.
الف�صل الثاين :الإطار النظري
ترتبط جتربة الفنان ماهود احمد* ،9مع بيئته اجلنوبية ،فهي الأ�سا�س الذي غرف الفنان منه الكثري
من التقاليد واملوروثات ال�ش���عبية االجتماعية وظهرت يف اجنازاته الت�ش���كيلية باجتاه واقعي معا�صر.
وان كانت هناك ت�شخي�صية فهي لي�ست مبعنى املحاكاة لكنه ي�سعى لنوع من التحوير واالختزال و�صوال
اىل اال�س���لوب الرمزي .وكان الهدف هو البحث عن اجلماليات املحلية والرتاثية وا�ستنباط جماليات
مفهومة لت�ؤثر على املتلقني كافة م�ستوياتهم .كما ان مو�ضوعات االعمال تتعلق بحياة النا�س وعاداتهم
وتقاليدهم التي حتولت اىل ا�ساطري *10مع مرور الزمن .باعتماد اعادة خلق للواقع على وفق �سياقات
تتداخل فيها االبعاد النف�س���ية واالجتماعية م�ؤلفا ا�س���لوبه اخلا�ص املت�أرجح ب�ي�ن الواقعية والتعبريية
والرمزية مع وجود تاثريات رو�سية .والفنان ي�ؤكد هذه الت�أثريات بقوله «الت�أثر والت�أثري موجود يف كل
مدار�س واجتاهات الفن لكن لكل فنان فرادته و�أ�ص���الته و�أنا �أحرتم جداً الفن املك�س���يكي و�أعجب به
وخا�صة �أعمال ار�سكو و�سكري�س ورفريا كذلك معجب ب�أعمال اكن�سون الرو�سي ..وفروبل و�صالخوف
وغريهم ...وهذا الإعجاب انعك�س بال �شك يف فني ...غري ان يل فرادتي وهويتي العراقية».11
لقد هيمنت �صورة املر�أة يف اغلب �أعمال الفنان ،فهي الأم واحلبيبة ورمز للأر�ض والعطاء .*12ولكنه
ال يعتمد �ش���كلها كما يف الواقع بل يعتمد �ص���ياغة �أخرى فقد مزج بني �ص���ورة املر�أة يف الواقع ذهنية
الفن���ان .لتج���د املر�أة لديه عاملاً �آخر خمالفاً ملا هو م�ألوف .وعلى الرغم من �أن الفنان ير�س���م املر�أة
عاري���ة ف�إن���ه يعرت�ض على هذا الن���زوع� ,إذ يقول «�إن املر�أة؛ الكائن املخل���وق الوحيد الذي حباها اهلل
ب�شهوده وجماله ،وهي رمز �أزيل ،ورمز للخلق العظيم وهي مبثابة اخل�صوبة ،وتنازع البقاء والأمومة.
وه���ي الرباءة ،واخلري ،وه���ي احلقيقة الوحيدة احلا�ض���رة والتي التقبل الإيه���ام وال تقبل التبديل او
االنق�س���ام انها ع�ش���تار ،وفينو�س ،وهيلين���ي ،وزنوبيا ،وزرق���اء اليمامة ،ما �أجملها ،وم���ا اعظمها».13
و�صورة املراة مت�شابهة لدى الفنان وحتمل حمموالت ا�شارية وتت�ضمن:
الهي�أة:
من خالل ا�ش���كال اجل�س���د الع���اري داخل العالقات التكويني���ة حتدث خلخلة يف الق���راءة التي تعتمد
ثنائية املر�أة والرجل .يحاول فيه الفنان الو�ص���ول �إىل �ص���ياغة جمالية وفنية ت�ش�ي�ر �إىل هوية الفنان
لي�صبح «واقعة اجتماعية ودالة ،يدل بو�صفه مو�ضوعا وحجما ان�سانيا ،و�شكال .انه عالمة ،يدرك من
خالل ا�س���تعماالته يحيل على ن�س���ق وعلى داللة مثبتة يف �سجل الذات واجل�سد والأ�شياء ،و�أي حماولة
 -8املختاري ،زين الدين ،املدخل �إىل نظرية النقد النف�سي ،من�شورات احتاد الكتاب العرب ،دم�شق� ،1998 ،ص.64-63
* ولد ماهود احمد يف حمافظة مي�س���ان عام  1940يف حي �ش���عبي يقع يف مدينة العمارة .نال دبلوم املاج�ستري من االحتاد ال�سوفيتي ،و�شهادة
الدكتوراه من كلية الفنون اجلميلة يف بغداد« .ومتتاز �أعماله بالأجواء ال�شعبية التي ي�ستمد منها موا�ضوعاته امل�أ�ساوية بواقعية جديدة ترتبط
باجلداريات املك�سيكية من ناحية الرتكيب وملئ الفراغات وخلفيات اللوحة بالوجوه والرموز الكبرية غري متقيد بالن�سب واملنظور .لالطالع:
نزار �سليم :م�صدر �سبق ذكره� ،ص.93
* يف لقاء بني الفنان ماهود احمد و�ص�ل�اح ردمان يف مر�س���م الفنان ،االعظمية ،االربعاء .2002/3/15 ،نقال من� :ص�ل�اح ردمان :البيئة يف
ر�سوم ا�سماعيل ال�شيخلي وماهود احمد ،بحث �سمنار� ،2002 ،ص.64
 - 11جميد ال�سامرائي :ماهود احمد الالئذ باملرتفعات� ،صحيفة اجتاهات اال�سبوعية ،العدد التا�سعwww.ittijahat.com.2008/8/28 ،
* يف حديث هاتفي مع الفنان ماهود احمد يف .2010/3/25
 - 13جميد ال�سامرائي :ماهود احمد الالئذ باملرتفعات ،م�صدر �سبق ذكره.
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لفهم هذه الدالالت واالم�س���اك بها مير عرب حتديد م�س���بق ملجموع الن�ص���و�ص التي يتحرك �ض���منها
ومعها و�ضدها».14
وظهرت املر�أة العارية بو�ض���ع اال�س���تلقاء يف كثري من �أعمال الفنان كما يف عمله (يف القارب) �ش���كل
(�أ) وعمله (النملة) �ش���كل (ب)  ،وامر�أة مقطعة �ش���كل (ج) .حيث يتكرر ذات �ش���كل اجل�سد وبذات
احلرك���ة وك�أن���ه ينتمي اىل �شخ�ص���ية واحدة ،م���ع تغري يف االماك���ن والوحدات امل�ص���احبة وعنوانات
الأعمال .فخطوط الأج�س���اد متتد �إىل خارج العمل ويقتطع الفن���ان ما يبغي الت�أكيد عليه .ليحيل اىل
دالل���ة ترتبط باحل�س والغريزة« .فتداول اجل�س���د كن�ص مفتوح على القراءة وفك �ش���فراته الثقافية،
يحيل اىل ح�ض���ور لغة ما داخله ت�ش���تغل لق�صدية معينة .اذ ت�شرتك ا�ستعماالت اجل�سد واللغة والرمز
يف كونها مو�ضوعات متميزة للمراقبة االجتماعية».15

