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يه  نطوي  بري عن الواقع، مبا  ثل  هر اإليديولو] األ عل       إذا اكنت اللكمة يه ا ت للتع م ملظ
تواص ياز  g hية، ويه األداة املفض للمن محوالت دال ت ية مل متعات، كام أهنا مادة دال ئلل يف ا p

نرص أسايس يف لك إبداع rام اكن نوعه تغل  ية وللوعي،  كعياة ا�ا شـ خل فإن اللوحة .. تللح
ثل  بري الصامت، وهبذا  ية ا ية رسا� حامp hموعة من ا�الئل، وإبداع حتمكه  متا تع لن نسق لف

يا زاخرا �gالالت واملع يايئ حقال دال نظور ا gل مي ها قول روالن لسـمل تعري  نا  لاين، ما  سـ نجيعل
يث هام و�ان لعمh واحدة، فاللوحة  ية، من  حgرت يف تعريفه للصورة الفوتوغرا ف
سق داليل تواصيل  يال، ويه  تداخل يف تكويهنا الفكر وا ية  ية اكلصورة ا نا خل ي ن لفيل لتشك

بارة عن خطاب رمزي سق الفكري، ويه  g عمربط اشد �رباط ن ت روالن  "، وإذا اكنaلت
ها يف قراءة " gرت يات العامة مصطلحات ومفاهمي مت  يا تخدم يف جمال ا تطبيققد ا ئ مي لسـسـ

هوم  ثل ا�ال واملدلول والعالمة وا�ال� وا باره سطحا ظاهر   g نص األديب ملفا م ت عل
ية نة عىل اللوحة ا بق، أيضا، وبصورة  ياق، فإن هذه املفاهمي  يلوا ي نط لتشكسـ مع ت ومبا أن . bل

يا نات((ئيات قد وضعت للك يشء دالالته، بل ولسـميا نذ ا يشلكت  تيارا فكر  ... مخلسم
ها  ية و يف الوقائع األد نقدية املعارصة، وأمدها بأشاكل جديدة  فهمأثرى املامرسة ا ب ن لتصل

ها بات اليت c))يلوتأو ية، ومهنا ا نص بعالقة جد g ست عىل لك ما يربط ت، فقد ا ل ل ت لعنعك
يت"أوالها  هااه°" جنجريار  تاg حيمل  ها  بريا، وأفرد  لفظما  كل ها من ) seuilعتبات (ك لملا 
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يه نص و يه قراءة ا تلقتأثري يف تو ية عىل . لج نوان ولوحة الغالف من أ سـبقونظرا ملا  للع
بحث يف  بري يف جذب القارئ، ارتأت هذه املداخh ا هم شلك  نص، وتصدر  لا ك ب يسل

يث يه  ية لوحة الغالف من  حيا ئ تاب وأبعاده، يتفضاء ماكين ((سـمي ساحة ا لكشلك عرب  م
يا¾ يه عني القارئ مث  تحرك  خوهو ماكن  ف  )).ت

ية حتمل لك  تاجه للوحات  ييل يعرب عن أفاكره من خالل إ نان ا ن     وإذا اكن ا فن شكت للف
ييل خبطوطه  يه العمل ا يل  يا،  لتشكمهنا فكرة أو أفاكر ترتمج حا� أو حتوال دا عل حي خل

تحول إىل خطاب  بدع ال ليوألوانه،  يف هذه اللوحة عىل غالف  مفين مقصود، فإن تو ظ
بري  سون"تعيمت إال بطريقة مدروسة، فاللوحة عىل حد  ها عدة وظائف مهنا " كبجا للغة 

ية واللغوية ية، و�نفعا لاملر شعرا / وغريها، األمر اÍي جيعل لوحة غالف معل فين... جع
p هو حامل ية،  با فاكن أم نرثا ال يمت بطريقة ا ط ها عت متوقع  معموعة من العالمات ا�ا�،  ت

ندها  توقف   ،Ïنص وتأوي ية، تدخل يف جمال قراءة ا علوحة الغالف مضن املواز ت ا ي ل لنص
توب، ونظرا ملا  بارشة gخلطاب ا بارشة أو غري  ها عالقة  ملكالقارئ حماوال اخلروج بدالئل  م م ل

تلقي، اكن ال بد من ا نوان من أولوية ا لشلكه اللوحة وا لع بحث يف ت ندها وا لتوقف  ع ل
نونة  ية ا نص يف اpموعة ا نص، وهذا ما جيعل جاهزية ا بل �تقال إىل ا ملعدالالهتا  لقصص ل ل ن ق

