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ملخ�س البحث
مــــن تتبــــع تاريخ ال�صــــورة جند اأن املــــراأة متظهرت مبعــــاٍن ورموز متباينة قدمــــت مو�صوعات 
اأ�صطوريــــة ودينيــــة واجتماعية وتاريخية و�صول اإىل الذاتية، التــــي ينتقي فيها الفنان �صورة 
اأمنوذجيــــة تت�صكل يف هيــــاأة اأو مو�صوع. وت�صتند اإىل خلفية معرفية مع ما تو�صل اليه الفنان 
مــــن خــــرة للو�صول اإىل مقاربة بني ال�صورة الذهنية اخلا�صة بالفنان و�صورة الواقع لتعلن 
عــــن ذاتيتــــه التي تختبئ يف �صورة الأنثى اأو قد تكــــون تكثيف لثقافة ع�صر باأكمله. فجاء هذا 
البحــــث »�صــــورة املراأة يف اأعمال الفنان ماهود احمد ». فقد ا�صتمل البحث على اربعة ف�صول. 
اهتــــم الف�صــــل الأول منــــه بالإطــــار املنهجــــي للبحــــث الــــذي متثــــل مب�صكلــــة البحــــث املتحددة 

بالتعرف عن الت�صاوؤلت الآتية: 
1.ملــــاذا ذهــــب الفنان )ماهــــود احمد( اىل اجلنوب للبحث عن ن�صائه. ومــــا املرجعيات املوؤ�ص�صة 

لل�صورة اجلمالية للفنان؟ 
2.هل ميثل اجل�صد الأنثوي تعبرياً عن دللت رمزية اأم غرائزية  لدى الفنان؟

3.هل حتقق املراة توازناً �صايكولوجي بني ذاتية الفنان وتقاليد املجتمع لدى الفنان؟
واخت�ــــض الف�صــــل الثاين بالإطار النظــــري للبحث. اأما الف�صل الثالث فقــــد ُمثل بالإجراءات 
املتبعة يف حتليل العينات على وفق �صياق الإطار النظري يف بناء اأداة البحث. وا�صتنادا اإىل ذلك 
مت التو�صــــل اإىل جمموعــــة مــــن النتائج الأ�صا�صيــــة متثلت بتاأ�صي�ض الفنــــان اأ�صلوبا فنيا خا�صا 
لإعادة تاأهيل الأ�صكال داخل احلقل الفني فاعتمد الفنان )ماهود احمد(، اإ�صلوب الت�صطيحي 
اخلطــــي. امــــا املو�صوع فله اأهمية اأ�صا�صية يف حتديد �صورة املراأة حيث  اختار الفنان �صورتني 
للمــــراأة الأوىل هــــي ال�صورة التي تنتمــــي اإىل جمتمع القرية حيث تظهر املــــراأة عارية اأو �صبه 
عارية، ونائمة وم�صتلقية يف اأغلب الأحيان مع ت�صخيم منطقة البطن والورك. اأما ال�صورة 
الثانيــــة فتظهــــر يف املو�صوعــــات العامة التــــي تتعلق بحكايــــات �صعبية متداولــــة اأو مو�صوعات 
دينيــــة او �صوفيــــة اأو تتعلــــق مبهنة فكانت املــــراأة ر�صيقة ول حتوي اأي اإ�صــــارات ح�صية غريزية 
بــــل ت�صتمــــد �صورتهــــا من واقع املو�صوع الذي تنتمي اإليه، ويعتمــــد الفنان يف املو�صوعني على 

اإيجاد �صورة تعبريية للمراأة وفق ما يعرف الفنان ولي�ض على وفق ما يرى.

صــورة المرأة في أعمـال
الفنان ماهود احمد

الباحثة : نـدى عايـد يو�سـف

البحوث التشكيلية
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 نـدى عايـد يو�صـف�صــورة املراأة يف اأعمـال الفنان ماهود احمد

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 typi-
cal 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 cir-
cumscribed 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 instinc-
tive?
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 ap-
proach for the rehabilitation of the forms within the technical 
field. Also the subject of fundamental importance in deter-
mining 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 dor-
mant 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 relat-
ing 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 ac-
cording to what is the artist known, not according to what 
is seen.

The Summary
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الف�سل االأول: املقدمة
يوثـــق التاريـــخ الفنـــي منذ ع�صـــر الكهوف، اأعمـــال فنية تنتمـــي اإىل ثنائيات حتقق اأهـــداف الوجود 
االإن�صـــاين. واأمام هذه الثنائيات كان ح�صـــور االأنثى فاعال يف االعمال الفنية ت�صبقها اأهمية وجودها 
كذات متج�صدة اإىل جانب الرجل داخل ثنائية الكون. وامام هذه االهمية تاأرجح وجودها يف االأعمال 

الب�صرية بني التمظهر االأ�صا�صي، وبني غياب متظهرها اأمام ح�صورها الرمزي.
وتاأ�صي�صـــا علـــى هذا احل�صـــور الفاعل كانـــت ثنائيات الديـــن واحلياة، واحلالل واحلـــرام، واحلرية 
واالخالق، هي ال�صـــاغط املوؤثر يف اأعمال الفنانني عرب الع�صـــور، ومن ثم على االأ�صـــاليب املختلفة. 
فتكون االنثى يف احيان كثرية داالً اىل اأ�صلوبية الفنان وخا�صيته من متو�صع اجل�صد االأنثوي يف اغلب 
اأعمال ذلك الفنان، وتكون املراأة اأداة تعبري فاعلة داخل املنجز الب�صري، كخال�صة عن ان�صهار بني 
ال�صـــورة الذهنية للفنان وثقافة الواقـــع. التي يروم منها الفنان حتقيـــق رغباته وحريته داخل عامله 
املتخيل بالتحايل على قيود الواقع، ومتح�صنا باأعمال ت�صنف على اأ�صا�س �صموها داخل حقل الفنون 

الت�صكيلية.
وبهذا تكون �صورة اجل�صد لغة وثقافة جمتمع، تطرح الت�صاوؤالت وجتد احللول التي توثّق داخل اعمال 
فنية كانت �صـــاهداً على جمتمع وفنان. على وفق افكار ومعاجلات ت�صـــكيلية و�صياغات قد تقرتب من 
متظهراتها اجلمالية امل�صـــوبة بالتاأويل التي قد تعرب عن انا الفنان وذاتيته، لتج�صـــد �صـــورة تتال�صى 
امامها احل�صـــيات امام اإ�صـــكالية ذات الفنان، م�صكلة مقرتبا تعبرييا جمالياً ناجتا عن جدل العالقة 
بـــني ثنائيـــة الرجل واملراأة. ومن خـــالل تتبع تاريخ ال�صـــورة جند اأن املراأة متظهـــرت مبعاين ورموز 
متباينة قدمت موا�صـــوعات اأ�صـــطورية ودينية واجتماعية وتاريخية و�صـــوال اإىل الذاتية، التي ينتقي 
فيها الفنان �صورة امنوذجية تت�صكل يف هيئة اأو مو�صوع. وت�صتند اإىل خلفية معرفية مع ما تو�صل اليه 
الفنان من خربة للو�صول اإىل مقاربة بني ال�صورة الذهنية اخلا�صة بالفنان، و�صورة الواقع لتعلن عن 
ذاتيته التي تختبئ يف �صورة االأنثى اأو قد تكون تكثيف لثقافة ع�صر باأكمله. واإزاء هذا املنظور تظهر 
االأنثى ك�صـــمة ت�صـــري اإىل جتربة الفنان العراقي )ماهود احمد(، فجاء هذا البحث »�صـــورة املراأة يف 

اأعمال الفنان ماهود احمد«. الجراء التحليل ل�صورة املراأة يف املتمثلة باأعمال هذا الفنان.
وتاأ�صي�صا على ما تقدم تبنى اإ�صكالية البحث على الت�صاوؤالت االآتية: 

ملاذا ذهب الفنان )ماهود احمد( اإىل اجلنوب للبحث عن ن�صـــائه؟ وما املرجعيات املوؤ�ص�صـــة ل�صورة 
املراأة لدى الفنان؟ 

ما االأبعاد التاأويلية ل�صـــورة املراأة يف اأعمال الفنان؟ و هل عرب اجل�صـــد االأنثوي عن دالالت رمزية اأم 
غرائزية  لديه؟

هل حتقق املراأة متوازناً �صايكولوجياً بني ذاتية الفنان وتقاليد املجتمع لدى الفنان ماهود احمد؟

اأهميــة البحث: 
تكمن اأهمية البحث يف:

البحث يف املنظومات ال�صكلية وعالقتها يف تطابق خمرجات ال�صورة الفنية.
ميثل البحث توثيقا للدرا�صات البحثية الفنية، وتاأثرياتها ومقاربتها ال�صاليب الفنانني العراقيني.

ميثل اإ�صهاما معرفيا يف الت�صكيل الفني بو�صفه درا�صة رائدة يف هذا املو�صوع.
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هــدف البحث: يهدف البحث احلايل اىل:
تعرّف املرجعيات املوؤثرة يف �صورة املراأة عند الفنان )ماهود احمد(

 حــدود البحث:
تتحدد حدود البحث للفنان )ماهود احمد( باالتي:

احلدود املو�صوعية: اأعمال الفنان التي تتناول �صورة املراأة. 1 .
.) احلدود الزمانية: املتمثلة باملدة من )1972( ولغاية )2009. 2

احلـــدود املكانيـــة: الأعمـــال املوجـــودة يف امل�صـــادر املطبوعـــة واملواقـــع املوجـــودة علـــى �صبكـــة  3 .
النرتنيت. 

