نَمذَجَةَالعنفَيفَخَطابَالابداعَالتصويريَالعرايقَاملعارص َ
َ(أحداثَالعنفَأثناءَ َوبعدَصيفَ2014م) َ
أَرجيَسعدَعداننَالهنداوي َ
ملخصَالبحث َ
َََََشلكتَاحداثَالعنفَالخريةَوخصوصاَبعدَسقوطَاملوصلَيفَصيفََ2014عالمةَفارقةَيفَاترخيَالعراقَاحلديثَ
حيثَاس تولتَجامعاتَالعنفَالإرهابيةَعىلَمساحاتَواسعةَمنَمدنَوسطَوشاملَالعراقَ،مماَتسببَابلعديدَمنَ
الضحاايَوحبركةَجهرةَونزوحَجامعيةَ َ،وعىلَالرمغَمنَانَالملَواملعاانةَوالعنفَاكنَهلَجسلَطويلَيفَاترخيَالعراقَإَالَانََ
احداثَالنصفَالثاينَمنَعامَ2014مَاكنتَالعنفَوالارشسَمماَملَيس بقَهلَمثيلَ .
ومنَهذاَاملنطلقَفقدَحاولتَالباحثةَالكشفَعنَتأثريَهذهَالاحداثَوبصورةَحرصيةَيفَاملاكنَوالزمانَواملوضوعَعىلَ
خطاب َالإبداعي َالتشكييل َالعرايقَ،ومعرفة َكيفَقام َالفنانون َالعراقيونَبنَمذجة َهذاَالعنفَيفَالفضاءَاوَالسطحَ
التصويريَ،حيثَمتَتقس ميَالبحثَاىلَأربعةَفصولَ–َفاكنَالولَخيتصَابجلانبَاملهنجيَمنَحمدداتَالبحثَمثَمعاينَ
املصطلحاتَجبوانهباَاللغويَوالاجرايئَواملوضوعيَ،وتكَونَالفصلَالثاينَمنَأربعةَمباحثَحيثَقدمَاملبحثَالولَ
صورةَعامةَللقميَالاجامتعَيةَاحملليةَوماَتأثريهاَعىلَمعلَالفنانَالتشكييلََ،أَمَاَيفَاملبحثَالثاينَفقدَمتَالكشفَعنَبعضَ
النتاجئَاملبارشة َللعنفَعىل َاجملمتعَالعرايقََ،اماَاملبحثَالثالثَفقدَخُصَصَلبحثَالعالقةَاملبارشة َللعنفَوالتطرفَ
والإرهابَعىلَحركةَالتشكيلَالعرايقََ،يفَحنيَخصَصَاملبحثَالرابعَعىلَمؤرشاتَالاطارَالنظريَاذليَتضمنَعرشةَ
مؤرشاتََ،أربعةَمهناَاكنتَمؤرشاتَمنَدراساتَسابقةَ .
أَمَاَالفصلَالثالثَفقدَخصصَلإجراءاتَالبحثَمنَمهنجيةَالبحثَوجممتعَالبحثَوعينةَالبحثَومسوغات َاختيارَ
العيناتََ،حيثَمتَحتليلَس تةَاعاملَمنتجةَبعدَوبسببَأَحداثَصيفََ 2014ومخلسةَفناننيَمنَخمتلفَاملناطقَ
واملس توايتَمباَحيققَأغراضَالبحثََ،مثَلَتَالعينةَالوىلَ(دَ.بالمسَمحمد)َأهايلَبغدادَكامَميثَلَطبقةَأساتذةَالفنَ
العرايقَاملعارصَ،يفَحنيَمثَلَتَالعينةَالثانيةَ(مطيعَامجلييل)َمدينةَالفلوجةَوهوَميثلَالفنانَاملامرسَاحملرتفَ،يفَحنيَرمقَ
َ3الفنانةَ(املَفاضل)َمثَلتَمدينةَالرماديَويهَممثةلَلطبقةَالفنانَاملامرسَغريَاحملرتفَ،وقدَمتَتقدميهاَبعملنيَ،فأماَمعلهاَ
الولَمفثَلَتعرضَالفنانَلعمليةَاطالقَانرَووصفهاَللموتَ،ومثلَمعلهاَالثاينَهروهباَمنَالتنظميَالإرهايبَابجتاهَالصحراءَ،
كامَمثلتَالعينةَرمق(3نرباسَهامش)َاملوصلَويهَمتثلَطبقةَالش بابَوالفنانَالصاعدَ،ومثلتَالعينةَرمق(َ4عقيلَخريف)َ
الفنانَالهاويَوطبقةَالش بابَالعرايقَومثلَردودَفعلَاملثقفَالعرايقَ .
كامَتضمنَالبحثَيفَفصهلَالرابعَالنتاجئَوالاس تنتاجاتَواملقرتحاتَوالتوصياتَاإضافةَاىلَقامئةَاملصادرَ .
الفصلَالولَ(َالاطارَاملهنجي)َ/
املبحثَالولََ/حمدداتَالبحثََ :
َ-1المهيةََ:دأبَالاكدمييونَوالباحثونَوصانعوَالس ياساتَمنَخمتلفَأحناءَالإنسانيةَوجمالتَالتمنيةَواملنظامتَالإنسانيةَ
ومنذَاتساعَظاهرةَالعنفَوالهتجريَالقرسيَوبشلكَمزتايدَعىلَرضورةَالافادة َمنَادلراساتَوالتحليالتَاخلاصةَمبنَ
تعرضَللعنفَأَوَللهتجريَالقرسيَوحتليلَالبياانتَبعدَمجعهاَبدقةَلتطويرَ(اس تجاابتَمناس بة)َلإفرازاتَهذهَالظواهرَ
العنيفةَ .
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يفَهذاَالبحثَترومَالباحثةَالإجابةَعنَعددَمنَالس ئةلَاملهمةَاليتَترتددَيفَالوقتَاحلارضَ،منَخاللَدراسةَعددَمنَ
اعاملَفناننيَتشكيلينيَعراقينيَوالكشفَعنَهذهَالافرازاتَالإبداعيةَومدىَخمالفهتاَملاَهوَمطروقَيفَالنظرايتَامجلاليةَ
الافالطونيةَ،فالرصاعَاكنَملهمَالابداعَوالرشَقرينهَالفنَوامجلالَ .
َ-2مشلكةَالبحثَََ:تنطلقَمشلكةَالبحث(منذجةَالعنفَيفَخطابَالابداعَالتصويريَالعرايقَاملعارص)َابحملاورَ -:
 -1تأثريَاحداثَالعنفَالخريةَبعدَسقوطَاملوصلَومنذَصيفَعامَ2014مَوانتشارَهذهَامجلاعاتَيفَعددَمنَ
احملافظاتَالخرىَ،وخصوصاَعىلَطبقةَالفناننيَالتشكيليني.
 -2دراسةَالاعاملَالتصويريةَلعددَمنَالفناننيَممنَتعرضوا َخشصياَلعاملَعنفَأَوَهتجريَقرسيَوخصوصاَمنذَ
صيفََ،2014وحىتَ.2015/1/1
َ -3دورَاخلرباتَالعلميةَواملهاراتَ(للعينات)َ َوأَثرهاَيفَخطاابتَالابداعَيفَجمالَالرمسَالناجتَعنَاعاملَعنفَ
(،بقدرَماَتتحمهلَعددَصفحاتَهذاَالبحث)َ،لعددَمنَالفناننيَ(العينات)َمنَذويَاملَس توايتَاملَتلفةَمنَحمرتفنيَوَ
رسامنيَانش ئنيَورسامنيَهواةَحيثَتمتزيَعيناتَادلراسةَبوجودَعددَمنَالسامءَاملعروفةَيفَجمالَالفنَوعينةَمنَ
الرسامنيَالناش ئنيَوكذكلَتمتزيَالعينةَالخريةَ(املَادلرايج).
َ-3أَهدافَالبحثَََََ:كشفَمنذجةَالفناننيَالعراقينيَللعنفَيفَخطاابهتمَالإبداعيةَالتصويريةَ .
َ-4حدودَالبحثََََََ:احلدودَاملاكنيةََ/العراقَ-احلدودَالزمانيةََ/املدةَاحملصورةَبنيَ2010مَاىلَ.2015/1/1
احلدودَاملوضوعيةََ/الفنَالتشكييلََ/رمسَ-5ادواتَالبحثََََ:ويفَهذاَالبحثَستتعمدَالباحثةَاجراءَمقابةلَمعمقةَ(ََ )َIn-depth Interviewواليتَتس تخدمَ
عادةَيفَالبحوثَالنوعيةَ(-1قنديلجي-صَ،)179حبيثَيكونَللعينةَاثراَيفَتشكيلَاملقابةلَلكونَاملقابةلَدوراَابرزاَيفَ
مجعَاملعلوماتَوالبياانتَ،مماَيسهلَللخصايئَالقامئَابملقابةلَفهمَاحلاةلَفهامَشامالَ،وابلتايلَيسهلَعليهَدراس هتاَوإارشادهاَ
مثَتوجهيهاَ.وتربزَأمهيةَاملقابةلَيفَكوهناَمعليةَاإاتحةَالفرصةَللتعبريَاحلرَعنَالآراءَوالفاكرَورسدَاملعلوماتَواخلرباتَبنيَ
الباحثَومعالئهَ،َ،فاملقابةلَخالصهتاَهوَاجراءَحوارَاوَحمادثةَاوَمناقشةَموهجةَتكونَبنيَالباحثَعادةَمنَهجةَ
وخشصَ،اوَاشخاصَاخرينََ،منَهجةَاخرىَ(-2قنديلجيَ .)174-
املبحثَالثاينََ/مصطلحاتَالبحثَ(منذجةَ–َالعنفَ–َخطابَ–َالابداعَ–َالتصويري) َ
(منذجة)ََ-لغةَ:نموذج :امسَ َ-امجلع  :ن ُموذجاتَوَنامذ َُجَالن ُموذ َُجَ ُ :مثالَاليشءََ،ومنذجةَاليشءَمتثيهل.
َََََََََاصطالحاَ:المنذجةَ–(َ:َ- )َmodelingاإنَالمنوذجَ–َ-Modelهوَالمتثلَاذلهينَليشءَماَوَلكيفيةَاش تغاهلَ،
وَعندماَنضعَيشءَماَيفَمنوذجَنس تطيعَأنَنقدلَاصطناعياَ–َ-Similarترصفَهذاَاليشءَوَابلتايلَالاس تعدادَلردودهَ.
وَهذاَيعينَأنَالمنذجةَليستَاإلَالفكرَاملنظمَلتحقيقَغايةَمعليةَ،ذكلَأنَالمنوذجَهو َنظريةَموهجةَحنوَالفعلَاذليَ
نريدَحتقيقهَ.وَمنَهذاَاملنطلقَميكنناَالقولَأنَلكَاإنسانَ"يمنذج"َيفَحياتهَاليوميةَوَيفَلكَحلظةَ،فهوَجيمعَلكَ
الاكئناتَاليتَحتيطَبهَبصورةَذهنيةَ،سواءَتعلقَالمرَبأش ياءَماديةَأمَبأشخاصَأمَحىتَمبؤسساتَ،وَهذهَالصورةَ
اذلهنيةَمتكنهَمنَتركيبَوَتقليدَسلوكَموضوعهَاصطناعياَلتقيميَنتاجئَقراراتهَوَخيتارَمضنَالقراراتَاملمكنةَأفضلهاَ،وَ
اإذاَبداَهلَالمنوذجَغريَمناسبَيغريهَبأآخرَ.وهكذاَفاإن َسريورةَقرارَالتبضعَأوَسريورةَتقبلَاإعالمَاإشهاريَيهَمثالَ
سريوراتَقابةلَلنَتمنذج(-3جريدةَالعرب)ََََََََ َ.اجرائياَ:منذَجةََ/خلقَمنوذجَيكونَبنية َصوريةَتعيدَاإنتاجَالواقعَ
افرتاضياَ .
22
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(العنف)ََ-لغةَ:العنف :ع ُنفََبـ  /ع ُنفََعىلَيع ُنفُ َ،ع ْن ًفاَوعناف ًةََ،فهوَع ٌفََ،واملفعولَمعنوفَبهََ،
نيفَوامجلع ُ :ع ُن ٌ َ
ع ُنفََابلر ُجل ََ :ل ْم َي ْرف ْق َبه ََ ،عام ُهل َبشد ٍة َو ُع ْن ٍف َ َأ ْو َلم ُه َوعريَُهَ ،وال ْع ْنف َابلضم َضد َالرفق(-4الرازي-صَََََََ)250
اصطالحاَ:العنفَ)َViolence(-الاس تعاملَغريَاملرشوعَاوَعىلَالاقلَغريَالقانوينَللقوةَََََََََ.اجرائيا(َ:العنف)َهوَ
املامرسةَالفعلية َللقوةَوانعاكسَذايتَيرتبطَبتفاعالتَبنيَالفنانَوحميطهَاملوضوعيَويعربَعنهَيفَالعملَالفينَبتجلياتَ
مرئيةَ .
(خطاب)َََ-لغةَ:خطابَ:لَك ٌمَتُو ُونَ ُح ْكامًَبينًَاَ،وقدَأوردَ(الرازي)َمعاينَعدةَلـ(خَ
َّضَبهَقضي ٌةَ ُمعلق ٌةَ َأ ْوَ ُم ْشلك ٌةَوي ُك ُ
طَب)(-5الرازيَ -صََََََََ .)1105اصطالحا(َ:خطاب)َ،وحيامثَوردَيفَتضاعيفَاملعامجَالعربيةَ،فهو َحييلَعىلَ
الالكمَ،أيَقدَاس متدَدللتهَاملذكورةَمنَالس ياقَالواردَ،فهوَالالكمَاملبنيَادلالَعىلَاملقصودَبالَالتباسََ،ويفَالثقافةَ
العربيةَ،يقتيضَبعضَالرتيثَ،ذكلَلنهَمصطلحَشاملَيتسعَلكثريَمنَادلللتَ،فض ًالَعىلَاتساعَاملفهومَليشملَلَكمَ
هللاَ،ويشملَدللتَأَخرىَانَمصطلحَ(خطاب)َمنَاملصطلحاتَاليتَوجلتَيفَادلراساتَالنقديةَاحلديثةَ،وأصبحتَ
أكرثَتداو ًلَدلىَالنقادَاملعارصينَالعربَ،نتيجةَاحتاككهمَابلتياراتَالنقديةَالعامليةَ،ورغبةَمهنمَيفَجتاوزَاملفاهميَالتقليديةَ،
والسعيَاإىلَأآفاقَاملعرفيةَالعلميةَ،وحماوةلَجتاوزَا إَلشاكليةَاليتَطرهحاَمفهومَ(نص)َيفَالنصوصَالنقديةََََََََ.اجرائياَ:
(اخلطاب)َيهَاللغةَالفنيةَاملرسةلَمنَ(الفنان)َاىلَاملتلقيَ،أيَهوَ(الباث) َللخطابَبأسلوبه َالفينَ.يقولَافالطونَ:
الاسلوبَيفَاخلطابَهوَالاكشفَعنَفكرةَصاحبهَونفسيتهَ َوكَيفامَتكونَطبائعَالشخصَيكونَأسلوبه(-6مسلط)َ .
