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تجريبي

مئة عام تتّوج ريادة النحاتة سلوى روضة شقير

)غرینتش بتوقیت - ٠١:٠٠ (٢٠١٦ حزیران/ یونیو ٢٥ السبت،

 الصایغ سمیر

التج والفن النحت رواد أبرز من ،1916) یونیو (حزیران 24 في ولدت التي شقیر، روضة سلوى الكبیرة الفنانة تُعّد
الفلس ومبادئ اإلسالمیة والفنون الحداثي العمارة فّن من الفنیة رؤیتھا استلھمت المھنیة، مسیرتھا بدایة في. العربي
في الفنیة عطاءاتھا امتداد على وزاولتھا اعتمدتھا بصریة لغة لتطویر والمنحنى، الخطّ ھما أساسیین، عنصرین عبر

.والتصمیم والجداریات والنسیج
مجموع ضم معرض ورافقھ كلمات خاللھ ألقیت سرسق متحف في عام المئة ببلوغھا احتفال امس اقیم المناسبة وفي

.المتحف باحة في لعرضھا منحوتاتھا
واإلبدا الفن تاریخ في ومكانتھا وتأثیرھا إرثھا في التمعن عبر أعمالھا استكشاف الى فھدفت ألقیت التي الكلمات اما

العرب المركز ومدیر بیروت في األمیركیة الجامعة في المعماریة الھندسة أستاذ (عربید جورج ھم المتحدثون. العربي
ف ریم ،)نیویورك للفنون، میتروبولیتان متحف وقّیمة الفنون تاریخ في متخصصة مؤرخة (دیفیس كلیر ،)المعماریة
است الصایغ سمیر والفنان والشاعر ،)ظبي أبو في نیویورك - غوغنھام متحف مشروع الفنون، تاریخ في متخصصة
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ا في وأستاذة الحدیث العربي الفن في ومتخصصة باحثة (شاید كیرستین النقاش وأدارت. بیروت - األمیركیة الجامعة
.الصایغ سمیر مداخلة ھنا). بیروت - األمیركیة

 
الصایغ سمیر
 

العشر القرن: قرنین بین یجمع قرن. الزمان من قرن أي شقیر، روضة سلوى عمر من سنة مئة واآلن ھنا تجمعنا< 
ال ھذا كتاب یحملھا كثیرة عناوین وثمة. المعاصر والفن الحداثة بعد ما قرن والعشرین، الحادي والقرن الحدیث، الفن

 األسلوب حول والمصطلحات األسماء وعشرات العالمیة، الفنیة، الھویة الحضاریة، الخصوصیة والحداثة، كاألصالة
.الفنان ودور الفن معنى عن باستمرار تتردد وأسئلة األھداف، أو المضمون

أ الوقت، عن تأخرنا إذا نخاف لن والتیارات، والمذاھب المدارس تعدد أمام نقف لن. األیام وال السنین نعّد لن ذلك مع
أ وال سنین بال زمن شقیر روضة سلوى فن في الزمن أن ذلك. الموضوع عن خرجنا أو الحد، تجاوزنا إذا أو العصر،
ً ھــو وال الفجر، طلوع عند أو األمس في جرى عّما یخـــبر ال فن. األحداث یسجل وال األخبار یروي ال فـــن إنھ  أیضا

.یحدث سوف وما حدث ما بجوھر انشغل األحداث، وراء یقف بالذي البدایة منذ انشغل فن أنھ ذلك. انھزم ومن انتصر
الغرب، أو الشرق في كان سواء أیضاً، واحد ھو الوجود ھذا انسان وأن واحد، الوجود بأن البدایة من شھد أو البدایة
.الجنوب في
منحوتاتھ وراكمت واحدیة، الواحد فازداد اثنین إلى الواحد المثل، سبیل على فنھا، في شقیر روضة سلوى فصلت لقد