حتديد امل�سطلحات:
image :ال�صورة 

1- التعريف اللغوي:
ورد التعريف يف )الغني( مبعنى »تَم ت�صِوير �صَكِْلِه وهيئتِه. اأو خَيَالُه. اأو ن�صخة مطَاِبقَة ِلالأَ�صِْل. اأو مَا 

يَر�صمه الر�صام ِبفرْ�صَاته عَلَى قُما�س اأَو خ�صٍب، لَوْحة زَيِْتيَّة«.1
اأما يف )املحيط( فجاء مبعنى »كل ما يُ�صـــَوَّر؛ �صـــورة ال�صـــجرة، والوجه، والنوع؛ هذه امل�صـــاألة على 
�صورتني. و�صرح الفكرة ب�صورة وا�صحة. خياله يف الذهن والعقل؛ �صورةُ احلقيقة، ن�صخة منه؛ �صورة 

الهُِويَّة ال�صخ�صيّة«.2
2- التعريف ال�صطالحي:

ال�صـــورة »هي ذلك الكل املكتمل«3. وتتداخل ال�صـــورة »مبعناها املادي )Picture( مع ال�صـــورة 
مبعناهـــا التخيلي الروحـــي )Image( تداخالً كبرياً ال فكاك فيه و تتبادالن االدوار يف ال�صـــدارة 
اعتماداً على املنهج الفكري، وم�صدر هذا الرتابط هو ا�صرتاكهما بال�صورة الذهنية الالزمة لبنائهما 

والدراكهما، فال�صورة يف فن الر�صم بقدر ما هي تنظيم مادي �صكلي فانها عر�س تخيلي روحي”4.
 )forma( هي م�صـــدر جمـــال ال�صـــورة، فكلمـــة )وال�صـــورة عنـــد )جـــان برتليمـــي( “)كمبـــداأ
التـــي ترجمتهـــا يف الالتينيـــة تعني)اجلمـــال(”5. وتعترب ال�صـــورة »جمال تلتقي فيه اللغة واجل�صـــم 
النف�صـــي والع�صـــوي، والذهني. انها تقع يف الفا�صـــل والرابط بـــني املرئي والالمرئـــي، وبني املعقول 

واملح�صو�س«6.
و »ال�صـــورة ن�س �صـــريح، لكن ب�صري«7، وهي اإما اأن ت�صري اإىل �صيء خارجي وحتاكي الواقع اأو ت�صري 
اإىل مـــا بداخـــل الفنان وتكون حينئـــذ تعبرياً. ولل�صـــورة »داللة نف�صـــيّة ذهنيّة فوق داللتهـــا اللغوية، 
والرمزيـــة، والبالغيـــة اأو الفنيّة، من خالل قيامها على اليقظة احل�صـــيّة من جهة، واليقظة الباطنية 
من جهٍة اأخرى، الأنّ االإدراك احل�صـــّي لل�صـــورة مبعزل عن اال�صياء الداخلية، يحولّها اإىل �صورٍة نقليٍّة 

www.ajeeb.com ،2010-1998 ،1- عبد الغني اأبو العزم، الغني، موقع عجيب لالنرتنيت، من�صورات �صركة �صخر لربامج احلا�صوب
2- اللجمي، اأديب، واآخرون: معجم املحيط، مراجعة: نبيلة الرزاز، موقع عجيب لالنرتنيت، من�صـــورات �صـــركة �صـــخر لربامج احلا�صـــوب، 

www.ajeeb.com ،2010-1998
3- غيورغي، غات�صوف: الوعي والفن،  ت: نوفل نيوف، املجل�س الوطني للثقافة والفنون، الكويت، 1990، �س11. 

4- اجلياد، �صـــالم جبار: جدل ال�صـــورة بني الفكر املثايل والر�صـــم احلديث، اأطروحة دكتوراه غري من�صـــورة، كلية الفنون اجلميلة، بغداد، 
2003، �س17.

5- برتلمي، جان: بحث يف علم اجلمال، تر:انور عبد العزيز، دار نه�صة م�صر، القاهرة-نيويورك، 1970 �س177 .
6- الزاهي، فريد: فيما وراء املفاهيم، قتنة ال�صورة و�صلطتها، جملة عالمات، املغرب، العدد 18، 2004، �س3. 

www.almadapaper.com  .2008،7- البغدادي، �صاكر العيبي: قراءات �صيميولوجية يف ال�صورة، جريدة املدى الثقافية
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تدلّ على اأ�صلوب االإن�صان البدائي يف التفكري، التي تعك�س الظواهر اخلارجية بحدّ ذاتها«8.
3- التعريف الإجرائي:

ال�صورة: هي الكل الناجت عن العالقات بني معنى ال�صورة املادي والتخيلي، للمراة. 

الف�سل الثاين: االإطار النظري
ترتبط جتربة الفنان ماهود احمد*9، مع بيئته اجلنوبية، فهي االأ�صا�س الذي غرف الفنان منه الكثري 
من التقاليد واملوروثات ال�صـــعبية االجتماعية وظهرت يف اجنازاته الت�صـــكيلية باجتاه واقعي معا�صر. 
وان كانت هناك ت�صخي�صية فهي لي�صت مبعنى املحاكاة لكنه ي�صعى لنوع من التحوير واالختزال و�صوال 
اىل اال�صـــلوب الرمزي. وكان الهدف هو البحث عن اجلماليات املحلية والرتاثية وا�صتنباط جماليات 
مفهومة لتوؤثر على املتلقني كافة م�صتوياتهم. كما ان مو�صوعات االعمال تتعلق بحياة النا�س وعاداتهم 
وتقاليدهم التي حتولت اىل ا�صاطري10* مع مرور الزمن. باعتماد اعادة خلق للواقع على وفق �صياقات 
تتداخل فيها االبعاد النف�صـــية واالجتماعية موؤلفا ا�صـــلوبه اخلا�س املتاأرجح بـــني الواقعية والتعبريية 
والرمزية مع وجود تاثريات رو�صية. والفنان يوؤكد هذه التاأثريات بقوله »التاأثر والتاأثري موجود يف كل 
مدار�س واجتاهات الفن لكن لكل فنان فرادته واأ�صـــالته واأنا اأحرتم جداً الفن املك�صـــيكي واأعجب به 
وخا�صة اأعمال ار�صكو و�صكري�س ورفريا كذلك معجب باأعمال اكن�صون الرو�صي.. وفروبل و�صالخوف 

وغريهم... وهذا االإعجاب انعك�س بال �صك يف فني... غري ان يل فرادتي وهويتي العراقية«11.
لقد هيمنت �صورة املراأة يف اغلب اأعمال الفنان، فهي االأم واحلبيبة ورمز لالأر�س والعطاء12*. ولكنه 
ال يعتمد �صـــكلها كما يف الواقع بل يعتمد �صـــياغة اأخرى فقد مزج بني �صـــورة املراأة يف الواقع ذهنية 
الفنـــان. لتجـــد املراأة لديه عاملاً اآخر خمالفاً ملا هو ماألوف.  وعلى الرغم من اأن الفنان ير�صـــم املراأة 
عاريـــة فاإنـــه يعرت�س على هذا النـــزوع، اإذ يقول »اإن املراأة؛ الكائن املخلـــوق الوحيد الذي حباها اهلل 
ب�صهوده وجماله، وهي رمز اأزيل، ورمز للخلق العظيم وهي مبثابة اخل�صوبة، وتنازع البقاء واالأمومة. 
وهـــي الرباءة، واخلري، وهـــي احلقيقة الوحيدة احلا�صـــرة والتي التقبل االإيهـــام وال تقبل التبديل او 
االنق�صـــام انها ع�صـــتار، وفينو�س، وهيلينـــي، وزنوبيا، وزرقـــاء اليمامة، ما اأجملها، ومـــا اعظمها«13. 

