
 

 

 تحّول المفردة التشكیلیة

   من كفن الجنین إلى الشرنقة و بالعكس

 

موسومًا أنه ذلك : الداللي ( السیمیولوجي ) اللبوس باتجاه المصري ولید فن في الفكریة المفاهیم تطّور                   یتنامى

) والتعبیریة جهة، من ( االختزالیة ) المنمالیة : الرمزي واإللماح بالقصد محكومتان متالزمتین تشكیلیتین                 بصفتین

استهالالته منذ وذلك ، تصویره هیكلیة بخصائص ( النظریة ) النقدیة الثنائیة هذه تتشبث : أخرى جهة من (                     المفاهیمیة

 المبكرة .

 

سیمیائیة خرائط مستبینًا الفراغ، رئة في ولغزي سري و كامن هو ما الستبطان تسعى معاصرة إختباریة                  مفاهیم

) یعصى كشفها على البصر و البصیرة.  alchimique ) خیمیاویة سحریة - 

 

أنا ( التفصیلیة العناصر عن بمعزل ) العام الفراغ تشریح "طوبوغرافیة" إحكام و تكویناته تجرید نتأمل                  دعونا

، الطاویة والثنویة ( تعدیل أي تقبل ال األشكال مواقع تجعل التي ) الطبوغرافیة" " هذه بین وشیجة عالقة هناك أن                       أجد

نواظم مع المصري ولید خرائط تتفق ، اإللهي النفس رولوهات بتصویر الخاصة التشكیلیة الفلسفة فهي ال لم ؟                    ربما

في أقول . ( للمیالد الثامن القرن من الحریر و الكاغد صناعة مع األوسط الشرق فناني لدى الموروثة ) الطاویة                      المناظر

إنسیاقًا الطرفین لدى البصریة أو التشكیلیة الترجمة هي ،( العدم أو الخالء ) وجوده ال على الشكلي الوجود یتفوق                     الحالتین

على الیاباني اإلستامب تأثیر طریق عن بها الغربیة اللوحة تأثرت ) « االمتالء على الفراغ أفضلیة » أطروحة                    وراء

الغزنوي أو المغولي بالتأثیر مقارنة ( قرون عدة الشرق عن متأخرة فجاءت عشر التاسع القرن في اإلنطباعیة                   التكوینات

 في الشرق.

الوجودیة و الوجدانیة : الوجود مقام من فیشتق هذا، لموروثه إخالصًا ( للتشبیه المعاكس ) التنزیه مفهوم إذن ولید                     یحفظ

  قبل بلوغ الوجدیة .

 تتجاوز هذه المفاهیم بعدها التأملي الفلسفي لتمارس سلطة حمیمة غبطویة على إنفعاالت لوحته .

 

. . .  



 

و تتراص ،« الشرنقیة - الجنینیة » الحویصالت هیئة من ( le module ) التشكیلیة المفردات داللة إذن                    تتقارب

مستحضرة . الفراغ رئة رحابة من عزلویة قصیة زاویة منتبذة آلنها نفسها على منطویة عنقودیة، ثریا وفق                   تتجمع

البكر. الغابة فراغ في بمجمله المعلق و النحل، مجتمع نشاط حجیرات غرار على الطبیعیة المجمعات بعض ما                   بدرجة

بمعناه ( العضوي - الهندسي ) والزهد ، ( المنمالي ) االختزال : بصفتین بدورها حده على ملتبسة مفردة كل                      تتمیز

خاصة ) شرنقة تارة : الداللة المزدوج تشریحها عن فیصدر المتالصقة التوأمیة الموتیفات هذه في االلتباس أما                   الروحي.

ضمن یجري متزامن التباس ، ( الموت مالئكة أجنحة مثل ) البیاض ناصع طفولي كفن وتارة ( الحریر أو القز                      بدودة

السول و الدو ) الوقت نفس في موسیقیتین عالمتین األذن تلتقط كما تمامًا ، المتبادل بالتداعي أشبه متزامن لحظي                     إدراك

  ضمن نظام "الكونتربوان" ) ، أو اصطدام شبكیة العین بتزامن لونین متجاورین مثل األصفر و البنفسجي.

 

والطاعون كاللهیب اجتاحت التي المسعورة المذابح بذاكرة متصل باطنها و بیولوجي ظاهرها ، جزیئیة                موتیفات

تنتظم ، الفراشات و الزهور عمر في إناث و ذكور : البّضة بأجسادهم المعمورة فازدانت السوریة، القرى و المدن                     أطفال

مدافن داخل متطاول مسار في تتزاحم صفوف الخنساء. و الكترا نواح و ضمیر في دفنها قبل البیضاء أكفانها                    صفوف

 متطاولة قبل أن ُیثال علیها التراب ألخر مرة خافیًا جرائم الطغیان و سدنة الشر و جالدو الموت تحت التعذیب.

 

یشیح كمن ! العزاء في دفینة رغبة كأنها و ، الرّضع هؤالء جالد مرة كل بتداعیها أخیرًا الشرنقة صورة                     تنافس

  الطرف عن تفاصیل صور هیروشیما و ناغازاكي الكابوسیة.

 

! الجریحة ذاكرتها خیانة ترفض بدورها فهي لوحته، ألغاز ولیدة بالنتیجة الرهیفة فناننا حساسیة كانت                 إذا

 عصّیة على كتم أنفاس وصور المأساة القیامیة في بلده البعید القریب.

  كل لوحة لولید تمثل جثة مجنحة تصرخ في واٍد أصم.

 

 

  أسعد عرابي

  فنان فرنسي من أصل لبناني وباحث في علم الفن و الجمال من موالید ١٩٤١ م .