التص المقعد فازداد مقاعد المقعد وقسمت وتماسكاً، انصھاراً النحت فازداد سطر، فوق سطراً حجر، فوق حجراً جزء،
.والسنین باألیام تقاس ال والصالبة والتماسك واالنصھار والوحدة
ح ومتأملة، ومتذكرة مستشرفة ومغلقة، وشاملة كاملة... فني كوحي شقیر روضة لسلوى األولى الخطوة جاءت ھكذا

 الفن حركة خطوات مع العشرین القرن منتصف في التقت خطوة. وحي ككل البدایة، منذ... وممتنعة سھلة وغامضة،
 عشر، التاسع القرن أواخر منذ الغرب عرفھا التي الفنیة الثورة لروح وتمثیالً حداثة األكثر التجرید تیار ومع الغرب،
أن لترى العین فیھا تستیقظ الخطوة ھذه كانت ذاتھ، الوقت في. واحدة لیست الفنیة الحقیقة إلى الطریق أن على بقوة
.المستقبل ألجل قراءة تكون ألن تصلح للماضي جدیدة قراءة أو تأویالً وأن تنبض، تزال ال اإلسالمي للفن
ال ثورة تجرید مع اإلسالمي الفن تجرید فیھا التقى التي الحرجة المسافة في سلوى وقفت األولى، الخطوة ومنذ ھكذا،
.الصدر في قذف نوراً یتلقى كمن كانت بل الشرقي، التجرید كررت ھي وال الغربي التجرید مع تماھت ما أنھا
و الصورة معادلة في طرف ھو وال موضوع، یقابلھ ال شكل بذاتھ، قائم كعالم الشكل على یقوم وحي وحي، خطوة ھي

وجوھر روح تمثل كونیة ألنظمة تجسید أو مطلقة، حقائق خفیة، لحقائق كتجّل الشكل أو كلغة الشكل ھو بل والروح،
مرئ لواقع أو لصورة أو لمشھد اختصاراً والنحت والتصمیم الرسم في شقیر روضة سلوى أشكال تكن لم البدایة، منذ

ً لنضج المتالء، لرؤیا، النظام، لحركة كتجسید یجيء مستقالً حضوراً البدایة ا أشكال أو النبات أشكال تجيء كما تماما
 أو كبرى كونیة حقائق على شاھداً لتكون الوقت، ویحین العناصر وتلتقي الحساب ویتم النظام یكتمل عندما األحجار
.نفسھ الوجود
انتق. الشھادة عالم إلى الغیب عالم من التلمس، إلى التصور من التحقق، عالم إلى االحتمال عالم من انتقلنا النحت مع

والخارج الداخل إلى والمكعب، الكروي إلى والمسطح، المجوف إلى والنافر، الغائر إلى واالمتالء، الفراغ إلى جدیدة،
المطلق المعاني إلى جدیدة ومرة والمسطح، المستلقي إلى والمتراكم، المتراكب إلى والمملس، المسنن إلى والمتقاطع،
.واستمراره الوجود ھذا أسرار في خفیة أنظمة أو كونیة كحقائق االمتالء أو الفراغ
والم بالعواطف یزھد ومغریاتھا، الدنیا بظاھر یزھد بامتیاز، صوفي فن ھو. التصوف إلى البدایة ومنذ یمضي فن إنھ

 الشك في والوسوسة، الثرثرة في یقع ال فن ھو. والثروة بالبھرجة یزھد النصر، أو بالغلبة یزھد والصراع، بالمعاناة
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تماس في وغني حضوره في وقوي وضوحھ في بلیغ لكنھ متقشف، فن ھو. الفنان وھلوسات األنا ادعاءات عنھ تغیب
.یرى عندما العقل أو ینجلي عندما القلب یقولھ ما
كأ السنین آالف أمام ووقف األبد، كأنھا كلھ، الزمان كأنھا اللحظة عند وقف فنھا لكن. مدید زمن عمرھا، من عام مئة
.اآلن مضت التي
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