�شكل �-أ-

�شكل -ب-

�شكل -ج-

�شكل -ذ-

ويف �أعمال قليلة تتمظهر املر�أة مبالب�س جت�سد مفاتن اجل�سد لتكون املالب�س اداة ت�شكيلية لت�ؤكد على
مناطق معينة وتو�ض���يحها و�إعطائها مظهراً جمالياً .فال ميكن التحدث عن «اجل�س���م االن�س���اين دون
ان تطرح م�سالة اللبا�س ،الن الثياب هي التي ي�صبح فيها املح�سو�س داال ،اي �أن الثياب هي ما ي�صبح
به اجل�سم داال وبالتايل حامال لعالمات خا�صة» .16كما يف �شكل (ذ)( ،ر)� .أما املر�أة العاملة او التي
ترتبط مبو�ض���وع �شعبي او ديني فتكون يف و�ض���ع الوقوف او اجللو�س ويكون الرتكيز على الوجه ولي�س
اجل�س���د ومفاتنه وذلك الختالف م�ض���مون العمل الفني و�إحاالته .كما يف عمل اخلياطة� ،ش���كل (ز).
حيث حتمل املر�أة ماكنة اخلياطة لت�ش�ي�ر �إىل مهنة .وقد كرر الفنان هذه الهيئة مع تغري يف ما حتمله
املر�أة على ر�أ�سها ك�أن يكون ديكا او حوته وغريها.
الت�ضخيم:
حاول الفنان �إعادة متثيل ال�شكل اخلارجي جل�سد املر�أة يف حماولة لتحميل اجل�سد ب�إحاالت غريزية
من خالل ت�ض���خيم منطقة الورك والبطن ،وتركيز الإ�ض���اءة واللون احلار على تلك املناطق ،لتفعيل
املعن���ى احل�س���ي .ومتتد الأج�س���اد اىل خ���ارج العمل حتى ل���و اقتطع���ت الر�ؤو�س �أو االرج���ل .فالفنان
انتقى من اع�ض���اء املراة مع ما يرتبط بفكرة الإخ�ص���اب والغريزة ،لأنها الأ�س���ا�س يف فاعلية الأداء
التعبريي .وترتبط ا�ش���كاله مرجعيا مع هي�آت االلهة الأم يف ع�ص���ور ما قبل التاريخ .التي يتم الرتكيز
فيها على خطوط االوراك الرتباطها باخل�ص���ب .وتكرر �ش���كل الآلهة الأم يف �أعمال الفنان (ماهود).
لوجود مقاربات يف ت�ض���خيم مناطق الإخ�صاب مع �ص���ورة املراة يف خميلة الفنان على وفق �صياغات
جديدة.
� - 14سعيد بنكراد :اجل�سد اللغة و�سلطة الأ�شكال ،جملة عالمات ،العدد � ،4سنة � ،1995ص.61
 -15الزهرة ابراهيم :االنرثبولوجيا واالنرثبولوجيا الثقافية ،ط ،1من�شورات النايا� ،سوريا� ،2009 ،ص.122
 - 16روالن بارت  :اللبا�س لغة اجل�سم� ،سل�سلة دفاتر فل�سفية� ،2 ،ص.48
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الو�شم:
ا�س���تخدم الفنان الو�شم ب�أ�شكال و�أماكن
خمتلفة من اجل�سد ليكون «ثقافة مرئية
ولغ���ة ال تعرف التمويه واخل���داع ويحمل
نقو�ش���اً وعالمات تثبت فيه ،يف موا�ض���ع
�ش���تى على الق�سم االكرث اهمية ،ولتاكيد
�شكل -د-
خمطط �-أ-
انتماء اجتماعي» .17والو�شم له مرجعيات
حتي���ل اىل عالم���ة عقدي���ة ظه���رت على
متاثيل ع�ص���ر العبيد كما يف �ش���كل (د) .وا�ستمر انت�ش���اره يف القرى الزراعية .ويتكرر �شكل الو�شم،
يف كث�ي�ر من اعمال الفنان كما يف اعماله (يف القارب) و(النمل���ة) و(امر�أة مقطعة) .و(الرنجيلة)
و(اخلياطة) .فاجل�س���د ا�ص���بح ف�ض���اء تنفذ عليه الرموز التي حتيل �إىل معان .ليكون معجماً ي�سجل
ذاكرة اجل�س���د .والو�ش���م ا�ص���بح عمال فنيا مطبوعا ال ميُحى« .فهو كتابة كونية ذات داللة ،و�ص���وت
مقروء عرب اجل�سد عارياً ...ويرفع مب�ستوى اجل�سد �إىل حيث يتفاعل مع كل �شهوة كامنة فيه».18
عن���د البحث عن �أماكن الو�ش���م جند �أن ظهوره يقت�ص���ر على مناطق حمددة ومعينة من اجل�س���د يف
�أغل���ب الأعم���ال .فالفنان اخت���ار �أماكن ال ينفذ عليها الو�ش���م يف الواقع ،بل �أماك���ن ترتبط بالغريزة
والأنوثة وتتحدد مبنطقة الورك وال�ص���در والبطن .وتكون �أ�شكال الو�شم مكررة على اجل�سد بتغريات
طفيف���ة حيث تقت�ص���ر على الدائرة ،واخلط والنقطة وعالم���ة ( )vو(� ،)+أو (×) ،كما يف املخطط
(�أ) .ويحدث التغريات من التالعب مبواقعها يف ال�شكل ككل.
املجاورات:
ي�أخذ الرجل يف �أغلب �أعمال (ماهود) دورا ثانويا ليعلن عن �صراع دائم بني مركزية الذكر والأنثى.
كما يف عمله (املر�أة املقطعة)� ،ش���كل (ج) .و�ش���كل (ذ) و�ش���كل (�س) .حيث يت�ض���اءل حجم الرجل
ب����إزاء حجم املر�أة ويظهر يف منطقة الظ���ل وب�ألوان باردة لتفعيل غيابه وعدّ وجوده ثانوياً خلف املر�أة
التي حتتل منطقة ال�ضوء ،على الرغم من ان وجوده �ضروري يف العمل .ويحيل اىل مرجعيات عرفية
ت�س���توجب وج���ود الرجل اىل جان���ب املراة يف جمتمع القري���ة؛ الرتباطه بفكرة احلماي���ة .وقد يختفي
الرجل لتظهر م�ص���احبات �أخرى كالثور واحل�صان والديك ,و�أي�ضا لها �إحاالت مرجعية حيث يرتبط
الثور بالقوة واخل�ص���ب يف احل�ض���ارة الرافدينية .كما يف العمل (�ش) .ومن املجاورات االخرى التي
يوظفه���ا الفن���ان يف �أعماله الهالل� ،أو الفانو�س فهي من املفردات التي ي�س���تخدمها الفنان يف �أعماله
ب�صورة مكررة ،الإ�شارة اىل زمن حدوث املو�ضوع يف وقت امل�ساء .كما يف عمله (الفانو�س) �شكل (ر).
وه���ذا العم���ل تكرار لعمل �أجنزه الفنان يف عام ( )1972ويحمل ذات اال�س���م .كما تظهر رموز �أخرى
ترتبط مع بيئة الفنان كالرنجيلة والدلة واخليمة وال�سرير كما يف �شكل (ذ).
الإك�س�س���وارات :تك���ررت اك�س�س���وارات تزيني امل���ر�أة يف �أعمال الفن���ان؛ لتحيل �إىل املوروث ال�ش���عبي،
فاحلج���ل والأقراط اخلزامة لها مرجعيات ترتبط بع���ادات القرية التي حتيل اىل فكرة اجلمال .كما
يف �شكل (ذ ،ر ،ز) .فا�صبحت ثيمة معروفة ترتبط بالفنان (ماهود).
 - 17بيار كال�سرت :جمتمع الالدولة ،ت :حممد ح�سني ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية ،بريوت� ،1982 ،ص.185
 - 18ابراهيم حممود :وامنا اج�سادنا ..ديالكتيك اجل�سد واجلليد ،الهيئة العامة ال�سورية للكتاب ،دم�شق� ،2007 ،ص.46
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�شكل -ز-

