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 ةــعـبيـيلي والطـن التشكالـفــــ

وال . الفن التشكيلي الحديث ال يقلد الطبيعة ألنه ليس نسخة مكررة منها، بل هو بناء عضوي قائم بذاتهإن       

لعمله ألن قيمته الحقيقية ال تكمن فيه، وإنما تنبع من نوعية المضمون الذي يختاره الفنان التشكيلي  يهم

فالمشاهدة في حد ذاتها تجربة جمالية سيكولوجية تعيد . األحاسيس الجمالية التي يثيرها في داخل المشاهد

ولكي يصل اإلشباع  .ه له حياته اليوميةا نفسيا ال تتيحـمما يمنحه إشباع ،المشاهد تجاه العملتشكيل أحاسيس 

يتحتم على المشاهد أال يجهد نفسه في البحث عن األصل أو المادة الخام التي استقى  ،النفسي والفكري منتهاه

ولذلك فالفنان  ،تملـل بحياته بمجرد أن يكـ، ويستقمنها الفنان عمله التشكيلي الذي ينفصل تماما عن األصل

الذي يجهد نفسه في تقليد الطبيعة قد يجني على عمله الذي يفتقر إلى المعنى الفني المستقل، في حين نجد في 

والمثيرات الكثير من المعاني والدالالت واإليحاءات  ،لوحة ال تمت إلى األشكال الطبيعية التقليدية بصلة

مدلوالته اليومية، ولكن هذا ال يعني بأية عن الفني فصل العمل ولذلك من الطبيعي في الفن أن ين. السيكولوجية

فالفن التشكيلي يسعى أساسا إلى تقديم العالم إلى اإلنسان في شكل أكثر . حال من األحوال انفصاله عن اإلنسان

  .موضوعية وجماال ومنطقية

 ،مباشرةأن تحركنا اللوحة ، بل يجب أن تهزنا على نحو أكثر فورية عن طريق مخاطبة الحس  فيـاليك          

رنا من خالل ما يملكه البحر من قوة وتأثير ـفالتصوير الذي يقدم لنا شيئا يشبه البحر مثال يستولي على مشاع

ساحة،والتناسب،والتناغم  العالقات اللونية،والم: مثلوهذا يؤكد أن أدوات الفنان التشكيلي . في نفوسنا

لك خصائص تـتم، ألنها يمكن أن تثير الخيال والحواس معا إذا ما أحسن توظيفها في تصميماته ،واإليقاع

التي نصادفها في حياتنا اليومية، وهذه الخصائص موضوعية وصفات مطلقة ال توجد في األشكال الطبيعية 

 . العمل الفني  والصفات تنبع من الوحدة العضوية التي يتمتع بها

ألن الهدف النهائي  ،سيد للطبيعة وليس عبدا لها -كما يعتقد كثير من الباحثين  –الفن التشكيلي إن          

للفنان التشكيلي يكمن في الحقيقة الجمالية وحدها، وهذه الحقيقة تتجسد في المتعة التشكيلية التي يحس بها 

ألنهما اللغة   ،اللون والخط عنصري وال يستطيع الفنان بلوغ هذه الحقيقة إال من خالل ،الفنان في لحظة معينة

ألن  ،ربما ال يكون أصدقها بالمعنى الحرفي للكلمةفإن أفضل اللوحات  الوحيدة التي يستطيع التحدث بها ، لذلك

 .الفن له واقع خاص به ، مستقل ومختلف تماما عن واقع الحياة

 ( .بتصرف ) وما بعدها  23ص  – ون تاريخد –مكتبة مصر  –النــقـــد الـــفــني :ب ــــل راغـبيـن. د                                   
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 :اآلتية اقرأ النص قراءة متمعنة ، وأحب عن األسئلة

 (ن  01) مكون النصوص : المجال الرئيس األول

 (.ن 0) .وافترض العالقة القائمة بينهما ،من الفقرة األولى ر األولــومن السط ،النص وان ـنـعانطلق من  -0

 (ن  0) .يةساسار النص األــكــدد أفـح -3

الطبيعة ألنه ليس نسخة مكررة الفن التشكيلي الحديث ال يقلد : " اشرح في حدود أربعة أسطر قول الكاتب -2

 (ن 0) ."منها، بل هو بناء عضوي قائم بذاته

رج األلفاظ والعبارات ــاستخ. ن التشكيلي، وحقل دال على الطبيعةــفـحقل دال على ال :في النص حقالن دالليان -4

 (ن 0.1) . ة القائمة بين الحقلينـالقـل، وبين العـقـالدالة على كل ح

اد ـع االستشهـم ،قعالواوتشكيلي ـن الـفـن الـيـبة ـالقـعة الـبيعـطـب لـاتـرة الكـنظ نصـال الل ـخ منن ـيـب -1

 (ن  0.1)  .لة من النص ـبأمث

 .(ن 0) .ذا األسلوب ــة هـفـرز وظيـا يناسب من النص، وأبـذلك بمـل لـثـم ا،ـيـوظف الكاتب أسلوبا حجاج -2

فيها ما ورد في النص من أفكار، مبديا وجهة نظرك في عالقة  صـخـلـت  -بأسلوبك الخاص  – اكتب فقرة -7

 ( ن 2 ).ن التشكيلي بالحياةــفـال

 (ن  4) الدرس اللغوي : المجال الرئيس الثاني 

 (ن  3) .راضيتين ــتــن اعـتيـاستخرج من النص  جمل -0

 .(ن  3) .يا ـنسب تاــالثانية نحالجملة وتتضمن   ،عربةكلمة ماألولى الجملة  يدتين تتضمنـب جملتين مفـرك -3

 (ن  2 )التعبير واإلنشاء : المجال الرئيس الثالث

 قرض مالي  صد االستفادة منقمؤسسة بنكية ب إلى دمت بطلـمشروع مقاولة، فتقط إلنشاء ـطـتصور أنك تخ

 .للمشروعخطة عمل ديم ـقـتمدير المؤسسة البنكية منك  فطلب ،المشروع دعم ل

ما اكتسبته في مستثمرا في ذلك  ، كــمشروعإلنجاز  أعددتها خطة التي ال فيه  برز اكتب موضوعا إنشائيا ت

 " .وضع خطة عمل" هارة م
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