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املوافق�29شعبان  1429هـ العدد 14221

الفنان التشكيلي الشاب وائل ياسين :

الصعوبات املادية تحوُل دون إقامة التشكيليني يف بالدنا معارض خاصة بهم
وائل ياسين عبد الحق  ،من مواليد محافظة عدن 1986م بعد تخرجه من الثانوية العامة
التحق في معهد جميل غانم للفنون الجميلة  -قسم الفنون التشكيلية ـ وله مشاركات
عديدة في معارض فنية ، ،منها معرض حفل تخرج طالب جامعة العلوم والتكنولوجيا
ومعرض عيد االستقالل (  30نوفمبر ) و معرض شخصي تزامناً مع عيد الديمقراطية ،حاصل
على عدة شهادات تقديرية.

حاوره /ماجد الهتاري

للأ�ستاذ الفنان الت�شكيلي علي الذرحاين يف الإ�سكندرية
 ،ف�أحببت �أن يكون ا�سم معر�ضي الأول بنف�س اال�سم الذي
�أختاره ،وذلك لت�أثري وحبي لهذا الفنان املبدع.
* هل واجهتك �صعوبات �أثناء �إ قامتك للمعر�ض؟
** بالت�أكيد واجهت �صعوبات كثرية ،و�أهمها املادية ،

التقيت بالفنان
ال�صاعد اخللوق
وائ��ل بعد اختتام
معر�ضه ال�شخ�صي
ال� � ��ذي �أق � �ي� ��م يف
امل�ك�ت�ب��ة الوطنية
بعدن م�ؤخر ًا ،ودار
بيننا حديث جميل
ت �ع �ل��ق باملعر�ض
ولوحاته و�أعماله
ال �ت��ي ُع��ر� �ض��ت يف
امل �ع��ر���ض فيقول:
^ وائل ياسني
« �إن ال��ف��ك��رة يف
ل��وح��ات��ي �أقتب�سها
م��ن روح��ي ال��ذات�ي��ة ،وذل��ك �أث �ن��اء مالحظاتي مل��ا يدور
ح��ويل يف حياتي اليومية ،وبتلقائية تلهمني ب�أ�ساليب
تكعيبية وتعبريية و�سريالية مت�ت��زج �أل��وان�ه��ا مبا�شرة
 ،وحينها ال �أدري كيف اقتيد �إىل الفر�شاة والأل ��وان
و�أب� ��د�أ با�ستح�ضار خميلتي ع�ل��ى ال �ل��وح��ات البي�ضاء
،وبهذه الطريقة �أقمت معر�ضي الأول الذي كان بعنوان ^ حنان األم
« نواة اخلطوة الأوىل « ،بعد �أن �أنهيت ع��دد ًا كبري ًا من
وذلك عند جتهيزي للمعر�ض  ،فقد ا�ستنزفني ذلك الكثري
اللوحات «.
من امل��ال  ..و�أي�ض ًا نقل اال�ستاندات التي تعر�ض عليها
* ملاذا اخرتت هذا العنوان للمعر�ض؟
** ب�صراحة لأن��ه كان عنوان ًا لأول معر�ض �شخ�صي اللوحات من قاعة فل�سطني �إىل املكتبة الوطنية و�أي�ضا دفع

�أجور من قام برفعهم و�إنزالهم لثقل وزنهم و�أي�ض ًا �أجرة
نقل �أعمايل يف �سيارات خا�صة  ،فخذا كلفني الكثري من
املال بالن�سبة يل و�أن��ا ما زلت طالب دون عمل وحتى لو
كنت موظف ًا ملا ا�ستطعت ذلك ولكن اهلل �أعانني واحلمد هلل
ولهذا ال�سبب جند الكثري من الفنانني املبدعني مغمورين
مل يتمكنوا يف حياتهم من �إقامة معر�ض �شخ�صي واحد
وذلك ملا �سيوجهونه من �صرفيات مادية كثرية بالن�سبة
�إليهم نظر ًا للظروف التي يعانيها الفنان ي بالدنا .
�أنت �شاركت يف معر�ضك ال�شخ�صي يف ثالثني لوحة مع
علمي ب�أنك قمت خالل ال�سنة املا�ضية وما قبلها ب�إجناز
( )80لوحة زيتية ،ملاذا مل ت�شارك ب�أكرب عدد ممكن من
اللوحات يف هذا املعر�ض؟
هنا �أعود لل�سبب نف�سه وهي الظروف املادية  ،وهي كل
ما �أفكر يف زيادة عدد اللوحات التي �س�أ�شارك فيها يعني
�أنه �سيتطلب مني ما ًال �أكرث .كي �أقوم بربوزتها.
مل��اذا جن��د دائ�م� ًا اللونني الأزرق والأخ���ض��ر يف �أغلب
م�ساحات لوحاتك؟
�أبت�سم  ..ه��ذا �صحيح ولكن قد ال �أعلم الإج��اب��ة فقد
تكون تلقائية من غري �شعور مق�صود و�إمنا �أكيد �سيكون
لها عالقة نف�سية لأنها �أحب الأل��وان �إيل
تقريب ًا.
الفنان وائ��ل نحن معجبني بك كفنان
حتب عملك وتقرتي وت�ستفيد ممن هم
�أكرث خربة منك وت�سعى وراء النجاح رغم
ال�صعاب  ،لذا متنحك ) روافد) يف نهاية
هذا اللقاء كلمة تود قولها �أو �إي�صالها ملن
حتب  ..فما هي ؟
�أن��ا �أ�شكر ك��ل م��ن ق��ف �إىل جانبي يف
بداية و م�شواري الفني وكل من �شجعني
و� �س��اع��دين ووج �ه �ن��ي ح�ت��ى و��ص�ل��ت �إىل
م�ع��ر���ض “ ن ��واة اخل �ط��وة الأوىل” وهو
^ البائس
معر�ضي الأول �سواء كانوا مدر�سني �أو