ها( بحث عن  شلكوجوه  ند دال� "عبد القادر بن سامل" للقاص اجلزائري d)ت توقفة  ع،  م
يل، وأثرها عىل القارئ نص ا g تخاللوحة وعالقهتا تقدمة تغ. ملل بة  مفاللوحة  ري القارئ عت

نه، ويه إيقونة و ئh يف ذ باهه وتطرح مجموعة من األ هوجتذب ا سـ أو مؤرش ال ميكن /تن
نده توقف  يه دون ا عاملرور  ل  . عل

ية  á بل يه لغة ،hاملضاف الفض âن     وهكذا مل تعد اللوحة يف غالف العمل الفين ذ
ها الفين القامئ عىل اخلطوط ـي تشكيلتعرب عن فكرة أو أفاكر بواسطة  فه واأللوان، 

نظرات (( يات وا بحث يف األشاكل واأللوان والو ند حدود ا ليل ال يقف  ضع ل ع تشك
ساد ية باكمل متفصالهتا جواأل نون وغوص يف اÍاكرة اإلسا نطاق  نوغريها، بل ا ن للمكس  ت
باهتا تعد عن كوهنا لوحة ذات أشاكل . e))تشعو هدف من قراءة لوحة الغالف  بومبا أن ا يل

نص، ويف مدى تأثريها لوألوان جذابة،  g لبحث يف غرابة هذه اللوحة وداللهتا، وعالقهتا ي
سق ¾ دال� خاصة تلقي  نعىل ا يح لرسا� برصية ما، يفرتض ((وألن. كمل بال ا لصح� سـتق
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بات فكرية يد اج°عي وثقايف و سـوجود ر نص نظام تواصيل، وناء f)) مكتص يث ا ب،  ل ح
نرص من  بري لومتان، ولك  عمعقد عىل حد  تاج تع نظام ¾ دور يف إ هذا ا شلكة  نارص ا نا ل مل للع

تايل  g نارص ويه متي إىل تé ا بدع  ية عىل صفحة غالف العمل ا لاملعىن، واللوحة ا لع مل تنن َ ْ ُ لف
تاج إىل قراءة  وتأويل ها مواز نيص  يح الرؤية �ى القارئ بو حيهم يف تو صفض  ..تس

ثh يف لوحة غالف اpموعة برصية ا ملم    إن الصورة ا شلك ل ية موضوع ا�راسة  ت ا تلقصص
قد يكون للك رمس أو خط أو لون مدلو¾ (( من مجموعة من اخلطوط واألشاكل واأللوان 

ية،  ية ثقا نا دالالت ترتكز إىل  متعة أن خترج  فاخلاص، وجيب عىل هذه األساق  خلف ل جمن

ية شف g))قعوتعرب هذه ا�الالت عن جتربة وا عن جحب لك، وهذا ألن قراءة اللوحة يعين ا
Ïشاف املرموز وتأوي ية الواقع من خالل ا با تاألرسار، و ب هذه اpموعة ال . كض لفالقارئ 

نوان نه العالقة اليت تربط بني ا لعيب  ع ها(يغ بحث عن  شلكوجوه  واللوحة اليت ختفي ) ت
يون مكصدر  تلفة، انصب الرتكزي فهيا عىل ا لعداخل ألواهنا مجموعة من الوجوه مبالمح  خم

تاج الضويئ واللوين تعبري قوي،  تداخh األلوان واألشاكل، وتوا� هو  ية  نلوحة  من ف
ها وجوه  ية دون حتديد شلك معني، تغوص يف أعام شوا شلكي؛ وكأهنا رمست بطريقة  قوا ئ ع ل

نة أخرى با ياü، و شاهبة أ يحتمل تعابري  ت مت شعر وكأهنا قد . حم تأمل يف هذه اللوحة  يلكن ا مل

يك(متت بأسلوب  بري مع اللوحة، ، لوحة ∗)فاجلرا تعالق  شلك  نوان  ها  تو كمربة  ب ي ع ي سطك
تيغة امجلع مربطة gلفعل ) وجوه(فلفظة  شك(املعرب عن) تبحث(بص تعالق )لاحلرية وا ت، 

ها(gجلار واpرور ياع والالإن°ء) شلكعن  شعور gلغربة وا g ي يو�Íلضوا وإذا اكنت . ل
ييل  متي اىل الفن ا تج فين  تشكلوحة الغالف  لم ين يعىن ن تجريدي، تصدر العمل الفين  لا ل

يا أو سابقا  بقة واليت تمت من خالل األشاكل واأللوان، قد يكون � يغ ا لية ا سـ بل ملبعمل لت
بري عن الفكرة، ويه تحد معه يف ا تعية اإلبداع،  ت تجربة ((للعمل نفصh عن ا لست  مي ل

