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Abstract
The research dealt with three main axes in which the first axis deals with the Amazigh script
in the Maghreb as a reduced formality system for Maghreb rock art. The second theme is
about the concept of sustainability in plastic art and the artist's continuous search for
identity and subjectivity. And the third axis on the use of plastic values of the characters of
the Amazigh font based on the techniques of rock art Maghreb and abstract art in order to
achieve contemporary graphic designs. The problem of the research lies in how to make use
of the aesthetic dimensions of the symbols of the Amazigh writing of the Maghreb by relying
on abstract art in order to create contemporary graphic designs. The research aims at
presenting various problems, including plastic, through which we seek to find new
approaches to contemporary designs based on privacy and research in identity in order to
create designs with contemporary techniques, through which we seek to consolidate the
popular heritage of the Maghreb. On the other hand, the research presents a psychological
problematic character concerned with its transformation from the linguistic field to the
plastic field and thus the semantic transformation that will result from it. The experimental
descriptive method was used to implement several designs. One of the most important
results obtained by this research is that it is possible to take advantage of the popular
heritage and the cultural stock and its aesthetic dimensions in order to produce
contemporary designs on the one hand and to ensure the sustainability of the traditional
heritage on the other.
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رؤية تشكيلية بين المرقوم والمنحوت كمدخل لبناء أعمال فنية معاصرة
إيمان الثابت ثابت
الباحثة ،جامعة الملك خالد ،المملكة العربية السعودية

الملخص
ابتعد الفن منذ فترة كبير من الزمن عن الكالسيكية وقداسة وتميز الفنون الكبرى عن الفنون الصغرى وتقاربت المسافات
بين مختلف االختصاصات وأصبح العمل الفني الواحد يحمل أكثر من خامة كما يمكن ان تعالج بشتى التقنيات .وقد تداخلت
االختصاصات لدرجة انه لم نعد نفرق بينها حيث فلم يعد النحت خاصا بالنحات وال التصوير خاصا بالمصور فيمكن ان
نستخدم تقنيات مختلفة في نفس العمل فنجد المنحوتة تحمل خامات مختلفة في الفن المعاصر ،كما اصبح النسيج اختصاصا
قائما بذاته وانتقل من الوظيفية إلى العالم التشكيلي .وبالتالي تحول الفعل النَسجي من فعل وظيفي إلى فعل تشكيلي بل وأكثر
من ذلك حيث تحول المشهد النسجي (المنسج) إلى تنصيبة تشهد على زمن جميل ال يجب أن يمحى من الذاكرة النه يعبر
عن األصالة و الهوية كما يمكن ان نحول مشهد القطعة النسجية و هي في طور النسج إلى فن من فنون األداء.
و من هنا بدأت فكرة البحث حيث انطلقنا من المرقوم الوذرفي كنموذج للقطعة النسجية التي سنحاول من خاللها عمل
دراسة تجريبية في المواد لندمج بينها و بين النحت من أجل انشاء صياغات تشكيلية ثالثية األبعاد تجمع بين مجالين مختلفين
وهما النسيج و النحت.
و تكمن مشكلة البحث في كيفية االستفادة من عناصر المنسوجة الوذرفية الثراء العمل النحتي من أجل استحداث تصميمات
ثالثية األبعاد تجمع بين التجديد و المعاصرة و بين األصالة و ترسيخ الهوية .
كما يهدف البحث إلى إيجاد صيغة تشكيلية معاصرة تدمج بين الخامات المختلفة للمرقوم المنسوج و المنحوتة  .وقد استخدم
المنهج الوصفي التجريبي وذلك من خالل تنفيذ عدة تصميمات ثالثية األبعاد باستخدام موتيفات و عناصر المرقوم و دمجها
بمواد و تقنيات مختلفة كالحجر والخشب.
ومن أهم النتائج التي تمكنا من الوصول اليها هي إيجاد صياغات تشكيلية معاصرة تجمع بين مجالين مختلفين و هما النحت
والنسيج و تحقيق التجانس و التناغم بين الخامات المختلفة لكال المجالين.
الكلمات المفتاحية :النحت المعاصر ،المرقوم الوذرفي ،النسيج ،الدمج ،التجانس.
المقدمة:
يمثل الفن التشكيلي مجاال واسعا يعبر به الفنان بتقنيات وأساليب مختلفة كل حسب ميوله ورؤاه وتطلعاته الفنية من
أجل ان يشق طريقا خاصا به في هذا المجال .وقد تداخلت التخصصات الفنية فيما بينها فيمكن ان نجمع بين التصوير
والطباعة أو بين النحت والنسيج أو الخزف في العمل الفني الواحد فالمهم في النهاية هو التعبير الفني المستقل .من هنا
انطلقت فكرة البحث حيث حاولنا الدمج والتوليف بين مجالين مختلفين وهما النحت والنسيج في محاولة لترسيخ ودمج
خصائص المنسوجة التقليدية "المرقو م الوذرفي" بمنطقة وذرف من الجمهورية التونسية في التجارب التشكيلية المعاصرة
من أجل إيجاد مقاربة تشكيلية تجمع بين مجالين مختلفين وهما النسيج التقليدي بالمنطقة أو يسمى بالمرقوم وبين المنحوتة
المعاصرة.
مشكلة البحث:
تتحدد مشكلة البحث في السؤال التالي:
كيف يمكننا االستفادة من عناصر المنسوجة الوذرفيَة إلثراء العمل النَحتي من أجل استحداث تصميمات ثالثية األبعاد تجمع
بين التجديد و المعاصرة و بين األصالة و ترسيخ الهوية.