و�صورة املراة مت�صابهة لدى الفنان وحتمل حمموالت ا�صارية وتت�صمن:

الهياأة: 
من خالل ا�صـــكال اجل�صـــد العـــاري داخل العالقات التكوينيـــة حتدث خلخلة يف القـــراءة التي تعتمد 
ثنائية املراأة والرجل. يحاول فيه الفنان الو�صـــول اإىل �صـــياغة جمالية وفنية ت�صـــري اإىل هوية الفنان 
لي�صبح »واقعة اجتماعية ودالة، يدل بو�صفه مو�صوعا وحجما ان�صانيا، و�صكال. انه عالمة، يدرك من 
خالل ا�صـــتعماالته يحيل على ن�صـــق وعلى داللة مثبتة يف �صجل الذات واجل�صد واالأ�صياء، واأي حماولة 

8- املختاري، زين الدين، املدخل اإىل نظرية النقد النف�صي، من�صورات احتاد الكتاب العرب، دم�صق، 1998، �س64-63.
* ولد ماهود احمد يف حمافظة مي�صـــان عام 1940 يف حي �صـــعبي يقع يف مدينة العمارة. نال دبلوم املاج�صتري من االحتاد ال�صوفيتي، و�صهادة 
الدكتوراه من كلية الفنون اجلميلة يف بغداد. »ومتتاز اأعماله باالأجواء ال�صعبية التي ي�صتمد منها موا�صوعاته املاأ�صاوية بواقعية جديدة ترتبط 
باجلداريات املك�صيكية من ناحية الرتكيب وملئ الفراغات وخلفيات اللوحة بالوجوه والرموز الكبرية غري متقيد بالن�صب واملنظور. لالطالع: 

نزار �صليم: م�صدر �صبق ذكره، �س93.
* يف لقاء بني الفنان ماهود احمد و�صـــالح ردمان يف مر�صـــم الفنان، االعظمية، االربعاء، 2002/3/15. نقال من: �صـــالح ردمان: البيئة يف 

ر�صوم ا�صماعيل ال�صيخلي وماهود احمد، بحث �صمنار، 2002، �س64.
www.ittijahat.com.2008/8/28 ،11 - جميد ال�صامرائي: ماهود احمد الالئذ باملرتفعات، �صحيفة اجتاهات اال�صبوعية، العدد التا�صع

* يف حديث هاتفي مع الفنان ماهود احمد يف 2010/3/25.
13 - جميد ال�صامرائي: ماهود احمد الالئذ باملرتفعات، م�صدر �صبق ذكره.
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لفهم هذه الدالالت واالم�صـــاك بها مير عرب حتديد م�صـــبق ملجموع الن�صـــو�س التي يتحرك �صـــمنها 
ومعها و�صدها«14. 

وظهرت املراأة العارية بو�صـــع اال�صـــتلقاء يف كثري من اأعمال الفنان كما يف عمله )يف القارب( �صـــكل 
)اأ( وعمله )النملة( �صـــكل )ب( ، وامراأة مقطعة �صـــكل )ج(. حيث يتكرر ذات �صـــكل اجل�صد وبذات 
احلركـــة وكاأنـــه ينتمي اىل �صخ�صـــية واحدة، مـــع تغري يف االماكـــن والوحدات امل�صـــاحبة وعنوانات 
االأعمال. فخطوط االأج�صـــاد متتد اإىل خارج العمل ويقتطع الفنـــان ما يبغي التاأكيد عليه. ليحيل اىل 
داللـــة ترتبط باحل�س والغريزة. »فتداول اجل�صـــد كن�س مفتوح على القراءة وفك �صـــفراته الثقافية، 
يحيل اىل ح�صـــور لغة ما داخله ت�صـــتغل لق�صدية معينة. اذ ت�صرتك ا�صتعماالت اجل�صد واللغة والرمز 

يف كونها مو�صوعات متميزة للمراقبة االجتماعية«15.

ويف اأعمال قليلة تتمظهر املراأة مبالب�س جت�صد مفاتن اجل�صد لتكون املالب�س اداة ت�صكيلية لتوؤكد على 
مناطق معينة وتو�صـــيحها واإعطائها مظهراً جمالياً. فال ميكن التحدث عن »اجل�صـــم االن�صـــاين دون 
ان تطرح م�صالة اللبا�س، الن الثياب هي التي ي�صبح فيها املح�صو�س داال، اي اأن الثياب هي ما ي�صبح 
به اجل�صم داال وبالتايل حامال لعالمات خا�صة«16. كما يف �صكل )ذ(، )ر(. اأما املراأة العاملة او التي 
ترتبط مبو�صـــوع �صعبي او ديني فتكون يف و�صـــع الوقوف او اجللو�س ويكون الرتكيز على الوجه ولي�س 
اجل�صـــد ومفاتنه وذلك الختالف م�صـــمون العمل الفني واإحاالته. كما يف عمل اخلياطة، �صـــكل )ز(. 
حيث حتمل املراأة ماكنة اخلياطة لت�صـــري اإىل مهنة. وقد كرر الفنان هذه الهيئة مع تغري يف ما حتمله 

املراأة على راأ�صها كاأن يكون ديكا او حوته وغريها.

الت�سخيم:
حاول الفنان اإعادة متثيل ال�صكل اخلارجي جل�صد املراأة يف حماولة لتحميل اجل�صد باإحاالت غريزية 
من خالل ت�صـــخيم منطقة الورك والبطن، وتركيز االإ�صـــاءة واللون احلار على تلك املناطق، لتفعيل 
املعنـــى احل�صـــي. ومتتد االأج�صـــاد اىل خـــارج العمل حتى لـــو اقتطعـــت الروؤو�س اأو االرجـــل. فالفنان 
انتقى من اع�صـــاء املراة مع ما يرتبط بفكرة االإخ�صـــاب والغريزة، الأنها االأ�صـــا�س يف فاعلية االأداء 
التعبريي. وترتبط ا�صـــكاله مرجعيا مع هياآت االلهة االأم يف ع�صـــور ما قبل التاريخ. التي يتم الرتكيز 
فيها على خطوط االوراك الرتباطها باخل�صـــب. وتكرر �صـــكل االآلهة االأم يف اأعمال الفنان )ماهود(. 
لوجود مقاربات يف ت�صـــخيم مناطق االإخ�صاب مع �صـــورة املراة يف خميلة الفنان على وفق �صياغات 

جديدة.

14 - �صعيد بنكراد: اجل�صد اللغة و�صلطة االأ�صكال، جملة عالمات، العدد 4، �صنة 1995، �س61.
15- الزهرة ابراهيم: االنرثبولوجيا واالنرثبولوجيا الثقافية، ط1، من�صورات النايا، �صوريا، 2009، �س122.

16 - روالن بارت : اللبا�س لغة اجل�صم، �صل�صلة دفاتر فل�صفية، 2، �س48.
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 الو�سم: 
ا�صـــتخدم الفنان الو�صم باأ�صكال واأماكن 
خمتلفة من اجل�صد ليكون »ثقافة مرئية 
ولغـــة ال تعرف التمويه واخلـــداع ويحمل 
نقو�صـــاً وعالمات تثبت فيه، يف موا�صـــع 
�صـــتى على الق�صم االكرث اهمية، ولتاكيد 
انتماء اجتماعي«17. والو�صم له مرجعيات 
حتيـــل اىل عالمـــة عقديـــة ظهـــرت على 

متاثيل ع�صـــر العبيد كما يف �صـــكل )د(. وا�صتمر انت�صـــاره يف القرى الزراعية. ويتكرر �صكل الو�صم، 
يف كثـــري من اعمال الفنان كما يف اعماله )يف القارب( و)النملـــة( و)امراأة مقطعة(. و)الرنجيلة( 
و)اخلياطة(. فاجل�صـــد ا�صـــبح ف�صـــاء تنفذ عليه الرموز التي حتيل اإىل معان. ليكون معجماً ي�صجل 
ذاكرة اجل�صـــد. والو�صـــم ا�صـــبح عمال فنيا مطبوعا ال ميُحى. »فهو كتابة كونية ذات داللة، و�صـــوت 

مقروء عرب اجل�صد عارياً... ويرفع مب�صتوى اجل�صد اإىل حيث يتفاعل مع كل �صهوة كامنة فيه«18. 
عنـــد البحث عن اأماكن الو�صـــم جند اأن ظهوره يقت�صـــر على مناطق حمددة ومعينة من اجل�صـــد يف 
اأغلـــب االأعمـــال. فالفنان اختـــار اأماكن ال ينفذ عليها الو�صـــم يف الواقع، بل اأماكـــن ترتبط بالغريزة 
واالأنوثة وتتحدد مبنطقة الورك وال�صـــدر والبطن. وتكون اأ�صكال الو�صم مكررة على اجل�صد بتغريات 
طفيفـــة حيث تقت�صـــر على الدائرة، واخلط والنقطة وعالمـــة )v( و)+(، اأو )×(، كما يف املخطط 

)اأ(. ويحدث التغريات من التالعب مبواقعها يف ال�صكل ككل. 

املجاورات:
ياأخذ الرجل يف اأغلب اأعمال )ماهود( دورا ثانويا ليعلن عن �صراع دائم بني مركزية الذكر واالأنثى. 
كما يف عمله )املراأة املقطعة(، �صـــكل )ج(. و�صـــكل )ذ( و�صـــكل )�س(. حيث يت�صـــاءل حجم الرجل 
بـــاإزاء حجم املراأة ويظهر يف منطقة الظـــل وباألوان باردة لتفعيل غيابه وعدّ وجوده ثانوياً خلف املراأة 
التي حتتل منطقة ال�صوء، على الرغم من ان وجوده �صروري يف العمل. ويحيل اىل مرجعيات عرفية 
ت�صـــتوجب وجـــود الرجل اىل جانـــب املراة يف جمتمع القريـــة؛ الرتباطه بفكرة احلمايـــة. وقد يختفي 
الرجل لتظهر م�صـــاحبات اأخرى كالثور واحل�صان والديك، واأي�صا لها اإحاالت مرجعية حيث يرتبط 
الثور بالقوة واخل�صـــب يف احل�صـــارة الرافدينية. كما يف العمل )�س(. ومن املجاورات االخرى التي 
يوظفهـــا الفنـــان يف اأعماله الهالل، اأو الفانو�س فهي من املفردات التي ي�صـــتخدمها الفنان يف اأعماله 
ب�صورة مكررة، االإ�صارة اىل زمن حدوث املو�صوع يف وقت امل�صاء. كما يف عمله )الفانو�س( �صكل )ر(. 
وهـــذا العمـــل تكرار لعمل اأجنزه الفنان يف عام )1972( ويحمل ذات اال�صـــم. كما تظهر رموز اأخرى 

ترتبط مع بيئة الفنان كالرنجيلة والدلة واخليمة وال�صرير كما يف �صكل )ذ(. 
االإك�ص�صـــوارات: تكـــررت اك�ص�صـــوارات تزيني املـــراأة يف اأعمال الفنـــان؛ لتحيل اإىل املوروث ال�صـــعبي، 
فاحلجـــل واالأقراط اخلزامة لها مرجعيات ترتبط بعـــادات القرية التي حتيل اىل فكرة اجلمال. كما 

يف �صكل )ذ، ر، ز(. فا�صبحت ثيمة معروفة ترتبط بالفنان )ماهود(. 