شعور والرؤ  والفكرة اوده أفاكر تر" سزيا قامس"، ألن صاحب اللوحة كام ترى h))لوا
ته من خالل األشاكل  سدها يف لو تلقي،  ها  بة يف تو حتؤرقه وتو� �يه ر يجيل للم فغ ص

 .  واخلطوط واأللوان
 âيحاء ذ شلكة من ا نص، و تاج ا ية إل ست      فإذا اكنت اللوحة كإبداع فين � ت ل ن مل
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ها وجود هاميش أو مركزي داخل نارصه،  نص، تكون مربطة به معربة عن أجزائه و لا ع ت  ل
ييل نان  ية  نص؛ أي لوحة  شكمنت القصة، أما إذا اكنت سابقة  تلف نف هذا / لل ثال،  فياكسو  م ب

با من رؤاه بل ومعادل /يعين أن الاكتب نة تعكس جا بدع قد رأى فهيا دال�  نا ي معمل
تقهيا من مضن مجموعة  ية،  نوüت اÍا بري عن ا ية  ثا نموضوعي ألفاكره، ويه لوحة  ملك يم ت تع للل

باعة معÏ الفينمن اللوحات قد ت بل  يه  طعرض  لوهبذا تلقي اللوحة بظالها عىل القارئ .. قعل
شارك يف  يث يه نقطة انطالق  ها ودالالهتا، من  بحث يف أعام  hي يذهب يف رحÍتا حلل ق

يل، وربط عالقاته مبقو� اخلطاب املرافق ¾ نص ا تخيل فكره األول عن ا ملل ومبا أن . تشك
تاح اإلجرايئ ا نوان هو ا ملفا نص ودالالته، فقد اندمج مضن لع لألول للوقوف عىل عالمات ا

يه لفظة  متزي، انفردت  يل اللكي للوحة، ومتوقع يف اجلزء األسفل مهنا، خبط عريض  فا مشك لت
ثاين ) وجوه( يل اكرب من اجلزء ا لخبط اعرض و ها(تشك شلكبحث عن  تقف هذه )ت ل، 

ية يغة امجلع يف مقابل امجلh ا لفعلاللفظة  يل /بص متوضع حتت لفظ حيخرب  ية،  يعىل حا�  نفسـ
تحول لفظة وجوه إىل مركز يف مقابل /الصدارة يال من األول،  تاملركز خبط أصغر  فقل

يل دالالهتا بري يف  هم شلك  نه هامش  ندرج حتهتا، و هامش ا شكا س لك تل كي ب وهذا ما حيفز . مل
ته ا نوان يف تر ند ا توقف  بقات اللوحة أن  تجول بني  بل أن  بالقارئ  يق لع ع ي ط للغوية كي

نوان من �ة، وبني اللوحة  يخلص إىل وجود عالقة بني لوحة الغالف وا ية،  لعوا�ال ل ل
نص  يعة العالقة بني ا ها  تعدية تفر يل من �ة أخرى، ويه عالقة  نص ا لوا ب تخ طل ضمل م
تعالق معه؟  نوان أو  يل عىل ا يف ميكن للوحة أن   âنوانه، وإذا اكن األمر كذ تو لع حت فكع

نص؟ لإلجابة عن وما يه العالمات ا� تواجشة يف لكهيام، وما مدى إحالهتام عىل ا لا� وا مل
ية يه اللغوية وا�ال نوان يف تر ند ا ئh وغريها اكن ال بد من وقفة قصرية  لهذه األ ب لع ع تسـ  .كي

نوان----1111 ية ا نوانيا ية ا نوانيا ية ا نوانيا ية ا لعيا ئ لعمي ئ لعمي ئ لعمي ئ     : : : : سـسـسـسـمي
توقف  هو نقطة املركز األوىل اليت  نصوص املوازية،  نوان يف صدارة ا سـ    يقع ا ل تلع ف

تأويالت، فإذا اكن القارئ، نصب حو¾ القراءات وا ل  تعددة " العمل(("ت ملبعالماته اللغوية ا
ثابة  ية،  ته ا�ال تا ترب من �ة إ نوعة  ته ا مبوقواعد تر ل ي ن يع ت جي مل مفردة، فإن " عالمة"بك

تغال قاعدة تريب واحدة  نوان ـ عىل الرمغ من ضآ� عدد عالماته وا ية  ية ا�ال تا كاإل شـ للع ل جن
با يف  تنسـغا به ل ثابة معل نوعي، ال بد ¾ من نظرية تيضء جوا نا نعده  نها ـ  مب جتعل يق
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ية. i))وأبعاده ياته ق� أخال يولو] حيمل يف  ند روالن gرت  نظام داليل  نوان  قفا ً ط مي ع  سـلع
ية ،  ية وأيديولو جواج° نا معرفة ((ع هو يقدم  ته  نص ودرا يك ا لميدü بزاد مثني  سـ فل لتفك