أهداف البحث:
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يهدف البحث إلى التالي:




إيجاد مداخل جديدة لتصميمات معاصرة ثالثية األبعاد تدمج بين مجالين مختلفين وهما النحت و النسيج.
استغالل العالقة بين المرقوم الوذرفي وخامة الخشب من أجل انشاء أعمال ذات أبعاد جمالية.
إحياء العالقة الجمالية بين المرقوم في منطقة وذرف وخامة الخشب التي تمثل األداة األساسية لتكوين المنسوجة.

فروض البحث:



يمكننا الدمج بين مجال النسيج والنحت من أجل انشاء أعمال ثالثية األبعاد معاصرة.
يمكننا بلورة العالقة البنائية بين المرقوم والخشب من أجل انشاء مقاربات تشكيلية معاصرة.

أهمية البحث:



االستفادة من العالقة البنائية للمنسج والتي تجمع بين المرقوم والخشب من أجل انشاء منحوتات معاصرة.
دمج مجالين مختلفين وهما النسيج والنحت إلنشاء أعمال معاصرة ثالثية األبعاد.

حدود البحث:
التجربة الذاتية.
يعتمد البحث على الدمج بين خامتين مختلفتين وهما النسيج أو الخيوط النَسجية والخشب من أجل عمل منحوتات معاصرة.
منهج البحث:
يتبع البحث المنهج الوصفي التجريبي.
عينة البحث:
اقتصر البحث على تنفيذ تصميمات ثالثية األبعاد تعتمد بشكل أساسي على تقنيات النحت والنسيج من أجل الدمج بينهما وقد
تم توظيف المرقوم الوذرفي بتقنياته وموتيفاته المختلفة وخامة الخشب بشكل أساسي.
أدوات البحث:
تصميمات ثالثية األبعاد (أعمال نحتية معاصرة)
مصطلحات البحث:
النحت المعاصر :وهو "التمثيل المادي المجسم للفكرة" (امهز )1996 ،يعتمد فيه الفنان المعاصر على مختلف المواد
والخامات للوصول إلى تصميم ثالثي األبعاد.
المرقوم :المرقوم الوذرفي و ذلك نسبة إلى مدينة وذرف من والية قابس بالجمهورية التونسية ،هو نوع من النسيج الصوفي
يستعمل بساطا أرضيا .ويتميز بنماذجه المنسوجة أو "الرقمة" التي تزينه.
الدمج :الجمع بين مختلف الخامات والتقنيات من أجل إيجاد وحدة شكلية ذات قراءة تشكيلية موحدة.
التجانس :هو التآلف واإلنسجام بين المواد الذي بدوره "نتاج العالقات الحميمة بين األشكال من ناحية النسبة والتوازن في
األشكال ذات العالقة الواحدة (شرف الدين ابراهيم و أحمد البشير ،2016 ،صفحة .)22
الدراسات السابقة:
قمنا في هذا البحث باالطالع على بحوث ودراسات مختلفة في عالقة بموضوعات البحث وقد تم تصنيفها إلى:
أوال :بحوث تهتم بالنحت المعاصر و بإمكانية دمج الخامات المختلفة الية اللعب الحر بالمادة في النحت المعاصر لميثاق
علي والذي صدر في ماي  2017و يتحدث فيه عن الفن المعاصر الذي ينطلق من مفهوم التجريب و عن القدرة التجريبية
للنحات في المواد التي ال يقوم بالتدخل عليها بل يعيد طرحها في فضاء مختلف في عملية لعب قصدية .ان فعل اللعب يعني
توظيفها بشكل جمالي جديد مما ينتج عنه تحول في المفهوم الداللي للمادة.
