
 
 

 

 
 

  يحيى الشيخ. د  _______________
 

 
في الفنان تنيض خفية نقاد الفن والفنانون أنفسيم عن روح الفالسفة و لطالما تحدث   

حتى  ارادتيا وتنسب الييا معجزات الفن، تحضر وتغادر بء الرسم واكتشاف حقائقوبأعبا
تحل فيو نعمة البصيرة روح يراودىا المبدع كي  .ال قيمة ليما بدونياوالفنان و الفن يبد

.اف الحقيقة الدفينة في الوجوديممس شغعمو   
تضيؤنا أبصارنا الى ضيائو ي منو صورنا وخياالتنا نجنكل حواسنا نذىب الى العالم ب   

ضاريس األشياء عمى األبصار ذاتيا التي تيدينا في حقول الموحة لنحرث توظاللو، 
في متاىة الرسم غير عيوننا  عشوائيا أعمى، فمن يأخذ بيدناسطحيا، بدونيا يبدو حرثنا 

؟ من  غير بصره الفنان في دروب الموحة ليبرىن عمى وجود العالم ذأخوقموبنا ؟ من ي
؟ كيف لنا أن نسمم ايدنا الى  هرسمو وىو يبصر  الى الضوء غير فنان ييدي المشاىد

لعمى ؟ ماىي والى أشياء غيبيا ا في تمك المتاىة الى ضوء لم يتبينو فيف يقودناكرسام 
ما المعنى  الحقيقة ؟ رأسيا الذي اليحيد عن جيةأن نثق بصواب  التي عميناة تبوصم

  الذي يسعى اليو ؟



 
التي رسميا في فترة فقدانو لمبصر تضيئ لنا  أعمال الفنان ناصر اليوسفمشاىدة    

و عمينا كي نستوعب رسوم .والى أنفسنا لنثق بما نراه األجوبة التي تحيرنا لىاق الطري
أن نغمض  وتختفي مالمحيا، األشياء في ضمائرنا الى الداخل الى حيث تذوب االلتفات

أعيننا ونحن نشاىد، أن نرى األشياء بأرواحنا وأن نعيد رسميا عمى طريقة ناصر 
معنى  نا ليس غيرأن ماتراكم في وجدان كياناتيا الواقعية، ونكتشف ايضالنكتشف 
.كذلك كما شاء ليا الفنان أن تكون وليس كما نرى وىي ،حقيقتيا  

تبادل لعبة نحن ن. نا لمبصرين مثمناعرض لوحاتنأوال و  أعيننارسم بن نحن الرسامون  
وما يعتقدون  بما نعتقد أننا نراه ىم بعضيما البعضنو و مع المشاىدين،  وخديعة البصر

نراىا  ألننا ، نساوم بعضنا عمى حقيقة العالم ونتفق عمييا في أخر المطافيرونوأنيم 
ىم أحدا فيو منزه عن خديعة الكفيف ال يو  /، أما ناصر اليوسف معا ونتفق عمييا معا

 هجسر نيا ، افي أعماقو وفي نسغ قممو البصيرة المتراكمة تماىت في أصابعو ،البصر
اآلخر من عميو الى الطرف عبر لن أمامنا هددون غيره يميوقنو والذي  منو الواثق الوحيد
نسيجو الداخمي ونحو عبر  لعالم وال باتجاه أشكالو، انمافوق اال يمر  جسره. الواقع

عمينا ناصر أن نغمص أعيننا كما  يفترض عميوحقائقة الباطنة، وكي نتممس طريقنا 
نعبر الى الجية  معوونحن  غمض العمى عيناه فينا تحديدا ال نحتاج الى البصرأ

.وبو دليال في البرزخ المفضي الى العالم والى أنفسنا ، وأن نثق بضمائرناالثانية  



 
في أعمالو الكرافيكية، موضوع بحثنا، عبر اليوسف نحو الطرف األخر من أبصارنا،    

، فيو بصر محدود المدى ا البصر عمى عادتوالتي يغيبي نحو تضاريس العالم المثمومة
 يوما ما النو يبصر زمانا كانالنراه نحن في الواقع الكفيف /ناصر ان يبصرهك فما

يفترض  في الواقع لكنواليراه ىو اآلن بصره نحن والذي ن، وىو يفترض اننا نراه، زماننا
التبصر )ين معا بفعم يقوماليوسف ىنا ..  ناآل أنو يشبو ما كان يراه وما يرسمو لنا

ننوب عنو في البصر لمنظر الى الزمن عيون لو  ض بناوقد أفتر  نيابة عنا ( والبصر
 لقد استعاد اليوسف زمانو .الغائب في الزمن عنا في التبصر راح ىو ينوبو  الراىن،
نحن  ....لوحاتو /هاستعدنا نحن ماضينا من خالل حاضر من خالل حاضرنا و  الماضي
كانت فنا تغادر الييا و السبل األيام محت عوالم  يأخذ بيدنا كفيف الى ..!! أذنالعميان 
.مسالك لمنور ومسارب لميقظةأمامنا و خطوطو  صر الطرق المؤدية اليياأق بصيرتو  