نص و سجام ا بط ا لكربى  ن يد لض ناىم و توا� و نه، إذ هو احملور اÍي  يعهم ما مغض  ي تي م ف
سه تاج  نفإ نطوي عىل يشء من القصدية يالحظ القارئ أن . j))ن نوان  يار ا يوألن ا لع خت

تني هام  يل إىل الطول، وهو يقوم عىل فا نوان  صلهذا ا مي ها–وجـوه (لع بحث عن  شلك  ) ت
تقالل ماك) وجوه(وقد خص الاكتب الفاصh األوىل  gين وتصدر عىل صفحة الغالف، سـ

تلقي،  ية اللفظة �ى ا شعور بأ ملتحقق بذâ فعل اإلáرة األول واحلافز عىل القراءة، وا مه ل ل
ية  ثا نتعالق مع الفاصh ا ل ها(ت شلكبحث عن  ية، )ت با يقوم عىل � ها تر يغ  مس، و ي كتص مع

نوان  ية،  نوüت ا ياق ا عالرتيب األكرث تواجدا يف  ن لع سـ يشء من اخلفوت ينطوي عىل (( لفك
شوبه الغموض واإلهبام سرت،  يوا نا . k))لت يس مركزا يف هذه ا�راسة فإ نوان  نوألن ا للع

يل اللوحة، مل يقع  نارص  نرص من  يه من حني آلخر، نظرا لوجوده  تشكيل  ع كع عل سـنح
تىس بلون ممزي من ألواهنا، وهبذا  ها، وا ها، وشلك خطا من خطو كخارجا عهنا، بل تو ط سط

 بني تكون العالقة 
نوان ومكوüت اللوحة  لعبة ا ها عىل وفق ((عت ضبطعالقة تضافرية تويدية ال ميكن  ل

ية  ية ذات خصو ية و ية ونا صياقات ممهنجة، ألهنا إمنا ختضع حلا� شعورية وذ يل ئ ب ن تشكسـ ه
تجه لفظ l))نزماكية خاصة يه  ي، و شف عام يدور يف " الوجوه"عل لكيف بعده ا�اليل إىل ا

يساÍهن، وما يضطرب يف تلج يف الصدر من أحا س اخلواطر من أفاكر، وما  آالم /خي
ية  تغرية، وهذا ما جيعل الوجه يعكس حا�  بع عىل صفحة الوجه ومالحمه ا سـوآمال،  مل نفنط ت

 . أو رؤية خاصة
ية----2222 ية اللوحة ا يا ية  ية اللوحة ا يا ية  ية اللوحة ا يا ية  ية اللوحة ا يا ن  ئ نمي ئ نمي ئ نمي ئ لفلفلفلفمي     : : : : سـسـسـسـ

بقة األوىل للوحة بقة األوىل للوحة   أ ـ  ا بقة األوىل للوحة   أ ـ  ا بقة األوىل للوحة   أ ـ  ا     الوجوهالوجوهالوجوهالوجوه: : : : لطلطلطلط   أ ـ  ا
يل اللوح بار أن  تشك     إذا أخذü بعني � نا أمام عت هذا  يك  يضعة مت بأسلوب اجلرا ف ف

ش& الوجه الظاهر مهنا، ومبا أن  هام، وتذوgن يف اللوحة  لتتني ترتكزان عىل  بعضط بق
يعي أن  نان، اكن من ا بل ا ها يه األشاكل املوظفة من  لطباللوحة نص برصي وحرو لف ق ف

g ية ال تؤثث ساحة  بدع، فاللوحة  نص ا يح ا نسوق القارئ حنو مفا م مل ل ت لفوىض، وإمنا فت
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يا يف لوحة الغالف ال  يال فوتوغرا شلكة  بة الظل واأللوان، والوجوه ا فgلضوء و تشك مل لع
تحول  سفة قامئة حبد ذاهتا، تدل عىل ا تحول إىل  سب، بل  يه مكعطى جاميل  لحترص  فل ت حف ف
 hتلفة يف رح بدو يف إمياءاهتا ا يري واحض،  .و�تقال من حا� إىل أخرى دون حدوث  ت تغ ن

نوان /ث عن اÍاتحب هوية واملعرب عهنا يف نص ا لعا ها(ل شلكبحث عن  ، وإذا اكنت )ت
بدع  ية يف العمل ا ملاللوحة ا ناقضات الصارخة ((لفن يس وا ها �نفعاالت واألحا ملتتو س �

ها متكن من  نان ومل  ها ا ية واألحداث اليت عا باطات اÍا هضمواإل لف ش يح ، فإن هذه m))ت
ها ودوا نها، عن مأساة شعر هبا اإلسان اجلزائري يف فرتة جسالوجوه تعرب عن هوا خل

