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ملخ�س البحث
ا�صتطاع الباحث يف تنقيبه عن ال�صكل الكروي ان يجد من تكوينات الكرة وبناءها ما اخذ 
حيزاً مهماً يف البحث والتحليل والتاأويل ، حتى اأن البع�ض من هذه الدرا�صات اأرجع هذا 
التكوي���ن اإىل نظ���م بايولوجية ترتبط ب�صريورة احلياة للكائنات احلية ، والمر مرتبط 
بال�ص���كل الك���روي وم�صبهات���ه الكروية لبيو����ض الكائنات احلي���ة اأجمعه���ا، اإذ اإن احلقيقة 
البايولوجية تعلن اأن )99%( من اأ�صكال هذه البيو�ض كروية بحتة اأو م�صابهات التكوين 
الك���روي ن�صميه���ا بالت���داول العلم���ي بالبوي�ص���ة ال�ص���كل با�صتطالت خمتلف���ة ، والبع�ض 
الخ���ر ارج���ع املوقف اإىل علم الفلك يف البحث يف اأ�صكال الكواكب امل�صرية املكت�صفة وغري 

املكت�صفة، وما اأت�صح ح�صب علم الباحث، اأن اجمعها ذات تكوين كروي بحت .
وجن���د ان البح���ث املقارن بني فنانني عراقي���ني يو�صح لنا م�صرية مهمة من بنيه وتطور 

جماليات فن اخلزف العراقي املعا�صر .
ه���ذا اذا م���ا ات�ص���ح م���ن اأن البح���ث يف هذا املج���ال ويف خ�صو�صي���ة احالة النظ���م ال�صكلية 
املتداول���ة اإىل نظ���م فكرية ايحائي���ة ا�صتثمرها يف الت�صكيل على نح���و وا�صع ، اأت�صح قدرة 
هذه البحاث اأو حتى اأنعدامها . مما يجعل ال�صرورة العلمية توؤكد البحث فيها وتنقيب 

عن عالقاتها .
اإن الباح���ث يع���د عل���ى ه���ذا التع���رف عل���ى العالق���ات اليحائية املعلن���ة وامل�صتثم���رة على 

م�صتوى واحد .
وعلي���ه �صيك���ون البحث يف الف�ص���ل الأول منطلقا من م�صكلة البح���ث واهميته ، وهدفه ، 
وهدف البحث وحدود البحث وحتديد م�صطلحات. كما اأجنز يف الف�صل الثاين املخت�ض 

بالطار املعريف الفكري النظري وهو متكون من املباحث الآتية : 
اأ-املبحث الول اجلمالية ومفاهيمها يف الفن .

ب- املبحث الثاين التكوينات الكروية ومرجعياتها.
ج- املبحث الثالث ال�صكل والتكوين الكروي للخزف العراقي املعا�صر.

جماليات التكوين الكروي 
في الخزف العراقي المعاصر

عبري جميد عبد النبي �سالح

البحوث التشكيلية

) ماهر ال�صامرائي ورعد الدليمي اأمنوذجا(
درا�صة مقارنة
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The Summary

ماهر ال�صامرائي ، ورعد الدليمي وا�صتثمار التكوين الكروي  .
وبعد التو�صل اإىل موؤ�ص�صات ميكن ا�صتثمارها يف الطار املعريف النظري . 

الف�ص���ل الثال���ث اخلا�ض باج���راءات البحث التي حت���وي جمتمع البحث ، وعين���ة البحث ومربرات 
اختيار العينة وحتليل العينات . ثم الف�صل الرابع الذي ميثل نتائج البحث وال�صكال وامل�صادر.

اإن البح���ث يف نتاج���ات اخلزاف���ني ماه���ر ال�صامرائ���ي ورعد الدليم���ي تعّد من النتاج���ات املهمة كما 
ونوع���ا اإذ كان���ت لها ب�صمات وا�صحة على م�صتوى فن اخل���زف يف العراق ف�صال عن ان البحث يعد 
بحث���ا م�صتم���را اخل���زف العراقي املعا�ص���ر ، وللمكتبة البحثية املخت�صة بهذا الف���ن وع�صى اأن يكون 

الباحث قد وفق يف ذلك بتوجيه ا�صاتذته الذي كان له الدعم والدافع اليجابي لهذا الجناز .

Able, a researcher at Tnguibh for doubt to football and the ball to find that the 
spherical shape and configurations ball and built to take an important place in re-
search, analysis and interpretation, even though some of these studies attributed 
this configuration systems a biological related Besirorh life of living on earth, and it 
is linked to form spherical and Mhbhatth ball of eggs organisms collect them, as the 
truth biological declare that (99%) of the forms of these eggs are spherical purely or 
similarities configuration ball we call the circulation of scientific egg shape Basttalat 
different, and some attributed the situation to the astronomy research in the forms 
of planets march discovered and undiscovered , and it became clear to the knowl-
edge of the researcher, that the entirety of a purely spherical configuration.
We find that the comparative research between the Iraqi artists show us the task of 
the march of the structure and evolution of contemporary Iraqi art of ceramics. 
If this turns out that research in this area and in the privacy of formal referral sys-
tems to current systems of thought invested in the formation suggestive widely, it 
became clear the ability of the research or even non-existent. Making the necessary 
scientific research and emphasizes exploration relations. 
That the researcher is on the detection and revealed relations suggestive declared 
and invested on one level. 
And it will be a research platform in the first chapter of the research problem and 
the importance of research and the goal of research and research and determine 
the limits of search terms. Also completed in the second quarter competent intel-
lectual cognitive theoretical framework is composed of a detective following: 
A - the first part, and aesthetic concepts in art. 
B - Section II football formations and their references. 
C - third part spherical shape and configuration of the Iraqi contemporary ceram-
ics. 
Maher al-Samarrai and Raad al-Dulaimi and investment spherical configuration 
(2000-2008). 
After reaching to the institutions that can be used in the theoretical framework of 
knowledge. Goal of the researcher. 
Chapter III contains the procedures the research community research and the re-
search sample and justification for the sampling and analysis of samples. Then 
the fourth quarter, which represents the results of the research and shapes and 
sources. 
That the search in the products of potters Maher al-Samarrai and Raad al-Dulaimi, 
and have important date and how great of ceramics also have a clear imprint on the 
level of this art in Iraq is in search of a productive art ceramics contemporary Iraqi 
and library research relevant to this art and it may be a researcher in accordance 
to the guidance of his professors, who was his support and positive motivation for 
this achievement. 
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الف�سل االأول

م�سكلة البحث :
ان املقارن���ة ت�صتدع���ي التواجد يف طريف التقارن ثم و�صفا وحتلي���ًا ثم الك�صف عن املرجعيات 
واملوؤث���رات و�ص���ورة الت�صابه واالختاف والن الفنانني ) ماه���ر ال�صامرائي ورعد الدليمي ( مل 
يبحث���ا على م�صت���وى تعالقهما نحو البحث املقارن ، وتت�صح لن���ا م�صكلة البحث يف هذا الك�صف 

والتحليل .
ويف املقاب���ل جن���د ان للكرة وتكوينها عندما يحال اىل عمل فني ال تكون متقطعة وا�صرية ذاتها 
الهند�صي���ة بل هي تعتمد موؤ�ص�صات فكرية واجتماعي���ة وتاريخية كما جنده يف تاريخ الفن على 
نحو وا�صع، والفن العربي االإ�صامي ا�صتثمر التكوين الكروي يف العمارة كما  يف عمارة القباب 

والتقو�صات التي متثل اأن�صاف الكرات . 
وعن���د قراءتنا للفن املعا�صر وف���ن الت�صكيل عامًة وت�صكيل اخلزف خا�ص���ًة ،  جند ان ا�صتثمار 
التكوي���ن الكروي اخذ ماأخذا مهما ووا�صعا عن���د الكثري من اخلزافني ومنهم العراقيني )�صعد 
�صاكر ، وحممد العريبي ، وتركي ح�صني ، و�صنيار عبد  اهلل ، وانغام �صعدون،  ونربا�س احمد ، 
وطارق ابراهيم ، وعبد الكاظم غامن ، وجواد الزبيدي ، و�صاجدة امل�صايخي ...الخ ( ، وميكن 
اأن ن�صف الفنانني العراقيني )ماهر ال�صامرائي ورعد الدليمي ( باأنهما اأكرث من  ا�صتثمر هذا 
التكوي���ن ب�ص���كل وا�صع مبختلف البني ال�صكلية التكوينية ، مما ح���دا بالباحث اأن يحاول درا�صة 
ه���ذه العاقة االإبداعية التقنية اجلمالي���ة وم�صبباتها ومرجعيتها ، فوجدها جديرة بالدرا�صة، 
حمققا اإىل تعرفا على م�صتوى البحث التنقيبي للخزف العراقي املعا�صر . ومما تقدم ميكن اأن 
يكون ال�صوؤال اأو اال�صتف�صار عن م�صببات ا�صتدعاء وا�صتثمار جماليات التكوين الكروي ، وكيفية 

توظيفها جماليا على نحو مقارن عند ) ماهر ال�صامرائي ورعد الدليمي  بالذات ؟ 
اإذ ميك���ن اأن يك���ون مف�ص���رًا مل�صكلة البح���ث التي تتمثل ب�ص���رورة البحث املق���ارن على م�صتوى 
اأكادمي���ي دقيق بني اأ�صب���اب ا�صتدعاء جمالي���ات التكوين الكروي على نح���و وا�صع عند خزايف 

العراق املعا�صرين .  ) ماهر ال�صامرائي ورعد الدليمي( اأمنوذجًا.

اأهمية البحث واحلاجة اإليه : 
تنطل���ق اأهمية البحث من ا�صتثمار التكوين الكروي وتاأويل���ه اجلمايل يف بنية اخلزف العراقي 
املعا�ص���ر ف�صًا عم���ا ميثل هذا اال�صتثمار من بناء ابداعي يف ف���ن اخلزف العراقي الثنني من 

اخلزافني العراقيني )ماهر ال�صامرائي ورعد الدليمي( .

اأهداف البحث :
التعرف على جماليات التكوين الكروي يف خزفيات )ماهر ال�صامرائي ورعد الدليمي(.
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حدود البحث :
- احلد الزمني : -)2008-2000(

-احلد املكاين  :- بغداد
احل���د املو�صوع���ي : -  البحث املق���ارن لل�صكل الك���روي يف خزفيات )ماه���ر ال�صامرائي ورعد 

الدليمي(.

تعريف امل�سطلحات :
1-اجلمالية 2-التكوين 3-املعا�صرة

اجلمالية : 
ج���اء يف خمتار ال�صح���اح للرازي ) اجلمال ( هو احل�صن وقد ) جم���ل( الرجل ) جماال( فهو 

جميل واملراأة ) جميلة ( و )جماء ( بالفتح واملد )1(.  
نزع���ة مثالي���ة ، تبحث يف اخللفيات الت�صكيلية ، لانتاج االدبي والفني ، وتختزل جميع عنا�صر 

العمل يف جمالياته )2( . 
وتعرف اجلمالية على انها » الدرا�صات النظرية المناط الفنون على اختاف انواعها ، وللفعاليات 

النف�صية املت�صلة بها . ولقد مت تناولها على انها فرع من فروع الفل�صفة وعلومها)3(. 
وميك���ن عّد اجلمالية من الوجهة النظري���ة املنهجية » علما و�صفيا من املقام االول ، حيث انها 

تركز اهتماماتها يف الك�صف عن احلقائق اخلا�صة بالفنون والعمل على تعميمها » )4(.
اجلمال ا�صطاحا : » هو علم نظريات املعرفة احل�صية » )5(.

