
االنتظار... «محمد عمران یشیّد عالماً من »

نیكول یونس

 انتظار» من نوع انتظار تحريك حجر يف لعبة شطرنج. هنا كل خطوة مدروسة يف إطار التأليف، وكل حركة لها مفعولها يف إطار التوازن»
1979التشكييل. هي اللعبة البرصية الجذابة الديناميكية والثابتة يف آن عند محمد عمران (دمشق ــ  ).

يحرك. أشخاص ينتظرون عىل رقعة اللوحة الورقية، وآخرون بأحجام مختلفة ينتظرون عىل مقعدهم الحركة التالية يف صنع قرار التشكيل  
يغري معامل التكوين البرصي عىل طاولة العرض، يقدم لنا تنوعاً مدهشاً بني الرتكيب املسطح. عمران عنارص التكوين بيد العب واثق  

يف غالريي. النحت: والتشكيل باألحجام  Art On 56th،  2017و 2015الذي ضم أعامالً أنتج معظمها بني » االنتظار«اختتم أخرياً معرض،  
.وانقسمت إىل قسمني رئيسيني ليس نسبة لألقدمية وإمنا نسبة للتقنية املستخدمة

ميكننا تحريكها كام. «يحرك األحجار التي ال يتعدى كل منها عرشة سنتيمرتات عىل الطاولة. يف القاعة األساسية للعرض، يدخل عمران  
من الريزين» منتظِرة«لكن مهالً، هذه ليست أحجار شطرنج؟ هذه شخوص . يقول بفرح» نريد  Résine  2016نحتها الفنان الشاب عام.  

يف كل معرض أقوم به، أؤلف من جديد، وألعب عىل تغيري. متثاالً، وقلت لنفيس إنّه من خاللها أقدر أن أصنع تأليفاً النهائياً 12أنجزت «  
ميكننا أن نعيد تشكيل هذه املنحوتات الصغرية –. وهو كذلك للمتلقي! الجانب الذي يدخل فيه اللعب ممتع. موقع األشخاص كام أريد

وكل مرة نركب فيها تأليفاً جديداً، نعطي معنى جديداً ومختلفاً كلياً للعمل. بالطريقة التي نريد- الشخوص ».
ثم يلون بعضها باالكريليك أو». ريزين«يف القسم األول هذا، يتخطى عمران األطر املسطحة، ويدخل يف عامل تشكيل األحجام من الـ   

للعرض كام ذكرنا آنفاً، أو ستة أو اثنني أو 12مجموعات من الشخوص النصفية املنتظِرة أو كاملة عىل الكريس، يختار منها . يرتكها بيضاء  
تلك الشخوص الصغرية كانت نتاج. أربعة ملونة بأزرق توركوازي مييل إىل األزرق املحيطي، وهي أول مجموعة بعد انقطاع عن النحت  

.مرحلة انتقالية بني الرسم والعودة إىل النحت
« العالقة بني املتحرك. ، كانت الثيمة العمل عىل عالقة الجسد يف املكان املتموضع عليه، أي الكريس2002منذ أن بدأت احرتاف الفن عام   

كان الجسد غالباً يف حالة تشنج عالية، عىل كريس. كنت دوماً أدرس العالقة بني هذين العنرصين، وكنت أبالغ جداً يف الحركات. والثابت  
يف املرحلة الالحقة، أصبح الكريس والجسد البرشي متالصقني حتى تخالهام كائناً واحداً، ثم تحول إىل وحش، ثم بدأ يتحول إىل. ثابت جداً  
أما هنا يف هذا املعرض، فالعمل أكرث. لكنّ العمل كان تعبريياً أكرث. ، بدأت نحت جمهور، جمهور واضح ككتلة واحدة2005عام . جمهور  
هنا الجسد بدأ يستقر أكرث، وصار العمل أكرث هدوءاً. اهتممت بالتفاصيل بدل التعبريية االنفعالية التي سادت املرحلة السابقة. واقعية  

.«وثباتاً يف حني أنّه كان أعنف بكثري يف السابق
.هنا أيضاً تنويع عىل الشخص نفسه عرب إنجاز أربعة شخوص له: «ينتقل عمران إىل الجزء الثاين من املعرض داخل صالة العرض األساسية  

وكلها ميكننا أن. لكن هنا، ارتأيت أن يكون املتفرج هو من يتخيل الفضاء ويبنيه كام يريد. يف معرض قديم، وضعتها عىل طاولة مستديرة  



إذا وضعت واحداً هنا، والثالثة يف: «درجة عن قبلته االساسية 180ميسك عمران أحد الشخوص ويقلبه باتجاه معاكس، أو ». نلعب بها  
واآلن وضعناها عن ميني الشخص،: «يغري توزيع الشخوص أمامك مجدداً مبهارة وخفة، مضيفاً». صف أمامه، صار لديكِ لجنة تحكيم  

لعبة تستدرج الجميع إىل التجربة»... هكذا يتغري كل املعنى مع تبدل التأليف. فأصبح كأنه ينتظرها .