�شكل �-ش-

�شكل �-ص-

املو�ضوعات :تنوعت مو�ضوعات �أعمال الفنان (ماهود) بني املو�ضوعات واحلكايا ال�شعبية الأ�سطورية
والديني���ة والت�أريخي���ة يف حماول���ة «ال�س���تدراج احلكاية وحتويله���ا بفعل التخيل اىل فن له �ض���روراته
اجلمالية والبنائية» .19ف�ض�ل�اً عن املو�ضوعات ال�سابقة ،ا�ستدعى الفنان التاريخ العراقي القدمي على
وفق ر�ؤية معا�ص���رة يتداخل بها الذاتي وال�س���ايكولوجي .مثل متثال الوركاء و�س���رجون كما يف �ش���كل
(�ص) .وغريها من الرموز الت�أريخية.
كما �أن الفنان ا�س���تلهم من الق�ص����ص الدينية على وفق نظرة ذاتية يف بناء الن�ص الب�ص���ري ،حيث
يكون الرمز الديني من �صميم �أعماله الفنية ور�صد كل ما هو م�ؤثر ومرت�سخ يف العقيدة وفق �صياغة
معا�ص���رة للإعالن على ا�س���تمرار ت�أثريها وفاعليتها يف الفكر العراقي كما يف �أعماله (�س���فينة نوح)
و(ليلة الإ�س���راء واملع���راج) و(الرباق) .وبه���ذا حدد الفنان (ماه���ود احمد) مقولته الب�ص���رية «يف
�أ�ساطري وحكايا �شعبية حتت عنوانات الرجوع �إىل خطاب املا�ضي لتزيني احلا�ضر».20
الف�صل الثالث� :إجراءات البحث

�أوال :جمتمع البحث:
نتيجة لتنوع االجنازات الفنية ،وانفتاح جمتمع البحث ،قامت الباحثة با�ستقراء جتربة الفنان (ماهود
احمد) حل�ص���ر الأعمال الفنية على وفق املرجعيات الفكرية والبيئية التي مت اال�س���تناد اليها لتنفيذ
�صورة املر�أة يف �أعماله الفنية .الذي يتحدد ب�أعمال الفنان (ماهود احمد) للمدة من ( )1972ولغاية
( .)2009مع مالحظة التحوالت ال�ش���كلية واال�ستعارات الرمزية .وقد اطلعت الباحثة على م�صورات
الكث�ي�ر م���ن الأعمال الفنية املوجودة قي الكتب واملجالت و�ش���بكة االنرتنيت الت���ي تتجاوز مائة عمل.
وحاولت ح�ص���رها والإفادة منها كعينات �أ�سا�س���ية ومناذج �س���اندة للعينات ميكن ان يتم من خاللها
الك�شف عن النتائج النهائية ومبا يتالءم و�أهداف البحث.
ثانيا :عينة البحث:
مت اختيار (� )4أربعة �أعمال للفنان (ماهود احمد)  ،وب�أ�س���لوب ق�ص���دي �ض���من حدود البحث ومن
جمتمع البحث ،وقد اختريت هذه العينات مبا يخدم �أهداف البحث من خالل مالحظة التحوالت يف
الأنظمة ال�شكلية ل�صورة املر�أة .وانتقيت عينة البحث على وفق امل�سوّغات الآتية:
اختيار الأعمال التي اخلا�صة ب�صورة املر�أة.
اختيار الأعمال التي تتباين يف �أنظمتها ال�شكلية والتكوينية.
اختيار الأعمال التي تتباين يف مرجعياتها الفكرية والبيئية.
 -19عا�صم عبد االمري :الر�سم العراقي حداثة وتكييف ،دار ال�ش�ؤون الثقافية ،بغداد� ،2004 ،ص.63
 -20بال�سم حممد :الفن العراقي ا�سطورة املحنة واخلال�ص ،درا�سات يف الفن واجلمال ،دار جمدالوي للن�شر والتوزيع ،االردن� ،2006 ،ص.268
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متثيلها لفرتات زمنية خمتلفة للعمل الت�شكيلي كبداية وو�سط ونهاية.
ثالثا� :أداة البحث:
اعتمدت منظومة التحليل على وفق الآتي:
�أنظمة التكوين.
تقنيات الإظهار.
املرجعيات الفكرية والبيئية.
العينات :

النائمة

ال�س�أم

الرباق

احلوتة

حتليل عمل – ال�س�أم 1972 -
ت�شغل املر�أة ال�شكل الرئي�س يف العمل الت�شكيلي ،وت�أخذ و�ضع اال�ستلقاء اجلانبي ،وعليه نقو�ش الو�شم.
وتظهر �ص���ينية فيها (ا�س���تكان) ال�شاي بقرب .و ُّلون اجل�س���د باالزرق ،على �سطح وخلفية بلون الروز
واال�سود .نفذ الفنان �صورة املر�أة على وفق �سياق ذي منحى ت�شبيهي ،حيث ا�ستعار ال�شكل من الواقع،
ومن ثم قام برتحيله بفعل املخيلة على وفق �صياغة تعبريية تنتمي اىل منطقة احلداثة .وي�شغل ج�سد
املر�أة املركز املهيمن للعمل من خالل تفعيل احلجم وال�ض���وء .كما تظهر (�آنية ال�ش���اي) لت�ش�ي�ر �إىل
ح�ض���ور الرجل يف العمل لي�س �ص���ورة بل �إحالة �إليه .ويف الأعلى يظهر ظل لأحد ركائز ال�سرير للداللة
على وجوده.
ق���ام الفن���ان باقتطاع ج���زء من الر�أ�س والذراعني كم���ا يف خمطط (� -1أ) ،على وف���ق غايتني الأوىل
تتعلق بالفنان نف�سه ،بت�أكيد الت�ضخيم ،كما يف متاثيل الآلهة الأم التي �أهملت ر�ؤو�سها وتراجعت �أمام
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�أهمية �أع�ضاء الإخ�صاب� .أما الق�صدية الثانية فهي خا�صة باملتلقي من خالل �إعطائه فر�صة للتدخل
ب�إكمال العمل يف ذهنيته ،فعلى الرغم من ان وجه املر�أة هو عنوان للجمال ،ف�إن الفنان تق�صد الغاءه،
لأنه ال يرتبط باملعنى الق�صدي من العمل.
ميتلك اجل�س���د �صفات الت�ض���خيم يف منطقة الورك و�أ�سفل البطن؛ قيا�سا مبنطقة اخل�صر وال�صدر.
�أما الر�أ�س فقد امتد اىل خارج العمل و�ش���غل منطقة الظل ،و�ش���غلت منطقة ال�ضوء اجلزء االعلى من
اجل�س���د حيث منطقة البطن وال�ص���در .وهكذا يتو�ض���ح انتقاء الفنان من �أع�ضاء املر�أة مع ما يرتبط
بفكرة الإخ�صاب والغريزة ،لأنها الأ�سا�س يف فاعلية الأداء التعبريي.