(الابداع)ََ-لغةَ:الابداعَ–َ(بَدَع)َأبدعَاليشءَ:اخرتعهَلَعىلَمثالَ(-7الرازي-صَ)31واصلهاَمنَ(بدع)َوللـ(بدعة)َيفَاللغةَأصالنَ،أحدهام(َ:البدع)َ،وهوَمأخوذَمنَ(بدع)َ،واثنهيام(َ:الابداع)َ،وهوَماَمأخوذَمنَ(أبدع)َ.ولَكَهذينَ
الاصلنيَيعطيَمعنَواحد ًا-8(،هامشَللباحثة)َوهوَعبارةَعنَانشاءَاليشءَلَعىلَمثالَسابقَ،واخرتاعهَوابتاكرهَبعدَ
ًَ
أنَملَيكن .يقولَالفراهيديَعنَ(البدع)«َ:هوَاإحداثَيشءَملَيكنَهلَمنَقبلَخلقَولَذكرَولَمعرفة»َ.ويقولَالراغبَ
عنَ(الابداع)«َ:هوَانشاءَصفةَبالَاحتذاءَواقتداء»(-9الباقري)َََََََََََ.اصطالحا(َ:ابداع)َ،ل إالبداعَأربعةَمكوانتَ
أساس يةَيهَ:العملَالإبداعيَ،العمليةَالإبداعيةَ،الشخصَاملبدعَ،املوقفَالإبداعيَ.وكذكلَميرَالإبداعَبعددَمنَاملراحلَ
يه-1َ:الاعدادَويهَمرحةلَمجعَاملعلومات-2َ.مرحةلَالمكون(-10جريومَتر:زكراي-صَ)143ويهَمتثلَاملعلوماتَوتوليفهاَ
شعورايَأوَلَشعوراي-3.مرحةلَالارشاقَويهَمرحةلَخروجَرشارةَالإبداعَوبدءَالإبداع-4.التحقيقَوالتنفيذَ،كامَويعرفَ،
" َحمكَعقيلَأوَاس تنتاجَليسَمبنياَ َعىلَالتفكريَاملنطقيَ،اإمناَعىلَالالشعور َ(-11وياكبيداي)َ"َ،أماَ(الإبداعية)َفهييَ
"الاس تعدادَللخلق"(-12جوليا-صَ .)9
ََََََََاجرائياَ:هوَنشاطَواعَلهدفهَ،وليسَمثةَطريقةَاثبتةَحمددةَمقدماَ،فعىلَالفنانَأَنَيرجتلَ،وعندماَينتجَمسوداتَ
متعددةَفعليهَانَيقررَ،وميارسَعىلَنوعَمنَاملادةَاخلامَاليتَيشلكهاَاوَحيورهاَليكَيؤديَغرضهَوحيققَهدفهَ،وقدَتكونَ
هذه َاملادة َاخلام َالواان َاو َالفاظا َاو َرخاما َاو َأصواات َ–وغري َذكلَ ،وان َالفنان َيمتزي َمبهارة َوبراعة َيف َاس تخدام َهذاَ
الوس يط(-13جريوم-صَ .)138
ٍ
اَفتصورَ.وتصورتَاليشءَ:
(تصويري)َ-لغةَ:التصويري(َ:الص ًور)َبكرسَالصادَ،لغةَيفَالصورَمجعَصورةَ.وصورهَتصوير ً
تومهتَصورتهَ،فتصورَيلَ.والتصاويرَ:الامتثيل-14(.الرازي-صَ )205
َََََََََاصطالحا(َ:تصويري)(َ،الصورة)َ(ََ)َimageيهَوعيَليشءَغائبَاوَغريَموجودَ(والصورةَتقابلَ"الادراك"َ
اذليَهوَتصورَيشءَحارض)َ -.وممزياهتاَالساس يةَيهَ -1َ:انَالصورةَيهَ(وعي)َوليستَحمتوىَلتصورَماَ،أيَانَ
امليةلَيهَموقفَيتخذهَالانسان-2َ.متتازَبكوهناَ(ش بهَمالحظة)َوليسَرؤيةَاتمةَوحقيقية-3َ.انهَوعيَمتخ ًيل-4َ.عفويةَ
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ومس تقةلَعنَا إلرادة(-15جوليا-صَ.)291اجرائياَ:يس تخدمَمصطلحَ(صورة)َبنيَاجملردةَاخلياليةَ(الرصفة)َ(َ)image
والصورةَاحملاكيةَللطبيعةَ(بنيةَمنجزةَمرئية)َ(َ )َpictureوماَبيهنامَمنَصورَذهنيةََ،وينبغيَعدمَاخللطَبنيَالصورتنيَ
َ،أيَبنيَ(َ)Drawingوَ(َ-16()photographyسالم—صَ،َ)14ويفَهذاَالبحثَفأنَ(الصورة)َيهَاإعادةَالواقعَ
بتجريدهََ،فهييَتنظاميَمادايَشلكياَوعرضاَحتليلياَوروحياَماَجيعلَاليشءَقابال َللمعرفةََ،فـَ(التصويريَالفين)َمرتبطَ
بذاتيةَالفنانَ،وختضعَلاليدلوجيةَاليتَتسريَذاتَالفنانََ،ويهَردودَأفعالَثنائيةَالبعدَ،منَخاللَانعاكسَذاتَالفنانَ
وخمزوانتهَيفَالالوعيَعىلَالسطحَالتصويريَ .
الفصلَالثاينَ(َالاطارَالنظري)َ/
املبحثَالولَ ََ :نظرةَعامةَيفَاملوقفَالاجامتعيَمنَالتشكيلَالعرايقَاملعارصَ:إَانَ َالفنَالعرايقَمعوماَهوَوليدَاملعاانةَ
َوالملَوالعنفَوليسَالقميَادلينيةَوالاجامتعيةَحفسب؟َتكلَالرصاعاتَاليتَخاضهاَهذاَالبدلَعىلَحقبَطويةلَمنَاترخيهَ،
منَمشاهدَالقتلَوالسحلَيفَبداايتَامجلهوريةَالناش ئةَاىلَمشاهدَاملعاركَاحلربيةَوحىتَأفالمَقطعَالرؤوس(-17زهراء-
صَ،)12وحيثَاتفقَكثريَمنَعلامءَامجلالَومنظريَالنقدَالفينَعىلَانَالايدلوجياَالاجامتعيةَالسائدةَتتجىلَيفَالعملَ
الفينَمنَخاللَالشلكَالفينَعىلَأساسَانَالشلكَهوَالعنرصَالاجامتعيَيفَالفن َ(-18بسطاوييس-صَ،)68ذلكلَ
يكونَالشلكَاوَالنصَاملفردَسواءَاكنَ(عالمةَنوعيةَأمَعالمةَمتفردةَأمَعرفيةَاوَايقونةَأمَمسةَأمَامارةَأمَرمزَأمَخربَ
أمَتصديقَأمَبرهان)(-19امربتوَايكو-صَ،)27هوَ(حاملَايدلويج)َدفعَعملَامجلالَاملعارصَومنظريهَدلراسةَهذهَالقضيةَ
عىلَعدةَمس توايتَوهوَتزامنَهذاَالشلكَأَوَالنصََ،مبعنَهلَيتكررَهذاَالشلكَيفَاعاملَفنيةَمعارصةَحبيثَيشلكَ
ظاهرةَميكنَدراس هتاَوالكشفَعنَدللهتاَيفَتكوينَمدارسَفنيةَأَوَاجتاهاتَجامليةَيفَمرحةلَزمنيةَمعينةَ .
وهذاَماَيدفعناَيفَهذاَالبحثَعنَحماوةلَالكشفَعنَبعضَمالمحَ(احلاملَالايدلويج) َللتشكيلَالعرايقَاملعارصَ
التقيصَيفَبعضَجذورَالقضيةَ،فهلَاكنَللرتاثَدورَفيناَ،وهلَحننَابلصلَمتأثرونَببنايئَونقايشَاملساجدَوالارضحةَ
وهمنديسَالعامرةَالإسالميةَممنَيكررونَويكررونَالزخرفَوالطرزَاملعامريةَوالنقوشََ،امَانَأثرَالااكدميياتَالغربيةَ
واملناجهَالتدريس يةَاحلديثةَجعلتَمن َفناينَاجليلَاجلديدَدليهَقدرةَعىلَاستيعابَالتعددَوالتنوعَيفَتقدميَالعملَالفينَ
بأسلوبَوخصوصيةَالانفرادَواحلريةَدونَالرجوعَوالمتسكَابلساليبَالالكس يكية؟َوهلَحننَامامَقاعدةَتقولَانَ
التشكيلَالعرايقَبشلكَخاصَوالعريبَبشلكَعامَيقفَعندَمهنجَروتيينَمتبعَولَيتجرأَعىلَبواابتَالابداعَاملتلفةَوانَ
هدفهَهوَالوصولَاىلَفنهَواسلوبهَذاَالهنجَالروتيينَاملتبعَواملامتيزَعنَاقرانهَاكلصالةَاليتَلَميكنَانَتغريَطقوسهاَ .