اجلمال ) فنيا( : » هو وحدة العاقات ال�صكلية بني اال�صياء التي تدركها حوا�صنا » )6(.
واجلم���ال ) فل�صفيا ( : » جملة ال�صم���ات امل�صرتكة التي تتاقى يف ادراك كل اال�صياء التي تثري 

االنفعال اجلمايل التي ينطبق عليها هذا التو�صيف بالذات » )7(.
التعريف االجرائي : يلتزم الباحث تعريف هربرت ريد ال�صابق اجراءيا .

التكوين :
ي���رى ) �صك���وت ( يف تعريفه للتكوي���ن بانه » كيان ع�صوي ، متكام���ل يف ذاته ، النه يحتوي على 

نظام خا�س من العاقات املغلقة التي تنتج ما ي�صمى )بالوحدة( » )8(.
التكوين فهو » القالب الذي يوؤ�ص�صه ذلك العمل يف متام كيانه ... وي�صتطيع اأن ي�صم هذه الكرثة 

1  - الرازي ، حممد بن ابي بكر عبد القادر ، خمتار ال�صحاح ، دار الكتاب العربي ، 1981 ، �س111.
2  - �صعيد ، علو�س ، معجم امل�صطلحات االدبية املعا�صرة ، من�صورات املكتبة اجلامعية ، الدار البي�صاء ، 1984 ، �س36 .

3  - اجلمالية ، املو�صوعة ال�صغرية ، ترجمة ثامر مهدي ، دار ال�صوؤون الثقافية العامة ، 2000 ، �س5.
4  - اجلمالية ، املو�صوعة ال�صغرية ، امل�صدر ال�صابق ، �س8.

5 - عبد ، كمال : جماليات الفنون ، دار اجلاحظ للن�صر ، بغداد ، 1980 ، �س19.
6 - ابو حطب فوؤاد ، القدرات العقلية ، مكتبة االجنلو امل�صرية ، ط3 ، 1980 ، �س8.

7 - ري���د ، هرب���رت ، معن���ى الفن ، ترجمة �صام���ي خ�صبة ، مراجعة م�صطفى جنيب ، دار ال�صوؤون الثقافي���ة العامة ، وزارة الثقافة واالعام ، 
بغداد ، 1986 ، �س132.

8 - �صك���وت ، روب���رت جيام ، اأ�ص�س الت�صميم ، ترجمة حممد حممود يو�صف وعبد الباقي حممد ابراهيم ، مرجعة عبد العزيز حممد فهيم 
، تقدمي عبد املنعم هيكل ، دار النه�صة ، م�صر للطباعة والن�صر ، د.ت، �س38.

جماليات التكوين الكروي يف اخلزف العراقي املعا�صرجماليات التكوين الكروي يف اخلزف العراقي املعا�صر عبري جميد عبد النبي �صالحعبري جميد عبد النبي �صالح



األكاديمي9

يف وح���دة الكل، واأن يدخل يف اأجزائها ليجعل من مو�ص���وع الفن ج�صدا منتظما وجمموعة من 
روابط داخلية .. وجمموعة كاملة تخ�صع لقوانينها اخلا�صة ، وتكفي نف�صها بنف�صها » )9(.

التعري���ف اللغ���وي هو : اخ���راج ملعدوم من الع���دم اىل الوجود ، ) جمع( تكوي���ن تكاوين وتعني 
ال�ص���ورة والهياأة ، وتاأتي اأي�صًا مبعنى ان�صاء )م�صدر( من الفعل اأن�صاأ ، واأن�صاأ ال�صيء : اأحدثه 

واأن�صاأ اهلل لل�صيء : خلقه )10(.
التعريف االجرائي : يعتمد الباحث تعريف املنجد اذ يجده �صاما فاعا .

الف�سل الثاين
االطار النظري والدرا�سات ال�سابقة

املبحث االول : اجلمالية ومفاهيمها يف الفن : 
اإن اجلم���ال واجلمالي���ة اأرتبطت بفكرة اأو وعي التاأ�صي�صي اجلم���ايل يف بنية اال�صياء والظواهر 
الطبيعي���ة واالجتماعية وبنتيجته جن���د ) ان اجلمال ا�صقاط من الفكر على االأ�صياء والظواهر 

التي نطلق عليه باجلميلة ()11( .
وال���راأي يف اعاه ال يكون على م�صتوى االنتماء اخلال�س نحو �صيغة البحث والتجريب بل يكون 
عل���ى �صيغة املث���ايل والهياأة الت���ي قدمها كانت على وف���ق نظريته يف البحث اجلم���ايل)12( .اإن 
الباحث يجد اأن اجلمال هو وعي واح�صا�س واجلمالية تعيني وانتماء نظام معريف يعتمد الفهم 
والو�ص���ف والتحلي���ل . ويف ابعد حاالته انتماء ذو مرجعيات خمتلف���ة بع�صها اجتماعي وبع�صها 
االخر ميثيولوجي تتاأ�ص�س باالن�صان يف دائرة الاوعي اجلمعي والفردي ، وهذا الوعي ابتدائي 
يتمظه���ر لنا على �صيغة م�صاع���ر وانفعاالت . اأما ما حت�صى هذه امل�صاعر واالنفعاالت فهو وعي 
ق�ص���دي يعتمد الفكر وينمو بتنامي وبناًء ، عل���ى ذلك ميكن اأن تاأ�ص�س الفكرة واجلمالية اأو ما 

نطلق عليها باجلمالية مبجموعها الكلي .
والأن الف���ن مرتب���ط باجلم���ال على نحو رائ���ع جند ترحيل الكث���ري من االأف���كار يف التحليل من 
النظرية اجلمالية اإال النظريات الفنية ولو ا�صتعر�صنا االجتاهات واحلركات الفنية وعلى نحو 
دقيق حركات احلداثة وما بعدها جند اأن الفن واجلمال مو�صوعه متقاربة ومتفاعلة ، اإن فهم 

الفن والعمل الفني ما هو اإال فهم جمايل بحت.
مبداأ اجلمال : 

تتباي���ن االراء يف ماهي���ة اجلمال ... هل هو املثل االعلى ؟ اأم هو احلقيقة امل�صتنبطة من جمال 
اخلا�س والعام .؟ اأم هو اندماج وتناف�س بني مبداأ املوجود يف املثال وال�صورة .

هل هو املحاكاة جل�صم االن�صان بالت�صامي واالختيار ؟ هل هو الطبيعة اأم اال�صافة اإىل الطبيعة 
؟ كم���ا تراه���ا ال�صخ�صية )ذاتية االح�صا�س ( ؟ عموما اأن اجلم���ال �صقيق اخلري – الأنه يدخل 

9  - برمتلي ، جان ، بحث يف علم اجلمال ، ترجمة انور عبد العزيز ، مراجعة نظمي لوقا ، دار نه�صة م�صر ، القاهرة ، 1970 ، �س412.
10- املنجد يف اللغة واالعام ، دار امل�صرق ، ط25 ، بريوت ، د.ت، 1986 ، �س398 .

11 -عمانوئيل ، كانت : نقد العقل العملي ، ترجمة احمد العيا�س ، القاهرة ، دار النه�صة للطباعة والن�صر،  با ، �س412.
12 -حممد علي ، ابو ريان ، نظريات اجلمال واجلميل ، القاهرة ، دار املعز للن�صر والتوزيع ، 1996 ، �س311 .
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يف التكي���ف باخلري وب�صفته اعدادا لعلم االخاق ، اي ان ال�صيء اجلميل �صيء نافع . وي�صعب 
الو�صول اإىل تعريف نهائي وم�صتقر للجمال ، ويف ذلك يقول )كانت ( يف ال�صيء اجلميل.

) باأن���ه ال يقب���ل التعريف ، وحكمه حكم الكائن . والتعريف معناه ربط فكرة بافكار اخرى غري 
موجودة ( ، فاذا ال�صيء اجلملي ال يعرف ، وعلى الرغم من ذلك ) فانه ال�صعور الذي يبعث به 

الينا النجاح الكامل للفن يف مهمته()13(.
وللتو�ص���ل اإىل هذا ال�صعور يتوجب ادراك خ�صائ�س العم���ل الفني ، حيث يق�صم فا�صفة الفن 

العمل الفني على ق�صمني .
االأول فن املحاكاة ، والثاين فن الا حماكاة ، ويعرب عن املحاكاة بالتقليد اأو التعبري ، اأما الا 

حماكاة فيعرب عنها بالتزيني .
ويق���ول ا�صبنجل���ر ، اإن اأي فن من الفنون ه���و لغة للتعبري ، وهذا التعب���ري يتجه اإىل الذات وقد 
يتج���ه اإىل الغري ، واإن الدافع اإىل التقليد هو وج���ود الغري ، وهو ما ي�صطر الذات اىل امل�صاركة 

يف تطور هذا غري املجاور .
وبه���ذا جند ان التقليد ي�صاي���ر احلياة ويتابع احلركة فيها ، ولهذا يحت���وي طابع الزمان ، فهو 

يرتبط مبدة زمنية حدثت يف وقت ما وانتهت ) الوالدة واملمات ( .
اأما التزيني فقد خا من الزمان ، فهو يرتبط مبدة زمنية حدثت يف وقت ما وانتهت ) الوالدة 

واملمات ( .
التزي���ني خال من الزم���ان نهائيا ، وا�صتحال اىل امتداد ، واكت�ص���ب �صفة الثبات ، وعلى هذا 
اال�صا����س ف���ان لكل عمل تقليدي، بداية ونهاية ، النه يجري مع الزمان ، بينما التزيني ال يعرف 

غري البقاء واال�صتقرار )14( .
وهك���ذا فان املح���اكاة والا حم���اكاة والتقلي���دي والتزييني والع�ص���وي والهند�ص���ي، امنا كلها 
تعب���ريات عن منطني اأ�صا�صي���ني من اأمناط التعب���ري االن�صاين مرتبطة اأ�ص���د االرتباط مبوقف 
الفن���ان وجمتمعه ازاء البيئة الت���ي يعي�صها ، ولكل من هذين النمط���ني قيمها الفنية اخلا�صة.

وميكن حتديدهما باملخطط االتي : 
                        حماكاة – تقليد اأو تعبري – يتجه اىل الذات اأو الغري – ي�ساير احلياة 

الفن                ال حماكاة – جتريد اأو تزيني – كيان م�ستقل – 
فاالول فيه طابع الزمان – له بداية ونهاية – يوؤدي اإىل معنى .

والثاين فيه ثبات وامتداد – له بقاء وا�صتقرار – يت�صل احلد�س .