خمطط(�-1أ)

خمطط(-1ب)

خمطط(-1ج)

�إن للخ���ط والت�ض���اد اللوين ،الدور الفاعل يف �إي�ص���ال املعن���ى ،فقد عمد الفنان �إىل اختزال اجل�س���د
�إىل جمموعة من اخلطوط لتحويلها اىل رموز وفق حمموالت ت�أويلية ،فال يوجد يف ج�س���م املر�أة خط
م�ستقيم .حيث نفذ اجل�سد بخط منحني ات�صايل لتحميل ال�شكل مبعاين �أخرى .فاخلطان املت�صالن
املن�سابان اىل ما النهاية ,ا�ستخدمهما الفنان لتفعيل ال�صورة ولت�أكيد احلركة على الرغم من الو�ضع
ال�س���كوين للمر�أة .كما يف املخطط (�-1أ) واملخطط ( -1ج) ف�ض�ل�ا عن ق�صدية الفنان يف التالعب
بني مناطق الظل وال�ضوء لت�أكيد الهيمنة ومناطق الت�ضخيم يف اجل�سد الأنثوي.
وي�شكل الو�شم عالمة يف ت�أريخ �أعمال الفنان ويتميز به ،حيث ا�ستعار الفنان من التقاليد االجتماعية
جمموع���ة من الرموز ت�ش�ي�ر اىل زمان ومكان انتمائها ،وهذا ناجت عن جمموعة من الأفكار وال�ص���ور
التي ارتبطت مبخيلة الفنان نتيجة تن�ش���ئته يف تلك البيئة .وبه اختار الفنان من بني جمموع عالمات
والرم���وز ما هو �أك�ث�ر ت�أثريا و�إحالة .ونفذ الفنان الو�ش���م با�س���تخدام اخلطوط الطويلة والق�ص�ي�رة
والدوائ���ر والنق���اط .وي�ش���غل منطقة الورك ومنطقة البطن وال�ص���در .حيث ي�ض���يف �س���حرا وجماال
وت�أكيد مناطق معينة من ج�سد املر�أة ال ترتبط بالواقع بل اختار لها مواقع حتيل اىل عالمات ترتبط
بالإخ�ص���اب والغريزة .ومن خالل مالحظة �ش���كل الو�ش���م يبدو انه جتريد ل�شكل رجل �أو ولد ومبعنى
�أدق انه رمز للذكورة كما يف خمطط ( -1ب) .حيث يتكرر دائما على مناطق مثرية من اجل�سد والتي
ترتبط بالغريزة.
�إن اجل�س���د خمالف ل�صفاته الت�ش���ريحية حيث يهيمن بحجمه على �سطح العمل الت�شكيلي ،وال �أهمية
للم���كان ومل يت���م الإعالن عنه ،ويختبئ اخلطاب خلف ال�ش���كل ليبث جمموع من العالمات اال�ش���ارية
والرمزية ،والذي يثري لدى املتلقي ت�سا�ؤالت تبد�أ من البحث عن زمان ومكان احلكاية .فاجل�سد على
الرغم من قد�سيته يف االديان ويف احل�ضارات القدمية ,وجد الفنان ج�سدا حتقق فيه القد�سية ،لأنه
�أ�س���ا�س احلياة واالخ�ص���اب والوالدة والبقاء .وبهذا اوجد للج�سد قد�س���ية وجمالية يف �أعماله الفنية
وك�أنه مل يجد اجلمال يف زمن الواقع ،فالفن التعبريي ال يكرتث للواقع ،بل ي�ستمد �أ�شكاله مما توفره
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البيئة من عالمات ورموز ميكن تفعيلها يف واقع اخليال.
والرجل ,يف �أكرث الأعمال ,يظهر بعيدا �أو ي�ش���ار �إليه ،ليعلن عن غياب �أمام ح�ض���ور املر�أة .ليدخل يف
�صراع ابدي بني الذكر واالنثى.
وهنا ميكن القول ان الفنان اختار ج�س���د املر�أة و�سيطاً ليعلن رف�ض �أفكار تر�سخت يف الفهم اجلمعي
م���ن خالل حتويلها اىل رمز لي�س له م�ش���ابه يف الواقع ,وجت�س���يده يف �أعمال فني���ة مكررة لت�أكيد تلك
الفكرة ،فج�س���د املر�أة ميتلك �ص���ف القد�س���ية منذ القدم ،لكنه ظهر يف اعماله ب�صورة مغايرة ملا هو
موجود يف الواقع ,بل موجود يف خميلة الفنان وك�أنه يبحث عن امر�أة تعدّ مثاالً للجمال ,ومثاالً للأنوثة
من خالل ت�ض���خيم للحو�ض و�شكل الو�ش���م وو�ضع اال�ستلقاء وال�ضوء املوجود على مناطق معينة لتعلن
عن خطاب االغراء يف �ص���ورة املر�أة الباث لي�ؤكد ال�ص���راع بني اجلمال والغريزة ،وبني ج�س���د املر�أة
وقوة الرجل احلار�س واملرت�صد بالوقت نف�سه لهذا اجل�سد.
حتليل عمل – النائمة – 1998
يتكون العمل من ثالث وحدات تتمثل باملر�أة والرجل واخليمة .ويتكون العمل من خيمة ت�ش���غل معظم
�س���طح العمل الت�ش���كيلي ،وحتوي بداخلها امر�أة ورجل .حيث ت�س���تلقي املر�أة على ار�ض ب�شكل ن�صف
دائري ازرق اللون ،مرتدية مالب�س �ش���فافة تغطي ن�ص���ف ج�سدها ،ويظهر الو�شم على منطقة الورك
و�أعلى ال�صدر ،بينما يجل�س الرجل القرف�صاء وجهه �إىل الأمام ،وعيونه مرتقبة ومتجهة �إىل الي�سار.
ا�س���تعار الفن���ان من مو�س���وعة ذكرياته مظاهر ع���ن حياة الري���ف والتقاليد االجتماعي���ة ورموز من
الرتاث ،كاخليمة والزخارف ال�ش���رقية والو�ش���م ،كما ان الفنان ي�س���تذكر حكايات الع�شق من الريف
امل�ؤطرة بعبق املا�ضي ،ل�صياغتها ب�أ�سلوب رمزي تعبريي.
تكوين العمل هرمي حيث ي�شغل الرجل ر�أ�س املثلث بينما الأنثى ترتكز على قاعدته .فقد �شغلت مركز
ال�سيادة يف العمل لت�أكيد هيمنتها ،من خالل اخلط واللون واحلجم الذي يفوق حجم الرجل.
وللخط اثر فاعل يف العمل الفني ،و�إي�صال ال�صورة التي يريدها الفنان الذي انتقى من �أع�ضاء املر�أة
مع ما يرتبط بفكرة الإخ�ص���اب ،لأنها الأ�س���ا�س يف فاعلية الأداء التعب�ي�ري ،بعيدا عن ما هو واقعي،
وعدم مراعاة الن�س���ب وال�صفات الت�شريحية ،بل قام بت�ضخيم خط الورك بالتالعب مب�ساقط الر�ؤية
وتوظيف اخلط املنحني املتموج واظهار التج�س���يم مع حتقيق اال�س���تطالة واالن�سيابية كما يف خمطط
(�-2أ)� .أما اخليمة فقد نفذها الفنان با�ستخدام جمموعة من الأقوا�س اخلطية املتكررة للتخل�ص من
هند�س���ية ال�ش���كل املثلث ،مع ت�أ�شري
جمموع���ة م���ن النقو����ش الزخرفية
على اخليمة التي تعلن انتماءها �إىل
منطقة ال�ش���رق.وبني ثنائية الرجل
واالنث���ى و�ص���راعهما الدائ���م ،عمد
الفنان �إىل ا�س���تخدام اللون للتاكيد
هيمن���ة االنثى بظهوره���ا يف منطقة
ال�ضوء بينما تراجع الرجل وا�ستقر
يف منطق���ة الظ���ل عل���ى الرغ���م ما
يحيطه من �ضوء .ومن خالل اخلط
خمطط(-2ب)
خمطط(�-2أ)
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واللون قام الفنان بعزل مناطق �شخو�ص���ه با�ش���كال هند�سية .ف�ض�ل�اً عن عزل ال�شخو�ص عن اخليمة
بالأ�سلوب نف�سه.
ر�س���م الفنان املر�أة �ش���به عارية كرد فعل على ثقافة تلك البيئة التي عدّت ج�س���د املر�أة من املحرمات
التي يتوجب حمايته من عيون الرجال ،وعدم اظهاره ،ونتيجة هذا املفهوم �ش���كلت ال�ص���ورة �ضاغطاً
فكرياً حمركة انعكا�س���اً راف�ض���اً لذلك الفكر االجتماعي ،وعلى وفق ما يعانيه الفنان من �ص���راع بني
الذات واالعراف االجتماعية ،وبني �س���لطة الرجل و�ض���عف االنثى ت�أ�س�س���ت يف ذهنية الفنان املراقب
�صورة عن جمال مثايل للمر�أة ،على وفق ما يريد ولي�س على وفق ما يرى ،ا�ستطاع �إي�صاله ب�شكل فني
متحديا تقاليد البيئة .وظهر الرجل يف �ش���كل م�ش���ابه لوجه الفنان يف الواقع بو�صفه امل�س�ؤول عن هذه
الفكرة واليه تناط م�س�ؤولية احلماية ،وهو حار�س املر�أة وا�شرتاط وجوده يف التقاليد ال�شرقية.