ييل يف  نان ا بدع وا تحد ا نص القصيص،  متي إلهيا هذا ا يات  اليت  شكا لف تن لف ملسع ي ل يني لت
بري عن أفاكرهام عرب هذه الوجوه سواء تصويري داخل ) وجوه(بتعبريها اللفظي  لتعا لأو ا

ها اجلزائري يف مر ية عا يقة  تدل عىل  شاللوحة،  سـحق مشلكة ((حh األزمة، واليت خلقت نفل
تلفة يارات الفكرية ا تقاذفه ا يل  شلكة  .اإلسان اÍي مل يعد مدراك الن°ئه، و ت ت م لن ، n))ج

نص بارات ا لاملعرب عهنا يف مجh من  تلس مهنم :((القصة مهنا/ع شـهبون األشالء، ا خاكنوا  ي
بل األوان سمة وأمدمه مبوت  قالزمن ا يطني يب، نظرت إىل: ((، أو قو¾o))لب يون ا حمل  ع

ترت  تالىش، مث  بل، خطوط  شاهد غربة مل أرها من  سـاكنت حبريات صغريات تعكس  ت ي تم ق
هام تحول إىل عالمات ا سـتفجفأة  نصp))لت تé املعاين يف ا  hيقة الص بدو اللوحة و ل  ب ث  .لت

ياع، ويه حمور يل عىل الرتقب واحلذر واحلرية وا يون عالمة برصية  لض     وإذا اكنت ا حت  لع
نني  يار ا هول، فإن ا تأطري الفكري واملصور حلا� اخلوف والفزع والقلق من ا يا ت لعل خ p
يل عىل عامل من  شلك معقا وجذg للقارئ، بل و بين الفاحت و�خرضار  تني بني ا حياملوز ي ل ع

توب شعور gلفراغ، يؤكده ما جاء يف نص اخلطاب ا يه وا ملكا ل بع ((لت سكون  يطاكن ا ل
بة واأل شا حالوجوه ا نظرمه يو� بأهنم فقدوا لك "، "جساد القابعة عىل أجحار جرgءل ماكن 

ها، q))يشء يل املالمح واإلمياءات  بقي عىل  س، غري أن اللوحة ال  نفشك ت ندما تمت ((ت عو
نا زحزحة مالمح الوجه أو ية، فإ باب  سد وترمس شلك يشء أل ن بعض أجزاء ا ن سـ ب فجل

تصويري، وحيمت  رشحيي اÍي يفرض اكراهات عىل القصد ا سؤال ا لنكون يف موا�ة ا ل لتسـ
ية ساgت إضا فاللجوء إىل  يق والصعب ألهنا تمت وراء r))ح بحث ا� ية ا ها  ق تفر لض معل

ية وراء اخلطوط واأللوان  يون ا تار األلوان، فا تأ .ف لع يان، سـ حهر شاردة يف غالب األ ظ
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ـي يف وسط اللوحة سار  تنهتيطفهئا اخلوف و� سلمة، لكهنا /لنك رسة   hب تاملركز  سسـ منك م م
hب تحة أم  ـي سواء أاكنت  سـال ختلو من دال�،  م مف نف تلقي عرب إمياءاهتا /ه ملمغمضة حتري ا

نا  هول، و ياع واخلوف من ا تلفة، واحلامh ملعاين ا ها لض .p ))تل تتحرك اخل لكطوط وا
ية خارج مربع اللوحة،  يا ية حراك  ها يف فعا ّواأللوان عىل سطح اللوحة ويف أعام ئ مي سـل ق
ئا بأعىل  ية، وقابال و نونة ا يد ا توحا وثر  عىل  با و يا ر بح فضاء جام ًو ً ً يً نص ي صع ل rتص ًل ّ لك ً ّ مف ح ً

ت تواصل وا يد ا تأويل عىل  هوة ا بة القراءة و بال ر لتو ت الكفاءة ال ل صع ل غ شسـ سـتق داول م
تاج املعىن  . s))نوإ

بح  نني مهنا يف عني واحدة،  نان ا تة وجوه خيزتل ا نا أن اللوحة ختفي  يص      وإذا  ث سـ لفعلم
ية ته ا ملتشظالوجه  شلكه هذا يعكس /بصف ية، وهو  با.زت� يف هذه العني ذا محو� دا خل

نوع(( تلفة وا يع ا تقا تقاسـمي و ا نان إىل العامل، فهبذه ا ترؤية ا . ط ل ملل رس العامل وحيلÏ لف يفة، 
ية نفس ا�ا تجاذهبا اضطراgت ا تصارعة،  تعددة و يه رؤية خاصة،  خلو ل ت ميعط فالعني . t))م