املبحث الثاين: مفهوم وعنا�سر التكوين الكروي
عن���د مراجعة مفهوم التكوين �صنجده » مرتبطا بالبناء الكتلوي الذي يتحول اإىل بناء هند�صي 
عند ان�صباطه بحدود هند�صية قيا�صية »)15( ، وعليه جند اأن اأي فكرة للتكوين ت�صدر من فكرة 
13 - برتليم���ي ، ج���ان ، بح���ث يف عل���م اجلمال،ترجمة انور عبد العزي���ز وزميله ، موؤ�ص�صة فرانكل���ني للطباعة والن�ص���ر ، القاهرة، نيويورك، 

1970،�س5، 7 .
14 - االلفي ، ابو �صالح ، الفن اال�صامي – ا�صوله ، فل�صفته ، مدار�صه ، ط2 ، دار املعارف ، القاهرة ، ب.ت ، �س75.

15 -احمد حممود ال�صيد ، التكوين وايحاءه االيحائية ، القاهرة ، دار النه�صة ، ج1 ، 1998 ، �س18 .
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الكتلة املرئية ، وعندما حتال هذه الكتلة املرئية اإىل نظام جمايل اأي احالتها اإىل �صكل فني فاأن 
التكوين حينئذ ياأخذ يف مفهومه ويف معناها �صيغة هذا النظم والتاأثري فيه وا�صحا.

»واذا اردنا اأن ن�صوغ مفهوما للتكوين فاننا ال ن�صتطيع �صياغته اإىل بتعالقه مع �صكله اجلمايل 
من داخل العمل الفني »)16( .

وهك���ذا جن���د اأن العنا�صر البنائية جلماليات ال�صكل يف التكوين الفني تفهم من خال عنا�صر 
بنائي���ه، اإذ تكون اخلامة فيها حال���ة اأ�صا�صية ، ومتنحه ن�صيجها ولونه���ا املتنوعني ، وامكانيات 
حتديد خطوطها ف�صًا عن العنا�صر البنائية املتوافقة بع�صها مع بع�س، اإذ ت�صرتك فيما بينها 
لتك���ون ن�صق���ا مرئيا هو – ال�صكل – وق���د تعددت الت�صنيفات لهذه العنا�ص���ر البنائية من قبل 
املخت�ص���ني ، كّل م���ن ح�صب وجهة نظره ، اإذ يعرف )ريد( ه���ذه العنا�صر يف الفنون الت�صكيلية 

على انها » ايقاع اخلط ، وحجم االأ�صكال ، والفراغ ، وال�صوء وال�صال ، واللون »)17( .
وي���رى ) ماي���رز ( اأي�ص���ًا اأن العنا�صر املحققة للتكوي���ن باأي �صكل ما، ه���ي : اخلط والدرجات 
الفاحت���ة والقامتة والظل وال�صوء واللون وامللم����س ، وال�صكل هو نتيجة تفاعل هذه العنا�صر مع 

بع�صها)18( .
اأم���ا م���ن حي���ث الت�صنيف النواع التكوي���ن ، فقد اأكد ) مالين���ز ( اأن ه���ذه العنا�صر يف الفنون 
امل�صطح���ة ذات البعدين هي : النقطة، واخلط ، والتدرج اللوين)19(، يف حني ميز ) عبد الفتاح 
ريا����س ( هذه العنا�صر التكوينية ب���ني الفنون امل�صطحة ذات البعدي���ن والفنون املج�صمة ذات 
الثاث���ة اأبعاد بانها » النقطة ، واخلطوط ، وامل�صاح���ات ) يف االعمال الفنية الثنائية االبعاد ( 
والكت���ل ) يف االأعم���ال الفنية الثاثية االأبع���اد ( ، والفراغ ، واللون ، وال�ص���وء والظل ، والفاحت 

والقامت ، واخلامة وملم�صها ، وحدود االطار الذي ي�صم هذه العنا�صر«)20( .
وكان راأي ) احل�صين���ي ( يف عنا�ص���ر التكوي���ن املج�ص���م ه���ي : » الكت���ل واحلج���م، وال�صطوح ، 

واخلطوط ، وامللم�س ، واللون ، واخلط »)21( .
وعل���ى الرغم م���ن تعدد وجهات النظر ل���ذوي االخت�صا�س الفني يف ت�صني���ف هذه العنا�صر ، 
جند انهم قد اتفقوا على وجودها ، واأهميتها يف اأبعاد التكوين الفني، واإذا ما اقمنا توافقا بني 
ه���ذه االراء ن�ص���ل اإىل الت�صنيف االتي للعنا�صر البنائية للتكوي���ن يف الفنون وهي : ) اخلامة، 
وامللم����س ، والل���ون ، واخل���ط ، والظل وال�صوء ( ، مع االخذ بنظر االعتب���ار التميز بني امل�صطح 

ذات البعدين والفنون املج�صمة والكروية واملكورة .

16   -احمد الغامن ، �صياغة املفهوم واملعنى ، بريوت ، دار امل�صرق ، 1997 ، �س218 .
17 -هرب���رت ، ري���د ، معن���ى الفن ، ترجمة �صامي خ�صبة ، مراجعة م�صطفى حبيب ، دار الكتاب العرب���ي للطباعة والن�صر ، القاهرة ، د.ت ، 

�س87.
18 -مايرز ، برنارد ، الفنون الت�صكيلية وكيف نتذوقها ، ترجمة �صعد املن�صوري وم�صعد القا�صي ، مراجعة وتقدمي �صعد حممد خطاب ، مكتبة 

النه�صة امل�صرية ، القاهرة ، 1966 ، �س244 .
19 -مالينز ، فريدريك ، الر�صم كيف نتذوقه – عنا�صر التكوين ، ترجمة هادي الطائي ، مراجعة �صلمان داود الوا�صطي ، ط1 ، دار ال�صوؤون 

الثقافية العامة ، وزارة الثقافة واالعام ، بغداد ، 1966 ، �س8-7.
20 -عبد الفتاح ، ريا�س ، التكوين يف الفنون الت�صكيلية ، ط1 ، دار النه�صة العربية ، القاهرة ، د.ت . �س6.

21 -احل�صيني ، اياد ح�صني عبد اهلل ، التكوين الفني للخط العربي وفق اأ�ص�س الت�صميم ، �صل�صلة ر�صائل جامعية ، ط1 ، وزارة الثقافة ، دار 
ال�صوؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 2002 ، �س165.
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املرجع الفكري للت�سكيل الكروي :
كان���ت الدكت���ورة م.ل. فون فرانت�س قد ف�صرت الدائرة ) اأو الك���رة ( بكونها رمزا للذات . انها 
تع���رب ع���ن بنية النف�س بكل مظاهره���ا ، ب�صمنها العاقة بني االإن�ص���ان والطبيعة كلها . و�صواء 
اأظهر رمز الدائرة يف عبادة ال�صم�س البدائية اأم يف الدين احلديث ، يف اال�صاطري اأم االحام 
، الت���ي ير�صمه���ا رهب���ان التب���ت ، يف الت�صامي���م االأ�صا�صية للم���دن ، اأم يف املفاهي���م الكروية 
للفلكي���ني القدم���اء ، فاأنها ت�صري على ال���دوام اإىل مظهر للحياة مفرد وعظ���م جوهرية كليتها 

النهائية)22(.
يت�ص���ح لن���ا اأن الدائرة متثل رم���ز النف�س وحتى »افاط���ون و�صف النف�س بكونه���ا كرة واملربع 
)وكث���ريا ما يكون امل�صتطيل( ه���و رمز املادة الدنيوية ، رمز اجل�ص���د«)23(. يف معظم اأجتاهات 
الف���ن احلدي���ث ، تك���ون ال�صلة ما بني هذي���ن ال�صكلني االولي���ني ) الدائرة والك���رة ( اأما غري 
موج���ودة ، اأو طليقة وعر�صية . اأن ف�صلهما ه���و تعبري رمزي اآخر عن حالة النف�س لدى ان�صان 

القرن الع�صرين .
لك���ن التك���رار الذي ب���ه تظهر الدائ���رة والكرة ينبغي اإال يهم���ل . يبدو ثمة ح���ث نف�صي م�صتمر 
الي�ص���ال العوام���ل اال�صا�صية للحياة التي يرم���زان اليها . اإىل الوعي فان ه���ذه االأ�صكال تظهر 

احيانا كما لو كانت عنا�صر منو جديد)24( .
ي���وؤدي رم���ز الدائرة والتكوين الك���روي دورا مثريا يف ظاهرة خمتلفة جدا م���ن ظواهر حياتنا 
احلا�صرة ، ومما يزال يعمل ال�صيء ذاته . ففي ال�صنوات االخرية من احلرب العاملية الثانية ، 
قام���ت » اال�صاعة اخليالية » عن اج�صام مدورة طائ���رة ا�صبحت تعرف ب�«االطباق الطائرة« اأو 
)االج�صام الغريبة الطائرة( . لقد ف�صر يونغ االج�صام الغريبة الطائرة بكونها ا�صقاطا ملحتوى 
نف�ص���ي ) للكلي���ة ( كان يرمز الي���ه طوال الزمن بالدائرة . بكلمات اأخ���رى ، اأن هذه » اال�صاعة 

اخليالية » ، كما ميكن ماحظتها يف العديد من احام وقتنا احلا�صر )25( .
تب���ني لنا يف درا�ص���ة للتكوين جماليا وادائها فني���ا البد اأن يعتمد ه���ذا االداء على فهم الهدف 
الرئي����س لل�ص���كل املك���ون اأن كان �صكا تعبريي���ا اأو واقعيا وهنا يتج�صد البن���اء الو�صفي يف بنية 
العمل الفني الت�صكيلي ، ومنه العمل اخلزيف ، وكلمة تكوين تنطلق من املكون اأو من فعل البناء 
الرتكيب���ي اأو التجميع���ي و�صوال اإىل حتقيق مع���امل الهياأة امل�صكل���ة اإذ اإن » التكوين يعني نظاما 

ان�صائيا يدخل على عاقات مرئية«)26( .
وعلي���ه فان تراكب االأ�صكال تعّد املوؤ�ص�صة املهمة يف بناء ال�صكل التكويني الكروي ، وجند اأن اأي 
تكوي���ن ي�صتدعي على نحو طبيعي اأو فني الروؤية الثاثي���ة االبعاد اأو ثنائية االبعاد على م�صتوى 
اق���ل اأو يوح���ي بذل���ك على م�صتوى الر�صم عل���ى �صطح منب�صط ، اأو النحت عل���ى الطني كما هو 

22 -يون���غ ، كارل غو�صت���اف ، وجماع���ة من العلماء ، االإن�صان ورموزه ، ترجمة �صمري علي ، دائ���رة ال�صوؤون الثقافية والن�صر ، بغداد ، العراق ، 
1984 ، �س359.

23 -جمهورية افاطون : افاطون ، ترجمة : ح�صن خباز ، القاهرة : دار فرانكلن للطباعة ، 1963 ، �س68.
24 -يونغ ، كارل غو�صتاف ، االإن�صان ورموزه ، �س80 . 