تنوع مدهش بني الرتكيب املسطح والتشكيل باألحجام

« ، دعوة فرحة من مديرة الغالريي نهى محرّم إىل»ميكنكم أن تروا معارضه العاملية. أعامله قوية جداً، ويف الوقت نفسه هو مينياميل  
لتلتقط إشعاعات املحبة واإللفة التي يقدمها القسم الثاين من املعرض حيث آخر» األخبار«دعوة رسعان ما لبتها . دخول عامل عمران  
تأليف أشبه بأوتار مشدودة إذا نُقر عليها، خلقت ديناميكية من األنغام ال. قوة تأليفية متوازنة تبدو جلية يف كل أعامله. مجموعة رسمها  

أشخاص عىل مساحات مسطحة مربعة أو. هذه املرة، انتقلت الشخوص املنحوتة إىل اللوحة. حرص لتوزيعها، وكذلك توزيع القيم اللونية  
الناس هنا جالسون. مستطيلة، موزعون يف ظرف واقعي إىل حد ما، أو يف فضاء من نسج خيال عمران، وليس له بالرضورة داللة حقيقية  

 عىل كراسٍ، وليس هناك ما يربطهم سوى االنتظار وتشابه كبري أراده الفنان قصداً ليزيد التأليف تكثيفاً ومتانة عرب توزيع األلوان
.والعنارص عىل املساحة املسطحة

لكن تقنياً هو الحرب واألكريليك نفسيهام اللذين يرسم». املقهى«ثم هناك مجموعة يرتبط فيها التأليف مبكان واقعي اختاره عمران وهو   
لكن األهم بالنسبة إليه هو التأليف وإحساسه به، فال بد من أن تدرك أن خلف». االنتظار«بهام الفنان شخصياته، ويؤلف بهام عاملاً من   

لقد محاه محمد باللون ليكتمل تأليفه توازناً وترابطاً ومتانة،. الكثري من مساحات اللون الصايف داخل التأليف، هناك رسمة شخص ينتظر  
.فيستقر الفنان عىل التكوين الذي يريد

 هي إذا إحدى ألعاب عمران األساسية يف التشكيل، لكن ما هي اللونيات ،feutreتلوين بالحرب واألكريليك عىل كرتون قطنيّ والرسم بالـ
 املعتمدة؟ ومبن تأثر خريج معهد الفنون يف دمشق املقيم حالياً يف فرنسا حيث يتابع بحثه يف تاريخ الفن؟ يجيب شارحاً تفاصيل تلك

أحياناً. االنتظار: هي كلها تنويعات عىل الحالة نفسها): «للمفارقة فغالبيتها بال عنوان(الشخصيات املنتظرة عىل الكرايس داخل لوحاته   
هكذا يبدأ بالرشح، لكن». التكوين/ مبا يخدم التأليف. ألعب، أضع شخصاً بعكس املجموعة، وأرى ماذا ميكن أن يعطيني كنتاج برصي  

 مع االنتقال إىل الغرفة املجاورة يف املعرض حيث الرسومات بغالبها مربعة القياس، تغلب تقنية التلوين املايئ، مع خلفية من تلوين
بعضهم كان: «وسيكولوجيا االنتظار» االنتظار«يرشح عمران عن بعض شخصيات . أكريلييك، غالباً من إحدى القيم يف سلم اللون الرمادي  

لذا خطر. إجابتي رمبا ألن اليدين هام أكرث أعضاء الجسد التي تظهر التوتر. يسألني عن سبب إخفاء هذه الشخصيات أيديها يف جيوبها  
يف بعض هذه األعامل، رمبا أخفيت أيدي. يف بايل مثالً، أنه عندما يريد أحد أن يصوّرنا، غالباً ما نتلبَّك بأيدينا وال نعرف أين نضعها  

انتظار يجيد عمران التعبري عنه بالتأليف والرسم وتكوين الفضاء املالئم واألهم اختيار األلوان،». الشخصيات يف جيوبها ألنها متوترة  
تطغى عىل املعرض مجموعة من األلوان تتصدرها الرماديات والزهري الدافئ، وطبعاً جاء الرسم. وهذا رشط بنيان اللوحة الجوهري  

يطيل عمران الرشح عن طبيعة التأليف وتغري املسارات داخل اللوحة الواحدة، وعملية إضافة العنارص، أو اختزال. باألبيض واألسود  
استيتيقي/ يدلك عىل خطوط أضافها، أو فَصَل كتلة الرأس عن الجسد عرب مساحات أعاد تلوينها لصالح التأليف، فالهم جاميل. عنارص  
وفق ما» يخلق عالقة مختلفة مع املتلقي«يحول الرأس إىل كتلة تجريدية موحدة بحيث يصبح ممكناً تكرارها، وهذا التكرار . بامتياز  

لهذا تقرتب أعامله من الكاريكاتور قليالً، ولو أنّه ليس. يكرب النسب أو يصغرها بعيداً عن االلتزام الزائد بالترشيح الجاميل. يقول لنا  
أما عن. ألتقي تقنياً معهم، ويف عميل طبعاً، هناك تأثريات كثرية أولها مشاهدايت من الحياة اليومية«كاريكاتوريست عىل حد تعبريه، إمنا   

أما عىل مستوى آخر، هناك. ميكن أن نجد بوضوح تأثري لوسيان فرويد مثالً. تأثريات كبار التشكيليني يف العامل، فهم كرث ولو بطرق مختلفة  
.«نحات سوري اسمه ماهر بارودي يعيش يف فرنسا كان له أيضاً تأثري كبري عىل أعاميل بالذات عرب أعامله الساخرة

دخلت. عمران الشاب الطموح املجرب والهادف، حصل عىل عدد من الجوائز، وشارك يف عرشات املعارض يف املنطقة العربية والعامل  
يحافظ الفنان الشاب عىل ميزة قل نظريها يف هذه الحقبة وهي. أعامله العديد من املجموعات الفنية الهامة أبرزها املتحف الربيطاين  

ال شك يف أن الساحة الفنية العربية والعاملية سترتقّب معارضه الجديدة وتحوالت شخوصه. الجمع بني شغف الفنان وتواضع العارف  
.ولوحاته وتجاربه
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