يث يه  نة، من  نة وغري ا تغريات ا سجل ا تواصل ودقة املالحظة،   حيل عىل ا ملمك ملمك ل ت ل حت
بعد عن أن يكون أداة حمايدة ألنه أحد مراكز اللقاء بني ا�اخل((  يد لك ا لعضو   بع

شاهدا وشاهدا نظر  ته فعل ا ند ممار ناظر يف هذه احلا�  بح ا مواخلارج، و ل سـ ع ل ، u))يص
تلفة ندها تعكس اللوحة بأجزاهئا ا .و ـي جدارية سطر /ع ية،  شفا يدا عن ا ّاملؤتلفة عاملا  ه فف ل بع

نان سدي/لفعلهيا ا تفاء مالمح الوجه، /جلشاهد العرص تأثريات األزمة، وممارسات القمع ا خا
تعب واإلرهاق لوالفكري ا تامة ألواهنا ا�ا� عىل ا تجريدي للوحة يف  يل ا لناجت عن ا قل لتشك

بدو من  سة للواقع املرير عرب اللغة واخلطوط واأللوان،  ياء، والعا ناجت عن مغوض األ تا ك شـ لل
يل، تلخصه امجلل القصرية  ثة عن خالص  g شامئة ساردة مهتالكة  ها اÍات ا تحخال ت مسـل ح مل

تعرجة بة وا تعا ملا يا يف مقدمة القصةقمل هر هذا  توب، و نص ا جل داخل جفوات ا يظل : ملك
ناء سفر شاق أحاطوا يب من لك جانب، (( يال من  عحني وضعت حقائيب، واسرتحت  قل

ساد القابعة عىل أجحار جرgء،  بة واأل شا بع الوجوه ا سكون  بادلوا احلرية، اكن ا جو ل يط ل حت
باءاهتم املمزقة، اكن ية حارة  بت رحي  بعوقد  نظرمه يو� بأهنم فقدوا لك صيفلع م 

مثة يف احلاكية نقطة مركزية رمت بظالها عىل اللوحة، اليت تطغى علهيا v...))يشء ل؛  ف

بة األمل، وإذا  شعور  تايل ا gتامة، و يا ل خبل نا ت ((لق بهيات وا ناجت عن بعض ا تأثري ا لكا لتش ل ل
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بري  بعث من األلوان والظالل واأل... لتعوأشاكل ا تأثري ا نبه ا ل ملشـ ضواء عىل لوحة ي
ية م°وجة متاوج اخلطوط واأللوانw))الرسام تحدث حركة دا خل،   . ف

    ::::ططططبقة األلوان بقة األلوان بقة األلوان بقة األلوان ////ب ـ  الوجه اب ـ  الوجه اب ـ  الوجه اب ـ  الوجه اآلآلآلآلخر للوحةخر للوحةخر للوحةخر للوحة
سحا برص  لصفحة الغالف نص ) اللوحة(م      إن  بؤرة األوىل ملدخل ا شلك ا لواليت  ل ت

نغلق رسة وا ييل قامئ عىل األلوان واخلطوط ا ناء  ملنا عىل  ب نكيل ملت شك ية حت لبة يف حركة لو
تقرحة" ملشلك ظالال من الزرقة ا بقة العلوية للوحة يراها القارئ "ت لط، تدخل يف تكوين ا

نني دون الوجه لكه،  نان مهنا gلرتكزي عىل ا تفى ا هر من حتهتا وجوه ا يكغال� شفافة  لعك لف تظ
بين اÍي يؤطر اللوحة ويدخل يف تر ّهذه اخلطوط واأللوان يغلب علهيا اللون ا كيبهتا ل

ساب  ته الواسعة من ا�اخل إىل اخلارج، لون رميل  يطرته عرب حر نا  ية،  نا�ا ي سـ معل مخل ك
ها  مترة، متد عرو سافر يف حريهتا ا تلع لك يشء، وتضلل ا قي°وج كرمال الصحراء    ملسـب ك مل ت
يطر، يالمئ  بايب ا نارص، وال شك أن هذا اللون املعمت ا سـتطغى عىل   غريها من ا لض لع ملل

ها للقلوب احلركة  يطرهتا و يات؛ يف حماولهتا فرض  يلالفكرية اليت سادت يف ا تضلن سـ لتسعي
شمل الغالف لكه،  سب، لكن هذا اللون القامت  يري  سعى إىل ا ية اليت اكنت  يالصا حف تغ لت ف
نوان الصفاء والعمق واألمل، ما جيعل اللوحة مؤرشا  عويطغى عىل حرية اللون األزرق  ك

g سمت لضعىل مرحh سابقة ا ية والغموض، أما األزرق الالزوردي واألخرض ت ببا
سجي يق .. لبنفوا يطرته، لكن قوة  متوجة أن يفرض  ته ا تعميحاول جاهدا عرب حر سـ ملي ك ف