انناَلوَافرتضناَاليومَأَنََعزوفَالش بابَعنَالرايضةَبسببَتطورَالتكنلوجياَيهَظاهرةَجديدةَولوَاعتربانَانَانتشارَ
الفكرَادليينَاملتطرفَيهَظاهرةَمتطورةَفأنَالاحداثَاليوميةَالشائعةَيفَعددَمنَحمافظاتَالعراقَواليتَنشهدهاَمنذَ
دخولَالقواتَالامريكيةَاىلَالعراقَعامََ،َ2003يهَبالَشكَظواهرَلَحرصَلهاَفهجرةَالعقولَمنَالعراق(-20ش ناوي-
صَ)98وتنايمَالتطرفَادليينََ،والعنفَالثينَوظواهرَالفسادَالإداريََ،وغريهاََ،ملَتعدَ(حالت)َوانَالنقصَيفَفهمَ
هذهَالظواهرَوعدمَالاعرتافَحبقيقهتاَرمباَيكونَبسببَوصفَهذهَالظواهرَبشلكَمشويلَاوَمدىَفهمنا َللتأثريَاذليَ
حتدثهََ،فدراسةَالظواهرَيبدأَعادةَابلعرتافَبأنَهناكَنوعَمنَالنقصَيفَهذاَالفهمَوأنَالتنويرَوالتوضيحَس يكونَذوَ
فائدة(-21قنديلجي-صَ.)134انَظاهرةَ(الفن)َاكنَدامئاَعرضةَللفهمَاخلاطئَمنَقبلَ(جممتعَالقميَوالخالق)َفقدَنصَبَ
(رجلَالاخالق)َاهامتمهَعىلَماَيقدمهَل إالنسانَمنَعظاتَوارشاد(-22الصباغ-صَ.)45واكنَللفنَالتشكييلَيفَالعراقَ
حصتهَمنَهذهَالنظرةَادلينيةَوالاجامتعيةَواليتَتعدَمصدراَمنَمصادرَفرضَالتص َورَالخاليقَعىلَالقميَامجلاليةَوعىلَ
الفنَالتشكييلَخصوصاَ ،ولكنَهلَ(القمي-الاجامتعية)َ(اثبتة) َلَتتغري؟َ،إَانَ َالتنوعَوالرسعةَيفَالوصولَاىلَمصادرَ
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املعلوماتَواليتَقدمهتاَالتقنياتَاحلديثةَمنَانرتنيتَوفضائياتَس ببتَاختالفاتَوحتولتَكبريةَيفَاثبتاتَالقميَالاجامتعيةَ
وهذاَمنَاملواضيعَالواسعةَواليتَلَميكنَاجيازهاَيفَصفحاتَهذاَالبحثَ،ولكنَهلَيهَمنَحتددَمدايتَابيقَالقميَ
(ثقافية)َوَ(جاملية)َوَ(فنية)َوحىتَقميناَالس ياس ية؟ََ،ولكنَومعَهذاَالضواغطَاملَهمةَ،فأنَمنَاملؤكدَانَ(الفن)َشأنهَ
شأنَاجملمتعَيمنوَويتحولَ َويتطورَويتغريَبطريقةَغريَمنسقةَفتتقدمَبعضَفروعهَوتزدهرَبيامنَتتخلفَالفروعَالخرىَوهذهَ
التغرياتَلهاَأس باهباَاملوضوعيةَالنابعة َمنَالعالقةَاجلدليةَبنيَالفنَوالواقعَالاجامتعيَاىلَجانبَمجملَاملؤثراتَالخرىَ
واليتَتؤديَدوراَابرزاَيفَالعرصَ َ.وإَانََتأثرَالفنَابجملمتعَيبدوَيفَحالتَالهنوضَكامَيبدوَيفَحالتَالتدهورَوالاحناللَ،
ذكلَاإذاَاكنَفناَصادقاَلنَس يادةَمناخَاجامتعيَوس يايسَمعنيَيؤثرَابلرضورةَعىلَاملناخَالعامَللفكرَوالفن(-23الصباغ-
صَ .)185ولكنَمايهَهذهَ(القمي)َو(امجلالية)َ،اليتَحيددهاَامجلهور؟َوهلَانَرمسَأشاكلَالنخيلَ،واخليولَالعربيةَ،
والش ناش يلَ،وبعضَمناظرانَالطبيعيةَأوَاقتباسَالرس َومَوالاشاكلَالتارخييةَسواءَسومريةَأمَاببليةَوغريهاَ،يهَماَحددتهَ
تكلَ(القمي)؟َفهلَتوقفَالرمسَالعرايقَفتقلبَبنيَالشلكَوالتعبريَوالرمزَلهذاَالإرثَاحلضاريَوالتارخييَالهائلَ،بأشاكلَ
بدأتَتتكررَيفَمدلولهتاَومتالءَالرفوفَبنسخهاَ،كبائعيَالتذاكراتَوالهداايَامامَأبوابَاملتاحف؟ َ
ولكنَماذاَلوَتعاظمَاملدَالاصويلَيفَاجملمتعَالعرايقَ(يفَالقلَيفَبعضَحمافظاته)َويفَالقطارَالإسالميةَ–َمعَاختالفَ
ادلرجةَمنَقطرَاىلَاخرَ–َمفاَهوَمصريَالفكرَوالفنَيفَتكلَاملدنَاليتَتقعَحتتَبراثنَوحمكَهذهَالتنظاميتَامامَجعزَ
املؤسساتَادلينيةَالتقليديةَوحىتَالاجامتعيةَوالس ياس يةَابجتاهاهتاَاملتلفةَيفَمواهجةَهذاَالتيارَ– َواخىلَساحتهَيفَ
طرحَخطابهَاملتطرفَواغواءَالعوامَ(املتدينني)َوبعضَالش بابَاملراهقنيَوأحصابَاملأربَاخلبيثةَوبعضَاملترضرينَمنَ
احلمكَالس يايسَيفَخطابَأَجوفَعاطفيَوانفعايلَ.لقدَاكنتَالنتيجةَوخميةَ.مثلَمعاداةَلكَمنَخيالفَمباَفهيمَامجلاعاتَ
الإسالميةَاملغايرةَوتدمريَاجملمتعَالثقايف َبرمتهَوتطاولَعىلَالنظمَاحلامكةَوالاغتيالَوالاعتداءَعىلَاهلَالفكرَوالرأيَ،
واعتبارَلكَمشاريعَالتمنيةَالفكريةَوالإنسانيةَابعتبارهاَمنَ(اجلاهلية)َاوَمس توردةَمنَ(الغربَالاكفر)(-24اإسامعيل-
صَ َ.)13
وهناَنسألَ-هلَانَجممتعاتناَوقبلَهذهَالهجمةَتعدََ(الابداع)َأصلهاَمنَمعنَلكمةَ(بدعة)؟َاإذاَماَتصورانَأنَلَوجودَ
للـ(بدعة)َيفَالقميَالاجامتعيةَكوهناَخالصةَالرتبيةَوادلينَوالاقتصادَبعواملهاَالتارخييةَ،فكيفَسنتصورَولدةَفنانَ(مبدع)َ
يفَجممتعناَبطوائفهَالرئيسةَاإذاَماَثبتَانَ(البدعة)َ=َ(حرام)؟َولوَملَيكنَهناكَ(فنانَمبدع)َبلَهناكَ(الفنانَالبارع)َ
ادةَعرصه؟َ َوماَيهَاذلائقةَامجلاليةَ
َ
فَهلَهوَاحلريفَ(الاهمر)َيفَتنفيذَمعهلَمباَيرتضيهَالناسَويقبهلَجممتعنا؟َوٌَمنفَذاََأميناَ إلر
لهذاَاجملمتعَاذليَنعيشهَاليوم؟َوهلَارتىضَالفنانَالعرايقَوقبعَهبذاَادلورَأيَانَيكونَمنفذاَ(ماهرا)َوليسَخ ًالقاَحر ًاَ
و(مبدعا)؟َفكيفَاذاَجاءتَ(الهجمة)َابلإعصارَ(التكفريي)َوغزاَورضبَبقوةَ،فهلَس يعودَالفنانَالعرايقَاىلَ(حريفَ
ماهر)َكَنقاشَأرضحةَومساجد؟ َ(هذاَيفَأفضلَالحوال)َ،امَس هياجر َاىلَأَورابَفيلبسَثواب َمطرزاَببعضَايقوانتَ
وطنيتهَ(اوَماَتبقىَمهنا)َفيطيلَحليتهَوحيملَغليونَالقراصنةَويرتديَقبعةَويعيدَفينتجَالرتاثَعىلَصورةَحيهباَالغربَ
اوَيس تنسخَنفسهَأَوَجيرتَيفَاعاملَاملسترشقني؟َ َ
لقدَجاءت َابلفعلَهذهَالصدمةَيفَاحداثَالشهرَالسادسَمنَس نةََ 2014بعدَانَاحتلتَهذهَالتنظاميتَالكثريَمنَ
مدنَوقرىَالعراقَيفَحمافظات َنينوىَوالانبارَودايىلَوصالحَادلينَوكركوكَ ،بعدَمسريةَطويةلَمنَتغافلَادلولَيفَ
اختيارَاملواهجةَالفكريةَوَ(املعرفية)َوفضلتَاحللولَالمنيةَوالعسكريةَواليتَملَتسفرَالاَعنَمزيدَمنَتعاظمَاملدَالاصويلَ
وحىتَعىلَاملس توىَالعامليَيفَانتظارَاللحظةَاملواتيةَلالنفجار(-25اإسامعيل-صَ.)14وهذاَماَحدثَفعالَ،خفرسانَحىتَ
تكلَالارضحةَوقدَملئتَشاشاتَالفضائياتَبصورَتدمريهاَ،اهناَغزوةَضدَلكَماَهوَانساينَحىتَاحلجرَامجليلَ .
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املبحثَالثاينَ:أاثرَالعنفَعىلَاجملمتعَالعرايقَ:إَانََالهروبَمنَالعنفَوالزنوحَالقرسيَاكنَدامئاَمنَالشاكلَالساس يةَ
للوجودَالإنساينَ.عىلًََمرَالتارخيَويفَمجيعَأحناءَالعاملَ،الناسَتتحركَأوَجيريَنقلهاَحتتَضغطَالق َوىَ،بدءاَمنَالعوزَ
اإىلَالاضطهادَواحلربَ.وإا ًن َمرشدو َالرواحَوالضحاايَاكنتَقدَتزامحتَحوهلمَ(ال ُنصَب) َبسبب َقوىَالرجلَ،اوَق َوةَ
التكنولوجياَاوَق َوةَالطبيعةَ .
َإَانََالعنفَوالهتجريَالقرسيَموضوعَكبريَتقريباَيفَمجيعَأشاكلَالتعبريَامجلايلَوالفينَمنَالعصورَالقدميةَاإىلَاليومَ.وإانَ
العنفَوالزنوحَيرتمجَنفسهَاإىلَالمتثيلَالفينَعىلَمس توايتَاملوضوعيةَ،اخلطابيةَوغريَالرمسيةَ،عكسهاَالفنانونَيفَادلولَ
واجملمتعاتَاملتغريةَاليتَعاشواَفهياَ،كتخيلَ(هناايت)َاوَ(الآجَةلَ)َأخرىَأوَيفَحماولهتمَللتصاحلَمعَمتزقاتَمنَاملايضَ.اوَ
اإعادةَاحلاكيةَللتذكريَهباَوقدَجسلَالتارخيَالعديدَمنَتكلَاملواقفَفوقَالتوارخيَالشخصيةَوامجلاعيةَللهجرةَالقرسيةَاوَ
لضحاايَالعنفَحتتَمسمياتهَاملتلفةَيفَاملامرساتَالثقافية َوالاجامتعيةَوامجلاليةَيفَمجيعَأحناءَالعاملَ،مماَأدىَيفَبعضَ
الحيانَاىلَظهور َأشاكلَجديدةَ،خمتلطةَمنَاحلياةَوالفنَ،ولكنَأيضاَيفَكثريَمنَالحيانَتركتَااثَراَمعيقةَبسببَ
اس مترارَالرصاعاتَوالزناعاتَ.وبيامنَتطاردَأش باحَالعنفَوالزنوحَاملاضيةَحارضان َالتارخييَ،فأنَمصادَره َالعنيفةَوطرقَ
الهجرةَالقرسيةَاجلديدةَتس مترَيفَالظهورَوحتديَلكَمنَخيالناَامجلايلَووعيناَالنقديَ .
إَانََهذهَادلراسةَحتاولَاس تكشافَكيفَانَمعلياتَالعنفَ َوالهتجريَالقرسيَقدَانعكستَيفَالعاملَالفنيةَوغريهاَمنَ
أشاكلَالتعبريَالثقايفَكامَانعكستَعىلَمعومَاجملمتعَ َولوَيفَبعضَمدنَالعراقَخصوصاَبعدَصيفََ ،2014منَخاللَ
بعضَرواايتَحضاايهاَودراسةَجتلياتَالعنفَعىلَالعملَالفين َمنَمتثيالتَاحلربَوالاداءاتَاملعارصةَلتدفقاتَااثرَ
العنفَولكنَيفَحنيَهندفَاإىلَالاخنراطَيفَأشاكلَالعنفَامجلاليةَ،ساعنيَأيضاَملعاجلةَ،خمرجَالَنظريةَاوَاملهنجيةَالاكمنةَ
وراءََ--كيفَيعملَالفنَوالنقدَحتتَسقفَالعنفَفقدَتساعدانَعىلَفهمَأفضلَوقياسَالعالقاتَاملعقدةَبنيَالقوةَالقاهرةَ
والانفعالَالإبداعيَ .
فعىلَالرمغَمنَأنَهناكَتزايدَيفَاملعرفةَيفَاس تكشافَتأثريَاعاملَالعنفَ َوالزنوحَالقرسيَ،بعدَانتشارَحالهتاَعربَالعاملَ
فهناكَظروفَمتنوعةَمنَمجموعاتَالبياانتَالكبريةَاملوجودةَامامَالباحثنيَفاميَيتعلقَبس ياقاتَحمددةَمنَالهتجريَالقرسيَ،
اوَاختالفَظروفَالعنفَمنَمنطقةَاىلَأخرىَاوَحاةلَواخرىَوهناكَحالياَدارسونَيفَأيَ(املهنجيات-الاس تجاابت)َ
املتكررةَلغرضَرمسَالإطارَالشاملَللظاهرةَ،ومنَتكلَالتحدايتَيه(-26س يف-ص:)225
أولَ:صعوابتَالمتيزيَبنيَتأثريَالزنوحَوتأثريَالعنفَأوَالزناعَ .اثنياَ:صعوابتَالتفريقَبنيَتأثريَالزنوحَومعلياتَالتغيريَ
الاجامتعيَالعامَ.اثلثاَ:تعقيدَحتليلَوتقديرَاملدىَالقصريَ،والتغرياتَاملتوسطةَوالطويةلَالجلَعىلَمرَالزمنَلاثرَالعنفَ.
رابعاَ:اإىلَأيَمدىَتكونَاملعلوماتَرصحيةَأوَمضنيةَومدىَقميهتاَ،فقدَتؤثرَ(الوس يةل)َاليتَيمتَمجعَالبياانتَلهاَابلثرَيفَ
الاس تنتاجاتَ.خامساَ:حتدايتَالاعامتدَعىلَالبياانتَالتجريبيةَلوضعَتوصياتَتعمتدَعىلَالاس تجاابتَ.انَبعضَجوانبَ
منَحاةلَالكشفَاوَالتحقيقَواملعرفةَ[حولَتأثريَوتأثر]َالالجئنيَاوَالضحاايَ،منَخاللَالتكرارَيفَالاس تجاابتَيصبحَ
(ادلليل)َمقبولَكحقيقةَعلميةَ .