25 -يونغ ، كارل غو�صتاف ، امل�صدر ال�صابق نف�صه ، �س89 .
26 -روبرت ، جيام �صكوت : اأ�ص�س الت�صميم ، ترجمة : حممود حممد يو�صف ، القاهرة : دار النه�صة ، 1988 ، �س118 .
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ح���ال اخلزف اأما التكوين���ات يف فن اخلزف فهي تكوينات ثاثية االبعاد واحيانا دائرية ثنائية 
كم���ا هو احلال يف ال�صكل اجل���داري ، وتعتمد النظام النحتي اخل���زيف بخ�صو�صياته وطرائقه 

املتداولة املعروفة .
وتتبعنا التكوين الكروي على م�صتواه ال�صكلي يف اخلزف على نحو دقيق جند اأن هذه التكوينات 
تعتم���د مرج���ع يكون يف اأحيان���ا كرث مبا�صر ويف احيان���ا اأخرى بعيدا عن املبا�ص���رة يف تاأويات 
ترتب���ط مباهية الفعل الكروي للبن���اء املرجعي بذاته ، والن ال�صكل الك���روي وتكوينه ذو عاقة 
متج�صدة يف االإن�صان ب�ص���ور خمتلفة بع�صها بايديولوجية واالأخرى تنتظم باأحالة تاأويلية جند 
اأن النحت اخلزيف الذي ي�صتدعي التكوين الكروي يرتبط بحالة ق�صدية ت�صتدعي تاأويا فكريا 

وجماليا يحدده الفكرة الكلية للن�س اخلزيف املعا�صر .
ه���ذا م���ن جه���ة التاأوي���ل باأرتباطه مبرج���ع ) �صو�صيولوج���ي ( اأو ) تاريخ���ي ( ، اإال اأن للتكوين 
الك���روي يف اخلزف مرجعا جماليا ت�صكيليا بحتا ، كم���ا هو حال التكوينات الكروية ذات البعد 

التجريدي.
وحت���ى ه���ذه التكوينات املج���ردة من املعن���ى اأو �صاغط احل����س اأو ما ن�صمي���ه باملرجع احل�صي 
الطبيعي. حتقق تاأويا فكريا وجماليا ما . اأو هي على وفق نظرية  ) امبريتو ايكو ( يف )التاأويل 
املف���رط( اأو ) ب���ول ريكور ( يف �صراع التاأويات . تعد تكوين���ات متحركة ومثرية للتاأويل. وهنا 

يكمن غزارة البث اجلمايل للتكوينات الكروية يف فن اخلزف املعا�صر)27( .
تقنيات الت�صكيل للتكوين الكروي يف اخلزف 

تع���د التقنيات مو�صوع���ة مهمة يف اأي فن ادائ���ي الأنها ت�صكل نظام تتابع ق�ص���دي من انهاءات 
النتاج االبداعي وكما يقول ))جون ديوي(( يف كتابه املنطق مناهج البحث » اإن وعي االن�صان 

ما هو اال وعي يف اآلية متتابعة تنظم ال�صورة النهائية ل�صكل البناء«)28(.
والأن البناء املعريف الي ظاهرة من ظواهر املعرفة الب�صرية تعتمد تتابع م�صري بوعي ، فاأن هذا 
البن���اء يحت���اج اىل ا�صرتاتيجية عمل ، وهي مبعناها االب�ص���ط اآلية تتابعية يف فعل التنفيذ ، الأن 
حتقي���ق ال�صور الذهنية يف االأ�صي���اء واالأ�صكال واملواد ما هو اال فعل عقلي ادائي يحيل ال�صورة 
الذهنية اإىل نتاج نعيه ، ونتلم�صه بان هذا الفعل يحتاج اىل ادانتيه موؤ�ص�صا تقنية عمل اأو اجناز 

برتاكمها .
 Technology التقني���ة ماأخوذة من اأتقنه الفعل املا�صي الذي م�صدره اتق���ان ، ون�صتق كلمة
 )Logic ( وتعني الفن اأو احلرفة و )Techno ( من اللغة الاتينية حيث تتكون من مقطعني
وتعن���ي الدرا�صة اأو العلم ، فم�صطلح التقني���ة يعني التطبيقات العلمية للعلم واملعرفة يف جميع 

املجاالت )29(.
على الرغم ان االمر لي�س قانونا يتبع على نحو دائم اال ان املاحظ عند البع�س من اخلزافني 
ا�صتثم���ار ه���ذه املعادلة على نحو وا�صح ، الأن ديناميكية اللون تعتم���د اأبعاد اللون ذاته لذا توؤثر 

27  -بول ريكور : �صراع التاأويات : ترجمة احمد العيا�س ،  �س98.
28   - جون ديوي : املنطق مناهج البحث ، ترجمة : تركي جنيب حممود ، القاهرة ، دار فرانكلني للطباعة والن�صر ، 1968 ،�س311 .

29 - انظر يف ذلك مو�صوعة الويكيبيديا املو�صوعة احلربة باب تقنية .
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يف احج���ام وتكوي���ن الهيئات ، ومنها الهيئات الكروي���ة .  وياحظ الباحث اأن معظم اخلزافني 
العراقي���ني ا�صتثم���روا تقنية دم���ج �صحنني عميقني كل واح���د منها �صبيه بن�ص���ف كرة ، فعند 
دجمهم���ا يتك���ون تكوين كروي متكامل االأمر ال���ذي ي�صكل �صهولة انت���اج للتكوين الكروي اال ان 
البع�س القليل منهم اأ�صتطاع اأن ي�صكل التكوين الكروي ببناء مبا�صر ، بوا�صطة احلبال الطينية 

اأو ب�صحب جزء مهم من هذا التكوين بوا�صطة الويل الكهربائي اأو بقالب كروي .
اإن يف ت�صمي���م ال�صكل الكروي وتبعاتها يف اأ�ص���كال التكوين الدائري روؤية جمالية تعتمد التنوع 
واال�صتثماري���ة بل ميك���ن اأن تتعالق مع الف���ن امل�صتقبلي اإذا ما ف�صرنا هذا الف���ن بو�صفه تاأكيد 

ا�صتمرارية احلياة .

ت�سميم ال�سكل الكروي يف الفن :
التكوينات اخلزفية متنوعة االأ�صكال منها ما يتخذ ال�صكل اجلداري اأو االنية اأو النحت اخلزيف 

الذي بدوره يتنوع اإىل ما ال نهاية من االأ�صكال ) منتظم ، حر ، وبي�صوي ( .
ويتوق���ف ذلك على روؤية اخل���زاف وكيفية ا�صتلهامه الأفكاره ومو�صوعات���ه والتعبري عنها ب�صكل 
ماأل���وف اأو غ���ري ماألوف فاملو�صوع الواحد يق���دم تاأثريات خمتلفة ، فق���د يقدم اخلزاف �صكا 
م���ن الطبيع���ة ) البيئة ( يجع���ل امل�صاهد يقف ، وينظ���ر ، وينفعل جتاه املو�ص���وع الذي يطرحه 
ب�ص���كل مبا�صر و�صري���ح ، بينما يقوم اآخر بتغي���ري الن�صب احلقيقية للمو�ص���وع ناقا للم�صاهد 
انطباع الفنان واح�صا�صه ، ويعمل اخر على اأن يبداأ ) �صكا طبيعيا ( ولكنه يغري معامله بحيث 
ينقل���ه كلي���ا من اال�صل الطبيعي حمورا ب�صكل كلي املع���امل اال�صلية لل�صكل االأمنوذج وهذا ميثل 
حتدي���ا للفنان فعليه اأن يوقف امل�صاهد اأمام العمل اخلزيف م�صتوعبا انتباهه اإىل فنية االأ�صكال 
الت���ي اجنزها وادرك املعنى ي�صبح �صيئا غ���ري ذي اأهمية اإذ اإن بع�س اخلزافني قد يبحثون يف 

ا�صكالهم عن جمال مطلق غري مرتبط مبعنى حمدد)30(. 
لطبيعة الطني اللدن االأثر الكبري يف اظهار ال�صفات التعبريية ل�صطح العمل اخلزيف فقد يعمل 
اخل���زاف على �صقل ال�صطح الطيني اأو تركه خ�صنا ن���كاد نلم�س فيه خ�صائ�س التعبري الذاتية 
للخامة ) الطني ( اأو اأثر االدوات التي ا�صتعملها اخلزاف يف اجناز عمله ، كما ان ا�صافة بع�س 
املواد املعاجلة ) الن�صارة اخل�صبية اأو مطحون الفخار ( قد يعطي اإيحاء تعبرييا مبلم�س خ�صن 

براأي اخلزاف يف اأعماله ك�صمة مميزة لتحديد مقولته الفنية )31(.
وياح���ظ م���ن خال البناء ال�صكل���ي للتكوينات الكروي���ة يف فنون الت�صكيل اأنه���ا تكوينات اأكرث 
جاذبية لعوامل نف�صية تنعك�س يف تقنيات االداء اجلمايل ، واإذا ما اجرينا ك�صفا تنقيبيا حتليليا 
لاأعم���ال الفنية الت�صكيلي���ة ان كانت ر�صما اأو خزفا اأو نحتا فنجد ان مركز الكرة من االأ�صكال 
الت���ي ت�صتثري الفنان حتى اأن البع�س من الفنانني اعتم���دوا التكوينات الدائرة الكروية كنظام 

30-Rada , Ravoslan , Ceramic techniques , Polygmaffia , London , 1980 , P.223.
31 - حي���در ، جن���م عب���د ، التحلي���ل والرتكيب يف العمل الفن���ي الت�صكيلي املعا�صر ، اطروح���ة دكتوراه غري من�صورة ، بغ���داد ، جامعة بغداد ، 

1996 ،�س225.
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ا�صلوبي يعتمدوه ونذكر من هوؤالء الفنان الت�صكيلي العراقي الراحل ) قتيبة ال�صيخ نوري ()32( ، 
) اإن الدائرة والكرة ت�صتهويني النني ا�صعر ان كل الكائنات احلية ومنها انا تتاأ�ص�س فينا الكرة 
والدائ���رة ( . اأال اأن مو�ص���وع ت�صميم ال�صكل الكروي مو�صوع يعتم���د تقنية عاقات ت�صت�صرف 

املنجز النهائي للعمل الفني الت�صكيلي .
اإن اعتماد انظمة متداخلة وبن�صبة دقيقة حتقق ال�صكل النهائي الذي يتداخل به ال�صكل الكروي 
، وال نن�ص���ى يف االأم���ر ان لل���ون يف املنجز الت�صميم للتكوين الك���روي اأهمية وا�صحة ف�صا عن 
توزي���ع االألوان التي البد اأن تعتمد على عاقات بني االألوان ذاتها . )) كما ان العاقات اللونية 
م���ن الناحي���ة العملية ال ميك���ن ف�صلها عن احلرك���ة ، والن�صبة ، والتنغي���م ، واالتزان ، وال عن 
عاق���ة ال�ص���كل باالأر�صية ، ووا�صح ان هذه كلها مو�صوعات كث���رية ال ميكن مناف�صتها جمتمعة 
يف وق���ت واحد (( )33(. كم���ا ان لاألوان املحايدة وظيفة بنائي���ة وتنظيمية اإىل جانب وظيفتها 
يف ف�ص���ل التباين���ات اللونية اإذ اإن االأل���وان املحايدة ت�صتثمر اأحيانا كاأر�صي���ة البراز التكوينات 

