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الياس زيات - رسا1 تشكيلي وأيقونوغرافي

املحور األول

الفن املشرقي: جذوره ، ميزاته، املدارس الفنية.

غسان الشامي: مساء الخير.

األيقونة كلمة حفرت عميقاً في الذاكرة وفي الحضور في هذه املنطقة من العالم. من تدمر إلى دورا أوروبوس على
الفُرات، تحضر هذه الكلمة ذات الجذور اليونانية التي تعني ماثل أو شابه، وهي في التحديد تصبح صورة. كلمة صارت
مدرسة، وهذه املدرسة تحّولت إلى مدارس، وهذه املدارس تعود في أرومتها، في جذورها، إلى هذا املشرق، التي هي في

األساس منه.

األستاذ الياس زيّات الفنان التشكيلي واأليقونوغرافي قادkٌ من مكان عميق في هذا التاريخ، من صيدنايا. هو أحد

املُجّددين في األيقونة، وباملناسبة صيدنايا فيها أول أيقونة رسمها لوقا الرسول للعذراء مريم والسيّد املسيح.

سنحاول في هذه الحلقة من أجراس املشرق أن نضيء على معنى اللون وغنى املعرفة وحضور األيقونة في الوجدان
العاk في هذه املنطقة من العالم. ولكن، قبل الحوار، دعونا نعطيكم صورة شخصية لألستاذ الياس زيّات.

 

تقرير: ولد الفنان الياس زيات في دمشق عاk 1935، ومن مدرستها األرثوذكسية نال شهادته الثانوية. تعّلم فّن
التصوير على يد الفنان ميشال كرشا بني عامي 1952 و1955. ودرس الرياضيات في جامعة دمشق بني عامي

1954 و1955.

أوفدته الحكومة للدراسة في أكاديمية الفنون الجميلة في صوفيا عاk 1956، وبقي أربع سنواتs، ثّم درس في كلية
الفنون الجميلة في القاهرة بني 1960 و1961.

تدرّب على ترميم اللوحات الفنية في أكاديمية الفنون الجميلة في بودابست، وأعدّ دراساتs على كيمياء األلوان وتحليل
املواد في متحف الفنون التطبيقية هناك.

شارك في تأسيس كلية الفنون الجميلة في جامعة دمشق وفي وضع مناهجها والتدريس فيها منذ عاk 1962، وحصل
على رتبة أستاذ عاk 1980، وشغل منصب رئيس قسم الفنون ووكيل كلية الفنون الجميلة في الجامعة للشؤون العلمية،

ومثلها في اتفاقية التعاون مع جامعة اليدن لدراسة الفن في سورية خالل الحقبتني البيزنطية واإلسالمية.

عمل زيات في مجال الفن الكنسي، وزيّن العديد من كنائس سورية باأليقونات والجداريات، وأقاk معارض شخصية
للوحاته في دمشق وبيروت ودبي، كما شارك في معارض جماعية في القاهرة وبغداد وباريس وبروكسيل وموسكو.

أّلف كتاب "تقنيات التصوير ومواده"، وعمل خبيراً في هيئة املوسوعة العربية في سورية لتحقيق موضوعات العمارة

.2008 kوالفنون، وكان عضواً في مجلس إدارة احتفالية دمشق كعاصمة الثقافة العربية عا

.2013 kشارك في العديد من املؤتمرات، وحاز جائزة الدولة التقديرية عا
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غسان الشامي: أهالً بكم في أجراس املشرق في حلقة من دمشق مع الفنان التشكيلي واأليقونوغرافي األستاذ الياس
زيات.

أستاذ الياس زيات، أهالً بك في أجراس املشرق. سأبدأ معك من البدايات، إذا سمحت لي، من البدايات القديمة

والعتيقة، من الينبوع إذا سمحت. إلى أّي عصر فعالً يعود الزمن األيقونوغرافي، يعود زمن األيقونة في سورية؟ هل هناك
مجال ألن تضعنا في انطالقتها، في بدايتها؟

 

الياس زيّات: يحضرني هنا بناءً على ما تقّدمَت به كالk ألندريه غرافار الباحث العظيم في هذا التاريخ، يقول بما
معناه أّن فّن هذه املنطقة الذي تأثّر به الفنان املسيحي األول ما هو نسخة هجينة للفن الكالسيكي اليوناني الروماني،
وإنما هو يحمل مالمح ليست هجينة لهذا الفّن، وإنما هو قولب هذا الفّن بحّسه املشرقيّ، إذا أردنا تسميته، وأعطاه
صبغة أثّرت على الفن املسيحي األول، في دورا أوروبوس، وعالقتها بتدمر، وهذا التأثير بقي باالنطالقة التي هي

خرجت من الفرات إذا قلنا دورا أوروبوس مروراً إلى البحر، ثّم إلى أنطاكية، وآسيا الُصغرى، ثّم إلى أرمينيا ورجوعاً
إلى املنطقة اآلرامية، عبوراً وُمالقاةً للتيّار الفارسي. صار عندنا يوناني فارسي روماني، هذه التأثيرات التي دخلت إلى

هذا الفن، وكلما مّر بمنطقة، يأخذ منها ويُعطيها الفن الجديد.