سجي املمزوج gلرمادي،  g تلون ثافة و بح أكرث  نفاألزرق يه من احلدة �رجة أنه  ي ك لبيص
نفس،  تامة وتأثريا عىل ا يا أكرث  لما جيعل تأثريه دا يقا، فبق((قخل معدر ما يكون األزرق 

ية  سا نايه ا نني حنو اخلالص وا ثري داخÏ ا نايه، و شد إىل الال سـبقدر ما  حل ت حل ت ملي سـت ... يم
بدو  يا، و با هرا ال  تخذ األزرق  ثريا  ناسب معه  يولكام اجته حنو الفاحت وهو ما ال  ل ي ك مي مظ ت

نيدا وغري مكرتث gإلسان  . x))بع
نظر عرب /ئ دفعة واحدة      وإذا اكنت اللوحة تقدم للقار تجزأ، فإن جتوال ا للك ال  ي

يل القارئ عىل  ها املرية والالمرية  حيشقو ئ ئ يل واألبعاد للعالقات ((ق تفا ية اكمh ا صرؤ   ل يقحق
نة بني أجزاء العامل بداية مجمال، فإن جزياهتا ال y))مالاك بال اللوحة يف ا ئ، وإذا اكن ا ل سـتق

هر ا سطح،  لطبث وان تطفو عىل ا ل بقة لتظتل ها عن ا نفصh بألواهنا وخطو يا  لطبقة ا طلعل م
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يع  تارا شفافا حيجب تقا شلك  تقدمي الوجوه، لكن األلوان تطغى  نفرد  ية اليت  طا سـ ت ب ت فت لتح
يقة  بويت امللون اÍي حياول طمس الواقع وا يج ا يون من ا نفلت ا حلقالوجه،  لعنك سـ لع نت لل

بة وأحالما مضلh، وواق ينة أن وراء نظراهتا رؤى  نعا مطموسا، فاإلسان يف ظل مغمعل
سه  ته، وانغلق عىل  يانه وهو ية فقد  يا ية وا نفاألحداث و�شقاقات اإليديولو ي ك سـ سـ لن ج
سالم لألمر الواقع  بريا عن � يه  سلطة، فأمغض  توضاع يف خضم الرصاع عىل ا تع ي سل ن ع
يري ملا حيدث بعد،  يري األوضاع، فالوقت مير وا يأس من  تغبعد حا� �تظار وا تغ ل ما لن
 Ïي يقابÍبق املوت، وا بوبة اليت  به ا ية انفصال عن الواقع يف ما  سـيؤدي إىل  ي شـ تمعل لغ ي

نص تقول لجزية من ا تظرüك طويال: " ئ يب فقد ا نوداعا أهيا الرجل ا ورمغ تداخل ". لط
ناسل اللون  يف؛  به إحا� عىل األمل املفقود، واإلرشاق ا يتاألخرض واألزرق يف  لضع شـ

س سجي وشلك  ما ي تلط فهيا لبنف تعرجة  ساحات وخطوط  تدفق عهنا  خياحة وسطى  م مت
يقة  متوج ا.رتق للزرقة، واÍي هو يف  سجي ا يل gللون ا حقاألزرق الالزوردي ا مل نف لبمجل

يالن اكألمحر واألزرق، خرج مهنام إىل ((األمر مركب لوين هجني،  صفإذا ما جتاور لوüن أ
شدد من يجة امزتا�ام اليت  سجي هو  تظل  ن تنف يلني وترفع من ب ص الربط بني اللونني األ

يهتام وتزيد اللوحة إáرة برصية سسا تفجرة حتجب الرؤيةz))ح نا أمام العاب üرية  م وكأ  .ن
ثريا عن دال� اللون األمحر تعد  بين فال  ك     وأما اللون ا ي هزمية، /بل نار، اخلوف، ا�م، ا لا ل
ية الواقع يف مر با ية؛ واÍي يعكس  با بالغموض وا ض ب متر ظالل . حh األزمةلض تسـوهكذا 

ية يف رمس إشعاعاهتا عىل صفحة الغالف مية ((فإذا اكن . حاللوحة املو عظالعمل الفين رؤية 

بري عن فكرة ها وألواهنا aa))لتعللوصول إىل غرض ا تطاعت اللوحة بظال ل، فقد ا سـ
تاهاهتا وتعرجاهتا، يف حماو�   شد القارئ إلهيا، وجتذبه داخل  ها أن  موخطو ئسة تط

