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 يقونوغرافي  اإل الفن   ننن ل  (1)نظرات وعبارات

 

 الدكتورة باميال شرابيو

 

 جنوب فً التملٌدٌة المسٌحٌة األٌمونة لدى. شبه أو رسم أو صورة األول ومعناها ٌونانٌة كلمة أٌمونة

 والعدٌد والعبادة، والصالة( ملون ممدس كتاب األٌمونة) الدٌنً التعلٌم مثل الوظائف من العدٌد آسٌا غرب

 التملٌدي االٌمونوغرافً الفن مٌزات ومن. األبدٌة على نافذة : األٌمونة وخاصة   المعانً الروحٌة من

ًّ بل المدٌّسة أو المدٌّس شكل بإظهار كثٌرا   ٌهتم ال أنه...( انطاكٌة بطرٌركٌة فنون روسً، بٌزنطً،)  الحمٌم

 الواسعتٌن العٌنٌن مثل محددة لواعد باتّباع افٌةاالٌمونوغر الوجوه مالمح ترسم ولذلن الخالدة، بصورته

 فً أعرض.  الجنّة رائحة ٌستنشك الذي الرفٌع الطوٌل واألنف الخالك أعمال إلى تحدّلان اللتٌن المفتوحتٌن

 التملٌدٌة األٌمونوغرافٌة المواعد بعض ٌفكن الذي األٌمونوغرافً أسلوبً عن مختصرة ممدمة الممالة هذه

 الجامعة فً عرضها ولد تم رسمتها التً األٌمونات من عٌّنات ٌتضّمن كما. األٌمونة ةأنسن إلى وٌدعو

 .٧١٠٢ نٌسان بشهر دبً فً  األمرٌكٌة

 التقميدي وقواعد رنم الوجوه  يقونوغرافي  الفن  اإل - 1
 لا وأوائل الماضً المرن من التسعٌنٌّات وترمٌمها فً الممدسة الصور أو األٌمونات رسم على إعتدت

تذّكرنا،  أٌمونة كل التمالٌد، لهذه وفما. آسٌا غرب جنوب فً االٌمونوغرافٌة الالهوتٌة التمالٌد باتّباع ٧١١١

 األٌمونة التملٌدٌة تظهر. اآلخر العالم أٌضا هنان فٌه، نعٌش الذي العالم عن النظر بغضّ  أنه البشر، نحن

وال تظهر لٌامته،  بعد المسٌح ٌسوع جسد مثل اتمام مضٌئة، مادٌة، غٌر جدٌدة، وأجساد ا محّولة طبٌعة

 األلم تصوٌر األٌمونة كتابة تتجنّب أن ٌجب الشٌخوخة. كذلن، عالمات أو التشوٌه مثل الجسدٌة"، "العٌوب

 المشاهد. على عاطفً تأثٌر إحداث هدف لنفسها تضع ال وأنوالمعاناة 

مل المواعد االٌمونوغرافٌة الجبٌن العالٌة التملٌدٌة الضوء على الوجوه، وتش تسلّط كتابة األٌمونة 

للتعبٌر عن لوة الروح والحكمة؛ أنوف طوٌلة ونحٌفة تعبّر عن شعور بالرشالة إذ لم ٌعد المدٌّس والمدٌّسة 

ٌشّم رائحة العالم المادي، بل البخور فً ملكوت هللا؛ الشفاه التً تكون مغلمة، معبّرة عن التأمل الحمٌمً الذي 

إّن خصائص الوجه فً األٌمونة التملٌدٌة هً  التام؛ والعٌون الكبٌرة التً تحدّق فً الجنّة. ٌتطلب الصمت

هو لون  الحٌاة؛ األسود الذيأوالروحانٌة كما األلوان التً تستعمل مثل األحمر الذي ٌرمز إلى الشهادة 

ص؛ الذهب الذي ٌشٌر إلى الموت والتخلً عن المٌم الدنٌوٌة، والٌأس عندما ٌفمد اإلنسان األمل فً الخال

                                         
 وعبارات عنوان تقدمت بو األستاذة والشاعرة در. نادية ورده نظرات (1)
  ةانة وناشطة اجتماعيّ باحثة، كاتبة، فنّ  ؛عموم الشرق األوسط في الجامعة األميركية في دبي ةستاذأ. 
 