^ االستغاثة

زمالء �أزو �آباء �أو �أ�صدقاء  ،و�أي�ضا ال�شكر لكل من ح�ضر
و�شرفني يف افتتاح معر�ضي الأول وعلى ر�أ�سهم الأ�ستاذ
�أحمد �سامل ربيع علي وكيل حمافظة عدن والأ�ستاذ �أحمد
ال�ضالعي الوكيل امل�ساعد للمحافظة والأ�ستاذ عبداهلل
باكدادة مدير مكتب الثقافة والأ�ستاذ جمال اليماين مدير
مكتب ال�شباب والريا�ضة وغريهم.

إشكالية تدريس الفن التشكيلي ومناهجه
ه��ذه �إط�لال��ه �أو نافذة �أو ملحة موجزة عن طرائق
تدري�س الفن ومناهجه املعمول بها يف مدار�س ومعاهد
وكليات الفنون يف بالدنا ويف حميطنا العربي  ،ونق�صد
بالطرائق ك ًال من االتباعية التقليدية .
❊ م��ا ن�ع��رف م��ن ط��رائ��ق ت��دري����س ال�ف��ن الت�شكيلي
ومناهجه :
ت��دور حم��اور م �ق��ررات الفن الت�شكيلي ( النظرية
والعملية ) املعمول بها يف م��دار���س ومعاهد وكليات
الفنون يف بالدنا والبالد العربية حول التعليم بالطرق
التقليدية ( �أو م��ا �أ�صطلح على ت�سميته  :الطرائق
االتباعية ،الأكادميية ،الكال�سيكية) تلك الطرائق التي
و�ضعها الأ�ساتذة املعلمون رواد الفن احلديث العرب �أو
من �شاركهم يف و�ضعها من خرباء �أجانب  .ولقد ُو�ضعت
تلك الطرائق التقليدية �أ��س��وة بطرائق التدري�س يف
البالد الغربية التي تلقّى �أولئك الرواد علمهم فيها منذ
ع�شرينيات القرن املا�ضي وحتى �ستينياته.
ومن املعلوم �أن الطريقة التقليدية املتبعة يف مدار�س
ومعاهد وكليات الفنون يف ب�لادن��ا وال �ب�لاد العربية
الأخ ��رى م�ؤ�س�سة على املفاهيم الت�شكيلية الأوربية
ال�سائدة منذ ع�صر النه�ضة الأوربية يف القرن اخلام�س
ع�شر  ،وهي مفاهيم ُبنيت على ر�ؤي��ة بحثية يف فنون
اليونان والرومان القدمية املتم�سكة بالن�سب الف�ضلى
جل�سم الإن�سان قيا�س ًا ،ح�سب “بوليكليت” ،النحات
الإغريقي يف القرن اخلام�س ق .م ، .ثم “دافيد” (
 )1825-1748و”هودون” ( )1828-1747
الفرن�سيان ،وقد �أ�صبحت تلك القوانني ملزمة ب�صري ًا