يظهر الو�ش���م على منطقة الورك كما يف �أعماله ال�س���ابقة ،حيث يتكون من خطوط م�س���تقيمة ودائرة
وجمموع���ة من النقاط ،ولكن يختلف عن االو�ش���ام ال�س���ابقة بوجود عالم���ة (×) بدل �إحدى النقاط
داخل الدائرة ،كما يف املخطط ( -2ب)� .أما �أعلى ال�ص���در فالو�ش���م يقت�صر على وجود ثالث نقاط,
�أكّدها الفنان عليها من خالل �إحاطتها مبنطقة ال�ضوء.
وقد كرر الفنان تنفيذ العمل يف عام ( ،)2007و�أ�سماه (الرنجيلة) ،وذلك ب�إ�ضافة �أ�شكال م�صاحبة
للعمل حتدث بع�ض التغريات الطفيفة ال�شكلية لكنها ال تبتعد عن اجلوهر .فقد �أ�ضاف الفنان االركيلة
اىل يد الرجل اجلال�س ليق�ض���ي على �س���اعات االنتظار وبجانبه الدلة العربية .يف حني ا�ستلقت املر�أة
على �س���رير خ�شبي بت�ص���ميم يعيدنا �إىل الزمن املا�ضي ،وغطت الثياب كل ج�سدها ،وظهر الو�شم يف
حاجبه���ا ،وارتدت احلجل الذي يعّد من العالمات التي ا�س���تعارها من الرتاث وهي عالمة حتيل �إىل
املوروث وتتكرر يف �أعمال الفنان.
وبناءً على ما تقدم جند ان الفنان واجه ا�ش���كالية متثل عالقة الرجل واالنثى ،وامل�سموح ،واملح�ضور،
واحل�ض���ور والغياب .وذلك؛ الن ن�سيج املجتمع ي�ض���ع قوانني �صارمة ازاء تلك الثنائية .فحاول الفنان
ايج���اد لغ���ة تعبريية للمزاوجة بني املو�ض���وع وذاتيته ومغ���ادرة الواقع نحو افاق املخيلة ،ليهب ن�س���اءه
احلرية ومينحهم اجلمال الذي يريد من خالل الو�شم واحلجل وجمال اجل�سد االنثوي ،لتدخل بطلة
ت�ؤدي يف ظاهرها دورا رئي�س���اً يف عمله الت�ش���كيلي ،اما يف اجلوهر فهي متثل رف�ض���اً وحتدياً و�صراعاً
واثارة ورغبة واغراء .وتعلن عن خطابها الوجودي واملثري يف عامل جديد ينتمي اىل مرجعيات الفنان
ومعاجلته الأ�سلوبية التي انتقاها مما تبقى يف ذاكرته منذ ايام الطفولة يف بيئته اال�صلية يف مي�سان،
فوجد يف الكتل اجل�س���دية املفعمة بالرغبات .خطاب يحمل ر�س���الة اىل االخر بانها املهيمنة يف عامل
يعلن الرجل عن ت�سيده فيه.
يذكرن���ا عم���ل الفنان بعمل الفن���ان (مانيه) الغذاء على الع�ش���ب ،فالعارية جتل�س م���ع رجال يرتدون
الزي الر�سمي ،فالرجال ال يثريون االنتباه لأنهم يرتدون املالب�س امل�ألوفة �أما غري امل�ألوف فهو الأنثى
العاري���ة .وهنا جند �أن من الطبيعي ان نرى �ش���خ�ص يرتدي (الد�شدا�ش���ة والع���كال) يف خيمة ،لكن
من غري امل�ألوف �أن جند امر�أة نائمة يف خيمة بجوار ذلك الرجل �ش���به عارية ،بثياب جت�س���م مفاتن
املر�أة ،وحتيل اىل �ش���كل يحتوي حركتها وان�س���يابية ج�سدها .حتى �أن �شفافيتها تظهر طيات ج�سدها
وال تغطيه ،بل تُ�شعر الرجل بوجود اجل�سد الأنثوي .فهنا متثل املر�أة عالمة ت�شري �إىل الأنوثة والإغراء
والغريزة التي ال ت�أبه لوجود الرجل املت�ضائل �أمامها.
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حتليل عمل – احلوتة 2008 -
يتناول العمل الت�ش���كيلي �إحدى احلكايات ال�ش���عبية من الرتاث العراقي التي تعلل �سبب اختفاء القمر
اىل (حوت���ه) اكلته وال يخرج اال برتديد عبارة (ياحوتة يامنحوتة هدي كمرنة العايل) .يتكون العمل
من امراة ترتدي قرطاً يتكون من هاللني كبريين ،وتتزين (بخزامة يف انفها) ،وو�ش���م على �ص���درها
يتكون من ثالث نقاط ب�ش���كل مثل���ث مقلوب .وحتمل
امل���ر�أة على ر�أ�س���ها (ح���وت) مزينة بنقو����ش خطية،
ويظه���ر القم���ر يف اعلى العمل .وم���ن ملحقات العمل
ن�س���تدل ان املر�أة يف حي �ش���عبي نتيجة وجود اجلرار
والبيوت ال�شعبية ذات ال�شبابيك واالبواب التي تعتمد
االقوا����س .كما زي���ن الفنان العمل بوح���دات زخرفية
مثلثة ال�ش���كل تقرتب من نقو�ش الب�س���ط ال�ش���عبية يف
اجلنوب .ف�ضالً عن وجود جمموعة من اجلرار .
مل يعتمد الفنان على اظهار ج�س���د املر�أة وت�ض���خيمه
كم���ا يف العين���ات ال�س���ابقة ب���ل ان احلكاي���ة الرتاثية
امل�س���تمدة م���ن البيئ���ة العراقي���ة ه���ي الأ�س���ا�س ،وبه
خمطط(�-3أ)
ترتاج���ع �أهمية املر�أة هنا �أم���ام الرموز الرتاثية التي
ملأت العمل لتكون هنا املر�أة جمرد قالب يحمل تلك الرموز .ا�س���تمد الفنان �شكل املر�أة واحلوته من
الواقع لكنه مل يراع الن�س���ب وقواعد الت�ش���ريح ،بل اعتمد اخليال لتحوير الأ�ش���كال ودجمها ب�صياغة
جديدة ،لتكون عالمة ترمز ل�ص���الح فكرة العمل الرئي�س���ة .وبه �أ�ص���بحت املر�أة كعار�ض���ات االزياء
اللواتي يعر�ض���ن االزياء واالك�س�س���وارات .وهذا اجلمع بني االن�سان واحليوان املائي ال يوجد يف الواقع
لكن الفنان اوجد معادلة ت�شكيلية ليجمعهما يف الفن.
يتميز تكوين العمل بتب�سيط اال�شكال الواقعية واعتماد
القو����س ك�أ�س���ا�س يف العم���ل الفن���ي كم���ا يف خمط���ط
(�-3أ) ،ف�ش���كل احلوت���ة والأقراط وخطوط �أقوا�س���ها
اجتهت اىل �أعلى �أما القمر فاجتاهه �إىل الي�سار.
ميكن هنا ر�ص���د العالقة بني الذكر واالنثى من خالل
�ش���كل احلوته والقمر ،فاحلوتة م�ؤن���ث ويفوق حجمها
حجم القمر املذكر ،وتتجه اقوا�س���ها نحو القمر بينما
يكون القمر اجتاه���ه اىل وجه احلوته لتكّون مع القمر
عالق���ات يف احلج���م واالجت���اه وحتى الظل وال�ض���وء،
فاحلوت���ه هي املهيم�ي�ن الرئي�س يف العم���ل ومن خالل
ال�ض���ياء ال���ذي ينري ج�س���د احلوت���ة املحاط���ة بظلمة
ال�س���ماء ،لتاكي���د ح�ض���ور واهمية االنثى ام���ام غياب
وتراج���ع املذكر (القمر) .ويف العمل جند ا�ش���ارة اىل
زمن وق���وع احل���دث ،فالقمر ين�ي�ر ال�س���ماء املظلمة،
خمطط(�-3أ)
وبه���ذا ي�ش�ي�ر القمر اىل وقت امل�س���اء .ويوج���د نوعان
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م���ن البيئة وهي اما طبيعية او بيئة ب�ش���رية .فالطبيعية هي كل ما يحيط باالن�س���ان من ظواهر ولي�س
للفن���ان دخ���ل يف وجوده���ا .اما بيئة االن�س���ان فتظهر نتيجة التكي���ف والتفاعل وبه���ذا يحتكم بعادات
وتقاليد جمتمعه وبهذا يحاول الفنان �ص���ياغة مفاهيم جدي���دة يف التكييف مع تلك املتغريات .وبهذا
تك���ون للبيئ���ة دور فاعل يف التاثري عل���ى مدركات الفنان من خ�ل�ال عالقة جدلية قائم���ة على التاثر
والتاث�ي�ر بني البيئة وذاتية الفنان والذي يكون را�ص���د ومنتقي لتفا�ص���يل متداولة لكن مل يتم االنتباه
اىل وجودها فيحاول الفنان ان يجد لها تاويال مقنعا يف داخل العمل الفني .فالفن مرتبط باالن�س���ان
والفن مرتبط باحلياة االجتماعية .والعمل ي�ش���كل مو�س���وعة من اال�س���تعارات الرتاثية التي ا�صبحت