17 - بيار كال�صرت: جمتمع الالدولة، ت: حممد ح�صني، املوؤ�ص�صة اجلامعية، بريوت، 1982، �س185.
18 - ابراهيم حممود: وامنا اج�صادنا.. ديالكتيك اجل�صد واجلليد، الهيئة العامة ال�صورية للكتاب، دم�صق، 2007، �س46.
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املو�صوعات: تنوعت مو�صوعات اأعمال الفنان )ماهود( بني املو�صوعات واحلكايا ال�صعبية االأ�صطورية 
والدينيـــة والتاأريخيـــة يف حماولـــة »ال�صـــتدراج احلكاية وحتويلهـــا بفعل التخيل اىل فن له �صـــروراته 
اجلمالية والبنائية«19. ف�صـــالً عن املو�صوعات ال�صابقة، ا�صتدعى الفنان التاريخ العراقي القدمي على 
وفق روؤية معا�صـــرة يتداخل بها الذاتي وال�صـــايكولوجي. مثل متثال الوركاء و�صـــرجون كما يف �صـــكل 

)�س(. وغريها من الرموز التاأريخية. 
كما اأن الفنان ا�صـــتلهم من الق�صـــ�س الدينية على وفق نظرة ذاتية يف بناء الن�س الب�صـــري، حيث 
يكون الرمز الديني من �صميم اأعماله الفنية ور�صد كل ما هو موؤثر ومرت�صخ يف العقيدة وفق �صياغة 
معا�صـــرة لالإعالن على ا�صـــتمرار تاأثريها وفاعليتها يف الفكر العراقي كما يف اأعماله )�صـــفينة نوح( 
و)ليلة االإ�صـــراء واملعـــراج( و)الرباق(. وبهـــذا حدد الفنان )ماهـــود احمد( مقولته الب�صـــرية »يف 

اأ�صاطري وحكايا �صعبية حتت عنوانات الرجوع اإىل خطاب املا�صي لتزيني احلا�صر«20.

الف�سل الثالث: اإجراءات البحث
اأوال: جمتمع البحث:

نتيجة لتنوع االجنازات الفنية، وانفتاح جمتمع البحث، قامت الباحثة با�صتقراء جتربة الفنان )ماهود 
احمد( حل�صـــر االأعمال الفنية على وفق املرجعيات الفكرية والبيئية التي مت اال�صـــتناد اليها لتنفيذ 
�صورة املراأة يف اأعماله الفنية. الذي يتحدد باأعمال الفنان )ماهود احمد( للمدة من )1972( ولغاية 
)2009(. مع مالحظة التحوالت ال�صـــكلية واال�صتعارات الرمزية. وقد اطلعت الباحثة على م�صورات 
الكثـــري مـــن االأعمال الفنية املوجودة قي الكتب واملجالت و�صـــبكة االنرتنيت التـــي تتجاوز مائة عمل. 
وحاولت ح�صـــرها واالإفادة منها كعينات اأ�صا�صـــية ومناذج �صـــاندة للعينات ميكن ان يتم من خاللها 

الك�صف عن النتائج النهائية ومبا يتالءم واأهداف البحث.

ثانيا: عينة البحث:
 مت اختيار )4( اأربعة اأعمال للفنان )ماهود احمد( ، وباأ�صـــلوب ق�صـــدي �صـــمن حدود البحث ومن 
جمتمع البحث، وقد اختريت هذه العينات مبا يخدم اأهداف البحث من خالل مالحظة التحوالت يف 

االأنظمة ال�صكلية ل�صورة املراأة. وانتقيت عينة البحث على وفق امل�صوّغات االآتية:
اختيار االأعمال التي اخلا�صة ب�صورة املراأة. 

اختيار االأعمال التي تتباين يف اأنظمتها ال�صكلية والتكوينية.
اختيار االأعمال التي تتباين يف مرجعياتها الفكرية والبيئية. 

19- عا�صم عبد االمري: الر�صم العراقي حداثة وتكييف، دار ال�صوؤون الثقافية، بغداد، 2004، �س63. 
20- بال�صم حممد: الفن العراقي ا�صطورة املحنة واخلال�س، درا�صات يف الفن واجلمال، دار جمدالوي للن�صر والتوزيع، االردن، 2006، �س268.
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متثيلها لفرتات زمنية خمتلفة للعمل الت�صكيلي كبداية وو�صط ونهاية.

ثالثا: اأداة البحث:
 اعتمدت منظومة التحليل على وفق االآتي:

اأنظمة التكوين.
تقنيات االإظهار.

املرجعيات الفكرية والبيئية.

العينات :

حتليل عمل – ال�ساأم - 1972
ت�صغل املراأة ال�صكل الرئي�س يف العمل الت�صكيلي، وتاأخذ و�صع اال�صتلقاء اجلانبي، وعليه نقو�س الو�صم. 
وتظهر �صـــينية فيها )ا�صـــتكان( ال�صاي بقرب. ولُّون اجل�صـــد باالزرق، على �صطح وخلفية بلون الروز 
واال�صود. نفذ الفنان �صورة املراأة على وفق �صياق ذي منحى ت�صبيهي، حيث ا�صتعار ال�صكل من الواقع، 
ومن ثم قام برتحيله بفعل املخيلة على وفق �صياغة تعبريية تنتمي اىل منطقة احلداثة. وي�صغل ج�صد 
املراأة املركز املهيمن للعمل من خالل تفعيل احلجم وال�صـــوء. كما تظهر )اآنية ال�صـــاي( لت�صـــري اإىل 
ح�صـــور الرجل يف العمل لي�س �صـــورة بل اإحالة اإليه. ويف االأعلى يظهر ظل الأحد ركائز ال�صرير للداللة 

على وجوده.
قـــام الفنـــان باقتطاع جـــزء من الراأ�س والذراعني كمـــا يف خمطط )1- اأ(، على وفـــق غايتني االأوىل 
تتعلق بالفنان نف�صه، بتاأكيد الت�صخيم، كما يف متاثيل االآلهة االأم التي اأهملت روؤو�صها وتراجعت اأمام 
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اأهمية اأع�صاء االإخ�صاب. اأما الق�صدية الثانية فهي خا�صة باملتلقي من خالل اإعطائه فر�صة للتدخل 
باإكمال العمل يف ذهنيته، فعلى الرغم من ان وجه املراأة هو عنوان للجمال، فاإن الفنان تق�صد الغاءه، 

الأنه ال يرتبط باملعنى الق�صدي من العمل. 
ميتلك اجل�صـــد �صفات الت�صـــخيم يف منطقة الورك واأ�صفل البطن؛ قيا�صا مبنطقة اخل�صر وال�صدر. 
اأما الراأ�س فقد امتد اىل خارج العمل و�صـــغل منطقة الظل، و�صـــغلت منطقة ال�صوء اجلزء االعلى من 
اجل�صـــد حيث منطقة البطن وال�صـــدر. وهكذا يتو�صـــح انتقاء الفنان من اأع�صاء املراأة مع ما يرتبط 

بفكرة االإخ�صاب والغريزة، الأنها االأ�صا�س يف فاعلية االأداء التعبريي.