الكروية يف امل�صاحة الكلية للعمل اخلزيف )34( .
يتب���ادر لذهن���ي اإن االهتداء للعجلة م�ص���دره الكرة . وعندما ينظر االن�ص���ان االأول اإىل �صهولة 
تدح���رج الكرة يهت���دي اىل االفادة من هذه اخلا�صية الفيزيائي���ة ولا�صتفادة ثقبت الكرة من 
املرك���ز واالهتداء لثقب الك���رة من املركز علته التوازن وان ثقب االحجار واي�صالها بقطعة من 
خ�ص���ب وبعده���ا بفرتات مبع���ادن لعمل عجلة ) عرب���ة ( والخت�صار احلجم الك���روي لل�صرورة 
ال�صناعي���ة الت�صهيلية اقتطع جزءًا و�صطي���ًا من الكرة ليح�صل على العجلة هذا التحليل خا�س 

بي ».
له نظرنا من حولنا ل�صاهدنا ان اغلب الفاكهة كروية ، واأن القمر املبدر الذي تغنى به ال�صعراء 
ك���روي، وان ال�صم����س كروي���ة وان العني التي ت�صاه���د ال�صم�س كروية  وفقاع���ات الهواء املتولدة 
م���ن مياه االأمط���ار على �صطح الربك وامل�صطحات املائية كروية ولو م�صك االن�صان قطعة عجني 
�صغ���رية بني اأنامله،  وراحة يده ويكون �ص���ارد الفكر ترى اأن انامله ت�صنع �صكا كرويا بطريقة 
غريزي���ة واأن اليد والقدم عند الطفل تداعب االأ�صكال املتدحرجة التي تثري اأهتمامه وغالبا ما 
تك���ون هذه االأ�صكال املتدحرجة كروية اأو بي�صوية . راقبت يوما رجا يطعم افراخ طيور عجني 
خب���ز فيقطعها ويكور ك���رات �صغرية ليطعم الفراخ ، عندما �صاألت���ه عن �صبب عمل كرات لي�س 
ع�صوائية ال�صكل قال ومبا يفكر به من غري جهد : لكي ي�صهل على الفرخ بلعها . اإذا ن�صتنتج ان 
هناك عاقة قوية بني االن�صان، والبيئة ، وال�صكل الكروي وهذا التحليل �صيكون له االأثر الوا�صع 
يف ما �صياأتي من اجابة على ا�صئلة تتبادر للذهن الب�صري حول كروية االأ�صكال ، وجدلية القيم 

الفيزيائية وقيمة ومكانة االن�صان اأمام هذه البيئة وما ي�صل اإليه نظره ويده .
اإن اخل���زف املعا�ص���ر الذي خزفنا العراق���ي جزء منه تناول الكرة بل ال�ص���كل الكروي بطريقة 

32 - وه���و طبي���ب اخت�صا�ص���ي يف االن���ف واالذن واحلنجرة كان جل اهتمامه يف بن���اء ال�صكل التكوينات الكروي���ة الدائرية اذ يقول يف احدى 
مقاباته التي اجراها مع جملة الف باء العدد 128 يف اآب 1976 .

33 - روبرت جيام ، �صكوت ، اأ�ص�س الت�صميم ، امل�صدر ال�صابق ، �س14.
34 - م���ن خ���ال مقابل���ة �صخ�صية اجريت مع الفنان ماه���ر ال�صامرائي جرت يف داره ببغداد بتاريخ 2010/4/1 خ���رج الباحث مبا ياأتي من 

خال ا�صئلة اجاب عنها الفنان ...
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وا�صع���ة وقد تناول �صعد �صاكر خزافنا ومعلمنا رائد اخلزف االول الكرة ب�صكل وا�صع والتجريد 
لراأ����س فدائ���ي فل�صطيني قدم���ه يف ال�صبعينات من القرن املا�ص���ي وكان على �صكل كروي بحث 
امام الكرات ال�صرفه التي قدمتها �صعد �صاكر ا�صتغل عليها باإ�صافة ب�صيطة كان ي�صف ملم�صا 
يف اج���زاء يختل���ف ع���ن امللم�س يف اجل���وار االخر ولعل ك���رات ا�صتهر بها عندم���ا كان يحركها 
باإفا�ص���ة براهم الفطر منبثقة من اعلى الكرى فارعة الروؤو����س متجاورة م�صكلة ك�صر ال�صطح 

وخطوط ال�صكل الكروي امل�صرت�صل يف دوامة حركته حول املركز .
عندم���ا راقب���ت اخلزافني وتقنياته���م وج���دت اأن الرائد )�صع���د �صاكر( كان ينت���ج كراته من 
اال�صتعان���ة بقوالب جب�صية كان���ت متفاوتة احلجم واحتفظ بها يف م�صغل���ة وانتج منها ع�صرات 
الك���رات وان�صافه���ا وارباعها كل ح�صب حاجت���ه ، اأما اخلزاف االخر وهو )ط���ارق ابراهيم( 
ف���كان كذل���ك يتناول الكرة وي�صتغل عل���ى �صطحها ويقتطع اجزاء وي�صي���ف اجزاء منها ، وكان 
ي�صتعم���ل القالب كذلك وكان م�صغله يحتوي على كثري من االحجام من القوالب اجلب�صية . اأما 
اخلزاف االخر الذي هو من جيل بعد جيل من الرواد » اأكرم ناجي �صاكر« فقد ا�صتخدم الكرة 
ب�صكل اأو�صع من جميع اخلزافني العراقيني والعرب حيث كانت جل اأعماله كروية باملعنى، ولكن 
كان يقتط���ع اجزاء وي�صيف ويبعجه���ا من جهة، ويجاور الكرة الكبرية ب�صغرية . كان اخلزاف 
اأك���رم ناجي هو اخلزاف الوحيد يف الع���راق الذي ينتج كراته اخلزفية عن طريق �صكب الطني 
ال�صائل يف قالب كروي . لقد اختزل اأكرم ناجي كثريا من العناء با�صتخدامه لهذا اال�صلوب يف 
االنتاج والتنفيذ . اأما انا فقد مزجت ال�صكل الكروي باحلبال الطينية من ال�صغر اىل اكتماله 
ويف درا�صتي خارج العراق – لو�س اجنل�س – كان امل�صرفون علّي يف الدرا�صات العليا يلقبونني 
ب�«مل���ك البناء اليدوي« عندما انتج���ت اكرب الكرات بتاريخ اجلامعة الت���ي در�صت بها بطريقة 
البن���اء اليدوي وال اعتقد اين راأيت خزافا ق���د انتج اعمال خزفية كروية باحلجم الذي انتجته 
خ���ال الثاث عقود الت���ي م�صت واخر كرة ق���د عر�صتها يف قاعة ح���واء وكان قطرها يقارب 
اخلم�صة و�صتني �صم عند التقل�س و )70 �صم ( قبل التقل�س وهو حجم مل ينتجه خزاف عراقي 

على ما اعلم .
اإن اخلزاف الرائد )�صعد �صاكر( كان ي�صتخدم الكرة يف اكمال اعماله النحتية اخلزفية فرتى 
ان يف كث���ري م���ن اعماله تتكون من كرة �صكل هندي �صندوقي اأو ما ينتمي اإليه وقد جعل تناغما 
ف���ذا يف العاقة ب���ني الكرة وال�صكل االخر الذي تنتمي اإليه ويف بع�س اعماله كان ي�صيف الكرة 

ليجعل من العمل داينميكية قل ن�صريها .
جمالي���ا فان اخل���زف العراقي امتاز على اقران���ه يف الدول العربية ولعمره ال���ذي ابتداأ مبكرا 
رائدا للخزف العربي املعا�صر اأو ال�صرق االو�صطي . يف خ�صم االأ�صكال املتعددة والتي ال ح�صر 
له���ا يف النح���ت واخلزف جاء �صكل االعمال اخلزفية الكروي���ة لي�صيف لي�س خطوة بل خطوات 
للخ���زف العراق���ي املعا�ص���ر . اأما اأنا قد انتج���ُت اول عمل خزيف كروي متكام���ل وح�صلت على 
اجلائ���زة الذهبي���ة عام 1993 يف مركز الفنون يف �صارع حيفا وكان يل منطلقا يف انتاج العمال 
كروي���ة كنت قد ابتع���دت يف طرحها عن كرات الفنان املعلم الرائد �صع���د �صاكر اأو اكرم ناجي 
اأو ط���ارق ابراهيم اأو �صاج���دة امل�صايخي حيث ان جميع كراتي كانت ق���د ولدت من بني اناملي 
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بالبناء اليدوي ثم كان طابع احلرف العربي وت�صكياته يوحدان ا�صكايل الكروية .
ل���و اخذنا بنظرة عامة االعمال الكروية يف اخل���زف العراقي لوجدنا ان كان ال�صكل قد ا�صافة 
خطوات جمالية يف االخت�صا�س هذا وقد ت�صافرت اجلهود بني اخلزافني من غري اتفاق حيث 
كل خ���زاف وم�صغل���ه ، ولكن كان هنالك مت���ازج وتاأثري وتناف�س الذي جعل م���ن اتناج االأ�صكال 
الكروية قوة يف الطرح ور�صانة يف التقنية وفتحت هذه االأ�صكال الكروية نافذة دافعه باخلزافني 

اىل الدخول يف عوامل ال�صكل الكروي الذي لي�س له حدود .
ل���و اخذنا عموم االنتاج اخلزيف لل�صكل الكروي يف الف���ن املعا�صر لهذا االخت�صا�س لوجدنا اإن 
هناك تناغم للفنان اخلزاف مع البيئة التي كما ا�صلفنا قد افرزت كثريا من االأ�صكال الكروية 
بحك���م قي���م فيزيائية كان لها االأثر الكبري يف جعل اخلزاف يك���ون يف دائرة هذا اجلذب ليكن 

العطاء طبيعيا وبدون عناء .
ب���ني ك���رات )لن���ت ب���راث( و)دان كاندر�ص���ان( و)تو�صكو تاكي���زي( و)�صاندرا ج���ون �صتون( 
و)تيموث���ي مور( و)افرا�س كاكافيان( و)ادوين( و)ريج���ارد نزاريو( و)�صعد �صاكر( و)ماهر 
ال�صامرائ���ي( و)اأك���رم ناج���ي( و)طارق ابراهي���م( و)�صاج���دة امل�صايخي( م���ع ماحظة ان 
اخلزاف���ني العراقيني هم وحدهم الذين تناول���وا ال�صكل الكروي يف خزفياتهم . ا�صتطيع القول 
بان التوا�صل الا مق�صود قد ح�صل بني خزافني ال توجد �صلة تربط بينهم اال انهم ي�صاهدون 

قمرا واحدا و�صم�س واحدة وتفاحة مت�صابهة يف كل مكان وبندقة وبلوطه وبي�صة طائر.
لق���د تناول كل خ���زاف الكرة وعمل على �صطحه���ا بطريقته اخلا�صة ل���ذا ح�صلنا على قمة يف 
التن���وع يف ال�صكل الكروي اخلزيف مما اأغنى هذا االخت�صا�س يف التنوع وقد و�صعت اأنا ال�صكل 
الك���روي يف خان���ة النحت الفخاري حيث ان ال�صكل الكروي يعد من اأب�صط االأ�صكال يف الطبيعة 
ولك���ن اأقواها واأكرثها اإثارة وحركة مكيف اذا ا�صتطاع الفنان اأو يوظف هذه الكتلة الكروية يف 

خدمة اأ�صلوبه الفني لي�صيف �صيء ما .