َلقدَمرَالعاملَالعريبَوالعراقَبصفةَخاصةَوخاللَالس نواتَاملاضيةَبظروفَاثرتَعىلَكثريَمن َنوايحَاحلياةَفيهَ
وانعكستَيفَبعضَجوانهباَبأاثرَسلَبيةَعىلَالصحةَالنفس يةَللعديدَمنَافرادها(َ،فانترشتَفيهَظ َواهرَممتثةلَابلسلوكَ
الالعقالين َوالامراضَالنفس ية َوالاجامتعية َكامَيالحظَيف َالسلوكَالهس ترييَوالضياعَوالوهن َوالاكتئابَوفقدانَ
الإحساسَالاجامتعيَوالهويةَوالانامتءَالاجامتعيَوالوطينَوالسلبيةَوالتعصبَوضعفَالانامتءَاملس تدمي)َ(-27اكظم-
صَ .)22
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أَنََاملنظومةَالنفس يةَواذلهنيةَللفردَالعرايقَ(قدَعرفتاَوحسقتاَابلحداثَالصادمةَالعنيفةَومبشاهدَاحلروبَبلكَاهوالهاَ–َ
دماء-فقدان-موت-خوف-رعب-ترقب-او َمبا َهو َأت َ– َأصوات َانفجارات-أزيز َرصاص-رصاخ َأطفال-انعدام َالامنَ
والمان-هتجريَ–وغريَذكلَ.فأنَمثلَهذهَالصدماتَاليتَعاىنَمهناَالفردَالعرايقَتركتَأثراَابلغاَوكبرياَعليهَنفس ياَواجامتعياَ،
وقدَتبقىَمعهَمدةَطويةلَمماَيؤثرَيفَمسارَحياتهَوانشطتهَاليوميةَوحياتهَاملس تقبلية-28().رسحان-صَ .)4
لقدَاكنَاملشهدَالعرايقَولوَيفَبعضَفئاتهَهميأَ َلحداثَأكرثَعنفاَودمويةَقبلَاحداثَاملوصلَيفَصيفَ(،2014فقدَ
عاىنَجيلَاحلربَوجيلَالش بابَواذليَنشاءَعىلَقميَطارئةَعىلَاصلَاجملمتعَالعرايقَوغريبةَعنهَمثلَانتشارَظاهرةَمحلَ
السالحَوالتحش يدَالفئويَوالطائفيَوانتشارَعصاابتَقطعَالطرقَوالرسقةَواخلطفَوالاستيالءَعىلَممَتلاكتَالناسَ
وأموالَادلوةلََ،وحيثَانَالتعاملَمعَاحلياةَهبذاَاملنطقَيقودَاىلَالإحباطَوالفشلَوالوهنَوالضعفَوالرغبةَيفَتدمريَ
احلياةَوحتطميَلكَيشءَينمتيَاليهَالفردَ.حفَيثَهتمينَثقافةَالعنفَواملوتَعىلَوجدانَالانسانَفلنَيتقنَأيَحرفةَسوىَ
تقديسَاحلزنَوالتوترَوصناعةَاملوت)(-29الرفاعي-صَ .)7
املبحثَالثالثَ:صورةَالعنفَاجلديدةَوالابداعَالفينَالعرايقَ:ميكنَالتعرفَعىلَالوقائعَالتارخييةَاليتَمتثلَالاحداثَاليتَ
اصبحتَابلنس بة َللفنانَاملادةَالاساس يةَلإبداعهَمثلَالعنفَوالرصاعَواملواضيعَالرتاجيديةَاليتَحتفزَطاقاتهَالابداعيةَ
لإنتاجَاعاملَذاتَابعادَترتمجَاحلاةلَالنفس يةَاليتَيعيشهاَوغريهَمنَاملشاهدَاليتَمتثلَالواقعَاملنعكسَ.ومنَهناَيتضحَانَ
املنجزَالابداعيَيتحددَبعواملَ(اترخيية– اجامتعيةَبيولوجية)َاذَتنعكسَيفَذهنيةَالفنانَلتتحولَاىلَصورَمنَمعطياتَ
الواقعَليجسدهاَيفَاشاكلَحمددة– ومواضيعَميكنَقراءهتاَمنَاملتلقيَ.والفنونَبصورةَعامةَاختذتَطابعَالعنفَوتصويرهَ
مهنجاَلهاَمنذَهنايةَالقرنَالتاسعَعرشَوبداايتَالقرنَالعرشينَاخذتَطابعاَثورايَعنيفاَ،وقامتَالتياراتَاجلديدةَبقلبَ
موازينَالفنَوالمتردَعىلَالتقاليدَالااكدمييةَوحتولتَاىلَاجتاهاتَلَمألوفةَواجتهتَاىلَصدمَواس تفزازَاجملمتعاتَوحتديَ
قميهَ،وأصبح َمتأثراَابلس ياساتَوالاجتاهاتَالسلوكيةَاليتَمن َمضهناَالعنف(-30زهراء-صَ.)27ولقدَظهرَيفَالقرنَ
العرشينَيفَاورابَمفكرونَوفالسفةَأس بغوا َالرشعيةَعىلَالعنفَرداَعىلَالاس تالب َاذلي َميارسهَاجملمتعَالاس هتاليكَ
الرأساميلَجتاهَالفردَ.وصفتَنظمَاجملمتعاتَالصناعيةَاملتقدمةَابلعدوَوسوغَالاس تعانةَحىتَابلوسائلَغريَاملرشوعةَانَملَ
جتدَالوسائلَاملرشوعةَيفَمواهجةَذكلَالنظامَ .
اماَيفَالعراقَومنَدونَاخلوضَيفَاترخيَعنفهَالطويلَ،فكامَس بقَوقدمناهَفأنَالاحداثَاكنتَأكرثَدراماتيكيةَ،خصوصاَ
بعدَصيفَ2014معَاعتالءَاملشهدَللجامعاتَاملتطرفةَ،فملَيكتفيَ(العنف)َبقسوتهَبلَتربقعَبثوبَادلينَ،لينقلَتفسريَ
سلوكهَالإرهايبَمنَصوبَالظملَوَ(اجلرمية)َاىلَهجةَالعدلَو(العقاب)َليَصبحَاجلالدَحاكامَبعدَانَاكتسبَرشعيتهَ
اذلاتيةَمنَخاللَأفاكرَطرهحاَقادتهَ َوسري َاجملمتعاتَاليتَحتتَقبضتهَحبسبَقانونهَ(الاصويل) ََ ،فاكنَالفنَاحدىَ
حضاايهَ،لنَموقفَاملدَالاصويلَمنَ(الابداع)(-31عامرة)َبصفةَعامةَاكنَواحضاَخصوصاَالفنَالتشكييلَبصفةَخاصةَ
َ،ورمغَانَهناكَاعتقادَسائدَابلعاملنيَالإساليمَوالغريبَبأنَالإسالمَلكهَذوَطبيعةَمعاديةَللصنامَوقدَجعلَالتصاويرَ
مس تحيةلَتقريباََ،وهمامَيكنَالامرَفأنَالاحاديثَأيَ“اقوالَواعاملَالنيبَمحمدَ(صىلَهللاَعليهَوسمل)”َمبجاميعهاَاملتلفةَ،
واليتَصنفتَيفَالنصفَالثاينَمنَالقرنَالتاسعَامليالديَامناَتتحدثَبصفةَمطلقةَعنَوهجةَالنظرَاملعادية َللفن(-32
اتنغهاوزن-صَ،َ)12فاملوقفَمنَالتصاويرَواَّضَعندَاملدَالاصويلَفهمَيعودونَملدوانتَالقرونَالوىلَللترشيعَالإساليمَ
وملواقفَوأفاكرَمتَتدويهناَعندَبداايتَعرصَالتدوينَيفَادلوةلَالإسالميةَالناش ئةَ(َ،مفنَحيتفظَبتصاويرَيفَبيتهَلَ
خيتلفَعنَمنَيقتينَلكباَيفَبيتهَ)(-33البخاري-صَ،َ )320كامَانَرسومَالانسانَواحليوانَلَتكونَممنوعةَمنعاَاباتَ
عندماَتكونَيفَماكنَغريَحمرتمَويكونَمسموحاَهباَبصورةَحمددةَعىلَالابسطةَوالوسائدَمادامَامليشَواجللوسَوالاتاكءَ
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علهياَيعدَمنَالفعالَاليتَحتطَمنَشأهناَ(-34اتنغهاوزن-ص،َ)14اوَكوضعَالرسومَيفَامحلاماتَودارَاخلالء(-35
اتنغهاوزن-صَ .)15
ذلكلَفقدَملئتَشاشاتَالفضائياتَمباَأجريَيفَاملوصلَوبعضَمدنَالعراقَمنَتدمريَالنصبَوالاعاملَالفنيةَوحرقَ
معارضَالصورَواملتاحفَوحىتَاملعاملَالتارخييةَاملهمةَمبختلفَاحلججَوالس بابَاليتَطرهحاَوجه َالعنفَاجلديدَ،فكنَ
العراقَاكن َحيتاج َهذهَالاكرثةَاجلديدةَلتضيفَمأساةَفوقَمأآس يهَ،اوَانَالفنانَالعرايقَاكنتَتنقصهَهتمةَ(املارق)َاوَ
(املَهرطق)َلزتيدهَظلامَترفعَمنَجحمَمعاانتهَ .
انَالفنانَحياولَدامئاَاإرضاءَحاس تهَامجلاليةَ،ويقومَبعمليةَاإبداعيةَتتناقضَكثرياَمعَالطاعةَوالامتثالَللوامرَوالتقاليدَ
املرعيةَ،وكونهَمبدعاَيعينَ،انهَيقفَيفَمواهجةَالتقاليدَ،وضدَالسائدَواملألوفَ،انهَيبذلَلكَهجدهَمنَاجلَالوصولَاىلَ
اقىصَدرجاتَالابتاكرَوذلاَفانهَيصدمَابلثباتَوالاس تقرارَوالطمأنينةَ،ذلكلَينبعَالرصاعَ،منَارتباطَالفناننيَاملبدعنيَ
ابحلارضَواملس تقبلَ،بيامنَيرفلَالاصويل َبعباءةَاملايضَمتحصناَمباَدليهَمنَثوابتَ،وكونهَالقميَ َعىلَالفضيةلَوالخالقَ
والتقاليدَالراخسة(-36الصباغ-صَ .)237
ومنَهناَيوضعَالفنَيفَأَعىلَقامئةَاحملرماتَوالفناننيَعىلَرأسَاملارقنيَ،وذلاَجندَالهتاماتَابلهرطقةَ،والاحلادَواخلروجَ
عنَثوابتَالامةَوالاحناللَ،وغريهاَمنَالهتاماتَترتددَكثرياَ،وعىلَمرَالعصورَ،يفَمواهجةَالفناننيَاملبدعنيَ،كامَ
يواهجونَابلقمعَمنَقبلَرجالَالس ياسةَاذلينَحيمتونَوراءَرجالَادلينَ،والامثةلَالتارخييةَكثريةَجدا َ
ذلكلَينهتييَابلفنانَاملبدعَوحيداَامامَامجليعَ،لنَاملواهجةَغريَمتاكفئةَ،وهناَفكثريَمنَالفناننيَلَميكنَانَتتسقَحياهتمَ
معَالواقعَوذلاَفهمَيتعرضونَلالزماتَ،ويعيشونَحياةَمضطربةَ،وليسَجديدَماَواهجهَالفناننيَالروادَيفَالعصورَالوسطىَ
وعرص َالهنضة َالاوربية َيف َخوضهم َرصاعا َعنيفا َمن َاجل َاس تقاللية َابداعهم َعن َالتسلط َالكنيس َوادلوغامئيةَ
الالهوتية(-37الصباغ-صَ .)265
اكنَالعباقرةَيفَعرصَالهنضةَالإيطاليةَ،حيس بونَاهنمَيرونَسبباَمعقولَلعدمَحفصَادلربَاملؤديَاىلَالتجريدَولكنَ
عندماَبداءَاس تقصاءَهذاَادلربَيفَالفنَاحلديثَتبنيَانهَيؤديَاىلَماملَيكنَيفَاحلس بانَفبدلَمنَانَهيبطَابملبدعنيَ
اىلَيحَالصنَاعَانعطفَهبمَجفأةَوارتفعَوتساىمَحنوَقلعةَاملتصوفني(-38زهري-جنم-بالمس-صَ .)77ورمغَانَالتجريدَيفَ
اصهلَهوَحلَاسلويبَانهتجهَالفنانَالعريبَوالإساليمَمعوماَمنذَالقدمَ،ذلكلَدرسَاغلبَالفناننيَالتشكيلينيَالعربَأاثرَ
الفنانَالعريبَاملسملَواس تقىَمهناَالكثريَمنَادلللتَاكلإحياءَواملعنَادلاخيلَوحاولَانَينقلَالتأثرياتَالقدميةََ،بأسلوبَ
معارصََ،فالتجريدَهوَيفَالوقتَنفسهَتعبريَعنَنتيجةَفرضهتاَالقميَالاجامتعية(-39اكمل-صَ)167ذلكلَفقدَصاغَالفنانَ
العرايقَلغتهَاملتساميةَوحتدثَعنَاملضمونَبشلكَداخيلَوذايتَوانتخبَرموزهَالتعبرييةَاوَالتجريديةَمؤرشاَعنَالقلقَ
واملناخَاذليَعاشهَمكحصةلَخلربهتمَالفنيةَوكردَفعل َللواقعَالاجامتعيَبعنارصهَالاجامتعية َوالثقافيةَ،صامدينَيفَوجهَ
التغولَ،يقفونَخلفَالساترَمدافعنيَعنَفهنمَوذاهتمَ .
ً
إَانَ َاختياَري َلَهذهَالاعاملَ(العينات)َولهذاَاملوضوعَ َ ،وممنَتعرضَخشصياَلهذهَالاحداثَيعطيناَمقياساَولوَابتدائياَمنزيَ
فيهَالفنانَاخل ًَالقَمنَغريهَ،هذهَالفرضيةَيقتيضَلهاَاحلصولَعىلَمعايريَلقياسَالابداعَ،وعندماَيطرحَهذاَالسؤالَ-كامَ
هوَاحلال-وهلَانَهناكَشيئاَممزيا؟َاوَيشءَمتعلقَابنفعالهتمَونتاجاهتمَاوَبقدراهتمَالتخيلية؟ََ-انَالسببَيفَاختيارانَ
للعيناتَ(جممتعَالبحث)َيهَهوَاكتشافنا(لغة)َيفَاعاملَ(العينات)َتدعوَللحياةَاليتَنريدهاَاكإنسانينيَويهَلغةَحنتاجَالهياَ
اهجوهَمنَاحداثَجسامَ،فليسَغريباَانَتكونَليَمناَاس تجابةَانفعالية َللمنظرَ
حقاَيفَهذاَالزمنَ،وهوَحتديَملاَو
ً
اليسءَاوَاملرعبَاوَالاس تجابةَبدافعَاخلوفَلحداثَهموةلَومرعبةََ،ولكهناَالسمةَالفنيةَوالشعريةَلالس تجابةَواليتَ
28

نمذجةَالعنفَيفَخطابَالابداعَالتصويريَالعرايقَاملعارص....................................................................................أرجيَسعدَعداننَالهنداوي

حدثتَداخلَ(وس يط)َالفنانَ،لنَعالمةَ(القدرةَاخلالقة)َيهَانَخيوضَغامرَواحداثَاحلياةَابنفعالَاكرثَمماَيفعلَبقيةَ
الناسََ،وتبعاَلهذاَالرأيَيكونَدلىَالفنانَتعاطفَانفعايلََ،ومعنَذكلَحرفياََانَعواطفهَتتجهَحنوَحوادثَواشخاصَ
كثريينَخمتلفنيََ،وهكذاَوحبسبَهذاَالرأيَيس تطيعَاملؤلفَاملبدعَانَميالءَروايةَمبجموعةَغنيةَمنَالشخصياتَويشحنَ
العملَبقوةَانفعاليةَ،وفضالَعنَذكلَفأنَانفعالتهَالقويةَتدفعهَاىلَاخللقَ،وتدعوهَاىلَاملثابرةَحىتَلوَاكنتَالعمليةَبطيئةَ
ومؤملة(-40جريوم-صَََ.)155وقدَيطرحَسؤالَانَاكنَمعلهمَهذاَعبثياَمنَحلظاتَاليأسَاليتَمترَهبمَ،أمَحمطةَ َوتأهلَ
يفَالانتقالَاىلَحمطةَاتلية!َوهناَجنيبَالسائلَابلقاعدةَالقائةلَ(انَمثلَهذهَالنتاجاتَرمغَبعضَالفوضوايتَتكونَمتوقعةَ
عندماَتكونَاحلربَعىلَأشدهاَحنيَتراءى َللشعوبَواجملمتعاتَاملتحرضةَاهناَابتتَيفَمغرةَجنونَمتصاعدَسلهباَلكَ
القميَالإنسانيةَواليتَانضلتَاوَسعتَمنَاجلهاَطويال)َوهذهَالزنعةَحنوَ(الفوىض)َاوَ(الالَاإنامتء)َدوراَهمامَيفَاختيارَ
السلوبَعنَالتعبريَ َودونَاحملاوةلَمنَالنيلَ َوالسخريةَمنَالفنَيفَاحتجاجَاحلربَكامَفعلَ(ادلادائيون)(-41ابونيس-
للـ(احلاملَالايدلويج)َومدىَتعمقهَيفَذواتَالفناننيَالعراقينيَدوراَيفَعدمَاجنرارمهَحنوَنزعاتَ
َ
ص،َ)231ورمباَيكونَ
جمنونةَاوَشاذةََ،بلَاكنَتطرفَهمَعقالنياَوفوضويهتمَمؤدبةَورصاخهمَهادئاَ،حفاولواَبنسقَجاميلَو َبأداء َحريكَانشاءَ
الفعلَاخلالَقَيفَعالقةَممثرةَمعَالعملَ،مماَجعلهمَينتقلونَابلفنَاىلَحمطاتَجديدةَمنَفضاءَالابداعَ-الرصنيَ-مقرننيَ
الفنَوامجلالَابلعنفَوالرشَ .