ثيمة يكرر توظيفها الفنان لت�شري اىل اعماله .فالبيئة العراقية هي املنهل الذي ر�صده الفنان وادخله
اىل عامل الت�شكيل با�سلوب رمزي ،لت�شكل عالمات دالة على معنى العمل .فاال�ستعارات البيئية كانت
مزدهرة على �شجرة الرمز.
وم���ن هذه العالمات هو االك�س�س���وارات التي ا�س���تعارها الفنان من البيئة والت���ي تزينت بها املر�أة هي
(اخلزامة) الدائرية حيث ت�ش���تهر ن�س���اء القرى بارتدائها للتزين وجذب انتباه الرجل ،فاغلب ن�ساء
القرى يف ال�س���ابق يثقنب انوفهن ليزددن جماال .ويف الوقت احلا�ض���ر اجتهت هذه ال�صرعة اىل ن�ساء
املدين���ة وحتى يف الدول الغربية لدى الن�س���اء والرج���ال .ولكن الفنان هنا اظه���ر (اخلزامة) بحجم
مبالغ به.
وظهر الو�ش���م فوق منطقة ال�ص���در ب�ش���كل ثالث نقاط ،ويظهر مرة اخرى يف اعلى العمل ليحيل اىل
ا�ش���ارة عقدية ا�س���تعارها الفنان من بيئته اجلنوبية .ويكون الو�شم �ش���كالً مثلثاً وهذا ال�شكل له داللة
رمزية ترتبط مبعنى اخل�ص���ب يف احل�ض���ارة العراقية .ولكن املكان يف هذا العمل يختلف عن احالته
الغريزية كما كان يف اعماله ال�س���ابقة بل اقت�صر وجودها هنا بو�صفه عالمة عقدية م�صاحبة للمراة
وتك���ون رم���زاً عن مو�ض���وع من املوروث ال�ش���عبي .وللهالل اهمية قد�س���ية لدى امل�س���لمني ويف املجتمع
ال�شرقي عموما.
وقام الفنان بتوظيف �ش���كل الهالل يف اغلب االعمال ,ف�ش���كْلُ احلوت م�شابه ل�شكل الهالل مع تزيينها
بخطوط ومعينيات مع وجود ا�سم اجلاللة (ياهلل) مكتوب يف اجلهة اليمنى .والذي يحيل �إىل عقيدة
الفن���ان .وتزين���ت املر�أة بقرط على �ش���كل هاللني مزي���ن باملعينيات ويتميز الق���رط بحجمه الكبري،
واقت�صار وجوده يف الإذن الي�سرى واجتاه الهاللني �إىل الأعلى بنف�س اجتاه احلوتة ،وك�آن الفنان يريد
الإعالن على وجود عالقة بني اجتاه الهالل بالأقراط مع اجتاه ج�س���د احلوتة .والعمل هو ق�ص���ة من
الأدب ال�ش���عبي ،ترتبط بطقو�س �شعبية بعد خ�سوف القمر .وقد ا�ستعار الفن من اللغة مقطعاً �شعرياً
ف�ض�ل�اً ع���ن لغة الفن ال�ص���ورية فكتب عبارة (احبك لي���ت الهوى ال يقال) .وكت���ب اىل اخللف عبارة
(ياحوتة يامنحوتة هدي كمرنة العايل) .تعزيزا ملعنى العمل .وقد نفذ الفنان نف�س احلكاية ب�صياغة
خمتلفة يف عمل اخر كما يف �ش���كل (�-3أ) و�أ�ش���كال جديدة متثلت بوجود ال�شموع التي ترتبط بتحقيق
النذر يف الرتاث ال�ش���عبي ،ويظهر القمر ب�ش���كل دائري .حيث �أعاد الفنان �ص���ياغة الق�صة من الواقع
نحو �صورة اخليال.
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حتليل عمل  -الرباق 2007 -
ينتمي العمل الت�شكيلي �إىل مو�ضوع ديني تتعلق بليلة الإ�سراء واملعراج .حيث نر�صد يف العمل وحدتني
الأوىل تعلق بالعامل العلوي متج�س���دة ب�ش���كل الرباق والوحدة ,والأخرى تنتمي �إىل عامل الأر�ض ومتثل
امل�س���جد الأق�ص���ى بقبته الذهبية ووجود رمز الهالل يف الأعلى .ومت الف�صل بينهما حتى يف اللون من
خالل وجود اللون الأزرق يف العامل الأر�ضي بينما العامل العلوي فقد ظهر باللون الأحمر ،ولون ال�سماء
بطبقات متداخلة متثيال لطبقات ال�سماء التي اخرتقها الرباق .اما الدابة فلونت باالبي�ض وهو اللون
املف�ضل يف العقيدة اال�سالمية الذي يدل على الطهارة وال�صفاء.
يهيمن �ش���كل الرباق على تكوين العمل الذي يتكون من ر�أ�س امر�أة وج�س���د الرباق وجناح طائر وذيل
ي�ش���به ورق���ة الزيتون .فالفنان مل يرَ البُراق بل �س���مع عنه من الق�ص����ص الديني���ة ،وبهذا فقد اعتمد
اخلي���ال يف ايجاد �ص���ورة ذهنية ترتقي اىل قد�س���ية الرباق الذي حمل الر�س���ول (�ص) �إىل امل�س���جد
الأق�ص���ى .من خالل حتليل عنا�ص���ر اال�ش���كال وتركيبها على وفق ما يعرف ولي�س على وفق ما يرى.
و�إيجاد عالقات �ش���كلية حتمل م�ض���امني تو�ص���ل �إىل املعنى الذي �أراد الفنان �إي�ص���اله ،حيث يقرتب
ال�ش���كل من الأ�س���لوب ال�س���ريايل من خالل تركيب واع وق�ص���دي باال�س���تناد �إىل مرجعيات���ه الدينية
والفكرية ليظهر �ص���ورة املر�أة بر�ؤية تتنا�س���ب واخلطاب الديني .حيث ا�س���تعار الفنان اال�ش���كال من
الواق���ع لكنه ا�س���تند �إىل املخيلة يف �إيجاد �ص���ياغة تركيبية جديدة ،وا�ض���افة بع����ض الرموز الرتاثية
القدمي���ة التي تكررت يف �أعم���ال الفنان .ومن ثم حتول العمل اىل عالمة ت�ش�ي�ر اىل مرجعها الديني
املعروف يف مناخه االجتماعي.
ومن خالل حتليل العمل بتف�ص���يل اكرث جند �أن الفنان ا�س���تبدل ر�أ�س الدابة ،بر�أ�س امر�أة ،لأن املر�أة
هي رمز العطاء واخل�ص���ب والعاطفة ،وارتدت التاج ملنحها قد�سية ومركزاً مميزاً ،وهو ا�ستعارة من
فنون وادي الرافدين التي كانت متيز الإله بالتاج املقرن .ويف مثل اغلب �أعماله جند �أن املر�أة مغم�ضة
العينني نائمة ،وبهذا تلتقي مع �أ�س���لوبه يف تنفيذ �ش���كل الوجه النائم كما يف عينة ( )1و ( .)2ومتتاز
رقبة املر�أة باال�ستطالة تلتقي مع ن�ساء (مودلياين) ،وقد �أ�ضاف الفنان الأجنحة التي تعترب عن رمز
الطريان ،مع مع تزيني ال�شكل برموز تراثية يوظفها الفنان يف �أعماله وهي القالدة واحلجل.
�أم���ا �أل���وان العم���ل فقد حمل���ّ دالالت رمزية م���ن خالل ارتب���اط الل���ون الأبي�ض والأخ�ض���ر بالطهارة
وال�ص���فاء� ،أما لون الذهب الأ�ص���فر فقد متيزت به قبة ال�ص���خرة و�إك�س�س���وارات التزين .وبهذا فقد
متيز ج�س���د الدابة باالبي�ض ووجوده يف منطقة ال�ض���وء ،التي متثل العامل العلوي� .أما العامل الأر�ض���ي
فيتميز بوجوده يف منطقة الظل.
وقد تالعب الفنان بقواعد املنظور عرب عدّ الأ�ش���كال ت���زداد حجومها كلما اقرتبت من زاوية النظر،
وبه���ذا تك���ون الدابة هي االق���رب .وقد نفذ الفنان العمل زاوية ر�ؤية م���ن الأعلى ولي�س من الأمام لأن
الهيمن���ة للع���امل العلوي على ح�س���اب الع���امل الدنيوي .ليكون العم���ل ترجمة لقراءة ذاتية عن ق�ص���ة
دينية
�إن الفنان (ماهود) وظف �شكل املر�أة ليكون رمزا للتقدي�س ولي�س للإغراء ،وبهذا ابتعد عن التج�سيم
املغ���ري .وقد اعتمد على نظام القو�س باختزال الأ�ش���كال �إىل خطوط منحنية من�س���ابة ،التي تتجاوز
حدود اللوحة ،واقت�صر اخلط امل�ستقيم على البناء الأر�ضي للم�سجد .كما يف خمطط (� -4أ) .وظهر
يف ال�سماء مبا ي�شبه الدوامات للداللة على طبقات ال�سماء.
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�شكل(�-4أ)