اقصى حد  الى فأعاد ترتيب معادالتيا عن ناصر اليوسفتفاصيميا  أقصت الدنيا   
في لوحتو . ممسكا بأقصر السبل الى الحقيقة الواقع قصدممكن واستبدل المعنى ب

 رحيق، اختار بقصد العينقصد األنامل أستبدل اليوسف ( فريج الشخصيات من )
ألشكال إال ما من ا ، ولم يبق فرسم باألبيض بدل األسودوعاف قصدية الشكل المعنى 
  األشكال : الفنان يقول لنا  أسمعىنا في ىذه الموحة  .ويبوح سرا بوجودىا ينم عنيا



وا خطوطيا في مفاكم يامالمح بعضلكم عيد أ غادرتكم الى األبد التيالشخصيات و 
.فييا الحياة ي رماد أرواحكم لتسريوانفخوا ف أذىانكم  

    

 
   

سم مع تيار داخمي يفضي الى بسيولة نادرة انساق اليوسف بوعي سمس يدرك شروط الر 
، الى ذواتنا في نياية المطاف عبر منعرجات ال حصر ليا لخارطة ناصعة الحياة

نساء مرقشات، نساء : عايشيا بود وحميمية داتو من كياناتالفنان مفر انتقى . البياض
رجال وأطفال في كل مكان وكانت الخطوط  دجاج وديوك، باألسود، نساء باألبيض،

.األقوى وبرىانو عمى سعة الوجود وكثافتو حجتو  
بعد أن عافت أشكالو مالمحيا وتفاصيل اختالفاتيا لم يعد ىناك حياة بمعناىا السائد   

لم يعد في متناول يده غير البنية الداخمية لمعالم الذي ...الممون و المتعدد األوجوالمتنوع 
بمعنى آخر أن الحياة . ينبثق أمامنا بأشكال تنتمي ببعض خصائصيا الى عالمنا

الذي حددتو  بتفاصيميا المرسومة أمامنا تستند في برىانيا الى ذلك المعنى الداخمي
مكتظة باألحاديث والدجاج والحمام األليف مما يمنح " جمسة الشاي : " لوحات اليوسف

أمرأة تجمس القرفصاء تطوي نفسيا " خيبة أمل " لوحة . البشر والطبيعة خصاليا الجميمة



عبارة تشكيمية مزخرفة يمتصق بجانبيا ديك يسعى .. مكسورة الخاطر وسط كوة بيضاء 
ليس ىناك أمل .. مطفئ في األعمى كوى صغيرة يتوسطيا فانوس... لمفرار من الموحة

.بل واقع ثابت الخيبة ال يتزحزح  

 
المطاف اشارات مختزلة اخر ي في فعل يغمب عمى فعل الخطوط وى ليس في أعمالو  

باعة متجولون  ،طبالون: طقوس العملة بالناس وىم يؤدون طقوس الحياة، لذاكرة مكتنز 
كميم يأتون في وسط ...ااألسواق، عوائل تعد طعاميا، صبايا وفتيان يييمون فرحفي 

مسرح تؤدي كالموحة حيث يمكن لمعالم أن يكون باتجاىات أربع مفتوح من جية واحدة 
.وباألحرى دورنا نحن دورىا التاريخي، الشخوص عميو  

 ، رجل يدفع عربة وسط حشد 4002في أحدى لوحاتو المكرسة لألسواق المرسومة في   
" كما تفعل لوحتو  المعنىبوأماليا، محممة  الدنيا من الناس وكأنيا محممة بكل متاع

.يتوسطيا ىيكل خشبي في طور البناء أو في طور التالشي" صانعي الزوارق   
بشر يشفون عن أبواب و المكان   مفيا واألبواب لديو تشف عن بشر خ... األبواب   

واقعية  لديو وىو يوحد بين فالمعنى واحدمعا عبارة عن احاالت الى الخارج والى الداخل 
  .الشكل الممكن وميتافيزيقة غيابو



 
الموشحة بالبياض تعج بأطفال يسبمون ايدييم باسترخاء وذىول " طبالون " لوحتو     

فييا ما يوحد الناس . يستسممون لمفرح خمف رجل ينفخ بقربة تكاد أن تنفجر بالموسيقى
الرسم بل معنى الفرح الميم ليس ... ويوائم بينيم، قد يكون العيد أو اي فرح جماعي 

.الطافح في أعماق ناصر اليوسف  
يتوسطيا حصان مختمق  4002من عام " رقصة شعبية في القرية " في عممو المرىف   

 فيو كما يبدو رجل مغطى بوشاح ذو أقالم سوداء كما لو أنو جاء من أعماق 
جال الحصان وفارسو في رقصة وسط حمبة يسورىا نساء بصفين ور . القرون الوسطى

نيا مسرح يذكرنا بمسرح الدمى لكنو غدا أسطورة في لوحة أ... ينقرون عمى الرق 
.اليوسف بعد أن نزع عن واقعيا قشرة التفاصيل وعفرنا برحيق المعني  

 
                                             

   
 
 

     
    
   



     
     
   

             
    

  


