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 الیاس زیات.. جذور معبرة عن روحانیة عالیة 

مساء الخمیس 1-11-2012 كان لبرنامج (إبداع ) من
متمیزة فنیة ٌ  إبداعیة ٌ  القناة الفضائیة السوریة ، وقفة ٌ 
روحاني میثولوجي كبیر ،ھو  ٍ بعمق   ٍ مرھف   ٍ مع فنان 
األیقونة مجال  في  والرائد  المتمیز  زیات  الیاس  الفنان 
بصفائھا ألوانھ  مع  تعاملھ  في  والعمیق   ، الفنیة 

وطبیعیتھا ،إضافة ً إلى تفرد موضوعاتھ.

لبرنامج ( إبداع ) میزة ٌ تسجل وھي عدم وجود مذیعة -
بل  -  .. تنتقد   ، تشرح   ، تعلق   ، وتجیب  ،تسأل  تتدخل 
یترك البرنامج (وفق تحضیرات ٍ وأسئلة ٍ مجھزة سابقا ً
بحریة تتجول  فالكامیرا   ، ولضیفھ   ، لكامیرتھ  المجال   (
لتعرض  ، عملھ  ومكان   ، وأرشیفھ   ، الفنان  أعمال  في 
لوحاتھ وبیئة عملھ الفني ، كما تترك لھ المجال واسعا ً
، الفنیة  وأعمالھ   ، الفنیة  تجربتھ   ، حیاتھ  عن  لیتحدث 
تتعلق  ٍ وأسئلة   ٍ كثیرة   ٍ استفسارات  عن  ویجیب 

بأعمالھ. 
 

الجذور عن  زیات  الیاس  الفنان  تحدث  اللقاء  ھذا  في 
، تفاصیلھا  في   ، فیھا   ً بعیدا  والتراثیة،وذھب  الفنیة 
وعناصرھا الطبیعیة  ألوانھ  من   ٍ تشكیل  في  لیخرج 
في القدم والعمق . وتحدث عن الخیال المرتبط  ً موغلة 

من  ٍ رسومات  حول  تتمحور   ،  ٍ آسرة   ٍ خیاالت  ذھنھ  في  تتشكل  التي  العتیقة  البیضاء  والجدران   ، باألسرة 
الطبیعة.

 
الیاس زیات خریج أكادیمیة الفنون في بلغاریا،درس- كما یؤكد دائما ً - الفنون السوریة القدیمة ألنھا متمیزة
وتختلف في صفاتھا ومكوناتھا وعناصرھا عن الفنون الكالسیكیة . كما اھتم بالمنحوتة التدمریة دراسة ً وتمثال

ً لتمیز موضوعھا ، وضمن ھذا التمیز نرى في إحدى لوحاتھ أشعارا ً وأبیاتا ً للشاعر جبران خلیل جبران .
 

المھم في أعمال الیاس زیات أنھ یھتم دائما ً بفكرة الموضوع ، ویقدمھا على الشكل ، وعلى اللعب باأللوان أو
الحركة ، وھو یؤكد دوما ً :

 
«إذا لم تكن ھناك فكرة ٌ معبرة ٌ واحدة ٌ على األقل فأنا ال أقیم معرضا ً فنیا ً ، وال ضرورة لذلك .»

حول الفن اإلسالمي والفن المسیحي ، فقد رأینا لوحات ٍ مھمة ٍ  في لقائھ مع (إبداع ) ركز الزیات على فكرة ٍ 
أو المسیحي  الفن  من  كانت  إذا  نمیزھا  أن  لنا  یمكن  ال  ،بحیث  والمشھد  والكالم  النص  فیھا  یتداخل   ٍ معروفة 
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( مسلم  أو  (مسیحي  إلى  ،ونسبھا  العام  شكلھا  عن  فصلھا  یمكن  وال   ، بینھا  الكبیر  للتشابھ   ً نظرا  اإلسالمي 
والسبب في ذلك كما یركز زیات في ھذا اللقاء:

 
أعطت التي   ، القدیمة  الفنون  جذور  إلى  ترجع  اإلسالمي  والفن  المسیحي  الفن  بین  عضویة  عالقة  ھناك   »

لالثنین صفات تتمیز بھا عن سواھا .»
 

ھذه الفكرة ، النقطة ، األطروحة كما یؤكد علیھا الفنان :
 

تعتقد من الفن السریاني لوحات ٍ  « العالقة ، وما یجمع بین االثنین ھو الفن السریاني ،فقد رأینا في صفحات ٍ 
للوھلة األولى أنھا لوحات ٌ إسالمیة،

 
الفن تمییز  یمكن  ال  سریانیة   ٍ لوحات  إلى   ً إضافة   ، مسیحیة   ٌ لوحات  أنھا  تعتقد  أخرى   ٍ لوحات  إلى  تنتقل  ثم 

اإلسالمي عن المسیحي فیھا ، وخاصة ً بسبب الحرف العربي الذي یجمع بین الجمیع .
 

ومن  ، الدینیة  والفلسفة   ، والتاریخ  باألسطورة  المزوجة  الحضاریة  التاریخیة  إلى  تتجھ   ً إجماال  زیات  أعمال 
المتمیز من أعمالھ حواره الفني البصري مع أشعار وكلمات جبران خلیل جبران في معرضھ : (إلى جبران )

الذي كتب عن د.محمود شاھین في ملحق الثورة الثقافي :
 

“ ضمن ھذا السیاق، یأتي معرض الفنان الرائد الیاس زیات جبران» حیث استلھم شعر جبران، وحاول ترجمتھ
ً أحیانا بالكلمة  وجسدھا  جبران،  مخیلة  التقطتھا  التي  الجمیلة  والصور  بالعاطفة  تفیض  وألوان  رسوم  إلى 
وبالرسم واأللوان، أحیاناً أخرى، ذلك أن جبران امتلك ناصیة الفنین معاً. األمر نفسھ ینسحب على الیاس زیات
، فھو رسام ومصّور من جیل ما بعد الرواد األوائل، ولھ باع طویل في التعامل مع الحرف الذي یتقن تنضیده
أو الرسمة  جسد  في  واللون  «الرسم»  الخط  فیھا،  ینضد  التي  القوة  بنفس  والشعّریة،  األدّبیة  النصوص  في 

اللوحة.
 

سجیع قرقماز
المصدر: الثورة

javascript:window.print()