بحث لعماد علي طبيعة تمرد النحات المعاصر واثره على اإلبداع وتعدد أساليب فن النحت المعاصر المنشور في ماي في
 2004والذي يتعرض فيه إلى التطورات الكبيرة التي شهدها النحت منذ بداية القرن العشرين كما تحدث عن األساليب
النحتية الجديدة التي استحدثها الفنان كالتجميع والفن الجاهز والكوالج.
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ثانيا :بحوث تهتم بالمنسوجة بمنطقة وذرف أو ما يطلق عليه بالمرقوم وبالدالالت الرمزية لزخرفته وبالتطورات التي
شهدها العمل النَسجي المعاصر
مرقوم وذرف ،بطاقة جرد عنصر رقم  7/002لرياض بالزاوية ،المعهد الوطني للتراث ،وزارة الشؤون الثقافية،
الجمهورية التونسية :بحث وصفي حول المرقوم في منطقة وذرف يهتم بإنشائية العمل النَسجي وأدواته.
بحث لمرام سعيد علي محتسب وأميرة سعد يوسف ،رؤية معاصرة للشفافية وعالقتها بالفراغ في فن النسيج البنائي
المعاصر  ،مجلة الفنون التشكيلية والتربية الفنية ،المجلد الثاني ،العدد الثاني في  2018وتناول البحث دراسة لبعض أعمال
النسيج المعاصر والتي تركز على الصياغات التشكيلية المبتكرة لألعمال النسجية المعاصرة من خالل استغالل بعض
الوسائط التشكيلية التي تحقق الشفافية في العمل النَسجي.
اوال :االطار النظري
يشمل هذه الجزء من العمل على االحاطة النظرية للموضوع من تعريف للمصطلحات وللتجارب الفنية وفيه:
النحت المعاصر و تداخل الخامات:
شهد النحت تحوالت كبيرة منذ بدايات القرن العشرين حيث نشأت ثورة على المفاهيم التشكيلية التقليدية .وتمثلت
هذه الثورة في الفكر المتمرد الذي مثلته حركة "الدادائية" وخاصة ما طرحه ممثلها الفنان مرسال دوشمب في أعماله منذ
سنة  1914والتي مثلت ثورة فنية كبيرة في مجال النحت من خالل ما أطلق عليه بالفن الجاهز وهو أسلوب اعتمد على
"تحويل النحت إلى أشياء) (objectsحيث عرض الفنان أعماله الشهيرة :عجلة الدراجة وحاملة قناني ...والتي ألغى بها أثر
التقنية في العمل النحتي لتصبح الفكرة هي أساس العمل.
وانتقل النحت فيما بعد إلى مجال أوسع فلم يعد يرتبط بخامة أو تقنية محددة ،ولم تعد المنحوتة تجسد نموذجا
واضحا بل انتقلت إلى التجريد والتنويع واصبح كل فنان يطوع منحوتته وفق أفكاره و اتجاهاته الفنية فيمكن للمنحوتة ان
تجسد بخامات مختلفة كفضالت المعادن و الخردة و األوراق و النفايات و االسالك و الخامات الجاهزة .كما وتغيرت
التقنيات فمن الحفر الغائر والناتئ والمجسم اصبحنا نتحدث عن مفاهيم جديدة كالتجميع و التوليف و الطي واإللصاق .و دعا
عديد الفنانين إلى كسر الحدود بين الفن و الحياة و على التركيز على القدرة الجمالية لألشياء العادية المبتذلة ويمكن ان نذكر
فن التجميع الذي يؤسس العمل الفني من خالل دمج األشياء المستخدمة البتكار وحدة فنية ،فاستخدم الفنان "ارمان(
 ")Armanالعديد من المخلفات الصناعية من أغطية وزجاجات والعاب أطفال وغيرها حيث يقوم بتكديسها ليؤسس لعمل