املبحثَالرابع/املؤرشاتَاليتَافرزهتاَادلراساتَالسابقةَ :
 .1محمدَ.زهراءَاايدَ.مظاهرَالعنفَيفَالرمسَالعرايقَاملعارصَ.رساةلَماجس تريَ.جامعةَبغدادَ.لكيةَالفنونَامجليةلَ.
(َ.2014انَاحدىَاملظاهرَاليتَمزيتَفنَالرمسَيهَاعامتدهاَملظهرَالعنفَعربَالعمودَالتارخييَملوضوعيتَ–
العنفَوالرمس-عىلَحدَسواءَ،س اميَمعَامليلَالاحصايئَل إالبداعَابجتاهَالرتاجيديَعىلَحسابَالكوميديَ
وابلنظرَللجانبَاملوضوعيَاذليَاحاطَابلعراقَوماَاتسمَبهَمنَجتلياتَعنفَدمويةَالطابعَاكنَمنَاملنطقَانَ
ينعكسَذكلَيفَفنَالرمسَالعرايقَاحلديث)ََ
 .2س يفَ،اَ.وَدَ.مَ.ديَابرتولوَ.تأثريَاحلربَيفَالعراقَعىلَالمنوَوالتضخمَيفَالردنَ،حبثَمنشورَ.مركزَ
ادلراساتَالاسرتاتيجيةَ.اجلامعةَالردنيةَ.عامن(َ.2007َ.ختتلفَالاس تجاابتَابختالفَظروفَالعنفَمنَ
منطقةَاىلَأخرىَاوَحاةلَوأخرى)َ
 .3دَ.اكظمَ.حسنيَخزعلَ.الانامتءَالاجامتعيَوعالقتهَابلوهنَالنفيسَوالقلقَمنَالصدماتَ.أطروحةَدكتوراهَ
منشورةَ.مكتبةَاجملمتعَالعريبَللنرشَوالتوزيعَ.عامنَ.الردنَ(بسببَاحلروبَوالعنفَانترشتَيفَالعراقَظواهرَ
ممتثةلَابلسلوكَالالعقالينَوالامراضَالنفس يةَوالاجامتعيةَكامَيالحظَيفَالسلوكَالهس ترييَوالضياعَوالوهنَ
والاكتئابَوفقدانَالإحساسَالاجامتعيَوالهويةَوالانامتءَالاجامتعيَوالوطينَوالسلبيةَوالتعصبَوضعفَ
الانامتءَاملس تدمي)َص11
 .4دَ.رسحانَكاملَمحمدَ.الملَالاجامتعيَوعالقتهَابذلاكرةَالصدميةَوالاخفاقاتَاملعرفيةَ.أطروحةَدكتوراهَ.لكيةَ
الآدابَ.جامعةَبغداد(2008َ.انَاملنظومةَالنفس يةَواذلهنيةَللفردَالعرايقََ-قدَعرفتاَوحسقتاَابلحداثَالصادمةَ
العنيفة َومبشاهد َاحلروب َبلك َاهوالها َ– َدماء-فقدان-موت-خوف-رعب-ترقب-او َمبا َهو َأت َ– َأصواتَ
انفجارات-أزيزَرصاص-رصاخَأطفال-انعدامَالامنَوالمان-هتجريَاخلَ.فأنَمثلَهذهَالصدماتَاليتَعاىنَمهناَ
الفردَالعرايقَتركتَأثراَابلغاَوكبرياَعليه َنفس ياَواجامتعياَ،وقدَتبقىَمعهَمدةَطويةلَمماَيؤثرَيفَمسارَحياتهَ
وانشطتهَاليوميةَوحياتهَاملس تقبلية)َ َ
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املؤرشاتَاليتَافرزهاَالإطارَالنظريَ :
 .5اإنَاليدي َولوجياَالاجامتعيةَالسائدةَتتجىلَيفَالعملَالفينَمنَخاللَالشلكَالفينَعىلَأساسَانَالشلكَهوَ
العنرصَالاجامتعيَيفَالفن(َ.ينظرَاملبحثَالولَ-ص)4
 .6يكونَالشلكَأَوَالنصَاملفردَسواءَاكنَ(عالمةَنوعيةَاوَعالمةَمتفردةَأمَعرفيةَأمَايقونةَأمَمسةَأمَامارةَأمَ
رمزَأمَخربَأمَتصديقَأمَبرهان)َ،هوَ(حاملَايدلويج)(َ.ينظرَاملبحثَالولَ-ص)4
 .7أثرَالااكدميياتَالغربيةَواملناجهَالتدريس يةَاحلديثةَجعلتَمنَفناينَاجليلَاجلديدَدليهَقدرةَعىلَاستيعابَ
التعددَوالتنوعَيفَتقدميَالعملَالفينَبأسلوبَوخصوصيةَالانفرادَواحلريةَدونَالرجوعَوالمتسكَابلساليبَ
الالكس يَكية(َ.ينظرَاملبحثَالولَ–ص.)5
 .8إَانََمعلياتَالعنفَوالهتجريَالقرسيَقدَانعكستَيفَالعاملَالفنيةَوغريهاَمنَأشاكلَالتعبريَالثقايفَيفَبعضَ
مدنَالعراقَخصوصاَبعدَصيفَ(َ.2014ينظرَاملبحثَالثاينَ–ص)6
 .9اإنَاملنجزَالابداعيَيتحددَبعواملَ(اترخيية– اجامتعيةَبيولوجية)َاذَتنعكسَيفَذهنيةَالفنانَلتتحولَاىلَصورَ
منَمعطياتَالواقعَليجسدهاَيفَاشاكلَحمددة– ومواضيعَميكنَقراءهتاَمنَقبلَاملتلقي.ص7
 .10اإنَالفنانَحياولَدامئاَاإرضاءَحاس تهَامجلاليةَ،ويقومَبعمليةَاإبداعيةَتتناقضَكثرياَمعَالطاعةَوالامتثالَللوامرَ
والتقاليدَاملرعيةَ،وكونهَمبدعاَيعينَ،انهَيقفَيفَمواهجةَالتقاليدَ،وضدَالسائدَواملألوف.صَ 8
الفصلَالثالثَ(اإجراءاتَالبحث)ََ/
-1مهنجيةَالبحثَ:اعمتدت َالباحثةَاملهنجَالوصفيَالتحلييلَابس تخدامَمؤرشاتَالإطارَالنظريَالقامئَعىلَحتليلَبنيةَ
الاعاملَ(عيناتَالبحث)َمنَخاللَتفكيكهاَاىلَأجزاءَمثَاعادةَوصفهاَككتةلَواحدةَ .
-2جممتعَالبحثَََ:يقعَجممتعَالبحثَواذليَبلغَس تةَاعاملَفنيةَ،عىلَامتداداتَاملدةَمنَصيفََ2014وحىتََ2015/1/1
َ،اذَاطلعتَالباحثةَعىلَمصوراتَكثريةَومتَاختيارَالعينةَبقصديةَمس بقةَ،حيثَمتَاختيارَمس توايتَخمتلفةَللفناننيَ
منَعدةَجوانبَابتدأتَمنَمس توىَأس تاذَحيملَشهادةَدكتوراهَيفَالفنَالتشكييلَمثَفنانَممارسَ-حمرتفَمثَفنانَممارسَ
غريَحمرتفَمثَفنانَصاعدََ،مثَفنانَهاويَملَيدرسَالفنَ ََ.-3عينةَالبحثَ :ابلنظرَلسعةَجحمَموضوعَالعنفَواذليَمشلَعددَمنَمدنَالعراقَفأنَجممتعَالبحثَابلطبعَس يحتاجَ
دلراساتَاكرثَمشولَوعدداَاكربَمنَالامنذجَ،ذلاَتطلبَمنَالباحثةَالاجتاهَاىلَاختيارَالعينةَالقصديةَ،منَخاللَوضعَ
معايريَجملمتعَالبحثََ،حيثَجيبَانَيشملَاكربَعددَمنَاملناطقَاليتَتعرضتَلعاملَعنفَكامََجيبَاختيارَثقافاتَ
خمتلفةَبلغَعددهاَس تةَعيناتَ،متثلَحالتَونتاجاتَفنيةَاقَتنعتَالباحثةَبصدقيهتاَ،واهناَقدَمثَلتَاملرحةلَببعضَجتلياهتاَ َ.
-4مربراتَاختيارَالعيناتَ َ:
-1اإنََالعيناتَاكنتَموجودةَيفَالعراقَ(خاللَوبعد)َاحداثَصيفََ،2014حىتَموعدَكتابةَهذاَالبحثَ .
-2تعطيَالامنذجَاملتارةَفرصةَللباحثةَل إالحاطةَمبوضوعةَ(منذَجةَالعنف)َمنَخاللَاختيارهاَملس توايتَثقافيةَوس يكولوجيةَ
واجامتعيةَخمتلفةَمنَالفناننيَ،حيثَمتَاختيارَس يدتنيَوثالثةَرجالَ،تبدأَمنَدكتورَوتنهتييَبـ(هاوي)َ .
-3مثَلتَالعينةَالوىل َ(دَ .بالمسَمحمد)َأهايلَبغدادَكامَميثلَطبقةَأساتذةَالفنَالعرايقَاملعارصَ،يفَحنيَمثلتَالعينةَ
الثانيةَ(مطيعَامجلييل)َمدينةَالفلوجةَوهوَميثلَالفنانَاملامرسَاحملرتفَ،يفَحنيَرمقََ 3الفنانةَ(املَفاضل)َمثلتَمدينةَ
تعرضَالفنانَلعمليةَ
الرماديَويهَممثةلَلطبقة َالفنانَاملامرسَغريَاحملرتفَ،وقدَمتَتقدميهاَبعملنيَ،فأما َمعَلها َالول َمفثل َ َ
اطالقَانرَووصفهاَللموتَ،ومثَلَمعلهاَالثاينَهروهباَمنَالتنظميَالإرهايبَابجتاهَالصحراءَ،كامَمثلتَالعينةَرمق(3نرباسَ
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هامش)َمدينةَاملوصلَويهَمتثلَطبقةَالش بابَ َوالفنانَالصاعدَ،ومثلتَالعينةَرمق(َ4عقيلَخريف)َالفنانَالهاويَ َوطبقةَ
الش بابَالعرايقَ َومثلَردودَفعلَاملثقفَالعرايقَ،وتمتزيَالعينتانَ(املَفاضلَ–َوَعقيلَخريف)َابهنامَملَيس بقَهلامَدخولَ
معهدَاوَلكيةَالفنونَامجليةلَوملَتدرسا َنظرايتَالفنَولَالرمسَعىلَيدَأس تاذَحمرتفَ،بلَاكنتَموهبهتامَومعلهامَفطرايَ
خالصاَ،ونتاجاهتاَانبعةَمنَمشاعرَ َ،وهذهَاملمزيةَجعلهتامَخيتلفانَعنَالرسامنيَادلراسنيَواحملرتفنيَمنَابيقَعينةَجممتعَهذاَ
البحثَممنَدلهيمَالقدرةَعىلَتوظيفَحبارَمعرفهتمَبتجاربَالابداعَالعامليَوالتارخييَومتكهنمَمنَلغاتَالفنونَاملتلفة-1َ.
عينةَرمقَ(َ َ)1
امسَالفنانَ:دَ.بالمسَمحمد َ
امسَالعمل-َ:اهزتاز َ
اترخيَ2014-َ:م َ
قياسَ50x 70-َ:مس َ
مادة-َ:زيتَمعَاكريكلَوكولجَعىلَاكنفاسََ َ
املعرضَاوَالعائديةَ:منَاعاملَمعرضَالسملَواحلرب َ
َيفَبروكسل َ
َ
َ
َ
َ
َ
انَحركةَاخلطوطَوالرضابتَالساقطةَمنَمنتصفَاىلَاسفلَاللوحةَيعطهياَمسةَاوَ(عالمة)َوهذهَالعالمةَاوَادللةلَلَ
ميكنَانَتكونَاعتباطيةَفهييَمتودلةَبفعلَخماضَحمالَمنَعقدَاجامتعيَ(حاملَايدلويج)َ(مؤرشَرمقََ)6بنيَالفنانَ
ونشأتهَبضواغطهاَالاجامتعيةَوالثقافيةَ،وهوَيبدوَكحركةَسقوطَاملاءَواذليَحننَالانَبأحوجَالناسَاليهَاليومَيكَنغسلَ
وجهَهذاَالبدلَمنَأاثرَدمارَاحلربََ،فهوَاعمتدَموقفَالعملَويعمتدَالرؤيةَالبنيويةَاوَالفكرةَالبنيويةَواليتَهبذاَنقفَامامَ
(مفاهميَالفكرَالس مييايئ)َواذليَهوَاس تاذهَبالَمنازعََ،اذَانَانفتاحََالقراءةَاملتعددةَحييلناَاىلَمس توايتَأخرىَخارجَ
مس توىَقراءةَالفنانََ،وتصلَالمورَأحياانَاىلَخلقَنوعَمنَالفضاءَادلليلَاذليَيثريَالتأويلَوحيفزَالقراءاتَوجيعلَمنَ
القارئَ(املتلقي)َمركزاَهمامَيفَحركةَالنسقَالفينَامجلايلََ،فيحيلَلكَقراءةَاىلَمس توىَمنَالابداعَ،فقدَنراهاَيشءَمنَ
قصةَكهرمانةَاليتَتصبَالزيتَعىلَرؤوسَالَرشارَ،يفَضبابيةَتعمَدهاَالفنانَ .