 

غسان الشامي: أريد أن أشير أعزائي إلى أّن دورا أوروبوس هي تُسّمى اآلن صالحية الفرات، فيها أول كنيسة مبنية
من الطني، وتعود إلى الـ236 للميالد، وكانت تحت حكم األسرة التدمرية، والفيسكات املوجودة فيها اآلن موجودة في

.1932 kجامعة ليل، هي أخذت عا

أستاذ الياس زيّات، هل هناك هذه العالقة بني األيقونة وامليتولوجيا القديمة في هذه املنطقة؟

 

د اإله في اإلنسان حتى يأخذ اإلنسان معه إلى الياس زيّات: تحّققت في األيقونة ألّن األيقونة هي تنطلق من فكر تََجسُّ
األلوهة.

 

غسان الشامي: جميل.

 

الياس زيات: فهنا، بات هناك حقيقة جديدة، مثّلت امليتولوجيا القديمة، التي كانت فكراً أسطورياً، هذا التحّول من
األسطورة إلى األيقونة. حتى األيقونة إذا قلنا أّن جذورها في فن تدمر وفن الفيوk في مصر، هناك أشياء كثيرة حصلت

بني سورية ومصر، بورتريه الفيوk، بورتريه تدمر، الرهبانات األولى، القديس أنطونيوس الكبير.
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غسان الشامي: الكبير في مصر.

 

الياس زيات: في صحراء مصر.

 

غسان الشامي: ومار يعقوب نصيبيني في الرُهى.

 

الياس زيات: في الرُهى.

 

غسان الشامي: في نصيبني.

 

الياس زيات: في نفس الوقت كانوا، املُصادفة ليست أنّهم كانوا في نفس الوقت، ولكن كانت هناك اتّصاالت، يتّصلون
ببعضهم ويحاورون بعضهم، يختلفون ويتّفقون.

 

غسان الشامي: نعم، ولكن اسمح لي، ُمصطَلح األيقونوغرافي يأتي من املُصطَلح اليوناني، وأنت تعلم أّن أفالطون قد
أطلق هذا املُصطَلح بمعنى شابه أو ماثل، هو النموذج الذي قلت عنه أنّه فعل التجسيد. هذا التجسيد يتحّمل رموزية.
kالصورة لدى اإلغريق؟ وملاذا إذاً يذهبون باملفهو kهل هناك ذهاب بالرموزية في األيقونة أكثر من الرموزية في مفهو

األيقونوغرافي إلى اليونان بدل أن يعيدوه إلى جذوره في هذه املنطقة؟

 

الياس زيّات: الشبه أو املíثال في كلمة أيقونة، بالعربي صارت أيَقن، وأيَقن ممكن أن نأخذها بمعنى آَمن، اليوجد شيء
يخرج من الحائط وال شيء يخرج من ال شيء.

 

غسان الشامي: ملاذا يرّدون أصول مفهوk األيقونة إلى األفالطونية وإلى اليونان؟

 

الياس زيّات: سيّدي الكريم، املسيحية عندما خرجت دعنا نقول من تدمر والفرات ودورا أوروبوس وخرجت إلى
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أنطاكية، أنطاكية كانت ُمتحّضرة بالفكر الهيليمي الروماني، فدخل التأثير، وثّم عندما خرجت من أنطاكية إلى بيزنطة،
بطاركة أنطاكية أصبحوا بطاركة بيزنطة. فهناك هذا التداخل، هذا الحوار بني الفكر الشرقي والفكر اليوناني، إذا جازت

تسميته بالغربي، بالنسبة، عمل نسبي.

 

غسان الشامي: دعني أسألك إذا سمحت، ماذا يُميّز الفّن األيقوني في هذه املنطقة عن نظيره البيزنطي ونظيره
املصري ما دمنا أتينا على ذكر الفن االيقونوغرافي املصري؟

 

الياس زيّات: الفن األيقوني املشرقي، يجب أن نرى حتى نجيب على سؤالك، يجب أن نرى هذا من أيّة جذور يمتح،
والبيزنطي من أي جذور يمتح، الباز يكاد يكون واحداً، إنما نحن إذا أخذنا الحضارات القديمة في املنطقة، األشورية أو

حضارات ما بني النهرين والبابلية، تنحو إلى الرمز، وتنحو إلى التعبير بالرمز، والرمز يستدعي تغيير شكل أو االبتكار

في الشكل. عندما نصل إلى بيزنطة، بيزنطة ترجع إلى الفكر اليوناني، للجمالية اليونانية.