اإن للخـــط والت�صـــاد اللوين، الدور الفاعل يف اإي�صـــال املعنـــى، فقد عمد الفنان اإىل اختزال اجل�صـــد 
اإىل جمموعة من اخلطوط لتحويلها اىل رموز وفق حمموالت تاأويلية، فال يوجد يف ج�صـــم املراأة خط 
م�صتقيم. حيث نفذ اجل�صد بخط منحني ات�صايل لتحميل ال�صكل مبعاين اأخرى. فاخلطان املت�صالن 
املن�صابان اىل ما النهاية، ا�صتخدمهما الفنان لتفعيل ال�صورة ولتاأكيد احلركة على الرغم من الو�صع 
ال�صـــكوين للمراأة. كما يف املخطط )1-اأ( واملخطط )1- ج( ف�صـــال عن ق�صدية الفنان يف التالعب 

بني مناطق الظل وال�صوء لتاأكيد الهيمنة ومناطق الت�صخيم يف اجل�صد االأنثوي.
وي�صكل الو�صم عالمة يف تاأريخ اأعمال الفنان ويتميز به، حيث ا�صتعار الفنان من التقاليد االجتماعية 
جمموعـــة من الرموز ت�صـــري اىل زمان ومكان انتمائها، وهذا ناجت عن جمموعة من االأفكار وال�صـــور 
التي ارتبطت مبخيلة الفنان نتيجة تن�صـــئته يف تلك البيئة. وبه اختار الفنان من بني جمموع عالمات 
والرمـــوز ما هو اأكـــرث تاأثريا واإحالة. ونفذ الفنان الو�صـــم با�صـــتخدام اخلطوط الطويلة والق�صـــرية 
والدوائـــر والنقـــاط. وي�صـــغل منطقة الورك ومنطقة البطن وال�صـــدر. حيث ي�صـــيف �صـــحرا وجماال 
وتاأكيد مناطق معينة من ج�صد املراأة ال ترتبط بالواقع بل اختار لها مواقع حتيل اىل عالمات ترتبط 
باالإخ�صـــاب والغريزة. ومن خالل مالحظة �صـــكل الو�صـــم يبدو انه جتريد ل�صكل رجل اأو ولد ومبعنى 
اأدق انه رمز للذكورة كما يف خمطط )1- ب(. حيث يتكرر دائما على مناطق مثرية من اجل�صد والتي 

ترتبط بالغريزة.     
اإن اجل�صـــد خمالف ل�صفاته الت�صـــريحية حيث يهيمن بحجمه على �صطح العمل الت�صكيلي، وال اأهمية 
للمـــكان ومل يتـــم االإعالن عنه، ويختبئ اخلطاب خلف ال�صـــكل ليبث جمموع من العالمات اال�صـــارية 
والرمزية، والذي يثري لدى املتلقي ت�صاوؤالت تبداأ من البحث عن زمان ومكان احلكاية. فاجل�صد على 
الرغم من قد�صيته يف االديان ويف احل�صارات القدمية، وجد الفنان ج�صدا حتقق فيه القد�صية، الأنه 
اأ�صـــا�س احلياة واالخ�صـــاب والوالدة والبقاء. وبهذا اوجد للج�صد قد�صـــية وجمالية يف اأعماله الفنية 
وكاأنه مل يجد اجلمال يف زمن الواقع، فالفن التعبريي ال يكرتث للواقع، بل ي�صتمد اأ�صكاله مما توفره 
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البيئة من عالمات ورموز ميكن تفعيلها يف واقع اخليال.
والرجل، يف اأكرث االأعمال، يظهر بعيدا اأو ي�صـــار اإليه، ليعلن عن غياب اأمام ح�صـــور املراأة. ليدخل يف 

�صراع ابدي بني الذكر واالنثى.
وهنا ميكن القول ان الفنان اختار ج�صـــد املراأة و�صيطاً ليعلن رف�س اأفكار تر�صخت يف الفهم اجلمعي 
مـــن خالل حتويلها اىل رمز لي�س له م�صـــابه يف الواقع، وجت�صـــيده يف اأعمال فنيـــة مكررة لتاأكيد تلك 
الفكرة، فج�صـــد املراأة ميتلك �صـــف القد�صـــية منذ القدم، لكنه ظهر يف اعماله ب�صورة مغايرة ملا هو 
موجود يف الواقع، بل موجود يف خميلة الفنان وكاأنه يبحث عن امراأة تعدّ مثاالً للجمال، ومثاالً لالأنوثة 
من خالل ت�صـــخيم للحو�س و�صكل الو�صـــم وو�صع اال�صتلقاء وال�صوء املوجود على مناطق معينة لتعلن 
عن خطاب االغراء يف �صـــورة املراأة الباث ليوؤكد ال�صـــراع بني اجلمال والغريزة، وبني ج�صـــد املراأة 

وقوة الرجل احلار�س واملرت�صد بالوقت نف�صه لهذا اجل�صد. 

حتليل عمل – النائمة – 1998
يتكون العمل من ثالث وحدات تتمثل باملراأة والرجل واخليمة. ويتكون العمل من خيمة ت�صـــغل معظم 
�صـــطح العمل الت�صـــكيلي، وحتوي بداخلها امراأة ورجل. حيث ت�صـــتلقي املراأة على ار�س ب�صكل ن�صف 
دائري ازرق اللون، مرتدية مالب�س �صـــفافة تغطي ن�صـــف ج�صدها، ويظهر الو�صم على منطقة الورك 
واأعلى ال�صدر، بينما يجل�س الرجل القرف�صاء وجهه اإىل االأمام، وعيونه مرتقبة ومتجهة اإىل الي�صار. 
ا�صـــتعار الفنـــان من مو�صـــوعة ذكرياته مظاهر عـــن حياة الريـــف والتقاليد االجتماعيـــة ورموز من 
الرتاث، كاخليمة والزخارف ال�صـــرقية والو�صـــم، كما ان الفنان ي�صـــتذكر حكايات الع�صق من الريف 

املوؤطرة بعبق املا�صي، ل�صياغتها باأ�صلوب رمزي تعبريي.  
تكوين العمل هرمي حيث ي�صغل الرجل راأ�س املثلث بينما االأنثى ترتكز على قاعدته. فقد �صغلت مركز 

ال�صيادة يف العمل لتاأكيد هيمنتها، من خالل اخلط واللون واحلجم الذي يفوق حجم الرجل. 
وللخط اثر فاعل يف العمل الفني، واإي�صال ال�صورة التي يريدها الفنان الذي انتقى من اأع�صاء املراأة 
مع ما يرتبط بفكرة االإخ�صـــاب، الأنها االأ�صـــا�س يف فاعلية االأداء التعبـــريي، بعيدا عن ما هو واقعي، 
وعدم مراعاة الن�صـــب وال�صفات الت�صريحية، بل قام بت�صخيم خط الورك بالتالعب مب�صاقط الروؤية 
وتوظيف اخلط املنحني املتموج واظهار التج�صـــيم مع حتقيق اال�صـــتطالة واالن�صيابية كما يف خمطط 
)2-اأ(. اأما اخليمة فقد نفذها الفنان با�صتخدام جمموعة من االأقوا�س اخلطية املتكررة للتخل�س من 

هند�صـــية ال�صـــكل املثلث، مع تاأ�صري 
جمموعـــة مـــن النقو�ـــس الزخرفية 
على اخليمة التي تعلن انتماءها اإىل 
منطقة ال�صـــرق.وبني ثنائية الرجل 
واالنثـــى و�صـــراعهما الدائـــم، عمد 
الفنان اإىل ا�صـــتخدام اللون للتاكيد 
هيمنـــة االنثى بظهورهـــا يف منطقة 
ال�صوء بينما تراجع الرجل وا�صتقر 
يف منطقـــة الظـــل علـــى الرغـــم ما 
يحيطه من �صوء. ومن خالل اخلط 
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واللون قام الفنان بعزل مناطق �صخو�صـــه با�صـــكال هند�صية. ف�صـــالً عن عزل ال�صخو�س عن اخليمة 
باالأ�صلوب نف�صه.

ر�صـــم الفنان املراأة �صـــبه عارية كرد فعل على ثقافة تلك البيئة التي عدّت ج�صـــد املراأة من املحرمات 
التي يتوجب حمايته من عيون الرجال، وعدم اظهاره، ونتيجة هذا املفهوم �صـــكلت ال�صـــورة �صاغطاً 
فكرياً حمركة انعكا�صـــاً راف�صـــاً لذلك الفكر االجتماعي، وعلى وفق ما يعانيه الفنان من �صـــراع بني 
الذات واالعراف االجتماعية، وبني �صـــلطة الرجل و�صـــعف االنثى تاأ�ص�صـــت يف ذهنية الفنان املراقب 
�صورة عن جمال مثايل للمراأة، على وفق ما يريد ولي�س على وفق ما يرى، ا�صتطاع اإي�صاله ب�صكل فني 
متحديا تقاليد البيئة. وظهر الرجل يف �صـــكل م�صـــابه لوجه الفنان يف الواقع بو�صفه امل�صوؤول عن هذه 

الفكرة واليه تناط م�صوؤولية احلماية، وهو حار�س املراأة وا�صرتاط وجوده يف التقاليد ال�صرقية. 
يظهر الو�صـــم على منطقة الورك كما يف اأعماله ال�صـــابقة، حيث يتكون من خطوط م�صـــتقيمة ودائرة 
وجمموعـــة من النقاط، ولكن يختلف عن االو�صـــام ال�صـــابقة بوجود عالمـــة )×( بدل اإحدى النقاط 
داخل الدائرة، كما يف املخطط )2- ب(. اأما اأعلى ال�صـــدر فالو�صـــم يقت�صر على وجود ثالث نقاط، 

اأكّدها الفنان عليها من خالل اإحاطتها مبنطقة ال�صوء.
وقد كرر الفنان تنفيذ العمل يف عام )2007(، واأ�صماه )الرنجيلة(، وذلك باإ�صافة اأ�صكال م�صاحبة 
للعمل حتدث بع�س التغريات الطفيفة ال�صكلية لكنها ال تبتعد عن اجلوهر. فقد اأ�صاف الفنان االركيلة 
اىل يد الرجل اجلال�س ليق�صـــي على �صـــاعات االنتظار وبجانبه الدلة العربية. يف حني ا�صتلقت املراأة 
على �صـــرير خ�صبي بت�صـــميم يعيدنا اإىل الزمن املا�صي، وغطت الثياب كل ج�صدها، وظهر الو�صم يف 
حاجبهـــا، وارتدت احلجل الذي يعّد من العالمات التي ا�صـــتعارها من الرتاث وهي عالمة حتيل اإىل 