انَبنيةَالعملَتضمَعالماتَايقونيةَليستَاعتباطيةَالاَاهناَتضمَاشاكلَمرمزةَمبتعدةَعنَمبدأَاملطابقةَ(مؤرشَرمقََ،)10
اضعَالعملَليحققَطالءَثقيالَ
حيثَاس تخدمَالفنانَمزجياَمنَألوانَالكريكلَوالزيتَكامَاس تخدمَالكولجَيفَبعضَمو
ً
(مؤرشَرمقََ،)7فاللونَادلاكنَميثلَثلثَمينيَاللوحةَتدخلَاللونَالفريوزيَيفَركنهَالعىلَ،كامَمنزيَثالثةَرضابتَمتوازيةَ
بألوان َصارخةَيهَالمحرَحتتهَالصفرَمثَالخرضَ .كامَ َويظهرَيفَأسفل َالربعَالايرسَمنَاللوحةَبقعَمتداخةلَمنَعديدَ
اللوانَوذات َنتوءاتَواحضةَ ،تبدوَيلَكجَثثَمنترشةَمنَحادثَتفجريَ،يفَحنيَتركَالضبابَالرماديَليغطيَسامءَ
اللوحةَبأثرَعصفَوزلزةلَو(اهزتاز)َالتفجريَ(مؤرشَرمقََ،)4اماَاش باحهَالبيضاءَ،املوزعةَيفَأسفلَوسطَاللوحةَفهييَ
دلةلَاملوتَوالضحاايَكامَقرأهتاَ َ.
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انَ(العالمة)َمتكلَخصائصَمشرتكةَمعَالمنوذجَالادرايكَلليشءَالواقعيَ(مؤرشَرمقََ،)9اذَانَاحداثَالعنفَتنعكسَ
يفَذهنيةَالفنانَلتتحولَاىلَصورَمنَمعطياتَالواقعَليجسدهاَيفَاشاكلَحمددةَومواضيعَتقرأَمنَاملتلقيَوهناَيأيتَدورَ
التأويلَواشاكلياتَالتنازعَبنيَتعبرييةَالفنانَمعَافقَقراءةَاملتلقيَ .
َ-2عينةَرمقَ(َ َ)2
امسَالفنانَ:مطيعَامجلييل َ
امسَالعمل-َ:بالَعنوان َ
اترخيَ2014-َ:م َ
قياس 80x 80-َ:مس َ
مادةَ-َ:اكريكلَوموادَخمتلفةَعىلَاكنفاس العائديةَ:مقتنياتَالفنان َ
َ
َ
ختتلفَالاس تجاابتَابختالفَظروفَالعنفَفظروفَعنفَمدينةَبغدادَاليتَعاشَهاَالفنانَصاحبَالعينة َالسابقةَ
(د.بالمسَمحمد)َيهَغريَظروفَالعنفَيفَمدينةَالفلوجةَاليتَعاانهاَفنانناَ(مطيعَامجلييل)َصاحبَهذهَالعينة(مؤرشَرمقَ
،َ)2فقد َقسَمَالفنانَلوحتهَاىلَانصافَيفَسامهئاَابللوننيَ(البيضَوالسود) َمكثلَالليلَوالهنارََ َ،ووضعَكتالَيفَاعىلَ
اللوحةَبسوادَحاكلَواضعاََايقونتهَ(حرفَالفاء)َفوقَهنارهَ،وعندَسؤايلَللفنانَعنَسببَتكررَحرفَ(الفاء)َكعالمةَ
اوَأيقونةَنوعيةَ،مؤخر ًاَيفَاعامهلَالتشكيليةَمنَرمسَوحنتَابرزَوسرياميكَقال"َ:اانَمنَمدينةَالفلوجةَوتعرفونَمكَمنَ
اذىَتعرضتَهلَاملدينةَ،وللنَحننَانزحونَمنَس نةَتقريباَخارجَبيوتناَ ،فأكيدَميثلَاحلرفَانامتءَ َللمدينةَ،احياانَحىتَ
ابلالوعيَاشعرَانَحرفَالفاءَاوَالواوَيأخذَماكانَمرمزاَيفَاللوحة"َ(مؤرشَرمقََ،)6اماَمعنَتكلَاخلطوطَالصغريةَيفَ
وسطَاللوحةَفهَيي َتبدوَأايماَيسجلهاَاملسجونَعىلَحائطَجسنهَامَاكنَيقصدَعددَالضحاايَامَيهَختَيالت َلبوابَ
وش بابيكَاملدينةَاملدمرة؟َ،ذكلَصعبَاحلمكَفيهََ،اماَقطراتَاللونَالسودَاليتَتس يحَمنَسامءَلوحتهَفهوَيعطيَمعنَ
الشعورَابحلرسةَعىلَفقدانهَلعاملهَووطنه(،مؤرشَرمقَ،)َ 8ذلكلَفهو َملَيعدَيَعتربَالرمسَأداةَلتفسريَالعاملَ(اجملنون)َ
اخلاريجَوامناَوس يةلَللتعبريَعنَالنفسَادلاخليةَذلكلَيضعَ(الصفر)َمالصقاَ(للسود)َيفَتناقضَغريَواقعيَمثَيضاعفَ
منَلَواقعيةَعاملهَبلونَ(امحر) ََ(،مؤرشَرمقَ،)َ 4مثَخيطَالفنانَخطا َ(ازرقَ -فاحت) َميرَعىلَمجيعَتناقضاتَعاملهَيفَ
صورةَمنَصورَالرفضَوالاحتجاجَمؤرشاَفوقَرمزَمدينتهَاليتَيلفهاَاملوتَوادلمارََ،مثَيرمسَاسفلَركنَاللوحةَالمينَ
ابللونَ(البنفسجي) َتتدرجَاىلَاعىلَحنوَالسامءَالسوداءَتفصلها َكتةلَابرزةَوواحضةَكَبقعةَدمَ(محراء)ََ،فكنَارضهَقدَ
امتلتَابدلماءَحىتَاس تحالَلوهناَحنوَلونَاللحمَالفاسدََ .
انَالفنانَيبتعدَيفَمعهلَهذاَعنَالواقعَمنَحيثَالشلكَفهوَملَيرمسَتفاصيلَاملدينةَبلَاكتفىَبأش باحَبيوهتاَ،فهوَجيسدَ
معطياتَهذاَالواقعَاذليَعاشهَوادلمارَاذليَشهدهَوالعنفَاذليَتعرضَهلَبشلكَخطوطَوالوانَتعربَعنَقسوةَيفَ
اس تخدامَاللونَوعنفَيفَانشاءهَميكنَانَتصدمَاملتلقيَبطروحاتهَالتصويريةَ(مؤرشَرمقََ )9
َانَتصويره َللمشاعرَوالاحاسيسَمبلءَلوحتهَابللوانَوالرضابتَالغريبةَواملليئة َابلعاطفةَتضفيَبعداَاإضافياَلَميكنَ
الوصولَاليهَابلهندس ياتَالرصفةَاوَالواقعيةَاجلامدةَولَابلتحليلَالتكعييبَاوَبرضابتَاللونَالانطباعي(َ،مؤرشَرمقَ،)4
فقليلونَمنَحيس نونَالتعاملَمعَهذهَالقلوبَاحلزينةَوتكلَالرواحَاملتساميةَ،فيبلغونَهباَعبقريةَجادةَ،لهذاَتعدَجتَربتهَ
ممتزيةَمنَخاللَالرمسَغريَاملألوفَيفَزمنَالالواقعيةَ،وذاتَطابعَغريبَمكثلَغربتهَداخلَالوطنَ .
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َ
-3عينةَرمقَ(َ َ)3
امسَالفنان-َ:املَفاضلَادلرايج َ
َمرة َ َ َ(يفَ
امس َالعمل-َ :املوت َكس ً
جتربهتاَاحلقيقيةَمعَاملوت) َ
قياسَ45×100.مس َ
اترخي2014-َ:م َ
مادةَ-َ:اكريكلَعىلَاكنفاز َ
َ
َ
لقدَفاجأهاَالعنفَبرصاصةَاكدتَانَتوديَهباَيفَمدينهتاَالرماديَصيفََ2014ويهَكتبتَيلَمشاعرهاَبعدَأشهرَمنَ
تكلَاللحظاتَالرهيبةَيفَمواهجةَاملوتَوبعدَاإجنازهاَلهذاَالعملَتقول“َ:غالباَماَتكونَللحداثَالكبريةَمقدماتَليستَ
يفَاحلس بانَ،ﻷنَماَحدثَاثناءَصباحَذكلَ(العيدَالكبري)َاكنَاكلاكبوسَاملروَعَ،ولَأدرىَابلضبطَكيفَحدثَوَماَ
حدث!!! َفقطَانَرعباَغريزايَأنذرينَبأنَمثةَيشءَفاحشَالقسوةَقدَحصل.وشعرتَهبروبَادلماءَمنَعرويقَورصتَ
امسعَدقاتَقليبَترضبَاكملطرقةَ ،لكنَذهينَاكنَمازالَحارضاَ،بل َمتسكتَحبضورهَبشدةَرمباَعنَمعدَوعنَقصدَ،
ومشمتَجفأةَراحئةَوحش يةَقاس يةَ،اإهناَابلضبطَراحئةَشواءَ،وبدونَأدىنَشعورَمينَكبستَيديَعىلَعنقيَوانزتعتَ
شيئاَماَ،اطبقتَعليهَاصابعيَ،وﻷنَحوايسَملَتتعطلَبعدَ،فقدَعرفتَأنَذكلَاليشءَهوَيشءَصلبَاخرتقَعنقيَ
واس تقرَ!!!َنعمَاهناَرصاصةَقدَاصابتينَ،وتدفقَادلمَغزيراَ،وأعارينَالرعبَجناحنيَولكنَبالَجدوىَفرسعانَماَسقطتَ
عىلَالارضَوانهتيىَلكَيشءَواختفتَمنَحيايتَأايمَذاكَالعيدَ،لكَيشءَحدثَيفَثواينَمعدودةَ،فياَللثواينَاليتَلَ
متحى!!! اإينَعىلَيقنيَمنَاإنَعاملَالنس يانَسوفَلنَميسَهذهَالثواينَاملؤثرةَيفَحيايتَقطَ".وهبذاَالوصفَوهبذاَ
الانعاكسَللعنفَيفَالعملَالفينَوهبذاَالتوظيفَاملبارشَللمواهجةَامامَاكرثَاحلالتَرعباَواليتَيواهجهاَالفنانَوهوَ(املوتَ
)َفأنناَلنَنكونَمنَأحصابَ(التأويل)َفالَداعَانَنقفَحائرينَومتنبئنيَعندَمشاهدةَالعملَالفينَلقصدَصاحبةَالعملَ،
ذلكلَتركت َاللكامت َمن َوصف َالفنانةَعنَاحلادثة َبلغهتاَاخلاصة ََ،بلَوحىتَلَنبتعدَعن َادراكَالوحدةَبنيَالقصدَ
والنتيجة(،املؤرشَرمقََ)8فالَيكونَاملعنَاذليَقرأانهَيفَحتليلناَللعملَبعيدَعنَالنتاجَلنناَتركناَ(املؤوَل)َبَنفسهَيفرسَ
لناَالعملَفهوَوحدهَمنَيعرفَماكنَمفاتيحهَ،ويفَهذاَالعملَويفَالركنَالامينَالعلويَتبدوَوكهناَصورةَلمرأةَمتعلقةَ
بوتدَبنيَالسامءَوالرضَوكهناَحتاولَالتشبثَابحلياةَ،والوتدَالسودَمغروزَيفَكسَاحتلتَنصفَجانهباَالامينََ،قدَ
مثلته َبكسَاملوتَاذليَتذوقتَبعضا َمنهَ،والناظرَاملتلقيَميزيَجيداَبقعتنيَتش هبانَالندبَاملرتوكةَلثرَاطالقَ
الرصاص(،املؤرشَرمقَ)9عربتَبهَعنَأداةَجرميةَاغتيالهاَ،وعربتَعنَراحئةَاملوتَوادلخانَبرضابتَتداخلَفهياَاللونَ
السودَوالبيضَوالبنفسجيَتصاعدتَاطرافهَحىتَاعىلَيسارَاللوحةَويفَخلفيةَادلخانَكتلَلونيةَمتداخةلَمنَالصفرَ
والامحرَمباَيش بهَالنريانَاملس تعرةَاوَقدَتكونَرمزاَلدلماءََ،ورمغَلكَهذهَالسوداويةَيفَاملشهدََ،جندَالاملَمنترشاَ
يفَلونهَالخرضَيفَتوزيعاتَلونيةَهناَوهناكََ،بوسطهاَرشيطَازرقََ،عربتَفيهَعنَمعنَاملياهَاجلاريةََ،ولكنَاخلطوطَ
والبقعَامحلراءَاملتوازيةَمعَخطَالهنرَاعطىَمعنَواَّضَهوََ،هنرَادلمَاجلاريَيفَالبدلَ،انَاس تخداهما َللمنوذجَالتعبرييَ
التجريديَاكنَاسقاطاَمنَاسقاطاتَجتربهتاَالعنيفةَمفنَالصعوبةَمنذَجةَلكَتكلَاملشاعرَاليتَاجتاحهتاَيف َمشهدَواقعيَ
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اوَرساييلَاوَحىتَتعبرييَوالاَلاكنَقدَتسبَبَ َيف َنقلناَاىلَمدىَوفهمَاخرَولرمباَتتحول نَمذَجهتا َللحادثةَاىلَبوسرتَ
س يايسَاوَعنواانَلكتابَاوَمشهداَمنَمشاهدَالفالمَ ،أيَانَحتيلناَاىلَخارجَالطرَواملعاينَالتشكيليةَ،ولهذاَفأنَ