�شكل(�-4أ)

يعدّ عمل الرباق هو تكرار لعمل �أجنزه الفنان يف ال�سابق حتت ا�سم ليلة الإ�سراء واملعراج ،ويظهر الرباق
بر�أ�س امر�أة وميتطيه الر�س���ول (�ص) ،ب�إتباع الأ�س���لوب الفني الإ�س�ل�امي الذي يحرم وجود املالمح بل
يقت�صر على وجود الهالة املحاطة بالر�أ�س للداللة على املكانة الدينية� .أما يف اجلهة اليمنى ر�سم الفنان
الكعبة وهي ت�ضيء ال�سماء �أما الي�سرى ففيها امل�سجد الأق�صى الذي يت�صل بالهالل كما يف �شكل (�-4أ).
ومن اجلدير بالذكر اختفاء الو�ش���م الذي زين اغلب �أج�س���اد الن�س���اء يف �أعمال الفنان التي كانت تزين
مناط���ق معينة من ج�س���م املر�أة ويعزى ذلك �أن �ص���ورة املر�أة
هنا ذات خطاب يرتبط بالعقيدة وبالدين ولي�س بعامل احل�س
والغري���زة .وت�س���تخدم اخلطوط الدائرية يف ال�س���ماء وكذلك
يف الأجنح���ة الطائرة لتحي���ل �إىل ما هو الهي .كما يف خمطط
( -4ب).
وت�أ�سي�س���ا عل���ى ما تقدم جن���د ان الفنان (ماه���ود) مل ي�أخذ
�ص���ورة املر�أة كا�ستن�س���اخ لواقع مرئي بل حول املر�أة �إىل كائن
قد�س���ي جمنح يرتبط بالعامل العلوي وهو القادر على التحليق
�شكل(-4ب)
�إىل ذلك العامل ،من خالل اختزال لنظام الأ�ش���كال وتوظيف
املعطيات والو�ص���ول اىل �ص���ورة رمزية ناجتة عن عالقة جدلية بني ال�صورة ال�سمعية والت�صور الذهني،
ترتب���ط بذاتي���ة الفنان ومعتقداته الدينية لإيج���اد منفذ يخرتق به عامل املحرمات ،ب�ص���ياغة فنية تقنع
املتلقي وتو�صل �إليه املعنى وتولِّد لديه جمموعة من الأحا�سي�س والتداعيات.
الف�صل الرابع:نتائج البحث
ا�س���تنادا �إىل حتليل الأ�شكال (عينات البحث) ،ف�ض�ل�اً عما ما جاء به الإطار النظري من م�ؤ�شرات،
تو�صلت الباحثة �إىل جمموعة من النتائج تتمثل بالنقاط الآتية:
�1 .1أ�س����س الفن���ان �أ�سلوب���ا فنيا خا�صا لإعادة ت�أهي���ل الأ�شكال داخل احلقل الفن���ي فاعتمد الفنان
(ماه���ود احم���د) ،يف تنفي���ذ �صورة املر�أة على البني���ة الت�شبيهية .على وف���ق �أ�سلوب خطي كما
يف ال�شكل ()3،4 ،2 ،1
�2 .2إن الثي���اب جتع���ل للج�س���د �شك ً
ال ,ويحمل���ه عالمات ,وي�ش�ي�ر �إىل اجلماعة الت���ي ينتمي �إليها
واىل املكان���ة االجتماعي���ة لينطلق م���ن تو�ضيح مكانة ال�شخ�ص ومن ث���م يرتقي �إىل م�ستوى
جم���ايل .و ي����ؤدي اللبا�س والعري دورا �إ�شهاريا ليعلن ر�سالت���ه ومنطقة انتمائه .حيث تظهر
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ن�ساء القرية عند الفنان (ماهود) عارية متحررة �أو �شبه عارية ،كما يف �شكل ( ،)2 ،1لإي�صال
خط���اب ال�ص���راع والرغب���ة .يف ح�ي�ن ترت���دي ن�ساء املدين���ة املالب�س كم���ا يف �ش���كل ( .)3لتكون
املالب�س �أداة جتعل اجل�سد رمزا يعلن عن ح�ضور وجودي �أو �أنثوي �أو اجتماعي.
3للمو�ضوع �أهمية �أ�سا�سية يف حتديد �صورة املر�أة لدى الفنان (ماهود) اختار �صورتني للمر�أة
الأوىل ه���ي ال�ص���ورة الت���ي تنتمي �إىل جمتمع القرية حيث تظهر امل���ر�أة عارية �أو �شبه عارية،
ونائم���ة وم�ستلقي���ة يف �أغلب الأحيان ,مع ت�ضخيم منطقة البطن والورك .كما يف ال�شكل (،1
� ،)2أم���ا ال�صورة الثانية فتظه���ر يف املو�ضوعات العامة والتي تتعلق بحكايات �شعبية متداولة
�أو مو�ضوع���ات ديني���ة او �صوفي���ة �أو تتعل���ق مبهنة فكانت امل���ر�أة ر�شيقة وال حت���وي �أي �إ�شارات
ح�سية غريزية بل ت�ستمد �صورتها من واقع املو�ضوعات الذي تنتمي �إليه كما يف �شكل ()3،4
ويعتم���د الفن���ان يف املو�ضوع�ي�ن على �إيجاد �صورة تعبريية للم���ر�أة على وفق ما يعرف الفنان
ولي�س على وفق ما يرى.
4يوجد تعالق بني �صورة املر�أة واملكان لإيجاد �صورة تعك�س الواقع املحدد مبكان وزمان معني،
حي���ث تعتم���د �أعم���ال الفنان على مرجعي���ات بيئية خمتلفة .فتعالقت �صورة امل���ر�أة مع البيئة
اجلنوبية يف �أعمال الفنان (ماهود احمد) ،فظهرت املر�أة العارية امل�ستلقية التي يهيمن فيها
اجل�س���د عل���ى ح�ساب الوجه؛ لأنه���ا حتمل خطاب جن�سي متحرر يف القري���ة .كما يف �شكل (،1
 .)2اعتم���ادا عل���ى ما حملته ذكرته من خزين فانتقى من القرية ما هو ا�شد ت�أثريا وفعالية.
ور�س���م �ص���ورة امل���ر�أة يف املدين���ة؛ لتك���ون جز ًء من حكاي���ة �سمعه���ا �أو كانت من �ضم���ن طقو�س
تر�سخ���ت كمعتق���دات توج���ب املحافظة عليه���ا واختار �صورة امل���ر�أة لتكون ه���ي تاريخ توثيقي
لتلك احلكايا والأ�ساطري ولذلك ابتعد عن اخلطاب احل�سي فركز على وجه املر�أة متجاهال
اجل�سد كما يف �شكل (.)4 ،3
�5إن ت�ضخيم مناطق خا�صة من ج�سم املر�أة املتمثلة مبنطقة الورك وال�صدر راجت يف الأعمال
التي ارتبطت بالقرية عند الفنان (ماهود) كما يف ال�شكل (.)1،2
�6إن حج���م امل���ر�أة ي�ضغ���ط باجتاه اجن���از الفكرة التي يهيم���ن على اغلب �أعمال���ه .حيث تهيمن
ن�ساء (ماهود) العاريات القرويات على العمل الفني ،وتكون مكتنزة حيوية املظهر منحنية.
كم���ا يف �ش���كل (� .)2 ،1أم���ا امل���ر�أة يف املدينة فتك���ون نحيفة( ر�شيق���ة) وت�شاركه���ا م�صاحبات يف
املركز كما يف �شكل (.)4 ،3
�7إن �ص���ورة امل���ر�أة عن���د الفنان (ماهود) جتاورها �صورة الرجل الأق���ل حجما الذي ي�أخذ �صفة
الغي���اب �أم���ام ح�ضورها لتظهر �صورة ال�صراع ب�ي�ن الأنوثة والذكورة .فالفنان نقل لنا �صورة
متث���ل ر�أي الرج���ل يف امل���ر�أة ال���ذي مييز يف ر�ؤاه بني امل���ر�أة يف الو�ضعني (امل���دين – والريفي)
حي���ث تختل���ف نظ���رة الرجل الريفي اىل امل���ر�أة املتمدنة ع���ن نظرة الرجل احل�ض���ري للمر�أة
القروية .كما يف �شكل (.)2
8كان���ت االك�س�س���وارات م���ن امل�صاحب���ات ال�ضروري���ة لت�أثيث ال�ص���ورة باجواء رمزي���ة و�إعالمية
ت�ساع���د عل���ى �إكم���ال معن���ى العمل .ف�أ�صبح له���ا دور وظيف���ي ،م�ضافا اىل داللته���ا اجلمالية.
حي���ث ا�ستع���ار الفن���ان (ماه���ود) وانتقى من ال�ت�راث ما ي�ضفي عل���ى ال�صورة �صف���ة التداول
اجلمالي���ة ويح���ول تلك االك�س�سوارات �إىل رموز ت�ساعد عل���ى �إعادة القراءة تنقل امل�ستعار من
بيئتها القدمية اىل العامل املعا�صر من خالل تلك ال�صورة .كما يف ال�شكل (.)4 ،3
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�صــورة املر�أة يف �أعمـال الفنان ماهود احمد