التاأويل الكروي
وكم���ا يق���ول الفنان ماهر ال�صامرائ���ي : اإن الدافع لعمل كروي يف خزفيات���ي وا�صع امل�صادر وال 
اخف���ي عل���ى احد بان ال�صكل الكروي ينق���ل يل ر�صائل للم�صاهد ول���و اين يف بداية تنفيذ العمل 
اأوج���ه الر�صال���ة لنف�صي » كمن يغني ليط���رب نف�صه » ولكن هناك مكن���ون يف هذا ال�صكل فمرة 
اأف�صح عنه ومرة اداريه بحروف اأو نقو�س اأخرى، ومرة اأغربه عن واقع الق�صد باالألوان ومرة 
مبزاوجت���ه بكتلة اخرى فهناك فيه �صبابية ولكن لو نزعت هذه اال�صياء عن كاهل الفنان لتغري 
�صم���ك هذا اجلدار، ورمب���ا الأنك�صر من اول ارها�صه لعمل ت�صكيل���ي اأو الأول �صرخة ملعنى يريد 
اأن ُيطرب نف�صه . كثريا من كراتي اخلزفية حملت حرف القرن الهجري االول والثاين ونقو�س 
لي����س له���ا تاريخ، ولكن تتناغم مع احلرف وعمره وهنا اأريد اأن اقول باأن هناك قد�صية يف هذه 
الك���رة انه���ا كوكب اخر ُيقراأ احل���رف العربي الذي فتنني من نعومة اظاف���ري بل اأ�صفت اآيات 
�صريح���ة القراآن ول���و انها بدون نقاط و�صعوب���ة القراءة ولكن يف نف�صي دواخ���ل اأرى اأن كل ما 

ا�صتغله لو قد�صية املحراب اأو يد قدرية تدفع بكوكب مقد�س فيه نا�س ال يرون اال املثالية .
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يف لو����س اجنل�س ا�صتغلت على ثيمة املراأة وج�صده���ا وكان واحدا من اعمايل فيه جراأة الغربي 
يف تن���اول تكورات وكرويات اجزاء م���ن ج�صد املراأة وكان هناك اف�ص���اح حيث البيئة تدفع بي 
اإىل مواكبة ما ع�صته من اختاط وا�صع وا�صتيعاب وخ�صم ِقيم مل تكن معي بعدما رجعت حيث 
جردوه���ا مني ال�ص���ارع البغدادي وامل�صاه���د البغدادي، حيث عر�ص���ت اإذ يف قاعة كلية الفنون 
اجلميل���ة وكان عميد الكلي���ة د.)فا�صل خليل( فحجب عملي من العر����س ، النه اأي العمل كان 
�صري���ح الر�صال���ة على الرغ���م من اين مغمو�س يف ع���امل التجريد . �صارك���ت يف عمل كروي يف 
معر����س القيم يف نيويورك وكان متميزا تاأويله وجداين الق�صد حمل هذا ال�صكل موروث بلدي 
بطريق���ة معا�صرة ، واكت�صفت بعد ف���رتة ان اال�صقاطات النف�صية ملخزون ال�صرقي اأمام الغربي 
جتعل���ه وبالا�صعور ين���ادي ان يل ما�صي واأ�صتطيع اأن اقف معك���م باملن�صة نف�صها . هذا الذي 
يطرح من خزف عندي له كثريا من الر�صائل التي ال تقراأ حينها وقد قدمت كرة خزفية حتمل 
كل ترف بغداد العبا�صية يف معر�س 2008 يف قاعد اكد مبنا�صبة افتتاح �صارع ابو نوؤا�س ، كانت 
ك���رة اأنثى فيه���ا قائد ذهبية وحروف كوفي���ة فيها م�صاحات ماء �صذري���ة وانحناءات يف اأعلى 
الكرة وكاأنها تفاحة قد ق�صمت منها جزء. اإن يف ال�صكل الكروي كثريا من الطروح واالجتاهات 
فف���ي فن الغزل ال تنتهي ا�صعاره ويف جماليات الت�صكيل الهند�صي والتوافقي يف ت�صل�صل الكرات 
وحجومها املختلفة والتاعب بتوزيعها لت�صكل كتلة ت�صتهوي املعماري ليوؤلف منها نافورة ماء يف 
حديثة منزل م�صكا ا�صافة لاأ�صكال الكروية حركة املاء ليكونا معا عاقة بج�صم ثابت و�صكل 
من ماء متحرك فاملاء ي�صكل �صورة ل�صابة الكرات والكرات ال�صلبة م�صكلة �صورة الن�صيابية 

املاء يف ت�صاد جميل .

التاأثري النف�سي 
ل���و اأخذنا قليا م���ن فروديات القرن املا�صي وبع�س ارها�صات���ه يف كتاباته �صواء للفرن�صيني اأو 
الأوروب���ا اأو للع���امل عموما و�صواء قبلنا كتابات اأم لدين���ا حتفظات عن بع�س �صطحاته ، جند ان 
هن���اك مدلوالت متواري���ة مرة ومك�صوفة مرة اخرى تتهادى بني العق���ل والقلب رغبات مل تنفذ 
وح�ص���رة وزفرات تختلج النف�س الب�صرية والفنان هو حقيبة م�صافر تغرتف من كل نهر قطرة ، 
وم���ن كل بحرية غرفة ومن كل غيمة مطره . هذا الفن���ان عندما ينفرد مب�صغله وينفرد بنف�صه 
وال�صم���ت وهم�صات �صمعها من اخري���ن و�صط زحام ال�صارع وهمهم���ات لنفو�س متك�صرة عند 
تقاط���ع الط���رق وذكرى لزهرة تفتح���ت وعّطرت الهواء، ومل يعلم بعطره���ا، ومل يح�س به احد 
ث���م ذبل���ت وما درى بها اأح���د وعلم بها الفنان من �ص���رد ق�صة اأو م�صاهدة فلم���ا اأو عاي�س هذا 
بنف�ص���ه ، ف���رتى ان الواق���ع �صيختلف ل���كل حالة يف ا�صتيعاب ه���ذا عند الفن���ان . يبقى اخليال 
اأو�ص���ع واأك���رث ملئ ل�صورة امل�صه���د من كل ما �صبقه حي���ث ان الفنان يرمي ب�صب���اك �صالة اىل 
اعم���ق اعماق االدراك الفكري واحل�ص���ي . ان لل�صكل الكروي تاأثريا خمتلفا حيث هناك حديث 
ع���ن ماي���كل اجنلو عندم���ا �ُصئل عن جمال ج�صد الرج���ل اأو املراأة كان جواب���ه اأن ج�صم الرجل 
اأجم���ل من ج�صم امل���راأة . وهناك حتليات تعق���ب هذا احلديث بان ماي���كل اجنلو رمبا كان ال 
يتمتع باجلن�س االخر، وال توجد تاأكيدات لذلك ولكن اهتمام )مايكل اجنلو( باغلب منحوتاته 
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العبقرية املعجزة كانت للرجال ولكن اغلب الفنانني الذين هم اغلبهم طبيعيني يتغنون بج�صد 
املراأة عند النحت وتاأكيداتهم وا�صحة يف املبالغة يف تكورات اجزاء من ج�صم املراأة .

هناك حالة حب واحت�صان للج�صم الكروي غري حم�صو�س عند الفرد وان الفنان هو القادر على 
تنفيذ هذا االح�صا�س . 

اإن كل مزهرية منتفخة هي يف فكر بع�س الفا�صفة النقاد بانها امراأة وكلما ذهب ال�صكل اىل 
الكروي���ة كان اأك���رث انثوية حي���ث ان اأجزاء ج�صم املراأة حتوي كرات و�ص���در املراأة حتوي كرات 
وركه���ا وعندما حتم���ل االنثى مييل �صكل البط���ن اإىل كروي ال�صكل وبع����س الفنانني اخلزافني 
ر�صم���وا على ال�صكل الك���روي خطوط ب�صيطة توؤ�صر على اأجزاء من ج�ص���م املراأة ، هنا نقول ان 

ال�صكل الكروي هو اأنثوي اأكرث من باقي االأ�صكال.

الفنان رعد الدليمي
تتمت���ع اعم���ال الفن���ان رعد الدليم���ي بح�صور تقني ولوين الف���ت ، اإذ اإنه اأ�صتط���اع اأن يطور يف 
ح�ص���ه االإبداعي من خال اأعماله اخلزفية بالذات ليتو�صل اإىل تكوينات واأ�صكال معربة ح�صيا 
وجمالي���ا ، وم���ن خال فهمه املعا�ص���ر لاأ�صكال ودالالته���ا الرمزية والتعبريي���ة ترى خزفياته 
جت�ص���د احل���رف العربي بتكوينات���ه املختلفة من عمل الآخر ، ما �صاع���ده يف ذلك هو مزجه بني 
ال�ص���كل التجري���دي وال�صكل التعبريي الواقعي م���ا اأعطى الأعماله اخلزفية بع���دا فنيا ذا طابع 

ا�صامي له قيمة فكرية ف�صا عن اتقانه للحركة التي دائما ما تكون ثاثية االبعاد .
واالن�صيابية يف �صطوح تكويناته الفنية و�صقلها وخ�صونتها اأي تكنيكاتها ب�صورة عامة تدلل على 
احل����س الب�صري واجلمايل  العميق الذي يتمتع به ه���ذا الفنان . فهو ادرك متاما ما للتج�صيم 
م���ن دور مهم يف تاأليف وحتريك العمل اخلزيف الفني ، حيث اأعطى للتج�صيم اأهميته املنا�صبة 
مع ال�صكل امنا اعطاها ليوؤكد اأهميتها التعبريية اأي�صًا ، وليجعل منها لغة نفهم من خالها ما 
يري���د اإي�صاله وما ترمي اإليه اأعماله وما جت�صده م���ن جماليات وتعبري وداللة وهي حوار ممتع 
دائما يحاول ان يجريه بني العمل الفني، وبني م�صاهديه ، بهذا حقق ) الدليمي ( معادلة كثريا 
ما جندها يف االعمال اخلزفية املعا�صرة اال انه اأ�صتطاع اأن يخلق نوعا من التوازن بني ال�صكل 
وامل�صم���ون وا�صتطاع اأن يجد حالة من احلوار املن�صجم واجلميل بني التكوينات والكتل حمدثة 
مع الفراغ تناغما من نوع خا�س ، هذا التناغم ت�صانده قدرة عالية يف املعاجلة اللونية والتقنية 
حماولة تعتيق ال�صطوح وتكويناتها التي اأح�صن �صنعها لتام�س وجداننا وتثري حيالنا ، عمليا ال 
توجد لدى هذا الفنان مراحل مف�صولة عن بع�صها متاما اأو انه يغري ا�صلوبه بني مرة واأخرى ، 
ب���ل هن���اك جتارب م�صتقة من بع�صها البع�س ، اإذ كانت جتربته تهدف اىل التعرف على �صنعة 
الف���ن ، والرب���ط ما بني العمل الي���دوي والروؤية والفكر ، مبعنى ربط التغ���ري بال�صكل واللون مع 