 

غسان الشامي: الواقعية.

 

الياس زيات: الواقعية، فهذا يميّز مثالً فنون مصر وسورية عن فنون بيزنطة.

 

غسان الشامي: عن مصر؟

 

الياس زيات: عن مصر، مصر، جذور الفن الفرعوني املصري هي شبيحة بجذور الفنون في الرافدين وفي بالد
الشاk، لذلك هناك هذا التشابه في الفن، وهنا يأتي ليس هذا الخالف وإنما الخالف السطحي مع الشكل البيزنطي.

 

غسان الشامي: هنا، مثالً في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، ظهرت مدرسة في فّن األيقونة هي مدرسة القدس.
هذه املدرسة ماذا يُميّزها عن هذه املدارس؟ ومن أين استمّدت هذه الجذور؟ هل هي خليط بينها جميعاً؟

 

ر وأوالده الياس زيّات: نعم، قبل أن نتحّدث بمدرسة القدس، يجب أن نتحّدث بمدرسة حلب. في حلب، يوسف املصوِّ
وعائلته أخذوا مّما هو مّما كان بيزنطياً في سورية، ثّم أوالده ذهبوا إلى جزيرة كريت وتأثروا بالفن الكريتي، وهذا

التجديد الحلبي الذي دخل على األيقونة في حلب وسورية ولبنان واملنطقة، ومألوا الكنائس، إن كان يوسف، إن كان ابنه
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نعمة، إن كان ابنه حناينيه، حتى جرجس، مألوا كنائس سورية ولبنان. اآلن مدرسة القدس في الثامن عشر والتاسع
عشر، التي تفّضلت بها، مدرسة القدس تختلف عن الحلبية، ألنّه في ذلك الوقت في القدس كان هناك رّسامون عرب،

كان هناك رّسامون أرمن، كان هناك رّسامون سالف، روس، تأثّروا باملطبوعات التي جاءت مع اإلرساليات الغربية.

 

غسان الشامي: تحديداً األيقونة الالتينية.

 

الياس زيّات: األيقونة الالتينية، تأثّروا من دون أن ينسوا جذورهم، فبرز هذا الشكل، هذا املاَلذ بني األيقونة الشرقية
واأليقونة الالتينية، وحتى البيزنطية، فظهرت مالمح مدرسة القدس، التي هي مالمح جميلة جداً، ومألت أيضاً، ألنه في

الثامن عشر والتاسع عشر، كان رّسامو القدس، عائلة صليبا القدسي، كانوا يأتون ويسكنون في كنائس سورية
ويسكنون في كنائس وأديرَة لبنان، ويمألون ويصّورون الكنائس، لذلك إنتاجهم غزير جداً.

 

غسان الشامي: أعزائي، اسمحوا لنا أن نتوّقف مع وثائقي قصير عن جذور الفن الكنَسي في املشرق. بعده سنعود
ملُتابعة هذا الحوار مع األستاذ الياس زيّات. ابقوا معنا إذا سمحتم.

 

تقرير: تعود بدايات الفن املسيحي املشرقي األول إلى بيت العماد، أو أول كنيسةs بُنíيَت في دورا أوروبوس على الفرات
عاk 235 k، وهي جدارية تُعالج مواضيع من حياة السيّد املسيح كاملشي على املاء والنسوة الحامالت الطني.

صنع تلك الصَور رساkٌ من تلك املنطقة، ُمستخدíماً الفن السائد الذي يُعبّر بخطوطs واضحة وألوانs ُمقتضبةs ليدّل املُشاهد
على رموز املوضوع كاستمرارs لفنون املنطقة السابقة كاألشورية والبابلية وغيرها، التي استخدمت مقاييس غير ُملتزمة

رةs تجعل الرأس مثالً كبير الحجم بالنسبة إلى كامل الواقع املرئي كي تعبّر عن الفكرة، ناقلة املعنى بأشكالs بصريةs محوَّ
الجسم، أو تجعل في الرأس عينني كبيرتني تنظر إلى عالمs مرئي.

هذا التحويل في األشكال للتعبير عن رؤية الفنان ملا وراء الشكل الظاهر كان من صفات فّن تدمر الذي وإن كان ُمتزامناً
مع الحقبة الرومانية في سورية إال أنه يتّضح أّن الفنان عالج فيه األشكال الفنية بحسíه الشرقي، ُمزيالً اللبوس الروماني
الظاهر وُمعبّراً عن رؤيته الخاصة بتحويرs مقصود، استهدف الفنان بواسطته ليس الرأس فقط بل أيضاً األيدي بحركاتها

وثنيات الثيات وزخرفها.