ن  عن دار المشرق  تين في الن   مجمَّ  إلكترونيَّ  تصدر مرَّ
 7112حزيران ، العاشرالعدد 
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الذي ٌرمز إلى الضوء الغٌر المخلوق من هللا. وتستخدم كّل هذه المواعد وغٌرها  بهاء الجنة واألبٌض

التملٌدٌة، نرى شخصا ال ٌكافح مع  التغٌٌر الروحً الذي ٌحدث للجسد البشري. فً األٌمونة عن للتعبٌر

ا ال   ٌسعى إلى المملكة السماوٌة ولكن لد وصل إلٌها.العواطف الدنٌوٌة، بل لد تغلّب علٌها، شخص 

 يقونوغرافيمن التقميدي  إلى أننن  الفن  اإل - 7
كانت الفنون تمثل منذ  .لمد ولدت وترعرعت فً لبنان الذي مّزلته الحرب والهوٌات المتصارعة

ٌة فً بداٌة مسٌرتً طفولتً وسٌلة للهروب والتسامً والشفاء والتجاوز، وهذا ما وجدت فً االٌمونة التملٌد

ومن الرسم التملٌدي، انتملت إلى  .الفنٌة التً تحولت فٌما بعد إلى تعبٌر عن تجارب ٌومٌة ومشاعر ولماءات

واألذن، واألنف لٌس دائما ممدودا  )على سبٌل المثال، غالبا ما أزٌل الجبٌن  مزج التملٌدٌة وغٌر التملٌدٌة

سود فً لوحاتً خالص البشر(، والجمع بٌن مختلف التمنٌات وال الشفاه مختومة، وغالبا ما ٌمثل األ

أرى . والمسارات الروحٌة، وأشكال التعبٌر الثمافً، والرواٌات التارٌخٌة واإلهتمامات االجتماعٌة والسٌاسٌة

أعمالً الفنٌة جسورا بٌن التملٌد واالبتكار، والتمارب واالختالف، واالستمرارٌة واالنمطاع، والصوت 

 .تتجاوز غٌتو االنتماء، والحدود الثابتة، واالنمسامات، ونفً االختالفاتوالصمت، 

الراحل دمحم أركون الجزائري والمؤّرخ األكادٌمً والباحث أنا ال أفّكن تماما التمالٌد مثل المفّكر
(٧).

فً  

 .والدٌن والمجتمع رأي أركون، تفكٌن الفئات والمفاهٌم التملٌدٌة أمر ال غنى عنه إلنماذ الذات وتحرٌر الثمافة

ا  وبالتالً  .كما أراه، التفكٌن هو فً الوالع ال بد منه، ولكّن تعلّم دروس لٌّمة من الماضً أمر حتمً أٌض 

 إنّ  .فً نظري، تمثّل الوجوه مولّدات الذاكرة .أرسم وأكتب لمواجهة النسٌان التارٌخً واستعادة الذاكرة 

ا عن الحٌاة والنضاالت الٌومٌة فهً بالتأكٌد  .الوجوه التً أرسمها هً أبواب للروح، ولكنها تروي لصص 

تعبّر هذه الوجوه عن المسكوت وغٌر  .والذاكرات الفردٌة والجماعٌة تنمل العواطف والمشاعر الدنٌوٌة

 .رٌة وخاصة  عٌوب الجسدالمسكوت فً آن واحد وتعٌد النظرفً ما ٌحدد بالضعف البشري والعٌوب البش

 .مجتمعاتنا وأوضاع الذات تحسٌن إلى إنسانٌتنا، ولٌود بإمكانات جمٌع ا، مدعّوون أننا الوجوه هذه وتذّكرنا

 المرئً العالم بٌن متجددة جسور لبناء أساسا   أعتبرها دعوتً ألنسنة الفّن االٌمونوغرافً التً هانّ ال

محمود أركون األنسنة فً كتابه نزعة األنسنة فً  فلد عرّ مدنّس. ووال الممدّس وبٌن المرئً، غٌر والعالم

بتعد عن التشخٌص ان ها إضفاء صفات إنسانٌة على الجماد أو غٌره ممّ بأنّ   (٧١١٢الفكر العربً )

األنسنة  عملٌة تطرح ولكن لد اإلنسانوي، إما بمخاطبتها خطابا  إنسانٌا  بالنداء، أو بإسناد فعل أو صفة علٌها.