اخللفية وما ت�صري اإليه من رموز واأ�صكال فل�صفية .
اعتمد الفنان الدليمي يف بنائه للعمل الفني �صواء كان لوحة اأو عما حرفيا ونحتا فخاريا على 
اأ�ص����س تعبريي���ة جتريدية ، عملت على تعميق الربط بني احلرفة والفن ، وعلى ال�صعيد العملي 
اأ�صتط���اع اأن يج�صد الكثري من االأ�صياء التي فكر بها الأن خربته التقنية العاملية ت�صهل له الكثري 
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م���ن االأ�صياء . ه���ذه قراءتي للتجربة الذاتية للفنان ) الدليمي ( �ص���واء على م�صتوى ال�صياغة 
الفني���ة اأو م�صت���وى الطرح املفهومي ، اإذ بامكاين هن���ا اأن ا�صتعر�س عددا من مفردات جتربته 
ليت�ص���ح بجاء اأن ا�صتخدامه لل�صكل التقلي���دي لاناء اخلزيف ، ال�صكل االأزيل اإبداع اخلزافني 
عل���ى مد الع�ص���ور واملعرب اال�صا�ص���ي عن فن اخلزف ، يتج���اوز فكرة ال�ص���كل التقليدي لانية 
بو�صفه���ا عم���ا ينتمي اإىل كم االعمال املتحفية التي متثل احل�صارات القدمية اأو انها اداة من 
ادوات اال�صتعم���ال اليوم���ي ، بل انتقل بها اىل �صكل مغاير للماأل���وف لكي يتخطى هذه النمطية 
واأ�صب���ح فار�ص���ا علينا فل�صفة اخرى تك�صبه ح�صورا فعاال لك�ص���ر ال�صكل التقليدي املتوقع ، وهو 
م���ا يت�صح يف الكثري من االأعمال التي اتى فيها االناء مكتوبا عليه اآيات قراآنية اأو اأبيات �صعرية 

ذات قيمة ابداعية معا�صرة )35(.
ما ا�صفر عنه االطار النظري 

بعد التحليل والتنقيب عن جماليات التكوين الكروي يف فن الت�صكيل عامة وفن اخلزف خا�صة 
وبع���د البحث يف ما بعد متعالق نظريا على م�صتويات���ه اال�صطاحية والفكرية ، تو�صل الباحث 
اىل موؤ�ص�ص���ات ميكن اعتماده���ا اأدوات للتحليل اأ�صفرت عنها مباحث االطار النظري وهي كما 

ياأتي : 
اأرتبــط التكوين الكروي ب�سكله الهند�سي اأرتباطات وا�سعة ب�سكل الدائرة ، وتعد  1 .
الدائــرة جزئيــة مهم يف التكوين الكــروي، وعند النظــر اىل التكوين الكروي يف 

اللحظة االأوىل للوعي ، يعد هذا التكوين �سكال دائريا .
ا�ستثمر الفنان اخلزاف التكوين الكروي بو�سفه تكوينا اإيجابيا للحياة اخل�سبة  2 .

والوجود احلياتي امل�ستمر بعطائاته االيجابية.
ا�ستثمــر الفنان اخلزاف اخلطوط العربية ، يوؤكد وجــود اأ�س�س الت�سميم يف بناء  3 .
التكوين الكروي ووجود عالقة رابطة بني عنا�سره مثل اخلط وال�سكل وامل�ساحة 

واللون .
اإن �سكل اخلط عن�سر جمرد ميتلك خ�سو�سية يف اخلط العربي ذو قيمة جمالية  4 .

يف ال�سكل الفني للتكوين الكروي .
اإن اللــون ال ي�ستخــدم بطريقة زخرفية تزيينية ، وامنــا يك�سب التكوين الكروي  5 .
طاقــات تعبريية وجماليــة ، حيث ي�سري اىل االإ�سارات احل�سيــة وال�سايكولوجية 

املبا�سرة .
اتقــان احلرفة جزء مــن العملية الفنيــة ال يكفي النتاج عمل فنــي ذو خ�سائ�س  6 .
ابداعيــة ، بل علــى الرتاكم املعــريف واخلربة والقــدرة االبداعية علــى االبتكار 

للخربة ال�سخ�سية يف حتقيق العالقات اجلمالية للتكوين الكروي .
املرجعيات التي ميكن تاأ�سريها للتكوين الكروي مرجعيات بيئية وثقافية ترتبط  7 .
اعمهــا االغلب بفكرة الكــون واحلياة والوجود،  الأن معظم الكــرات اأ�سكال ت�سبه 

البيو�س للكائنات احلية والكواكب واالر�س .
35 - زياد جا�صم ، ال�صباح ، ادباء وثقافة ، العدد 1877 ، 27 كانون الثاين 2010 ، �س13.
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اجراءات البحث 
1- طرائق البحث 

اتبع الباحث الطريقة الو�صفية التحليلية واملقارنة يف جمع البيانات من ال�صور عينة البحث .
2-جمتمع البحث وعينته 

ت�صم���ن جمتمع البحث جمع النتاجات اخلزفية الت���ي تتمثل بالتكوينات الكورية للفنانني ماهر 
ال�صامرائي ورعد الدليمي واملنفذة يف الفرتة ) 1990-2010( والبالغ عددها )30( امنوذجا 

وح�صب اجلدول االأتي: 
جدول رقم )1(

المجموععدد العينات عدد النماذجاسم الفنانت

18220ماهر السامرائي1

8210رعد الدليمي2

النموذج رقم )1( 
 الفنان ماهر ال�سامرائي 

قراءة للم�صح الب�صري
انها اأكرب كرة نفذت حيث بلغ قطرها 

63 �صم .
نفذت بطريقة البناء الطينية .

طيني���ة  �صفيح���ة  عل���ى  ح���وت  وق���د 
ورقي���ة غطت ثلث الك���رة ونفذت على 
ه���ذا ال�صطح كث���ري م���ن احلروفيات 

والتوزيعات الآيات قراآنية.
ماه���ر  نفذه���ا  الت���ي  الفك���رة  ان 
ال�صامرائ���ي كان���ت منف���ذة بعد حرق 
الطينة بحروقات عدة بطريقة احلرق 

بالن�ص���ارة ) Sowdast Fireing( اأي ان الك���رة حترق للفخ���ر اأوال ثم تو�صع يف فرن خا�س 
يحرق بالن�صارة اخل�صبية وملدة )24 �صاعة ( حيث ان الدخان املتلون بلون الفخار باللون االأ�صود 

الداكن، ولنعومة ال�صطح ب�صكل الدخان املتولد بريقا معدنيا وكاأنه الف�صة .
واالأ�ص���ود غ���ري اللماع وال���ذري املزرق ... الخ ، م���ن األوان ال�صبغات اخلزفي���ة املزججة، وعلى 
�صطحه���ا ح���روف بارزة مطلية بالذه���ب . وباللون اال�ص���ود وامل�صاهد املر�صوم���ة بدقة متناهية 
بالفر�ص���اة ، الت���ي ترك���ت اأثره���ا يف الكتل���ة الكروي���ة، وكاأنه يزج���ج العمل ولكنه ي���رتك بع�س 

امل�صاحات مطلية باالكا�صيد فقط .
جت�ص���دت خربة الفنان ماهر ال�صامرائي وتخيله املب���دع يف هذا العمل اخلزيف الذي يتكون من 
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كتل���ة ذات �ص���كل هند�صي ذو تكوين كروي ، جنده اأعاد ال�صياغ���ة الفكرية للكرة االر�صية على 
هي���اأة عمل خ���زيف بني على وفق قواعد ت�صف���ي عليه �صمة جمالية وق���وة يف الطرح ور�صانة يف 

التقنية .
م���ن خال تناغ���م الفنان مع البيئة وحتوي���ل مفرداتها املتعارف عليه���ا اإىل دالالت من واقعها 
امللمو����س اإىل دالالت رمزية تنم عن وعي وادراك عال للفنان لينتقل ر�صالة امل�صاهد كمن يغني 

ليطرب نف�صه واملتلقي .
جت�ص���دت خربة الفنان ماهر ال�صامرائي وتخيله املب���دع يف هذا العمل اخلزيف الذي يتكون من 
كتل���ة ذات �ص���كل هند�صي ذو تكوين كروي ، جنده اأعاد ال�صياغ���ة الفكرية للكرة االر�صية على 
هي���اأة عمل خ���زيف بني على وفق قواعد ت�صف���ي عليه �صمة جمالية وق���وة يف الطرح ور�صانة يف 

التقنية .
اإذن هن���اك قد�صية يف هذه الفك���رة انها كوكب اخر يقراأ احلرف العرب���ي الذي فنت الفنان به 
ب���ل ا�صفت اآيات �صريحة للقراآن الكرمي علي���ه اح�صا�صا جماليا ومنها اكت�صبت �صفة القد�صية، 
الت���ي جعلت اخلزاف ينطلق لتجوي���د حروفه وحت�صينها من ا�صل الو�ص���ول اىل الكمال وتكمن 
يف التناغ���م املو�صيق���ي اخلفي الذي ينبعث من اإيقاع احل���روف يف تكرارها واللعب بت�صكياتها 
املبتكرة على �صطح الطينة التي هياأها بطاء ال�صلب االأبي�س ليحلو له الر�صم على هذا ال�صطح 
ال���ذي غالبا ما يك���ون كالورقة لدى فن���اين الكرافيك . نراه ينفذ حروف���ا بالطني اخل�صن على 
�صط���ح الك���رة ال�صقيل ويف ج���زء اأخر نرى يف العمل ق���د ا�صيف �صفائح طيني���ة رقيقة وكاأنها 
ق���ارات على �صطح الكرة االر�صي���ة ت�صتثري بنا ال�صجن واالح�صا�س انه���ا ظهرت بني املحيطات 
وت���ارة اخ���رى نرى انه هناك جلد غزال )ِرْق( عمره الف �صنة قد نفذت عليه خمطوطة قدمية 
. ان���ه ا�صتعرا�صه بتنفي���ذ احلروفيات للقرن الهجري االول والثاين قبل التنقيط ا�صبحت �صمة 
للك���رة ، وه���و بذلك طور اعماله . مبفهوم جتريدي حيث يقوم بحرق العمل ب�صورة متكررة ثم 
ي�صي���ف الربيق امللون االزرق والرمادي للح�صول على بريق جمال يفي اللون وهو يعمل على ان 

يكون املعنى تعبريي يف العمل اال�صا�صي حيث االهمية .

النموذج رقم )2( 
 الفنان ماهر ال�سامرائي 
القراءة للم�صح الب�صرية :

انها كرة نفذت حيث بلغ قطرها 50 �صم .
نفذت بطريقة البناء باحلبال الطينية .