نحتي .ومن خالل هذا االتجاه يمكن ان نستخلص أن أسلوب الفنان هو التجميع والتنسيق والتوليف بين مختلف األشياء
الجاهزة من حيث األلوان واألشكال واألحجام ،أما التقنية فتعتمد على االلصاق وعلى التطويع أو التدخل على هذه األشياء
من أجل أن تتكامل مع بعضها البعض لتكون وحدة تشكيلية جمالية ثالثية األبعاد.
المرقوم الوذرفي :األبعاد الجمالية
نقصد بالمرقوم هنا الزربية أو البساط الذي تقوم بنسجه النسوة في منطقة وذرف من والية قابس الجمهورية
الرقمات أو الزخارف المرقومة أو المنسوجة بدقة والتي تتميز بها.
التونسية ،ويطلق عليه هذا االسم نسبة إلى َ
وتعتمد صناعة المرقوم على النول العمودي .ويقمن النسوة بنسجه بأيديهم بإستخدام أدوات خاصة منها "المرود"،
على شكل عصا صغيرة حادة الطرف تستخدم لتمرير خيوط الصوف بين خيوط السدى ،و"الخاللة" التي تشبه المشبك أو
المشط تستخدمها النسوة لدق خيوط النسيج من أجل ان تتماسك في مابينها و ال تضهر خيوط السدي .وتمر صناعة
سدي فتثبت أربعة أوتاد في األرض بشكل
المنسوجة بعدة مراحل أولها السدي حيث تقوم المرأة بالتسدية أي تجهيز خيوط ال َ
سدى أو ما تسميه النسوة "الفيليتو" بينها" .فتمرر حينئذ خيوط الجداد حولها بشكل متقاطع ثم
محكم ثم تقوم بتمرير خيوط ال َ
تضع النَاسجة عالمة سوداء على الجداد عند نهاية كل ذراع تسمى" السفراسي" حتى تتمكن من تحديد مقاسات القطعة
المراد نسجها :طية السفراسي يا محالها والفالحة قبل الغدى تمالها( ".بالزاوية )2016 ،وتعتبر االهازيج التي تتغنى بها
النسجي حيث تعبَر به عن كل مرحلة تقوم بها فتقوله اما لتشجيع
النسوة أحيانا أثناء العمل عنصر مكمال إلنشائية العمل
َ
نفسها على إكمال العمل أو لدرء العين أو لتتغني بعملها وبجماله وبحرفتها واتقانها لها...في المرحلة الثانية من العمل تقوم
المرأة الوذرفية بنزع األوتاد وطرح خيوط السدى على األرض ثم تلفها حول خشب النول الذي تربطه بشكل عمودي مع
عمودين يطلق عليهما "القائمتين" ثم ترفع هذين األخيرتين بشكل عمودي وتشدهما بحبال في الحائط الموازي لهما .تستخدم
النساجة لتنفيذ منسوجتها ،خيوط الصوف التي تمررها بشكل عمودي بين خيوط السدي ثم تنزل بهذه الخيوط بواسطة
"المرود" ثم تضربه بالخاللة لتثبت الخيوط فوق بعضها وتنتج لنا نسيج متينا متماسكا .وهنا نكتشف العالقة البنائية بين
المنسوجة "المرقوم" وخشب السدي الذي يمثل الركيزة األساسية لبناء العمل النسجي والعنصر الثالث وهي النساجة التي
تتابع عملها بشغف لتكشف عما تحمله من أفكار من خالل مجموعة من الزخارف أو ما تسميه بالرقمات التي تحمل عديد
الدالالت و المعاني" .أكثر من  80رقمة تحمل كل منها اسما محليا خاصا به" (بالزاوية.)2016 ،
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بعض النماذج للنول (المنسج)