اختيارهاَلهذاَالسلوبَاكنَمنَوهجةَنظريَمناس باَحلجمَالواقعةَوهوَانبعَكذكلَمنَاستيعابَومتابعةَالفنانةَللمدارسَ
الفنيةَالعاملية َ(مؤرشَرمقََ)7وابحلقيقةَانَماَواهجتهَس يكونَأق ٌلَوقعاَملاَستتواهجهَلحق ًاَيفَالمنوذجَالتايلَو(املهم)َيفَ
هذهَادلراسة-4.عينةَرمقَ(َ َ)4
امسَالفنانَ:املَفاضلَادلرايجَ َ
امس َالعملَ -َ :انزحون َ(يف َجتربهتا َاحلقيقية َمعَ
الهتجري) َ
اترخيَ2014-َ:م َ
قياس 80x 50-َ:مس َ
مادةَ-َ:زيتَعىلَاكنفاس َ
العائديةَ:مقتنياتَالفنانة َ
ان َمن َيقع َيف َدوامة َالعنف َفأنه َس يواجه َاجملهولَ
وتزدمحَيفَرأسهَرؤىَغريَواحضةَوغامضهَلنهَملَجيرهباَحىتَالانَ،ولكنَيفَحمافظةَالرماديَو(خاللَ–َوبعد)َصيفَ
2014مَوحىتَيومَكتابةَهذهَادلراسةَ،فأنَالكوابيسَالسوداءَميكنَانَتصبحَحقيقةَواقعة َومؤملةَففيَوصف َالفنانةَ
(صاحبةَالعينة)َ،للحظاتَالهتجريَوالهروبَبعدَانَانترشتَامجلاعاتَالإرهابيةَيفَمنطقهتاَيفَاجلانبَالغريبَمنَهنرَ
الفراتَ،وحيثَملَيكتفيَالإرهابَوالعنفَمبحاوةلَاغتيالهاَالسابقةَ-كامَجاءَيفَالعينةَالسابقةَ-بلَجاءَاليومَبصورةَأخرىَ
(كوهناَتنمتيَلسكنَعشريةَ-البوَفهدَ -كامَاخربتين)َ(واذليَاعتربهتمَامجلاعاتَالإرهابيةَاملهامجة َللمنطقةََ --منَالعداء ََ-
حلظاتَمنَالفزعَو َمك ٌَكبريَمنَاحلزنَواﻷىسَوعرشاتَالعواطفَوالنوازعَتتجاذبينَ
َ
مس تحقيَالقصَاص)َتكتبَماَييل"-َ:
وأانَأرسعَيفَمجعَاملس متساكتَوالوراقَالرمسيةَاملهمةَوخباصةَتكلَاليتَتثبتَبأنناَمنَمواطينَهذاَالبدلَمنكودَاحلظَ،
زعَعينَاتيجَوصوجلاينَوجردتَمنَوسايمَوحسايمَ،غادرتَدونَأنَالتفتَاىلَالوراءَ،لنينَ
َ
وغادرتَمملكيتَبعدَانََنُ
عىلَمثلَاليقنيَبأنَالقاء َنظرةَوداعَواحدةَعىلَبييتَكفيةلَبأنَتزيدَمنَأمليَوجتعلَمنَحزينَيفَأآخرَمداهَ،وهاَأانَ
وأفرادَأرسيتَحناولَاجتيازَاملدينةَمعَامجلوعَالغفريةَسرياَعىلَالقدامَ،ووجدتَنفيسَجفأةَوسطَحاةلَمنَالذللَاملَرَ،
حاةلَبداَيلَفهياَالوجودَفارغا ،وملَأعدَارىَأوَاشعرَبأنَهناكَأيَفرقَبنيَاحلريةَوالعبوديةَأوَبنيَأيَيشءَهممَويشءَ
أآخرَغريَهممَ.حاةلَتفقدَفهياَالش ياءَأبعادهاَومعانهياَ،حاةلَمنَفقدانَاملنطقَوضياعَلكَمفاهميَالوطنيةَوالتفاينَواحلبَ
والإخالصَ،واليتَأصبحتَيف َنظريَجمردَترهاتَوبالَجدوىَيفَزمنَجمنونَلَمعنَلوجودانَفيه"َ،اهناَتتلكمَمعيَ
وتصورَيلَاملشهدَحزانَ َوغضباَحلالهاَ،فالإنسانَهوَمس متسكَرمسيَقبلَانَيكونَفكراَاوَحىتَروحا(،مؤرشَرمقَ،)3
لقدَفاجأتينَهبذاَالوصفَ(رمغَتعاطفيَحلالها)َوكيفَاهناَفقدتَشعورهاَبنيَماَقميةَاحلريةَوماَالعبوديةَرمغَاهناَكتبتَيلَ
يفَمرحةلَسابقةَقبلَانَتتعرضَلهذهَالاحداثَتصفَيلَ(احلرية)َومعناهاَيفَالفن"َ-َ:انَاحلريةَيهَالمثنَويهَالاغىلَ
عىلَمرَالعصورَ،كذكلَالفنانَالتجريديَاذليَمينحَاملتلقيَهذاَالكزنَالكبريَويرتكَهلَحريةَالتحليقَيفَاجواءهاَدونَقيدَ
اوَرشطَ،فالبدَانَيكونَهوََاولَقدَعرفَقميهتاَاثناءَاجنازهَلعمهلَالفين"َ.وختلَهياَعنَاحلريةَلنَيقفَامامَتركهاَلتجريداهتاَ
حفسبَ،فصورةَالغضبَ َوالشعورَابلظملَس يالزهماَملدىَاوسع(َ.مؤرشَرمقَ)4ختربين"-َ:ستبقىَاعاملناَعىلَالرفوفَويفَ
القبيَةَ،هذاَلوَبقيَت!َوهاَقدَاحرقَداعشَبييتَودمرَلكَاعاميلَ،فل إالرهابَأوجهَخمتلفة“َ،مثَتكتبَيلَوصفهاَملأساةَ
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أهايلَاملدينةَالهاربنيَ”-َ:إَانصَبََجَلََاهامتيمَيفَتكلَاللحظاتَالرهيبةَعىلَذكلَالرسََالعجيبَاذليَأودعهَهللاَيفَالنفسَ
البرشيةَوهو َاَمل ُناضَةلَ َوالاس مترارَوالبقاء َعىلَقيدَاحلياةَ،وخباصةَحياةَأبنايئَ،حفياهتمَيهَوحدهاَاليت َمتنحينَالقوةَ
والشجاعةَوالصربَلتحملَاملأساةَ.ومماَيثريَادلهشةَوالاس تغرابَهذاَالصمتَالرهيبَاذليَلذتَبهَامجلوعَالزاحفةَحنوَ
الصحاريَاخلاويةَوكنَعىلَرؤوسهمَالطريَ،مماَأضفىَعىلَاملشهدَاإحياءاَمأساوايَلَأزيدَعليهَ.وتساءلتَمعَنفيسَماَاإذاَ
اكنتَهذهَامجلوعَتفكرَأمَتشعرَفقطَ،أمَلَهذاَولَذاكَ،فقدَجالَيفَخاطريَوأانَأملحَيفَوجوههمَالكآبةَواحلزنَ،بأهنمَ
قدَفقدواَاتصاهلمَابلواقعَمتاماَوأهنمَبصددَعقدَصفقةَمريبةَمعَاجملهولَ.وحىتَالطفالَوالرضعَاختفتَحناجرمهَهكذاَبالَ
مقدماتَفلقدَأدركواَبغريزهتمَبأنَالوقتَغريَمناسبَمتاماَللباكءَوالرصاخَولَحىتَللضحكَفقررواَهذاَالانسحابَاملؤقتَ
عنَطبيعهتمَالصاخبةَ.هدوءَشاملَوسكونَاتمَيلفَادلنياَيدمههَبنيَاحلنيَوالاخرَفََزَعٌَطريَمنَبنيَالحراشَيصفَقَ
جبناحيهَ َُمحلقاَيفَالفضاءَأوَصوتَاإطالقَانرَبعيد"َ.هبذاَاملشهدَاملأساويَواذليَحييكَقصَةَامرأةَعراقيةَهاربةَبأبناهئاَ
منَاملوتَاحملقَقَ َتبحثَعنَالمانَيفَالصحراءَاخلاويةَوختافَاهناَقدَتتجهَحنوَالفراغَ َواجملهولَ،يهَومجيعَالناسَمنَ
أهايلَاملنطقةَ،ترمسَلوحهتاَالصامتةَفترتكَامجلعَعىلَراتبهتمَوسكوهنم(َ،مؤرشَرمقَ)9وحتلق َمشاعرهاَيفَسامءَاللوحةَ
يدَمنَقساوةَاملشهدَ،فالَ
َ
حبراكتَلونيَةَمتداخةلَومتش نجةَوقلقةَ،ترتكَمشسَالصيفَبنقاهئاَوقرصهاَادلائريَالواَّضَلزت
ولَحىتَ َغميةَصغريةَحتميَالناسَيفَمسريمهَوسطَصيفََ2014بلَتعمَقَالزرقَوَتُزيدَمنهَ(مؤرشَرمقََ.)8لكنَورمغَ
انَلغهتاَالتجريديةَوحماولهتاَاحلداثيةَبدأتَبعدَعامَ2003مَالاَاهنا َبدأتَبتصوفهاَمنذَساعةَخروهجاَمنَمزنلهاَهاربةَ
يةَاليتَغزتَمنطقهتاَيفَحاةلَاش بهَماَتكونَابلهروبَمنَالكوكبَاذليَنعيشَفيهَ،مماَجيعلينَأجعزَ
َ
منَامجلاعاتَالتكفري
عنَأنَ ُأزيدَيفَالتوضيحَوالتحليلَ .
5عينةَرمقَ(َ َ)5
امسَالفنانَ:نرباسَهامشَ َ
امسَالعمل-َ:إَانقاذَ َ
اترخيَ2014-َ:م َ
قياس2-َ:م  1.5xم*1مَ(قياسَتقرييب) َ
املادة-َ:اسالكَمعدنيةَمشغوةلَومثبتةَابلسقف َ
العائديةَاوَاملعرضَ:عرضتَعىلَقاعةَاملعهدَالثقايفَ
الفرنيسَيفَبغداد
خيتلفَالتعبريَعنَالعنفَابختالفَظروفهَفتتغريَالاس تجاابتَيتبع َلختالفَشلكَالعنفَوجحمهَوتغريَ َاجملمتعَوتبايَنَ
الثقافةَ(مؤرشَرمقَ،)2اذَارتأتَالفنانةَنرباسَيفَهذاَالعملَانَمتَنذَجَالعنفَبأسلوبَفنونَماَبعدَاحلداثةَاوَماَيسمىَ
ابلنس تليشنَأرتَحسبَماَوصفتهَيلَالفنانةَ":وهوَفنَالتجهزيَيفَالفراغَلإنتاجَتركيباتَشلكيةَلهاَوجودَفزياييئ"َوهوَ
ينمتيَلفنَالفكرةَ(مؤرشَرمقََ،)7حيثَانَالعملَيزولَمبجردَانهتاءَالعرضَ،اذَابتعدتَعنَاللوانَوتقنياتَالرمسَاملألوفةَ
واس تعاضتَعهناَمبوادَخمتلفةَويهَاحلياكةَاليدويةَللسالكَاملعدنيةَامللونةَ،كامَنقلتَمعلهاَمنَاجلدارَاوَاملنضدةَلتختارَ
سقفَالقاعةَتثبتَفيهَتعبريهاَالتصويريَ،يفَمواهجةَمبارشةَامامَتقاليدَالعرضَاملعروفةَ(مؤرشَرمقََ،)10والعملَميثلَ
اايديَمتدليةَحتاولَانَمتسكَالقلوبََ،يفَصورةَرصحيةَلعمليةَالإنقاذَويهَبوصفَالفنانةَ"اهناَالايديَاملنقذةَللقلوبَ
الربيئةَمنَبراثنَالعنفَواملوتَواحلرب"ََ،وخصوصاَانَالفنانةَحتملَاجلذورَاملوصليةََ،وانَهذاَالعملَاكنَحماوةلَمهناَ
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للرصاخَوادلعوةَلإنقاذَمدينهتاََ،ذلكلَفقدَاكنتَدقيقةَيف َاختيارَماكنَالقاعةََ،حىتَتصلَدعوهتاَاىلَمسافاتَابعدَ
وخباصةَوانَالعملَاكنَيعرضَملرةَواحدةَفقطَ .
انَاملنجزَالإبداعيَيتحددَبعواملَاترخييةَواجامتعيةَوبيولوجيةَتنعكسَيفَذهنيةَالفنانَلتتحولَصورَمنَمعطياتَالواقعَ
(مؤرشَرمقََ،)9فاذاَماَأصبحَالواقعَعنيفاَوفوضوايَفأَنَالفنانَقدَتدفعهَهذهَالزنعةَاىلَالتوجهَحنوَالعدميةَوالفوضويةَ
يكونَللجانبَاملعريفَوالنفيسَللفنانَدوراَيفَتعميقَهذهَالزنعةَ(مؤرشَرمقَ)8لقدَحاولتَالفنانةَيفَتعبريهاَعنَالفوىضَ
والعنفَخرقَاملألوفَوالعقالينَ َوهدمَالفواصلَبنيَ(ثقافةَالصورة) َوبنيَ(اليشءَالفين)َ،وانَتؤسسَمنظومهتاَمنَ
مالمحَهذاَاملرشوعَبذاتهَ،حىتَلوَاكنَزائال"َ،فلكَيشءَسزيولَهبذهَاحملرقةَاملس مترة"َتقولَالفنانةََ،فاملهمَانَيكونَ
هناكَ(فن)َ .