نـدى عايـد يو�سـف

9 .9كان���ت الأ�ساط�ي�ر والق�ص����ص الدينية م�ؤثرة لديه ,وقد ج�سدها من خ�ل�ال �صورة املر�أة التي
ت�ستم���د �صياغته���ا ال�شكلي���ة من احلكايات ال�شعبي���ة ،ومن الأ�ساطري القدمي���ة .لت�صبح املر�أة
رمزاً ومعنى ي�شري �إىل تلك الأ�ساطري كما يف ال�شكل (.)4
�1010أ�س����س الفن���ان ماه���ود للو�ش���م بيئ���ات جمالي���ة يف مناط���ق جدي���دة من ج�س���د امل���ر�أة ال تنتمي
�إىل �أماك���ن وجوده���ا يف الواق���ع .فه���و خلق بيئات جدي���دة حا�ضنة يقت�صر �أماك���ن وجودها يف
منطق���ة ال���ورك والبط���ن وال�ص���در ،وذلك خلل���ق �إ�شارات احالي���ة ترتبط بالوج���ود واجلن�س،
وتعل���ن انتمائه���ا �إىل مرجعياته���ا اجلنوبية .ف�أ�صبح���ت ر�سالة الو�شم ه���و تكثيف للأنوثة يف
اجل�س���د وحتويل���ه �إىل رموز مقروءة ميكن ان يفهمها املتلقي .كما يف الأ�شكال ( .)3 ،2 ،1ومل
يظه���ر الو�ش���م يف �ش���كل ( .)4الن املعنى من العمل �صويف ديني يختل���ف مبرجعياته عن باقي
الأ�شكال.
1111اجت���ه الفن���ان (ماه���ود احم���د) �إىل خارج اجل���دران فكانت �صور امل���ر�أة تبدو متح���ررة ،وبدون
حي���اء .فا�صط���دم بج���دار التقاليد ،ولهذا اجته �إىل هجر الواقع نح���و ت�أويالت متخيلة فيها
رموز عن ذلك الواقع .كما يف ال�شكل (.)4 ،3 ،2 ،1
1212يالحق ال�ضوء ج�سد املر�أة با�ستمرار عند (ماهود) ويختفي الرجل يف منطقة الظل.
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