املوروث وتتكرر يف اأعمال الفنان. 
وبناءً على ما تقدم جند ان الفنان واجه ا�صـــكالية متثل عالقة الرجل واالنثى، وامل�صموح، واملح�صور، 
واحل�صـــور والغياب. وذلك؛ الن ن�صيج املجتمع ي�صـــع قوانني �صارمة ازاء تلك الثنائية. فحاول الفنان 
ايجـــاد لغـــة تعبريية للمزاوجة بني املو�صـــوع وذاتيته ومغـــادرة الواقع نحو افاق املخيلة، ليهب ن�صـــاءه 
احلرية ومينحهم اجلمال الذي يريد من خالل الو�صم واحلجل وجمال اجل�صد االنثوي، لتدخل بطلة 
توؤدي يف ظاهرها دورا رئي�صـــاً يف عمله الت�صـــكيلي، اما يف اجلوهر فهي متثل رف�صـــاً وحتدياً و�صراعاً 
واثارة ورغبة واغراء. وتعلن عن خطابها الوجودي واملثري يف عامل جديد ينتمي اىل مرجعيات الفنان 
ومعاجلته االأ�صلوبية التي انتقاها مما تبقى يف ذاكرته منذ ايام الطفولة يف بيئته اال�صلية يف مي�صان، 
فوجد يف الكتل اجل�صـــدية املفعمة بالرغبات. خطاب يحمل ر�صـــالة اىل االخر بانها املهيمنة يف عامل 

يعلن الرجل عن ت�صيده فيه. 
يذكرنـــا عمـــل الفنان بعمل الفنـــان )مانيه( الغذاء على الع�صـــب، فالعارية جتل�س مـــع رجال يرتدون 
الزي الر�صمي، فالرجال ال يثريون االنتباه الأنهم يرتدون املالب�س املاألوفة اأما غري املاألوف فهو االأنثى 
العاريـــة. وهنا جند اأن من الطبيعي ان نرى �صـــخ�س يرتدي )الد�صدا�صـــة والعـــكال( يف خيمة، لكن 
من غري املاألوف اأن جند امراأة نائمة يف خيمة بجوار ذلك الرجل �صـــبه عارية، بثياب جت�صـــم مفاتن 
املراأة، وحتيل اىل �صـــكل يحتوي حركتها وان�صـــيابية ج�صدها. حتى اأن �صفافيتها تظهر طيات ج�صدها 
وال تغطيه، بل تُ�صعر الرجل بوجود اجل�صد االأنثوي. فهنا متثل املراأة عالمة ت�صري اإىل االأنوثة واالإغراء 

والغريزة التي ال تاأبه لوجود الرجل املت�صائل اأمامها.
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حتليل عمل – احلوتة - 2008
يتناول العمل الت�صـــكيلي اإحدى احلكايات ال�صـــعبية من الرتاث العراقي التي تعلل �صبب اختفاء القمر 
اىل )حوتـــه( 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�صـــم على �صـــدرها 

يتكون من ثالث نقاط ب�صـــكل مثلـــث مقلوب. وحتمل 
املـــراأة على راأ�صـــها )حـــوت( مزينة بنقو�ـــس خطية، 
ويظهـــر القمـــر يف اعلى العمل. ومـــن ملحقات العمل 
ن�صـــتدل ان املراأة يف حي �صـــعبي نتيجة وجود اجلرار 
والبيوت ال�صعبية ذات ال�صبابيك واالبواب التي تعتمد 
االقوا�ـــس. كما زيـــن الفنان العمل بوحـــدات زخرفية 
مثلثة ال�صـــكل تقرتب من نقو�س الب�صـــط ال�صـــعبية يف 

اجلنوب. ف�صالً عن وجود جمموعة من اجلرار .
مل يعتمد الفنان على اظهار ج�صـــد املراأة وت�صـــخيمه 
كمـــا يف العينـــات ال�صـــابقة بـــل ان احلكايـــة الرتاثية 
امل�صـــتمدة مـــن البيئـــة العراقيـــة هـــي االأ�صـــا�س، وبه 
ترتاجـــع اأهمية املراأة هنا اأمـــام الرموز الرتاثية التي 

مالأت العمل لتكون هنا املراأة جمرد قالب يحمل تلك الرموز. ا�صـــتمد الفنان �صكل املراأة واحلوته من 
الواقع لكنه مل يراع الن�صـــب وقواعد الت�صـــريح، بل اعتمد اخليال لتحوير االأ�صـــكال ودجمها ب�صياغة 
جديدة، لتكون عالمة ترمز ل�صـــالح فكرة العمل الرئي�صـــة. وبه اأ�صـــبحت املراأة  كعار�صـــات االزياء 
اللواتي يعر�صـــن االزياء واالك�ص�صـــوارات. وهذا اجلمع بني االن�صان واحليوان املائي ال يوجد يف الواقع 

لكن الفنان اوجد معادلة ت�صكيلية ليجمعهما يف الفن.
يتميز تكوين العمل بتب�صيط اال�صكال الواقعية واعتماد 
القو�ـــس كاأ�صـــا�س يف العمـــل الفنـــي كمـــا يف خمطـــط 
)3-اأ(، ف�صـــكل احلوتـــة واالأقراط وخطوط اأقوا�صـــها 

اجتهت اىل اأعلى اأما القمر فاجتاهه اإىل الي�صار. 
ميكن هنا ر�صـــد العالقة بني الذكر واالنثى من خالل 
�صـــكل احلوته والقمر، فاحلوتة موؤنـــث ويفوق حجمها 
حجم القمر املذكر، وتتجه اقوا�صـــها نحو القمر بينما 
يكون القمر اجتاهـــه اىل وجه احلوته لتكّون مع القمر 
عالقـــات يف احلجـــم واالجتـــاه وحتى الظل وال�صـــوء، 
فاحلوتـــه هي املهيمـــني الرئي�س يف العمـــل ومن خالل 
ال�صـــياء الـــذي ينري ج�صـــد احلوتـــة املحاطـــة بظلمة 
ال�صـــماء، لتاكيـــد ح�صـــور واهمية االنثى امـــام غياب 
وتراجـــع املذكر )القمر(. ويف العمل جند ا�صـــارة اىل 
زمن وقـــوع احلـــدث، فالقمر ينـــري ال�صـــماء املظلمة، 
وبهـــذا ي�صـــري القمر اىل وقت امل�صـــاء. ويوجـــد نوعان 

 نـدى عايـد يو�صـف�صــورة املراأة يف اأعمـال الفنان ماهود احمد

خمطط)3-اأ(

خمطط)3-اأ(



24 األكاديمي

مـــن البيئة وهي اما طبيعية او بيئة ب�صـــرية. فالطبيعية هي كل ما يحيط باالن�صـــان من ظواهر ولي�س 
للفنـــان دخـــل يف وجودهـــا. اما بيئة االن�صـــان فتظهر نتيجة التكيـــف والتفاعل وبهـــذا يحتكم بعادات 
وتقاليد جمتمعه وبهذا يحاول الفنان �صـــياغة مفاهيم جديـــدة يف التكييف مع تلك املتغريات. وبهذا 
تكـــون للبيئـــة دور فاعل يف التاثري علـــى مدركات الفنان من خـــالل عالقة جدلية قائمـــة على التاثر 
والتاثـــري بني البيئة وذاتية الفنان والذي يكون را�صـــد ومنتقي لتفا�صـــيل متداولة لكن مل يتم االنتباه 
اىل وجودها فيحاول الفنان ان يجد لها تاويال مقنعا يف داخل العمل الفني. فالفن مرتبط باالن�صـــان 
والفن مرتبط باحلياة االجتماعية. والعمل ي�صـــكل مو�صـــوعة من اال�صـــتعارات الرتاثية التي ا�صبحت 
ثيمة يكرر توظيفها الفنان لت�صري اىل اعماله. فالبيئة العراقية هي املنهل الذي ر�صده الفنان وادخله 
اىل عامل الت�صكيل با�صلوب رمزي، لت�صكل عالمات دالة على معنى العمل. فاال�صتعارات البيئية كانت 

مزدهرة على �صجرة الرمز.
ومـــن هذه العالمات هو االك�ص�صـــوارات التي ا�صـــتعارها الفنان من البيئة والتـــي تزينت بها املراأة هي 
)اخلزامة( الدائرية حيث ت�صـــتهر ن�صـــاء القرى بارتدائها للتزين وجذب انتباه الرجل، فاغلب ن�صاء 
القرى يف ال�صـــابق يثقنب انوفهن ليزددن جماال. ويف الوقت احلا�صـــر اجتهت هذه ال�صرعة اىل ن�صاء 
املدينـــة وحتى يف الدول الغربية لدى الن�صـــاء والرجـــال. ولكن الفنان هنا اظهـــر )اخلزامة( بحجم 