نفذت عام 1993 .
عر�ص���ت يف مركز الفنون يف �صارع حيفا . وح�صل 

على اجلائزة الذهبية .
مزججة باال�صود غري اللماع وعلى �صطحها حروف 

بارزة مطلية بالذهب .
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االن موجودة يف لندن عند احد املعماريني الذين يقتنون الفنون العاملية .
نفذت بحرق الطينة بطريقة ) Sowdast fiting( اأي ان الكرة حترق للفخر اأوال ثم تو�صع 

يف فرن خا�س بحرق بالن�صارة اخل�صبية وملدة )24 �صاعة ( حيث ان 
الدخ���ان املتولد بلون الفخ���ار باللون االأ�صود الداكن غري اللم���اع ، وعلى �صطحها حروف بارزة 

واأخرى غائرة حفرت واأخرى بارزة مطلية بالذهب .
نرى يف ذلك امل�صهد حركة اأ�صكال واقعية حلروف منتظمة توؤلف مع بع�صها يف تنظيم الرتكيب 
عاق���ات ب�صري���ة ، حتقق فع���ل االجناز ملعمارية ال�ص���كل الكروي الذي اعط���اه م�صحة جمالية 

باالنطباع الواقعي .
ذات منح���ى جمالي���ة متحرر م���ن كل االنظمة الوظيفية م���ع التاأكيد العايل للمام���ح ال�صكلية 
للخ���ط العرب���ي بكل تفا�صيله���ا الدقيقة ، على التكوي���ن الكروي الذي هو ب���دورة �صكل منتظم 
توؤلفه خطوط دائرية من�صبطة مع بع�صها يف نظم الرتكيب عاقات دقيقة ذات جدران خفيفة 
وتن���م عن بعد جم���ايل واح�صا�س ي�صتثري املتلق���ي عرب ترا�صل فكري خمت���زل ومكثف يف بع�س 
االأحي���ان ي�صيف فيه التعي���ني املبا�صر ل�صالح الفعل التعبريي وه���ذه التجربة ال تخلو من جهد 
وا�ص���ح يف تطويع الفكرة واملن���اورة عليها، وانتزاع القيمة اجلمالية منه���ا ل�صالح العمل الفني 
وانت���زاع القيم���ة اجلمايل وتثري فعل ال�ص���كل ل�صالح تلقائية اخلط���اب واملعنى فهو بذلك ميثل 
الن�س ويو�صله بلغة جديدة فهي مقاربات مو�صوعية ذات فعل داليل عايل امل�صامني ذات طاقة 
تعبريية تنم عن وعي وادراك يف معاجلة الفكرة وطرائق ت�صكيلها خالقًا ج�صرا ات�صاليا ما بني 

املنجز الفني واملتلقي عرب ترا�صل فكري.

االأمنوذج رقم )3( 
 الفنان رعد الدليمي 

الق���راءة للم�ص���ح الب�صري���ة : جن���د يف امل�صح 
الب�صرية للتكوين الكروي :

كرة قيا�صها 45 �صم .
مزجج���ة بال�ص���ذري اللم���اع، وعل���ى �صطحها 
ح���روف بارزة بالنحت املج�ص���م باللون االزرق 
عل���ى قمة الكرة ، وعل���ى ال�صطح الكروي كلمة 

الغفور باحلرف البارز ومطلية بالذهب .
تقني���ة التنفيذ بطريق���ة القال���ب ونفذت على 
ه���ذا ال�صط���ح بع����س م���ن احلروفي���ات الآيات 

قراآنية غطت ثلث الكرة .
اإن النحت البارز واملج�صم واحلروفيات وبع�س 

التخ���رمي على �صطح الكرة كاأنه من �صمات كرات الفنان اخلزاف ماهر ال�صامرائي فمرة نراه 
ينفذ حروفا بالطني اخل�صن على �صطح الكرة ال�صقيل وتارة نراه ي�صيف �صفائح طينية رقيقة 
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وكاأنها قارات على �صطح الكرة االر�صية ظهرت بني املحيطات وتارة اخرى نرى حروفيات على 
�صطح رخامي اأمل�س 

عند النظر اإىل ال�صكل الكروي نرى افكار عدة تتوارد يف خميلتنا ، وهذه تن�صاأ من مفهوم العمل 
الي���دوي الفني امل���رادف للعمل اليدوي الت�صكيلي الذي بدوره يك���ون �صجرة منتظمة ومن�صبطة 

بال�صكل يف نظم الرتكيب ويف عاقاتها الدقيقة .
ن���رى ان ال�ص���كل في���ه حرفية يف الوهل���ة االوىل بعيدة عن اجلان���ب الفني ولكنه���ا ت�صفي �صمة 
جمالي���ة عل���ى حتديث �صكل الطينة من خال اإعادة ال�صياغ���ة لل�صكل الكروي على وفق قواعد 
هيمن���ة امل�صهد ، وهو نظرة باملفهوم التجريدي حيث يقوم الفنان بحرق العمل ب�صورة متكررة 
ثم ي�صيف الربيق امللون باالأزرق واالأ�صفر واالأحمر للح�صول على بريق جمال يفي اللون ، وهو 
ميثل اأرتباط خفي يف وعي االن�صان فهو يرتبط مبرجعيات �صايكولوجية ت�صتثري اح�صا�س املتلقي 
، اإن التقني���ة امل�صتخدمة لبناء هذا ال�صكل اعتمدت امل���وروث البيئي واأن هذا التكوين ظهر فيه 
التن���وع الناعم الذي ي�ص���كل بدوره اح�صا�س ذو بعد جمال لدى املتلق���ي فهو بذلك يخلق خطابا 
جماليا ذا طاقة تعبريية تنم عن فعل داليل عايل امل�صامني ي�صيف فيه التعني املبا�صر ل�صالح 

العمل الفني

االأمنوذج رقم )4( 
 الفنان رعد الدليمي 

قراءة للم�صح الب�صري :
- كرة قيا�صها 45 �صم .

ياأخ���ذ عن�ص���ر اخل���ط دوره م���ن خ���ال 
ب���ني  الرابط���ة  والعاق���ة  احلروفي���ات، 
ال�ص���كل وامل�صه���د الب�صري ال���ذي نفذت 
على هذا ال�صطح حروفيات الآيات قراآنية 

اأعطت جزءًا من الكرة .
وم���ن خ���ال خ���ربة الفن���ان يف التغي���ري 
ب�صكل الطينة مع التاأكيد العايل للمامح 
ال�صكلية بتفا�صيلها الدقيقة اإذ يعم �صقل 

ال�صطح الطيني اأو تركه خ�صن . اأما اللون فين�صجم مع ال�صطح الزجاجي وال�صكل التعبريي من 
خال �صايكولوجية املوؤثرة على املتلقي .

اأظه���ر الفن���ان بخربته ق���درات عالي���ة يف ت�صكيل اخلامة الطبيعي���ة الع�صوي���ة بتحقيق امللم�س 
ال�صقي���ل، وامللم����س اخل�صن يف الوقت نف�صه ، ولكن الهيمنة كان���ت لنعومة امللم�س وال�صيادة يف 
الكتلة الكبرية يف التكوين الكروي، ولتعزيز رمز احلنان �صمن املعنى ال�صايكولوجي وا�صتثارت 

الاوعي عند املتلقي .
 العم���ل يتكون من كرة نفذ على �صطحها حروفيات ب���ارزة ت�صمنت مفردات البيئة التي جت�صد 
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خ���ربة الفنان، وحتيل املبدع الذي زاوج الواقعية باالأ�صلوب التعبريي فرنى التدرج اللوين الذي 
طلي���ت ب���ه الكرة جاء ب�ص���كل ا�صتثار احل�س املره���ف لدى املتلقي من خ���ال جت�صد اخلربة يف 
حتويله���ا اإىل مفردات تنم عن وع���ي وادراك يف معاجلة الفكرة، وطرائ���ق ت�صكيلها فهو بذلك 
يخل���ق ج�ص���را ات�صاليا م���ا بني املنجز الفك���ري واملتلقي ع���رب ترا�صل فني ي�صيف���ا فيه التعيني 
املبا�صرة ل�صالح الفعل التعبريي، وهذه الفكرة ال تخلو من جهد )�صايكو بايولوجي ( يف تطويع 
هذه الفكرة واملناورة عليها وانتزاع القيمة اجلمالية منها ل�صالح تلقائية العمل الفني وحتويله 
اإىل مفه���وم ما بع���د خداثوي ، انه بذلك حقق مو�ص���وع لبناء جمايل ا�صتثار في���ه �صايكولوجيا 

الاوعي عند املتلقي .
ن���رى هنا روعه وجتلي براءة اخلزاف اأ�صا����س منطقي يف اظهار العمل مبنحى ذو ح�س جمايل 
با�صتخدام���ه �صبغات لونية بدرجة متفاوته وملع���ان، وف�صا عن توظيف الت�صاد املدرو�س الذي 

يحقق اجلاذبية للعمل الفني .

نتائج البحث 
يف ه���ذا الف�صل نتوقف ع���ن الهدف االول املت�صمن ) التعرف عل���ى جماليات التكوين الكروي 
الفني يف اعمال اخلزافني ماهر ال�صامرائي ورعد الدليمي ( من خال عر�س النتائج االآتية: 

)اأ( جماليات التكوين الكروي الفنية يف اأعمال اخلزاف ماهر ال�صامرائي 
1- ا�صتخدامه االألوان الواقعية بح�صب انتمائها اىل الطبيعة .

2- توظيف اخلط العربي ) احلروفيات ( على ال�صطح الكروي على نحو جمايل .
3- اأعماله ذات طابع هند�صي ينم عن وعي جمايل ذات طاقة تعبريية مقروءة .

4- تاأكيد ا�صلوب االن�صجام اللوين يف التكوين الكروي .
5- ا�صتخدام���ه الل���ون ال�ص���ذري والرم���ادي وال�صيغة الذهبي���ة ذات تاأثريات مرجعي���ة للبيئة 

الثقافية .
ا�صتخدام تقنية احلز والدلك باالوك�صيد الظهار بع�س املفردات والرموز يف اعماله اخلزفية.

)ب( جماليات التكوين الكروي الفنية يف اعمال اخلزاف رعد الدليمي 
1- توظيف احلروفيات والكتابات العربية املقروءة على ال�صطح ومعاجلتها جماليا .

2- ا�صتخدامه لتقنية احلز واال�صافة والتج�صيم .
3- ا�صتخدامه لاألوان الرباقة االأحمر والوردي واالأزرق الغامق مع ا�صافة ال�صبغة الذهبية .

4- اأعماله ذات دالالت تعبريية ورمزية مقروءة .
5- اأ�صلوبه االن�صائي يف البناء ن�صر وحداته يف التكوين الكروي .

6- تاأثريات املرجع البيئي ال�صاغط ثقافيا على جماليا التكوين الكروي .
وبع���د عمليات ا�صتك�صاف جمالي���ات التكوين الكروي الفنية من خ���ال عر�س النتائج لكل من 
اخلزاف���ني ماهر ال�صامرائي ورعد الدليمي تاأت���ي املقارنة التي متثل حتقيقا للهدف الثاين من 

البحث .
كاهما زاوج مو�صوعات بني البيئة الواقعية وعرب عنها بروؤية فنية مع مفردات االإرث احل�صاري 
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) احلروفيات واال�صكال الهند�صية ( .
كاهما ظهر يف اعمالها ا�صلوب الدلك واحلز والتج�صيم للتكوينات الكروية .

كان لل�صبغة الذهبية ن�صيب كبري يف اعمال اخلزاف ماهر ال�صامرائي الذي ي�صتخدم ا�صلوب 
املوازن���ة ما بني ل���ون القطع���ة اخلزفية ككل وال�صبغ���ة الذهبي���ة بينما كان لل�صبغ���ة الذهبية 
يف اعم���ال رع���د الدليمي ن�صيب اق���ل اذ وظفها على حروفي���ات ذو موقع �صي���ادي يف التكوين 

الكروي.
ال يظهر توازن �صكلي اأو متاثل يف م�صاهد ال�صطح للتكوين الكروي .

كا اخلزافني يوزع ن�صو�س ب�صكل انت�صاري .
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