قراءة جمالية معاصرة لمرقوم وذرف
مثلما شهد فن النحت تطورات كبيرة على مستوى التشكيل والتنفيذ ،شهد فن النسيج تطورات عديدة وأصبح الفنان
يرتكز لتنفيذ منسوجته على مفاهيم تشكيلية متعددة كالفراغ والشفافية والحركة واإليقاع واالتزان ...كما وأصبح يتدخل
بحرية في شكل وخامات المنسوجة لينشأ جمالية جديدة بين الخيط واللون والشكل ويعرف
"المشغولة النسجية على انها فن من الفنون التشكيلية الراقية ذات القيمة الجمالية و الوظيفية شأنها شأن األعمال الفنية
األخرى كما انها تعكس نوعا من المعاصرة لحرية الفنان المطلقة في اختيار الخامة و األسلوب التطبيقي المناسب" (عبد
الفتاح مصطفى ،السيد سالمة  ،و علي السيد زلط .)2013 ،إن هذا التنوع والتطور الذي شهده فن النسيج هو ما مهد لنا
للدمج بينه وبين مجال النحت من أجل انشاء أعمال ثالثية األبعاد تجمع بين الخشب وخيوط الصوف أو المنسوجة .كما أن
العالقة البنائية للنول الخشبي الذي هو أساس بناء "المرقوم الوذرفي" جعلنا نعتمد أساسا على مادة الخشب كمحمل أساسي
للعمل والذي قمنا بدمجه مع التركيبية النسجية .وقد استوجب البحث هنا تقصي البعد الجمالي للعالقة البنائية بين الخشب
والصوف من أجل إيجاد مداخل تشكيلية تجمع بين المنسوج والمنحوت.
بحثنا في أصل المشهد النسجي وفي البناء التركيبي للمنسوجة جعلنا نالحظ ان مشهد النول أو "المنسج " طور
اإلنجاز يظهر كتنصيبة داخل الفضاء ترتجل فيه النَساجة تصاميمها الزَ خرف َية وتولَف بينها وال تعتمد على نموذج أمامها.
كما أن هذه الوحدات الزخرفية أو ما يطلقن عليه " بالرقمات" يحملن أبعاد رمزية موغلة في القدم حيث ترجع أصولها إلى
الرمزية محفورة على جدران
الحضارة األمازيغية القديمة .وقد وجدت هذه الزخارف أو ما يمكن أن نسميه بالعالمات َ
صة في الحفاظ على هذه العالمات بطريقتها
الكهوف في مناطق متفرقة من المغرب العربي .وسأهمت المرأة الوذرفيَة خا َ
الخاصة كما استطاعت أن تحملها معاني ودالالت مختلفة فتطرد العين وتعبر عن جمالها وعن حذاقتها وعن مشاعرها من
خاللها.
ثانيا :االطار العملي:
توظيف العالقة الرمزية بين الخشب و النسيج من أجل استحداث أعمال نحتية معاصرة
قمنا هنا بعمل تجربة ذاتية من أجل االستفادة من نتائج هذه الدراسة فتم توظيف العالقة الرمزية بين الخشب
والنسيج من أجل استحداث أعمال نحتية معاصرة .وقد ارتأينا في هذا البحث ان نجدد هذه لعالقة بينهما من أجل إنشاء
أعمال نحتية معاصرة.
خطوات التطبيق:
تناول البحث العالقة البنائية الرمزية بين الخشب وخيوط الصوف في منسوجة وذرف "المرقوم" من أجل بلورة
رؤية تشكيلية تدمج بين المرقوم والمنحوت كمدخل لبناء أعمال فنية معاصرة.
تنفيذ عدد ( )4أعمال ثالثية األبعاد كما فى الجدول رقم (.)1
تم إستخدام المنهج الوصفى التجريبى للمقارنة بين النتائج وتحليلها.
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الجانب التطبيقى للبحث
أوال :توصيف األعمال
جدول ( )1يبين وصف اللوحات التصويرية المنفذة