َ
-6عينةَرمقَ(َ َ)6
امسَالفنانَ:عقيلَخريفَ َ
امسَالعمل-َ:وجوهَالارهابَََََََََََََََََََََََََ َ
اترخيَ2014-َ:م َ
قياس-َ:غريَحمدد َ
مادة-َ:أحذيةَابليةَوموادَخمتلفة َ
العائديةَ:مقتنياتَالفنان َ
َ
انَالصدماتَاملفاجئةَيفَالعقائدَوالقميَ َتدفعَالفناننيَواملثقفني َللبحثَعنَأساليبَجديدةَوصادمةَيفَالتعبريَوبشلكَ
يوازيَجحمَالاحداثَليأيتَبتعبريَغريبَاوَمتطرفَ(مؤرشَرمقَ)2حيثَقامَالفنانَالعرايقَعقيلَخريفَبتقدميَرساةلَ
تناهضَالارهابَوحتقرَمنَسلطتهَ،وذكل َعنَطريقَاس تخدامَالحذيةَالباليةَيفَحمااكةَأشاكلَووجوهَالإرهابينيَ،
ويس تخدمَالنعالَوأرشطةَالحذيةَوالسحاابتَلصنعَالوجوهَوالس نانَوالشعر.فعمهلَهذاَمبثابةَردَفعلَملاَحيدثَيفَالواقعَ
منَحتطميَلاكفةَالاشاكلَاحلضاريةَفلجأَهوَاىلَهذاَالزنوعَحنوَالتحطميَوالعدميةَ(مؤرشَرمقَ)5ويقول"َ:أردتَتصويرَ
مدىَاإجرامَوبشاعةَوقبحَأعاملَعنارصَالتنظميَوالتعبريَعنَوجهَمنَأوجهَنقمةَالعراقينيَضدَالإرهاب"َ،وهوَيس تذكرَ
القولَالشعيبَالعرايقَ«وجهَالكندرة»َأوَاحلذاءَاملس تخدمَل إالشارةَاإىلَالشخاصَالقبيحنيَوهناَيأيتَدورَ(احلاملَ
اليدلويج)َ(مؤرشَرمقََ)6ويقول"َ:فكرتَكيفَأصنعَداعشَ.حصيحَأنهَجمردَحذاءَلكنَفلسفةَالعملَهوَأنَاحلذاءَ
لكامَاس تخدمتهَازدادَتشوهاَ“،وتبدوَالوجوهَعىلَقدرَكبريَمنَالقباحةَوالقذارةَوأقربَاإىلَأشاكلَمرعبةَتثريَاخلوفَدلىَ
الناظرينَاإلهياَ،وتعمدَالفنانَالقيامَبذكلَليعكسَمنَخاللَالوجوهَالصادمةَ َ،والنظرةَالقامتةَاإىلَالتنظميَاذليَيس يطرَعىلَ
مناطقَواسعةَيفَالعراقَمنذَجهومهَالاكحسَيفَصيفَ(2014مؤرشَرمقَ.)8ويقول“َ:تنظرَاإىلَالعاملَفرتاهاَمصنوعةَمنَ
بقاايَنفاايتَوأحذيةَابليةَ،لكهناَتظهرَعقليهتمَاملريضةَوتعطشهمَلدلماء»َ،ويتعمدَالفنانَ،انَتناسبَالحذيةَالباليةَللفكرةَ
اليتَينجزهاََلتشويهَالوجوهََ،فبعضهاَبعنيَواحدةَوهناكَقطعَأخرىَتضمَثقباَكبرياَلتجس يدَالفمَواحللقَ،ماَيعكسَ
"الرصاخَاذليَأرعبَلكَالعامل"َ .انَحتويلَاملوادَالباليةَاىلَموادَفنيةَمقبوةلَمنَحيث َالنتيجةَتريضَاحساسهَالفينَ
وتعربَعنَموقفهَ(مؤرشَرمقَ)10سَيتجهَحامتَابلفنانَحنوَصوبَ(ادلادائية)َ-ولوَعىلَسبيلَاملقاربة-يف َتعبريهَعنَرفضهَ
واحتجاجهَفهوَملَيقيضَعىلَهويةَالحذيةَالاصليةَوملَحييلهاَاىلَمادةَاخرىَبلَأحتفظَجبوانهباَاملظهريةَمنَ(شلكَولونَ
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ونس يج)َحىتَتصلَفكرتهَاىلَأعداءهَقبلَجممتعهَبوضوحَ،يفَسعيهَحنوَحماوةلَالتحديَوالصمودَوتصحيحَالوضاعَ،ويهَ
حبقَحماوةلَجريئةَ َوجشاعةَجداَتس تحقَالتقديرَ .
الفصلَالرابعَ/نتاجئَواس تنتاجاتَالبحث َ
-1النتاجئَ :
منَخاللَدراسةَاملوضوعَوحتليلَالعيناتَتبنيَمجموعةَمنَالنتاجئَمفهناَمنَشلك َنتيجةَعامةَوأخرى َنتاجئَمبارشةَلهذاَ
البحثَواكليتَ :
 -1انَالنتيجةَاملبارشةَلجتياحَامجلاعاتَالإرهابيةَوالتكفرييةَملدنَومناطقَيفَالعراقَ،هوَتدمريَلكَماَهوَانساينَ،
من َفنونَومعرانَوقميَجامليةَ،اختارَالفنانَالعرايق َالهربَومغادرةَمدهنم َاىلَماكنَأكرثَامنا(َ،كامَيفَالعينةَ
مطيعَوالعينةَامل)َلهنمَيتخوفونَمصريَالابداعَالفينَامامَحمكَوعقابَاملدَالاصويلَاذليَاجتاحَمناطقهمَ،
(كامَس بقَوبيناهَيفَاملبحثَالثالثَمنَالإطارَالنظري)َمكَس تؤديَاىلَالغاءَالثقافةَوحترميَالابداعَلنَالعنفَ
بأدواتهَالقاس يةَواملرعبةَلَميكنَانَيعيشَاوَيتعايشَمعَلغةَامجلالَوالروحَ.
 -2انَجتريدَالاحداثَاىلَقميَلونيةَوخطوطَأساس يةَ،عربَبشلكَأمعقَعنَالاحداثَالكبريةَاوَاليتَحتتاجَاىلَ
تفسريَاملشاعرَالعميقةَ،مهناَعنَالرمسَالواقعيَاوَالانطباعيَ،كامَيفَعينةَ(دَ.بالمسَومطيعَوامل)
 -3انَاجملمتعَالفينَالعرايقَمبختلفَطبقاتهَومس توايتهَاكنَمتأثر ًاَابلحداثَالخريةَمنَبعدَصيفََ،2014واكنتَ
نتاجاهتمَخريَمعربَعنَتكلَاملؤثراتَفأس تخدمَبعضَالفناننيَأساليبَمتطرفةَيفَالتعبريَامجلايلَكامَيفَالعينةَ
(نرباسَوعقيل)َََ َ
-2الاس تنتاجاتَ :
َ، -1انَالعملَالتجريديَالتعبرييَحباجةَاىلَصدقَوامانةَكبريينَيفَنقلَاملشاعرَحىتَيصلَلهدافهَ،لنَاخلربةَ
والتبحرَيفَمدارسَوأساليبَالفنَالتشكييلَقدَتنتقلَاىلَسطحَاللوحةَ،حتتَاببَالاس تعارةَاوَالإحياءَاوَ
القدرةَعىلَالتوظيفَمباَهوَمناسبَ.
 -2انَالفنانَاملبدعَهوَمنَيس تحصلَاس تقاللَذاتهَاليتَخضعتَوقتاَطويالَجملرايتَالتارخيَ،مثَتأتيهَالاحداثَ
الكبريةَلتصلَبفنهَاىلَصورةَالتفرد.
 -3البحثَعنَاحلقيقةَيهَهممةَالفنانَاملبدعَ،لنَصورةَاحلقيقةَقدَنصلَالهياَمنَخاللَحدثَاوَاحداثَمؤملةَ،
جتسدهاَالوسائلَالفنيةَوالرؤيةَالإبداعية.
-3التوصيات:
 -1رضورةَانَيأخذَالفنانَالعرايقَدورهَالتنويريَيفَاجملمتعَ،وانَيتساىمَفوقَالطائفيةَوالعرقيةَ،ولَانَيكونَجزءاَ
اوَأداةَمنَادواهتاَ،فلغةَالفنَيهَأمسىَمنَلكَهذهَاملواقفَالطارئة.
 -2تويصَالباحثةَبدراسةَتأثريَاحداثَالعنفَالخريةَبصورةَأكرثَتوسع ًاَ،ومعق ًا َورضورةَاإجيادَعددَأكربَمنَ
الامنذجَ(العينات)َاليتَتعرضتَلهذهَالاحداثَادلراميةَ،منَاجلَوضعهمَامامَانظارَالعاملَورشحَمعاانهتمَ،
وتوثيقَاملرحةلَالتارخييةَاملعارصة.
املقرتحاتَ:منَاملواضيعَاملهمةَوالقريبةَمنَموضوعَحبثناَهوَ(العنفَوتأثريهَيفَاعاملَالنحتَالعرايق)َوكذكلَ(العنفَوأثرهَ
عىلَفناينَاملهجر) َ
َ
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-4ثبتَاملصادر(َ:الكتب) َ
 .1أَأ.دَ:قنديلجيََ.عامرَاإبراهميَ.البحثَالعلميَواس تخدامَمصادرَاملعلوماتَالتقليديةَوالاليكرتونيةَ.عامنَ.دارَاليازوريَ.
الطبعةَالثانيةَ2010مَ.
 .2اتنغهاوزنََ،ريتشاردََ،فنَالتصويرَعندَالعربََ،ترمجةَوتعليقَ:د.عيىسَسلامنََ،وسلميَطهَالتكرييتَ،مديريةَالثقافةَ
العامةََ/وزارةَالاعالمََ،بغدادَ.1974َ،
 .3أمربتوَايكوَ.س مييائياتَالانساقَالبرصيةَ.ترمجةَ:محمدَالهتايمَالعامريََ،محمدَاوداداََ،مراجعةَوتقدميَ:سعيدَبنكرادَ،
دارَاحلوارَللنرشَوالتوزيعَ،سورايََ،الالذقيةَ،الطبعةَالوىلََ َ.2008َ،
َ .4ابونيسَ.الانَ.الفنَالوريبَاحلديثَ.ترمجةَخفريَخليلَ.مراجعةَجرباَاإبراهميَجرباَ.دارَاملأمون َللرتمجةَوالنرشَ.
بغدادَ .َ1990َ.
 .5جعفرَمحمدَعيلَالباقريَ.البـدعـةَ/دراسةَموضوعيةَملفهومَالبدعةَوتطبيقاهتاَعىلَضوءَمهنجَأهلَالبيت(علهيمَالسالم)َ
– َابب َ:هـويـة َالابتـداع َ َ.اجلزء َالثاين َ:البدعة َيف َاللغة َالاصطالح َالرشعي ََ .مكتبة َالعقائد َالمامية ََ.
َ 2015/1/1َ.َhttp://iraq.iraq.ir/islam/maktaba-akaed
 .6جولياَ.ديديهَ.قاموسَالفلسفةَ.نقهلَللعربيةَ:دَ.فرانسواَأيوبَ.اييلَجنمَ.ميشالَايبَفاضلَ.سلسةلَاملراجعَ(َ.)1مكتبةَ
أنطوانَ–َبريوتَ،مبوجبَترخيصَدارَلروسَ–َابريسَ–َالطبعةَالوىل.1992َ.
 .7دَ.اإسامعيلَ.محمودَ.الرتاثَوقضاايَالعرصَ.القاهرةَ.رؤيةَللنرشَوالتوزيعَ.الطبعةَالوىلََ.2005
 .8دَ.الصباغَ.رمضانَ.جاملياتَالفنَالاطارَالخاليقَوالاجامتعيََ.مرصَ.دارَالوفاءَدلنياَالطباعةَوالنرشَ.الطبعةَالوىلَ
2003مََ َ.
 .9دَ.بسطاوييسََ،رمضانَمحمدَ،دراساتَيفَعملَامجلالَاملعارصَ،الشارقةَ.دائرةَالثقافةَوالاعالمَ.الطبعةَالوىلََ َ،2011
َ .10دَ.زهريَالصاحبَ.دَ.جنمَحيدرَ.دَبالمسَمحمدَ.قراءاتَوأفاكرَيفَالفنونَالتشكيليةَ.دارَجمدلويَللنرشَوالتوزيعَ.
عامنَ.الردنَ.الطبعةَالوىلََ َ.2012-2011
 .11دَ.اكظمَ.حسنيَخزعلَ.الانامتءَالاجامتعيَوعالقتهَابلوهنَالنفيسَوالقلقَمنَالصدماتَ.أطروحةَدكتوراهَمنشورةَ.
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Modeling of violence in a speech creativity photogrammetry Iraqi
َ contemporary
The latest events in Iraq and notably the fall of Mosul in the summer of 2014 have marked
a turning point in The modern history of Iraq. Violent terrorist groups have overrun a
vast area comprising of many towns in mid and northern Iraq causing many casualties
and mass migration. Despite Iraq’s long history of pain and suffering the events of the
second half of the year 2014 have been the most violent ever witnessed. From this point
of view the researcher has tried to identify specifically in this time and place the effect
these events have had on the Iraqi artist and to understand how the Iraqi artists depicted
this violence in their works of art. The research comprises four parts; the first looked at
the language used and the and procedural and substantive aspects, the second comprises
of four studies the first of which presents a general look at local social values and their
effect on the work of the artists, the second study identified the direct effect of the violence
on Iraqi society, the third study looked into the direct effect of violence, terrorism and
extremism on the Iraqi art movement. The fourth study looked at the theoretical
framework this included ten indicators four of which were indicators from previous
studies. The third part of the research is concerned with the methodology of the research,
the social element and the cross sample chosen for the research and the reason this cross
sample was -chosen. Six pieces of art were chosen and analyzed, five different artists
created these six pieces, all six pieces were created after the events of the summer of 2014
and were inspired by these events. Represented the first sample (d. Balasim Muhammad)
the people of Baghdad as a contemporary Iraqi art professors layer. (Motee Jumaili) city
of Fallujah, which represents the artist professional practitioner. (Amal Fadel) represented
the city of Ramadi & practitioner - not a professional artist layer. (Nibras Hashim) Mosul
- represent young artist layer and upward. (Aqeel kharif) hobbyist layer & the reactions
of Iraqi intellectual.
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