 

املحور الثاني

بني الشرق والغرب: الهوت األيقونة.

غسان الشامي: أهالً بكم مجّدداً في أجراس املشرق.
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أستاذ الياس زيّات، األيقونة كما اللوحة ألوان، وفي األلوان إيحاءات، وفي األلوان رموزية ومؤدَّى ومعنى. استخداk اللون

في اللوحة، كل لون في لوحة إذا سمحت، ماذا يعني في عالم الالهوت الروحي؟ ماذا يعني مؤّداه اإليماني ملُتلّقي هذه

اللوحة؟

 

الياس زيّات: سيّدي الكريم، هنا سنتعرّض لعّدة محاور، هنا في موضوع اللون، يدخل عíلم اللون في الفن املُعاصíر
ويدخل عíلم اللون في رمزية الفن املسيحي وفي رمزية الفن اإلسالمي، فبالفن املُعاصíر بات هناك لوحة، بات هناك
ُمعالجة للون باستيعاب تاريخ الفن أوالً، علم الجمال ثانياً، ثّم نتيجة، املُعاصíر والحديث أخذ نتيجة بحوث األقدمني

املُتعّلقة في الزمان واملكان، هذا إذا ما انعكس في األيقونة، اللون كرموز في األيقونة، فهو ليس بحثاً جمالياً أو فنياً في
املُطلق، وإنما هو بحث ملعنى الرمز. مثالً األحمر هو لون الالهوت، األخضر هو لون األرض، لذلك العذراء مريم تلبس

اللباس األوالني أخضر، ألنها أتت من األرض، ثّم لبست الهوت، بعد ذلك تلبس أحمر، بينما املسيح يلبس األحمر أوالً،

د أو تأنَّس لبس ألوان األرض، الالهوت. ثّم عندما تجسَّ

 

غسان الشامي: األزرق؟

 

الياس زيّات: األزرق هو مثل األخضر، هو لون ترابي، لون التربة، والبنّي، بينما الذهبي واألحمر واألصفر والزهري
هي ألوان سماوية، ألوان الضوء. هذا يدخل أيضاً في املُنمنمات اإلسالمية حتى املُجرَّدة منها، التي ال يوجد فيها

تشكيل.

 

غسان الشامي: املُجرّدة من التصوير.

 

الياس زيّات: املُجرّدة من التصوير، فيها الذهبي، فيها األحمر، ترمز إلى شيء، ما قلناه قبل في الفن املسيحي،
فهذان الفنان أخذا من بعضهما، في فترات أخذ الفن اإلسالمي من املسيحي في بالد الشاk، ثّم بالفترات املُتأّخرة،

العباسية أو اململوكية، أعطى اإلسالمي للمسيحي.

 

غسان الشامي: ما دمت دخلت في هذا املوضوع، دعني أستكمل في هذه الصورة، مثالً ما بني الفن اإلسالمي والفن
املسيحي، األيقونوغرافي أو املؤّدى الروحي للُمنمنمات، في كنيسة باليرمو في إيطاليا، األرضية والسقف، هي نموذج

ُمقارíب للفن الذي كان سائداً في العصر العباسي. ما هو هذا التقارُب أو التزاوج بني الفن األيقوني الروحي املسيحي
والفن املُقارíب له في الحال اإلسالمية؟
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الياس زيّات: عظيم. باليرمو هي تحفة نادرة، بسبب وجود هذين الفنني مع بعضهما. في األرض هناك املفهوk الشرقي
اإلسالمي املُجرّد املُزخرَف، على الحيطان تجد األيقونات باملفهوk البيزنطي مصنوعة من الفُسيفساء، وعندما تصعد إلى

السقف هناك شيء عجيب. ال تنس أننا في القرن الثاني عشر عندما تالقى الغرب والشرق وأخذا من بعضهما، والغرب

أخذ كثيراً من الشرق.

 

غسان الشامي: بعد حمالت الفرنجة في هذه املنطقة.

 

الياس زيّات: نعم، ومن الفترة العباسية، لم يبق الكثير من النماذج منها، وإنما هناك تأثّر، بدليل أّن َمن رسموا السقف
في كنيسة باليرمو هم فنانون مسلمون تأثّروا بالفن العباسي، وعندما تذهب إلى هناك تتفّرج وتجد قطعاً، في الكتاب

تراها ُمصّورة، تظنّها قطعاً كبيرة، هي قطع صغيرة. عندما سألت أنا هناك، أنه كيف يرونها من األرض للسقف، قالوا
لي هذه لم تُصنع لتراها من األرض، هذه ُصنíعت لتراها السماء وليس األرض.