 الدٌنٌة الهوٌات وتاللً صراع وبٌن والمحلٌة، العولمة بٌن ٌتخبّط حاضر فً اإلنسان هو من: التالٌة سئلةاأل

 وهل التكنولوجٌا؟ عصر فً واإلنسانٌة  البشرٌة الطبٌعة خصائص هً ما والسٌاسٌة؟ واالجتماعٌة واإلثنٌة

 اإلنسان ٌناشد ٌكن لم إن الدٌنً الفن ة  وخاص الفنّ  دور ودٌنامٌكٌة؟ وما متنّوعة هً أو ثابتة خصائص هنان

 ووالعه وعذابه؟ وصراعاته صفاته بكامل

                                         
(2)

 The Unthought in Contemporary Islamic Thought, 2002. 
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ّنةّمنّلوحاتّالدكتورةّباميالّشرابيهّوشعرّالدكتورةّناديةّورده.عي ّ

ّمعّمشاركة٧١٠٢ّشهرّنيسانّّةّفيّدبيوقدّعرضتّهذهّاللوحاتّفيّالجامعةّاألميركي ّ

باللغةّاإلنكليزيةمّشعراًّالذيّقد ّّاغالدكتورّوالشاعرّعمرّصب ّ
(3)

ّ:للمزيدّمنّالمعلوماتّعنّالمعرضّ.

2017/-exhibition-gazes-https://pamelachrabiehblog.com/engaging  

and 

-dr--forum-culture-http://www.aud.edu/news_events/en/view/1585/current_upcoming/visual

chrabieh-pamela 

ّ

ّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
(3)  “Engaging Gazes Generating Poetry” Exhibition, Rotunda Gallery, American University in Dubai, April 5-

29, 2017 (Paintings by Dr. Pamela Chrabieh, Arabic Poetry by Dr. Nadia Wardeh, English Poetry by Dr. 

Omar Sabbagh). Organized by the Visual Communication Department.  

 

 بوح
 ال بوح يميق بي

 ال بحر يستقبمني
 ال بّر وال سماء

 !أنا الدمعة التي غاضت في ركام الروح حين فاض الماء
 

https://pamelachrabiehblog.com/engaging-gazes-exhibition-2017/
https://pamelachrabiehblog.com/engaging-gazes-exhibition-2017/
http://www.aud.edu/news_events/en/view/1585/current_upcoming/visual-culture-forum--dr-pamela-chrabieh
http://www.aud.edu/news_events/en/view/1585/current_upcoming/visual-culture-forum--dr-pamela-chrabieh
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 حزن 
 حزن لترويض األيام

 …كي يعبرنا شيقة تسري في الشغاف يكفي أن تالمسو نظرات َفْقٍد ل
 …طويل ىو ألمي،  يدعوني إلى َبْرَزخ ما وراء الميل وخمف الخيال

سأستجيب لو، سأنقش ندوب عمري عمى جدار الروح، وسأموت ألف مّرة ولن 
 !أنام

 قيام 
 أنا العورة التي ُحجبت

 أنا القصيدة التي ُمّزقت
 أنا الصرخة التي ُخنقت

َمت أنا الترنيمة التي   ُحرِّ
 أنا الحياة التي ُدفنت

 وأنا التي ُسئمت بأّي ذنب قتمت؟
 أنا الموؤدة التي )اآلن( ُبعثت

 !قامت وتمّردت
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ّ

 نبات
 جرح واشتياق

 نبض بال ذاكرة
 قمبي في سبات

 قصير ىو عمر الحبّ 
 !!وطويل ىو النسيان

 عواء
 أرضي يباب 
 ال روح فييا 

 !سكنتيا الذئاب
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ّ
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 أمل
إّنو الماضي يحجبني عن نفسي، يجرجرني نحو 

 !الغياب... وىذا الحاضر يعتقل أمسي يدفنو ىناك
ما ليذا الزمن يراودني عن غدي، يغويني بيجرة 
مع الطيور والفراشات. طوبى لنساء مثمي ينتظرن 

 فجر وفي كّل مساء. د كلّ الحياة عن

 فزع
 أحّدق في موتي 

 ال سبيل إلى النجاة
 أرى سكين إبراىيم 

 ال كبش في الطريق 
 !قتمتني الحياة