ية خلفشف عن gيق مالمح شفرة الوجه والوصول إىل دالالته ا لكن الفصل بني . للك
يل  نرص فعال، و ميهتا  تايل تفقد  gيل، و ها ا ها ومغو يفقد اللوحة أ تني  شكا ض لق تبق كعلط ل مجل قسـ

يدة عن الوضوح املمجوج نان  يل عىل رؤية حمددة أرادها ا بعدال  يقي ال . لفحي حلقفالفن ا
تلق ملتظر من ا نرصف إىل غريه؛ بل هو ني يÏ وألوانه مث  با جبامل  يي أن يرصخ  تشكمعج

تذوقا  قادرا عىل إقامة عالقات  يا  تلقي وا مسعى ألن يكون ا ع مل  .  ي
برصي اÍي  تصوير ا توى ا نه عىل  ثري  هل  تواصل من خالل اللغة أ ل      إن ا ل سـ مل م بك س



يل امجل  ية لتشكا  هداية مرزق/د                                                               لفنايل وا�اليل للوحة ا

سادس  تقى ا�ويل ا لا نص األديب " ملل ياء و ا لا 738 "لسـمي

ته يف الو تجابة لر يه gال نظر  بيومه القارئ لكام دقق ا سـ غل نه ف ية،  لكصول إىل عوامله ا�ا خل
برص بة خداع ا تجيل، أو  بة اخلفاء وا لميارس معه  لع ل برصي إدراك . لع لوألن اإلدراك ا

 hلرمغ من أن القارئ يرى اللوحة للوهgتوزع عرب زو  اللوحة، و برص  يماكين، فإن اه°م ا ل
 hنق توزع عرب حركة العني ا ية، فإن اإلدراك  تاألوىل يف صورة  ي بني األجزاء، فلك مللك

تقh عن غريها، لكن   سـجزية  ية قراءة ((مئ تفي من صفحة اإلدراك يف  معلاللك ال  خي
يعاب األجزاء داخل إطار اللك نا يمت ا ستاللوحة، ومن  فإذا gللوحة املركز مصدر . bb))ه
ساير مركزية اللفظ  ها الوجوه،  ية واليت  تالصورة األ يل عىل ) وجوه(متثلصل حتلفظة نكرة 

نطقه، حتجهبا خطوط وألوان رؤى تلفة حاول لك مهنا فرض  يات  م وأفاكر وإيديولو خمج
يطرهتا علهيا وختفي  سط  سفىل، لكهنا  بقة ا ها مع ا تفا يا اليت تومه  بقة ا سـمزيفة  ب ل لط ب لعل تللط عل

ها ثري من معا ملا يل جاميل يعمق . لك بري ا�اخل عن اخلارج،  تشكتكون اللوحة حبق  تع ل
ساس مبا جيري عىل تقاطع .  أرض الواقعحاإل يات  شلك اخلطاب األول وفق  يوهبذا  معط يت

ثقان من  نوان واللوحة، نصان  نبفهيا ا نوان ((يلع ية كربى طرفاها ا لعية معاد ل نص، –نب ل ا
نص ية تو� معظم دالالت ا ية ر لورمبا ش&  مح ّب ها . cc))ن رشية  لومبا أن اÍاكرة ا لب
تدعاء ا�الالت، ويه ياهتا يف ا ياهتا وآ سـخصو ل يات خمزتنة تلعب احلا� ص سري وفق  معط  ت

سطح، وهذا بدوره يؤثر عىل إعطاء اللوحة  ها لكام خرجت إىل ا ية دورا يف  لا شك يلسـ ت لنف
ية تحا دامئا عىل دالالت ال هنا ئدالالهتا، واأللوان معانهيا ورموزها، ما جيعل العمل الفين  . نفم

ية  بقى هذه املوا�ة مع لوحة اpموعة ا لقصصوهكذا  ها(ت بحث عن  شلكوجوه  جمرد ) ت
شف عن عالقة  ها وا تأو رس حاجز الغموض فهيا  هول، وحماو�  لكمغامرة يف ا يلب pلك

نص gخلارج/ا�اخل نوان/لا نص . لعاللوحة وا هل أهيام وجد أوال اللوحة أم ا لوطاملا حنن  جن
بال  ية � يطرا عىل  ية بني ا�اخل واخلارج  تفا سـتقيظل إجياد العالقة ا معل سـ عل تأويلمل . لوا

تطاعت هذه اللوحة  نص إىل اللوحة أو العكس، فقد ا تفاعل من ا ية ا سـوسواء اكنت  ل ل معل
ية أخرى  نواهنا، بل وعربت عن مناذج  تصار مضمون القصة اليت محلت اpموعة  قصصا ع خ

 . اندرجت مضن نصوص هذه اpموعة 
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