 

غسان الشامي: سيّدي العزيز، بنفس هذا املعنى، كيف يتحّقق الالهوت في األيقونة؟ بمعنى، كيف يمكن للُمتلّقي أن ال
يغوص في الصورة كشكل ويبتعد عن رموزيّتها؟ هل هذه العالقة ُملتَبسة؟ بمعنى، هناك َمن يذهب حتى إلى عبادة

الصَور ألنه يأخذ صورة ُمشّخصة. ما هو املؤّدى الالهوتي لأليقونة بهذا املعنى؟

 

الياس زيّات: سيّدي الكريم، األيقونة هي رمز، وكما يقول صديقنا املُشترك ومعلمي املطران جورج خضر.

 

غسان الشامي: أطال اهلل بعمره.

 

الياس زيات: أطال اهلل بعمره، أنّه إذا ألغيت غاللة املرئي ووصلت إلى رؤية اهلل من وراء املرئي، فهو الذي يجعلك تراه
وهو سبب، يصبح اهلل تعالى سبب اإلبداع فيك، فهذه املاُلبسة، بني الواقع والالواقع، بني املرئي والالمرئي، هذا ما

حرَّضت عليه األيقونة في شّقيها الشرقي اآلرامي السرياني، والغربي البيزنطي.

 

غسان الشامي: في الواقع أستاذ الياس زيّات، أّن لدى املسيحيني صورة أولى يُقال أنّها لوجه السيّد املسيح، ولكن
أيضاً هناك لوحة تأسيسية أولى محورها العذراء مريم والطفل السيّد املسيح. واحدة منها في بلدتك في الشاغورة في

صيدنايا، وأخرى في جبل آثوس على ما أعتقد. ألم على التكرار، على تكرار صورة العذراء وابنها، ألم يذهب هذا النوع
من األيقونة إلى النَمطية؟ ما عالقته باملُعاصرَة؟
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الياس زيّات: طبعاً صارت أيقونة نَمطية، اآلن أيقونة نَمطية، يتوّقف على راسíم هذه األيقونة، هل هو راهب ُمتديّن
يعطيها أبعاداً نَمطية، أk هو نّساخ. هناك إشكالية، هل رسم لوقا العذراء؟ لوقا، هذا املؤرِّخ العظيم، هذا الطبيب الرائع،

يمكن أنه كان رّساماً ورسم العذراء، ولكنه صّور لنا مشاهíد من حياة العذراء، صّورها بكتابه، بنصوصه، من هنا هو
صّور العذراء. اآلن هذه النُسخ التي بقيت موجودة، إن كان في صيدنايا.

 

غسان الشامي: هكذا يقول التقليد وهذا ليس واقعاً أثرياً، يجب أن نُشير إلى ذلك.

 

الياس زيّات: هو بات تقليداً نَمطياً، ولكن هو صّور العذراء بإنجيله بشكل لم تصّوره األناجيل الثالثة الباقية.

 

غسان الشامي: صّورها بهذا الشكل البهيّ.

 

الياس زيّات: نعم، ألنه هو قابلها وأخذ منها أحاديث، ألنّها هي كانت تُبقي كّل ذلك في سرّها.

 

غسان الشامي: ما هي إمكانية التنويع الروحي واللوني واإليحائي لأليقونة في هذا العالم املُعاصíر املادي؟

 

الياس زيّات: هنا أيضاً يجب أن نفتح أبواباً وأقواساً. اليوk، األيقونة تلعب دور الزخرفة في الكنائس. لذلك الناس لم
تعد تعرف أن تصّلي من خالل األيقونة. لذلك فقدت األيقونة رمزيّتها وأصبحت زخرفاً في الكنيسة، وهذا يحتاج إلى

.kإعادة نظر اليو

 

غسان الشامي: هذا كالk مفصلي.

 

الياس زيّات: يحتاج إلى إعادة نظر، حتى رجل الدين عندما يُصّلي ويستخدk األيقونة كأداة للصالة، نادرون منها َمن
يعرفون ما هي رمزيّتها، وإنما صار تقليداً، صار تكراراً فُقíد الجوهر.
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غسان الشامي: كيف يمكن العودة إلى الجوهر؟

 

الياس زيّات: لذلك املقولة التي يقولها املطران جورج خضر أنه إذا كانت األيقونة قد رُسíمت على مّر التاريخ وتسلسل
األزمان، بأسلوب الزمان واملكان الذي مرّت فيه، ملاذا ال نقوk اليوk بأيقونة ُمعاصرíة بفن ُمعاصíر. هذا سؤال َمن يجاوب

عليها؟ ولكن باتت تحتاج إلى مجمع مسكوني، الهوتي وفنان.

 

غسان الشامي: تحتاج لالهوت جديد أيضاً.