مبالغ به.
 وظهر الو�صـــم فوق منطقة ال�صـــدر ب�صـــكل ثالث نقاط، ويظهر مرة اخرى يف اعلى العمل ليحيل اىل 
ا�صـــارة عقدية ا�صـــتعارها الفنان من بيئته اجلنوبية. ويكون الو�صم �صـــكالً مثلثاً وهذا ال�صكل له داللة 
رمزية ترتبط مبعنى اخل�صـــب يف احل�صـــارة العراقية. ولكن املكان يف هذا العمل يختلف عن احالته 
الغريزية كما كان يف اعماله ال�صـــابقة بل اقت�صر وجودها هنا بو�صفه عالمة عقدية م�صاحبة للمراة 
وتكـــون رمـــزاً عن مو�صـــوع من املوروث ال�صـــعبي. وللهالل اهمية قد�صـــية لدى امل�صـــلمني ويف املجتمع 

ال�صرقي عموما. 
وقام الفنان بتوظيف �صـــكل الهالل يف اغلب االعمال، ف�صـــكْلُ احلوت م�صابه ل�صكل الهالل مع تزيينها 
بخطوط ومعينيات مع وجود ا�صم اجلاللة )ياهلل( مكتوب يف اجلهة اليمنى. والذي يحيل اإىل عقيدة 
الفنـــان.  وتزينـــت املراأة بقرط على �صـــكل هاللني مزيـــن باملعينيات ويتميز القـــرط بحجمه الكبري، 
واقت�صار وجوده يف االإذن الي�صرى واجتاه الهاللني اإىل االأعلى بنف�س اجتاه احلوتة، وكاآن الفنان يريد 
االإعالن على وجود عالقة بني اجتاه الهالل باالأقراط مع اجتاه ج�صـــد احلوتة. والعمل هو ق�صـــة من 
االأدب ال�صـــعبي، ترتبط بطقو�س �صعبية بعد خ�صوف القمر. وقد ا�صتعار الفن من اللغة مقطعاً �صعرياً 
ف�صـــالً عـــن لغة الفن ال�صـــورية فكتب عبارة )احبك ليـــت الهوى ال يقال(. وكتـــب 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 �صـــكل )3-اأ( واأ�صـــكال جديدة متثلت بوجود ال�صموع التي ترتبط بتحقيق 
النذر يف الرتاث ال�صـــعبي، ويظهر القمر ب�صـــكل دائري. حيث اأعاد الفنان �صـــياغة الق�صة من الواقع 

نحو �صورة اخليال.
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حتليل عمل - الرباق - 2007
ينتمي العمل الت�صكيلي اإىل مو�صوع ديني تتعلق بليلة االإ�صراء واملعراج. حيث نر�صد يف العمل وحدتني 
االأوىل تعلق بالعامل العلوي متج�صـــدة ب�صـــكل الرباق والوحدة، واالأخرى تنتمي اإىل عامل االأر�س ومتثل 
امل�صـــجد االأق�صـــى بقبته الذهبية ووجود رمز الهالل يف االأعلى. ومت الف�صل بينهما حتى يف اللون من 
خالل وجود اللون االأزرق يف العامل االأر�صي بينما العامل العلوي فقد ظهر باللون االأحمر، ولون ال�صماء 
بطبقات متداخلة متثيال لطبقات ال�صماء التي اخرتقها الرباق. اما الدابة فلونت باالبي�س وهو اللون 

املف�صل يف العقيدة اال�صالمية الذي يدل على الطهارة وال�صفاء. 
يهيمن �صـــكل الرباق على تكوين العمل الذي يتكون من راأ�س امراأة وج�صـــد الرباق وجناح طائر وذيل 
ي�صـــبه ورقـــة الزيتون. فالفنان مل يرَ البُراق بل �صـــمع عنه من الق�صـــ�س الدينيـــة، وبهذا فقد اعتمد 
اخليـــال يف ايجاد �صـــورة ذهنية ترتقي اىل قد�صـــية الرباق الذي حمل الر�صـــول )�س( اإىل امل�صـــجد 
االأق�صـــى. من خالل حتليل عنا�صـــر اال�صـــكال وتركيبها على وفق ما يعرف ولي�س على وفق ما يرى. 
واإيجاد عالقات �صـــكلية حتمل م�صـــامني تو�صـــل اإىل املعنى الذي اأراد الفنان اإي�صـــاله، حيث يقرتب 
ال�صـــكل من االأ�صـــلوب ال�صـــريايل من خالل تركيب واع وق�صـــدي باال�صـــتناد اإىل مرجعياتـــه الدينية 
والفكرية ليظهر �صـــورة املراأة بروؤية تتنا�صـــب واخلطاب الديني. حيث ا�صـــتعار الفنان اال�صـــكال من 
الواقـــع لكنه ا�صـــتند اإىل املخيلة يف اإيجاد �صـــياغة تركيبية جديدة، وا�صـــافة بع�ـــس الرموز الرتاثية 
القدميـــة التي تكررت يف اأعمـــال الفنان. ومن ثم حتول العمل اىل عالمة ت�صـــري اىل مرجعها الديني 

املعروف يف مناخه االجتماعي. 
ومن خالل حتليل العمل بتف�صـــيل اكرث جند اأن الفنان ا�صـــتبدل راأ�س الدابة، براأ�س امراأة، الأن املراأة 
هي رمز العطاء واخل�صـــب والعاطفة، وارتدت التاج ملنحها قد�صية ومركزاً مميزاً، وهو ا�صتعارة من 
فنون وادي الرافدين التي كانت متيز االإله بالتاج املقرن. ويف مثل اغلب اأعماله جند اأن املراأة مغم�صة 
العينني نائمة، وبهذا تلتقي مع اأ�صـــلوبه يف تنفيذ �صـــكل الوجه النائم كما يف عينة )1( و )2(. ومتتاز 
رقبة املراأة باال�صتطالة تلتقي مع ن�صاء )مودلياين(، وقد اأ�صاف الفنان االأجنحة التي تعترب عن رمز 

الطريان، مع مع تزيني ال�صكل برموز تراثية يوظفها الفنان يف اأعماله وهي القالدة واحلجل.
 اأمـــا األـــوان العمـــل فقد حملـــّ دالالت رمزية مـــن خالل ارتبـــاط اللـــون االأبي�س واالأخ�صـــر بالطهارة 
وال�صـــفاء، اأما لون الذهب االأ�صـــفر فقد متيزت به قبة ال�صـــخرة واإك�ص�صـــوارات التزين. وبهذا فقد 
متيز ج�صـــد الدابة باالبي�س ووجوده يف منطقة ال�صـــوء، التي متثل العامل العلوي. اأما العامل االأر�صـــي 

فيتميز بوجوده يف منطقة الظل.
وقد تالعب الفنان بقواعد املنظور عرب عدّ االأ�صـــكال تـــزداد حجومها كلما اقرتبت من زاوية النظر، 
وبهـــذا تكـــون الدابة هي االقـــرب.  وقد نفذ الفنان العمل زاوية روؤية مـــن االأعلى ولي�س من االأمام الأن 
الهيمنـــة للعـــامل العلوي على ح�صـــاب العـــامل الدنيوي. ليكون العمـــل ترجمة لقراءة ذاتية عن ق�صـــة 

دينية 
اإن الفنان )ماهود( وظف �صكل املراأة ليكون رمزا للتقدي�س ولي�س لالإغراء، وبهذا ابتعد عن التج�صيم 
املغـــري. وقد اعتمد على نظام القو�س باختزال االأ�صـــكال اإىل خطوط منحنية من�صـــابة، التي تتجاوز 
حدود اللوحة، واقت�صر اخلط امل�صتقيم على البناء االأر�صي للم�صجد. كما يف خمطط )4- اأ(. وظهر 

يف ال�صماء مبا ي�صبه الدوامات للداللة على طبقات ال�صماء.
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يعدّ عمل الرباق هو تكرار لعمل اأجنزه الفنان يف ال�صابق حتت ا�صم ليلة االإ�صراء واملعراج، ويظهر الرباق 
براأ�س امراأة وميتطيه الر�صـــول )�س(، باإتباع االأ�صـــلوب الفني االإ�صـــالمي الذي يحرم وجود املالمح بل 
يقت�صر على وجود الهالة املحاطة بالراأ�س للداللة على املكانة الدينية. اأما يف اجلهة اليمنى ر�صم الفنان 
الكعبة وهي ت�صيء ال�صماء اأما الي�صرى ففيها امل�صجد االأق�صى الذي يت�صل بالهالل كما يف �صكل )4-اأ(. 
ومن اجلدير بالذكر اختفاء الو�صـــم الذي زين اغلب اأج�صـــاد الن�صـــاء يف اأعمال الفنان التي كانت تزين 
مناطـــق معينة من ج�صـــم املراأة ويعزى ذلك اأن �صـــورة املراأة 
هنا ذات خطاب يرتبط بالعقيدة وبالدين ولي�س بعامل احل�س 
والغريـــزة. وت�صـــتخدم اخلطوط الدائرية يف ال�صـــماء وكذلك 
يف االأجنحـــة الطائرة لتحيـــل اإىل ما هو الهي. كما يف خمطط 

)4- ب(.  
وتاأ�صي�صـــا علـــى ما تقدم جنـــد ان الفنان )ماهـــود( مل ياأخذ 
�صـــورة املراأة كا�صتن�صـــاخ لواقع مرئي بل حول املراأة اإىل كائن 
قد�صـــي جمنح يرتبط بالعامل العلوي وهو القادر على التحليق 
اإىل ذلك العامل، من خالل اختزال لنظام االأ�صـــكال وتوظيف 
املعطيات والو�صـــول اىل �صـــورة رمزية ناجتة عن عالقة جدلية بني ال�صورة ال�صمعية والت�صور الذهني، 
ترتبـــط بذاتيـــة الفنان ومعتقداته الدينية الإيجـــاد منفذ يخرتق به عامل املحرمات، ب�صـــياغة فنية تقنع 

املتلقي وتو�صل اإليه املعنى وتولِّد لديه جمموعة من االأحا�صي�س والتداعيات.  