عمل رقم 1

الوصف التحليلي
المنسج ، 15/15/70 ،تقنيات مختلفة على خشب
خطوات التنفيذ:
 حفر وقص الخشب وتركيب أجزاءه بشكل أفقي على حامل من الحديد. تركيب خيوط السدي بشكل أفقي في األماكن المحفورة على الخشبة. دمج النسيج الصوفي مع التركيبة الخشبية وخيوط السدي.المتغيرات :تنوع في أحجام و قياسات الوحدة المستخدمة و المحمل الخشبي.
الثوابت:
 الحفاظ على نفس الخامات المستخدمة :خشب ،نسيج صوفي ،خيوط السديالحذف واإلضافة في الحامل الخشبيالوصف :العمل عبارة عن عمود خشبي سميك على شكل متوازي مستطيالت مثبت على حامل حديدي .تمت معالجة العمل
بتقنية الحفر باستخدام الة قص الخشب اليدوية وتم تقسيم العمل إلى ثالثة مقاطع عرضية تشكل كل منها مرحلة من مراحل
بناء العمل النسجي .فالقاعدة األساسية للعمل هي الخشب وهو االدات األساسية لبناء أي مرقوم .اما الجزء العلوي فهو
لتكون المرقوم حيث تم قطع جزء من الخشبة وتم وضع مشابك في أطرافها العلوية والسفلية ثم ربطت
المرحلة األخيرة ُ
الخيوط وثبتت المنسوجة والتي تمثل معينات متتالية بشكل تراتبي و بلون احمر و هو اول األلوان الذي استعمل في تاريخ
هذه المنسوجة و يمثل ارثا فنيا كبير حيث يعتبر من أولى االصباغ الطبيعية التي تمكن االنسان القديم من التوصل اليها.
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الوصف التحليلي
رقم 8/20/70 ،سم ،تقنيات مختلفة على خشب
خطوات التنفيذ:
 حفر الخشب. دمج النسيج الصوفي وخيوط السدي مع الخشب. تركيب القصب بشكل متداخل مع النسيج الصوفي.المتغيرات :تغيير األشكال واألحجام والمحمل الخشبي -إضافة القصب للخامات المستخدمة.
الثوابت:
 الحفاظ على نفس الخامات المستخدمة :خشب ،نسيج صوفي ،خيوط السدي. الحذف واإلضافة في الحامل الخشبي.الوصف :عمل نح تي على خشب بشكل متوازي مستطيالت بلون بني .يتوسط الوجه االمامي من العمل معين محفور في
الخشب فيه قطعة نسيج من الصوف األبيض عليها بعض الزخارف وفي الجزء الثاني من المعين نجد شبكة من الخيوط
بنفس الوان الزخارف األبيض ،البرتقالي والترابي ويتخلل الشبكة قصبة صغيرة مشدودة ببعض الخيوط .وتمتد هذه الخيوط
المتشابكة إلى أسفل المحمل لتتواصل من الخلف مكونة معينات .ويمثل المعين إحدى األشكال األساسية لتكوين المنسوجة
كما ان الصوف وخيوط السدي المستعملة في العمل وتسمى"الفيليتو" هي الخامات األساسية .اما القصب فيستعمل عادة في
النول أو "المنسج" في منطقة وذرف لتثبيت الخيوط والتفريق بين خيوط النول لتستطيع النساجة من إدخال خيوطها
وتشبيكها مع خيوط السدي .اما الوجه الخلفي للعمل فيمتزج فيه ويتداخل كل من النسيج الصوفي والخيوط و الخشب .ويمثل
العمل المراحل المختلفة للعملية النسجية من تثبيت خيوط السدي باالستعانة بالقصب إلى تشبيكها مع خيوط الصوف إلى ان
تتحصل النساجة على العمل النهائي وهو المرقوم.