 

الياس زيات: والهوت جديد. اآلن، هل الليتورجيا السريانية التي وصلتنا أو البيزنطية التي نستعملها، هل هي أصلية
أk تíرداد وتكرار؟ ماذا دخل عليها من شوائب؟

 

غسان الشامي: هذا سؤال كبير، ولغاية هذه الحلقة. أعزائي، اسمحوا لنا أن نتوّقف مع وثائقي قصير، على فكرة كّل
الذي نصّوره في هذه الحلقة هو من عنديات ُمحترَف األستاذ الياس زيّات، ولكن هذا الوثائقي القصير هو عن الفن

السرياني، هو يحب هذه الكلمة، وهو مزيج ما بني األيقونة السريانية واأليقونة البيزنطية في هذا العالم املُعاصíر. وبعدها

نعود لنتابع هذا الحوار مع األستاذ الياس زيّات، إذا سمحتم.

 

تقرير: تشكيلياً، يختلف الفن السرياني عن اليوناني الروماني والفارسي ليس فقط من حيث عدk االلتزاk بالنíَسب
الكالسيكية الغربية، بل من حيث الدّقة ما أعطاه تعبيراً خاصاً فيه من بدائيّة بعض فنون بالد الشاk القديمة وعفويّتها

وتلقائيّتها.

يتبّدى ذلك في مخطوط إنجيل رابوال العائد للقرن السادس وفي ُجدرانيات كنائس في سورية ولبنان مثل دير مار موسى
الحبشي العائدة إلى القرن الحادي عشر والثالث عشر وكنيسة مار سركيس في القاهرة.

يتشارك الفن السرياني املسيحي والفن العربي اإلسالمي في الصفات ذاتها التي نجدها في مخطوطات الفترة

األموية، وتبلغ ذروتها في مخطوطات القرنني الثاني عشر والثالث عشر ميالدياً. أما في الفترة العباسية اململوكية،
فُوجíدت مدرسة عربية تشّكلت على أيدي املُبدعني السريان واملسلمني معاً في املوصل وجوارها، حيث أقيمت كنائس

وأديار ومساجد ومدارس ضّمت ورشاً لنسخ املخطوطات ولطَرق النحاس وزخرفته في نماذج من الشعمدانات وأواني
sشت فيها املشاهد اإلنسانية في موضوعاتíوالشراب، لم تقتصر على كتابة اآليات والزخارف النباتية بل نُق kالطعا

تعّددت بني املسيحية واإلسالمية.

اعتمد هذا الفن املُشترك على الرسم بالخط الغامق وتلوين املساحات والفراغات بألوانs ُمسطّحة تُبدي تناغماً لونياً
مشّوقاً، وتكتفي بالّلمح واإلشارة لتُعطي املعنى، وهذا ما يُميزّها عن املخطوطات املُعاصíرة لها من بيزنطيةs أو فارسية.
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املحور الثالث

.kتبديات فن األيقونة في املشرق اليو

غسان الشامي: أهالً بكم من جديد في أجراس املشرق في حلقة مع األستاذ الياس زيّات الرّساk التشكيلي، الفنان
التشكيلي واأليقونوغرافي املعروف.

سيّدي العزيز، اسمح لي أن أفتح قوسني عنك في هذه الحلقة من أجراس املشرق. هل مصدر اهتمامك باأليقونة إيماني
بحت أو مهني أو أنّك تريد أن تنطلق منها إلى إيحاءات ورموز وملا يُعانيه الناس؟

 

الياس زيّات: سأُجيبك على سؤالك األخير. أنا تربّيت في بيت كان فيه أيقونات، ولكن عندما درست تاريخ الفّن
وخاصًة تاريخ الفن الروسي والبلغاري، أنا أول أكاديمية عملتها في بلغاريا، واطّلعت على املفهوk األيقونوغرافي، الذي

ال يمكنك فصله عن املفهوk اإليماني، الصورة ال يمكنك فصلها عن املفهوk، وعندما عدت إلى هنا وعدت إلى الجذور،
تدمر، دورا أوروبوس، صار عندي شغف أن أبحث عن األصول، ومن هنا عدت إلى فنون املنطقة القديمة، البابلي

واألشوري.

 

غسان الشامي: أنت بهذا املنحى تنتمي إلى جيل من الرّواد واملؤّسسني، إن كان تشكيلياً هنا في سورية، أو
بمقاربتك ملوضوع األيقونوغرافية. هل من طريقة لنقل هذه املعرفة إلى جيل جديد؟ هل هناك جيل جديد من رّسامي

األيقونة حالياً في هذا املشرق؟

 

الياس زيّات: أنا من عّلمتهم حاولت أن أعّلم الطالب أن يعودوا إلى الجذور، وكّل واحد يأخذ من الجذور املنهج الذي
يريده أو الشيء الذي يريده ليقوk بفن ُمعاصíر يُريه للعالم، ويكون فننا، فن املنطقة. ولكن الجذور ال تعني إعادة نسخ

الجذور كما هي وإنما أن نستوعبها وأن ننتج فناً ُمعاصíراً بفكر ُمعاصíر يكون له طابع محّلي.