الف�سل الرابع:نتائج البحث 

ا�صـــتنادا اإىل حتليل االأ�صكال )عينات البحث(، ف�صـــالً عما ما جاء به االإطار النظري من موؤ�صرات، 
تو�صلت الباحثة اإىل جمموعة من النتائج تتمثل بالنقاط االآتية:

اأ�ص�ـــض الفنـــان اأ�صلوبـــا فنيا خا�صا لإعادة تاأهيـــل الأ�صكال داخل احلقل الفنـــي فاعتمد الفنان  1 .
)ماهـــود احمـــد(، يف تنفيـــذ �صورة املراأة على البنيـــة الت�صبيهية. على وفـــق اأ�صلوب خطي كما 

يف ال�صكل )1، 2، 3،4(
اإن الثيـــاب جتعـــل للج�صـــد �صكاًل، ويحملـــه عالمات، وي�صـــري اإىل اجلماعة التـــي ينتمي اإليها  2 .
واىل املكانـــة الجتماعيـــة لينطلق مـــن تو�صيح مكانة ال�صخ�ض ومن ثـــم يرتقي اإىل م�صتوى 
جمـــايل. و يـــوؤدي اللبا�ض والعري دورا اإ�صهاريا ليعلن ر�صالتـــه ومنطقة انتمائه. حيث تظهر 
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ن�صاء القرية عند الفنان )ماهود( عارية متحررة اأو �صبه عارية، كما يف �صكل )1، 2(، لإي�صال 
خطـــاب ال�صـــراع والرغبـــة. يف حـــني ترتـــدي ن�صاء املدينـــة املالب�ض كمـــا يف �صـــكل )3(. لتكون 

املالب�ض اأداة جتعل اجل�صد رمزا يعلن عن ح�صور وجودي اأو اأنثوي اأو اجتماعي. 
للمو�صوع اأهمية اأ�صا�صية يف حتديد �صورة املراأة لدى الفنان )ماهود(  اختار �صورتني للمراأة  3 .
الأوىل هـــي ال�صـــورة التـــي تنتمي اإىل جمتمع القرية حيث تظهر املـــراأة عارية اأو �صبه عارية، 
ونائمـــة وم�صتلقيـــة يف اأغلب الأحيان، مع ت�صخيم منطقة البطن والورك. كما يف ال�صكل )1، 
2(، اأمـــا ال�صورة الثانية فتظهـــر يف املو�صوعات العامة والتي تتعلق بحكايات �صعبية متداولة 
اأو مو�صوعـــات دينيـــة او �صوفيـــة اأو تتعلـــق مبهنة فكانت املـــراأة ر�صيقة ول حتـــوي اأي اإ�صارات 
ح�صية غريزية بل ت�صتمد �صورتها من واقع املو�صوعات الذي تنتمي اإليه كما يف �صكل )3،4( 
ويعتمـــد الفنـــان يف املو�صوعـــني على اإيجاد �صورة تعبريية للمـــراأة على وفق ما يعرف الفنان 

ولي�ض على وفق ما يرى. 
يوجد تعالق بني �صورة املراأة واملكان لإيجاد �صورة تعك�ض الواقع املحدد مبكان وزمان معني،  4 .
حيـــث تعتمـــد اأعمـــال الفنان على مرجعيـــات بيئية خمتلفة. فتعالقت �صورة املـــراأة مع البيئة 
اجلنوبية يف اأعمال الفنان )ماهود احمد(، فظهرت املراأة العارية امل�صتلقية التي يهيمن فيها 
اجل�صـــد علـــى ح�صاب الوجه؛ لأنهـــا حتمل خطاب جن�صي متحرر يف القريـــة. كما يف �صكل )1، 
2(. اعتمـــادا علـــى ما حملته ذكرته من خزين فانتقى من القرية ما هو ا�صد تاأثريا وفعالية. 
ور�صـــم �صـــورة املـــراأة يف املدينـــة؛ لتكـــون جزًء من حكايـــة �صمعهـــا اأو كانت من �صمـــن طقو�ض 
تر�صخـــت كمعتقـــدات توجـــب املحافظة عليهـــا واختار �صورة املـــراأة لتكون هـــي تاريخ توثيقي 
لتلك احلكايا والأ�صاطري ولذلك ابتعد عن اخلطاب احل�صي فركز على وجه املراأة متجاهال 

اجل�صد كما يف �صكل )3، 4(. 
اإن ت�صخيم مناطق خا�صة من ج�صم املراأة املتمثلة مبنطقة الورك وال�صدر راجت يف الأعمال  5 .

التي ارتبطت بالقرية عند الفنان )ماهود( كما يف ال�صكل )1،2(. 
اإن حجـــم املـــراأة ي�صغـــط باجتاه اجنـــاز الفكرة التي يهيمـــن على اغلب اأعمالـــه. حيث تهيمن  6 .
ن�صاء )ماهود( العاريات القرويات على العمل الفني، وتكون مكتنزة حيوية املظهر منحنية. 
كمـــا يف �صـــكل )1، 2(. اأمـــا املـــراأة يف املدينة فتكـــون نحيفة) ر�صيقـــة( وت�صاركهـــا م�صاحبات يف 

املركز كما يف �صكل )3، 4(. 
اإن �صـــورة املـــراأة عنـــد الفنان )ماهود( جتاورها �صورة الرجل الأقـــل حجما الذي ياأخذ �صفة  7 .
الغيـــاب اأمـــام ح�صورها لتظهر �صورة ال�صراع بـــني الأنوثة والذكورة. فالفنان نقل لنا �صورة 
متثـــل راأي الرجـــل يف املـــراأة الـــذي مييز يف روؤاه بني املـــراأة يف الو�صعني )املـــدين – والريفي( 
حيـــث تختلـــف نظـــرة الرجل الريفي اىل املـــراأة املتمدنة عـــن نظرة الرجل احل�صـــري للمراأة 

القروية. كما يف �صكل )2(. 
كانـــت الك�ص�صـــوارات مـــن امل�صاحبـــات ال�صروريـــة لتاأثيث ال�صـــورة باجواء رمزيـــة واإعالمية  8 .
ت�صاعـــد علـــى اإكمـــال معنـــى العمل. فاأ�صبح لهـــا دور وظيفـــي، م�صافا اىل دللتهـــا اجلمالية. 
حيـــث ا�صتعـــار الفنـــان )ماهـــود( وانتقى من الـــرتاث ما ي�صفي علـــى ال�صورة �صفـــة التداول 
اجلماليـــة ويحـــول تلك الك�ص�صوارات اإىل رموز ت�صاعد علـــى اإعادة القراءة تنقل امل�صتعار من 

بيئتها القدمية اىل العامل املعا�صر من خالل تلك ال�صورة. كما يف ال�صكل )3، 4(. 
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كانـــت الأ�صاطـــري والق�ص�ـــض الدينية موؤثرة لديه، وقد ج�صدها من خـــالل �صورة املراأة التي  9 .
ت�صتمـــد �صياغتهـــا ال�صكليـــة من احلكايات ال�صعبيـــة، ومن الأ�صاطري القدميـــة. لت�صبح املراأة 

رمزاً ومعنى ي�صري اإىل تلك الأ�صاطري كما يف ال�صكل )4(.
اأ�ص�ـــض الفنـــان ماهـــود للو�صـــم بيئـــات جماليـــة يف مناطـــق جديـــدة من ج�صـــد املـــراأة ل تنتمي  10 .
اإىل اأماكـــن وجودهـــا يف الواقـــع. فهـــو خلق بيئات جديـــدة حا�صنة يقت�صر اأماكـــن وجودها يف 
منطقـــة الـــورك والبطـــن وال�صـــدر، وذلك خللـــق اإ�صارات احاليـــة ترتبط بالوجـــود واجلن�ض، 
وتعلـــن انتمائهـــا اإىل مرجعياتهـــا اجلنوبية. فاأ�صبحـــت ر�صالة الو�صم هـــو تكثيف لالأنوثة يف 
اجل�صـــد وحتويلـــه اإىل رموز مقروءة ميكن ان يفهمها املتلقي. كما يف الأ�صكال )1، 2، 3(. ومل 
يظهـــر الو�صـــم يف �صـــكل )4(. لن املعنى من العمل �صويف ديني يختلـــف مبرجعياته عن باقي 

الأ�صكال.  
اجتـــه الفنـــان )ماهـــود احمـــد( اإىل خارج اجلـــدران فكانت �صور املـــراأة تبدو متحـــررة، وبدون  11 .
حيـــاء. فا�صطـــدم بجـــدار التقاليد، ولهذا اجته اإىل هجر الواقع نحـــو تاأويالت متخيلة فيها 

رموز عن ذلك الواقع. كما يف ال�صكل )1، 2، 3، 4(. 
يالحق ال�صوء ج�صد املراأة با�صتمرار عند )ماهود( ويختفي الرجل يف منطقة الظل. 12 .
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