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التحليل الوصفي
طية ،15/15/50 ،تقنيات مختلفة على خشب
خطوات التنفيذ:
 عمل نموذج مصغر للعمل -اختيار الخامات -تنفيذ العملالمتغيرات:
 تنوع فى الوحدات المستخدمة و األشكال الزخرفية إضافة بعض األدوات المستخدمة في النسيج "المرود".الثوابت:
 استخدام المحمل ذو التركيبة العمودية استخدام خامتي الخشب والصوف.الوصف  :يمثل العمل مجموعة من العصي الخشبية المتراكبة بشكل متوازي مستطيالت لتأخذ شكل النول أو المنسج .في
اسفل المنحوتة نجد قطعة نسجية غير مكتملة حيث تستكمل بمجموعة من خيوط السدي تربط بين الجزء السفلي الجزء
العلوي .تتقاطع مع هذه الخيوط قطعة حديدية وهي ما يطلق عليه "بالمرود " و الذي تستعمله النساجة إلدخال خيوط
الصوف بين خيوط السدي .و تمثل المنحوتة عمل مصغر للنول في المرقوم الوذرفي بمختلف مراحله و أدواته.
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التحليل الوصفي
تحرر ،20/15/50 ،تقنيات مختلفة على خشب
خطوات التنفيذ:
عمل نموذج مصغر للعمل -اختيار الخامات -تنفيذ العمل
المتغيرات:
 تنوع فى الوحدات المستخدمة و األشكال الزخرفية و في طريقة تنفيذها من الحفر إلى نحت الخشب نفسه.الثوابت:
استخدام المحمل ذو التركيبة العموديةاستخدام خامتي الخشب و خيوط السدي.الوصف :عمل نحتي نفذ بشكل عمودي تحررت فيه الزخارف فلم تعد تحفر على سطوح الخشب كما في األعمال السابقة بل
أصبحت وحدات قائمة بذاتها منصبة اتخذت أشكاال مختلفة .ويمكن ان يكون هذا التحرر هو داللة على ما نراه اليوم حيث لم
تعد هذه الزخارف أو ما يطلق عليها "الرقمات" متداوال في المنسوجة فقط بل تجاوز ذلك ليصبح عنصرا تشكيليا يمكن
إضافته في أي مجال من المجاالت البراز الهوية واألصالة في أي عمل.
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النتائج والتوصيات:
أوال:النتائج:
من أهم النتائج التي توصلنا اليها من خالل الممارسات التشكيلية التي قمنا بها هي:



تطويع اإلمكانات التشكيلية و الجمالية لمفردات و ووحدات المرقوم الوذرفي و توظيفها في صياغات تشكيلية معاصرة.
استحداث مداخل تشكيلية لألعمال الفنية تدمج بين التخصصات الفنية وتحافظ على الخصوصية والهوية في العمل.

ثانيا :التوصيات:
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االستفادة من اإلمكانات التشكيلية للنحت المعاصر من أجل دمجه مع مختلف التخصصات بما يثري العمل الفني.
ضرورة االهتمام بالموروث االجتماعي والثقافي وجعله نقطة االنطالق للتجارب الفنية المعاصرة حتى نضمن
خصوصية وهوية العمل الفني من جهة واستدامة لهذا الموروث من جهة اخرى.
استمرارية البحث و الكشف عن عالقات تشكيلية معاصرة تجمع بين المنسوجة أو المرقوم و المجاالت الفنية األخرى.
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