 

غسان الشامي: لذلك تقول لطالبك مثالً، اذهبوا وابحثوا في الفن الشعبي في هذه املنطقة؟

 

الياس زيّات: نعم، الفن الشعبي ليس بمعنى.

 

غسان الشامي: ليس شعبوياً.
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الياس زيّات: نعم، الفن الشعبي، أو اذهبوا وابحثوا في متاحف، ولكن املهم أن نفتّح عني الطالب ليرى ما وراء األثر.

 

غسان الشامي: في ما فعلته، أنت اعتمدت ثالوثاً في عملك، أخذت رمزية، أخذت أسطورة، أخذت أيقونة. من هذا
الثالوث، ماذا تريد أن توصل للمتلّقي؟

 

الياس زيّات: صعب أن أجيب على هذا السؤال ببساطة، ولكن هذا كله يعود إلى أن تربّي فناناً تكون أرجله بأرضه،
بجذوره.

 

غسان الشامي: أنت تريد فناناً شجراً، أي شجرة موجودة بهذه األرض؟ هل هذا املؤّدى؟

 

الياس زيّات: نعم، وُمعاصíر في نفس الوقت.

 

غسان الشامي: مورíق أو حطب؟ ألّن الشجر يمكن أن يذهب إلى الحطب.

 

الياس زيات: ال، مورíق، يجب أن يورíق.

 

غسان الشامي: سيّدي، أنت رسمت في الثمانينات على ما أعتقد من القرن املاضي أمراً شهيراً، لوحة شهيرة اسمها
املدينة املصلوبة. في ظّل هذا األلم العميم الذي يعّم املشرق، ويعّم سورية، إذا رجعت اآلن، أيّة مدينة سترسم؟ أيّة مدينة

برأيك هي مصلوبة؟

 

الياس زيّات: كّل منطقتنا مصلوبة. القدس مصلوبة، دمشق مصلوبة، تدمر مصلوبة، حمص، بيروت.

 

غسان الشامي: هل نحن بهذا املعنى منذورون للصلب مثالً، أّمة منذورة للصلب؟
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.kالياس زياّت: هذا الواقع، ولكن يبقى بيدنا أن نقو

 

غسان الشامي: القيامة.

 

kأو باملفهو ،kاملسيحي، القيامة بعد ثالثة أيا kالياس زيّات: الَصلب ال معنى له من دون قيامة، إن كان باملفهو
اإلسالمي، كيف ُخطíف من على الصليب.

 

غسان الشامي: كيف خطíف من القدس في املíعراج، مفهوk املíعراج. أنت درست ودرّست تقنية ترميم األيقونات. ما
الفرق بني ترميم األيقونة وترميم الّلوحة؟ هل هناك فرق بني االثنني؟

 

الياس زيّات: املبدأ واحد، إنما املادة التي تستعملها أنت للترميم واملادة التي ترّممها تختلف. هذا الفرق. الترميم هو
ليس فقط فناً، هو عíلم، يجب أن تعرف الكيمياء، يجب أن تعرف فيزياء املواد، ويجب أن تعرف ما هي املواد التي ترّممها

حتى ال تكون غريبة عليك.

 

غسان الشامي: لدّي سؤال، الحقيقة مؤلم. هناك لوحة في معلوال، صغيرة، تعبّر عن جذور فكرية للفن السوري، السيّد
املسيح الخادk، كبير القوk خادمهم، وهناك لوحة لدافينشي، كبير القوk سيّدهم. هل هذا، بما أنه ما حصل في معلوال،

باملناسبة هل تعرف إن كانت هذه اللوحة بقيت أو أُحرíقت أو ُسرíقت مثالً؟

 

الياس زيّات: ال أحد يعرف. سبق أن ُسرقت وعادت.

 

غسان الشامي: نتمنّى أن تبقى، ألنها لوحة تأسيسية حقيقة.

 

الياس زيّات: فيها العشاء السرّي والصلب.
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غسان الشامي: سيّدي، بهذا املعنى، هل هناك اختالف بالروح وبالعقلية بني َمن آمن باملسيحية في هذه املنطقة ومن
آمن بها في الغرب، بني املسيحية املشرقية واملسيحية في الغرب، عبر هذا النموذج األيقوني؟

 

الياس زيّات: سيّدي، هنا يوجد فرق بني املُعاناة الشعبية لهذا املفهوk وبني املُعاناة التي ُسيّست في الغرب أو في
kهو سيّدهم، وسيّد القو kالقو kفأنت جاوبت على السؤال، ألّن خاد ،kالقو kالشرق، ولكن بُمجرّد أن تسألني، سيّد وخاد

يجب أن يكون خادمهم.