�،أي �أن الأ�ستاذ يوجه الطالب �أو تلميذ الر�سم والنحت
منذ الدرو�س الأوىل �إىل االلتزام بتلك القوانني عند
درا�سته للنموذج احلي حتى �إن اختيار النموذج يتم �إذا
تطابقت ن�سب ج�سمه مع القانون �أو تقاربت منه  ،هذه
الطريقة التقليدية تعتمد درا�سة ال�شكل الظاهر يف ر�ؤية
تبا�شرها العني مبنطق جمايل مثايل لأبطال الإغريق ي�أتي
من اللياقة البدنية لأولئك الأبطال.
وينتج عن طرائق التدري�س الآنفة الذكر �أن الإبداع
يكون يف القدرة على التج�سيم � ،أي �إظهار الكتلة ب�إبعادها
الثالثة  ،بوا�سطة قوانني الظل والنور واملنظور الهوائي .
واختالق التج�سيم ا�ستدعى الفراغ الوهمي الذاهب من
عني الناظر �إىل ما نهاية .
❊ يعتمد بناء اللوحة التي تعالج مو�ضوع ًا مركب ًا ( �أو
ما ن�سميه بالت�أليف �أو التكوين) على التج�سيم واملنظور
الهوائي �أ�سا�س ًا.
جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن جتديد مناهج التدري�س يف
كثري من �أكادمييات الغرب ومعاهده قد ح�صل بتدخل
�إرادي ل��رواد احل��داث��ة واملعا�صرة ،ال��ذي��ن �أن�ي��ط بهم
مهمات تدري�سية يف تلك املعاهد �أو لأ�ساتذة تقليديني
منفتحني على الفكر املعا�صر.
❊ �أم��ا املجددون يف �أو�ساط الفن الت�شكيلي العربي
هم الفنانون الذين تابعوا احلركات الفنية احلديثة
واملع�صرة يف الغرب  ،فا�ستهوتهم جماراتها بانبهار
�أحيان ًا ،رمب��ا تنق�صه املعرفة العلمية التي ت�أتي من
قراءة الطروحات النظرية يف الكتب الفنية والدوريات
املتخ�ص�صة يف النقد اجلاد ،

وهنا يربز �س�ؤال  :هل املقولة:
ـ �إن ال��درا� �س��ة الأك��ادمي �ي��ة ( التقليدية) �ضرورة
�أ�سا�سية للطالب العربي  ،علم ًا ب�أنها مفهوم �أوروبي
تكر�س يف القرن الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر  ،و�أن الكثري
من املعاهد الغربية الطليعية قد ح��ادت عن االلتزام
بالطريقة الأك��ادمي�ي��ة ت�ل��ك؟! م��ا ه��و البديل �إذ ًا عن
الدرا�سة الأكادميية ( التقليدية) �أو الرديف لها؟
ال بد من ابتداع فن يجمع بني اخل�صو�صية والعاملية
 ،بني ال�تراث واملعا�صرة يف زم��ن العوملة ه��ذا �أو فن
(عوملحلي) �إال �أن هناك مفارقة عجيبة تتمثل يف عودة
معظم فنانينا الذين يدر�سون يف الغرب ويعودون مثقلني
مبنطقة احلداثة وبالغتها �أي بالتجديد وحتطيم القواعد
وك�سر مفهوم ت�أ�صيل الأ�صول  ،بينما املدار�س واملعاهد
والكليات والأكادميية الفنية عندنا تد ِّر�س وتن�شئ الفنان
على الأ�صول والقواعد الكال�سيكية الأكادميية ،وتزرع
فيه م�سالة البحث عن الفرادة والتميز وروح احل�ضارة
املحلية ،ويف الوقت نف�سه يرى يف اخلارج �،أي يف ثقافة
ال�سوق واملعار�ض ،مظاهر مو�ضة فنية حداثية مغايرة
ا�ستهالكية �سريعة الومي�ض واالنطفاء ،ه��ذا الواقع
يجعلنا ن��دور يف متاهة احلداثة وم��ا بعدها م�شغوفني
دائم ًا ب�س�ؤال الرغبة يف التجديد والتغيري يف الأهواء
وامل�ي��ول و� �ض��رورة تعاي�ش نظام قيم دينية و�أخالقية
و�سيطة ( حمافظ ـ تقليدي ) مع قيم جمالية مبتذله
 ،ح� ّرة  ،حداثية � ،أو توليفية �،أو انتقائية  ،مبا يجعل
الذوق العام مفتقر ًا للتجان�س القيمي اجلمايل الأخالقي
 ،الديني والدنيوي ،احل�سي والروحاين � ،إنه ذوق نهاية

ال�ق��رن الع�شرين –
ال�ق��رن املكثف ذات
البطانة الإبداعية
امل�غ��اي��رة ال��ذي �أدى
�إىل انت�شار املتاحف
و�� �ص���االت العر�ض
ال�ت�ج��اري��ة  ،و�أوج ��د
�سوق ًا فنية ت��دور يف
ف َلك القيمة الفنية
م��ع القيمة النقدية
ال� �ت ��ي ت � ��ؤث� ��ر على
التوجهات ال�سريعة
واملبتذلة يف الذوق العام .

علي الذرحاين

هوام�ش :
 1احلياة الت�شكيلية – جملة ف�صلية ت�صدرهاوزارة الثقافية ـ دم�شق� ،سوريا – ال�ع��دد  71ت1
ت – 2ك2004 1م .
(طرائف تدري�س الفن الت�شكيلي ومنهاجه يف �سوريا
والبلدان العربية املحيطة – د .اليا�س ز ّي��ات  :فنان
ت�شكيلي ،وباحث يف فن الأيقونة.
 2غواية ال�صورة  ،النقد والفن  :حتوالت القيموالأ�ساليب والروح ،د .زينات بيطار – الطبعة الأوىل
1999م املركز الثقايف العربي – الدار البي�ضاء –
وبريوت ،لبنان