 

غسان الشامي: ولكن في لوحة دافينشي، هو تركيز على السيّد من دون أن يكون هناك خادk. هل هذا نموذج مثالً
أمبراطوري لّلوحة؟

 

الياس زيّات: نعم، أنت تتحّدث عن العصر النهضوي، أين كانت الكنيسة؟ كانت داعíمة للفن وتستخدk الفن، بينما
األيقونة الثانية في معلوال هي أيقونة دعنا نُسّميها شعبية من القرن الثامن عشر.

 

غسان الشامي: رسمها راهٌب فقير إليه تعالى مثالً؟

 

الياس زياّت: هذه واحدة، بينما ليوناردو عظيم.

 

غسان الشامي: ما هي برأيك العالقة بني موسيقى هذه املنطقة، املوسيقى البيزنطية األنطاكية، املوسيقى السريانية،
وما بني اللوحة لدى السريان، واللوحة البيزنطية؟

 

الياس زيّات: عظيم، عظيم. الطقس إن كان بيزنطياً أو سريانياً، ال يكتمل إال على ثالثة أنظمة، الصورة أو الحرف أو
الكتابة شعراً، والترميم، أي الصورة املُترجَمة تصويرياً، بصرياً، أو املُترجَمة شعراً ونصاً في كتاب، والترميم. فإذاً هذا
الثالوث هو، يجب أن نجعل الناس تعرف كيف تستعمله وكذلك رجال الدين، ال ينفصلون عن بعضهم، الصورة البصرية

والصورة الشعرية، النص الشعري، والترميم.

 

غسان الشامي: سؤالي األخير لك، أطال اهلل بعمرك، ماذا تعتقد أنّك أضفت لأليقونة املُعاصíرة في هذه البالد؟
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الياس زيّات: الحقيقة، صعب جداً، أنا جّربت، ولكن صعب جداً أن تخرج من القوالب، إن كان التي اعتاد عليها الناس
أو القوالب املكتوبة في الكتب، وأن تنتج شيئاً ُمعاصíراً. إذا أردت أن تنتج شيئاً ُمعاصíراً، كيف ستجعل الناس تقبله

بعدما اعتادت عينها على شيء ُمختلف تماماً، سواء كان صحيحاً أو خاطئاً؟ هنا قلنا نحتاج إلى مجمع مسكوني جديد
ليحّل.

 

غسان الشامي: بهذا املعنى، يمكن أن تكون األيقونة غير قابلة للتطوير إذا كانت ستخضع دائماً للرأي السائد والذي
أصبح طاغياً.

 

الياس زيّات: ربما أتجرّأ وأقول أّن زمن األيقونة مّر، ولن يعود أو يعود، ال نعرف.

 

غسان الشامي: هل جّربت أن ترسم مثالً األيقونة الشهيرة "العشاء السّري" بعيداً عن نمطية هذه الصورة في البيوت
وفي الكنائس؟ إنّها عالقة ما بني السيّد املسيح وتالميذه، بعضهم يرسمها على طاولة، بعضهم يرسمها. هل جّربت أن

تعطيها مؤّدى ُمعاصíراً؟

 

الياس زيّات: أنا جّربت ولكن الحقيقة الذي أبدع في صورة العشاء السّري هو رحمه اهلل فاتح املدرس، رسمها كثيراً،
ورسمها باملنظور الذي تفّضلت به قبل قليل.

 

غسان الشامي: اسمح لي أستاذ الياس أن أشكرك على حضورك في أجراس املشرق.

أعزائي، األيقونة في الكنائس والبيوت، لكّل لون إيحاء ومعنى وشعور، ولذلك حاولنا ُمقاربة هذا املوضوع مع األستاذ

األكثر شهرة في هذه املنطقة كإيقونوغراف ألنها ستستمّر في الذاكرة وفي األياk القادمة وفي بيوت الناس.

شكراً لألستاذ الياس زيّات. شكراً لجميع الزمالء العاملني في أجراس املشرق.

شكراً لكم أينما كنتم على دعمكم لهذا البرنامج. شكراً لكم من دمشق، من سورية التي نتمنّى لها األمن والسالk، وأن
تبقى آثارها وأيقوناتها عíبرة لكّل هذا الفّن املوجود في العالم، ابتداءً من األيقونات التدمرية، الكاهنات الثالث، إلى

كاهنات دورا أوروبوس، التي أخذها األمريكيون.

ودائماً أقول لكم، سالkٌ عليكم وسالkٌ لكم.

 


